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چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت سبز و تاثیر آن بر گردشگری پایدار در محله است .در همین راستا محالت همجوار

تجریش به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید ،نخست مدیریت شهری در این محالت مطالعه شد سپس شاخص های مدیریت
سبز مورد بررسی قرارگرفت و نهایت اثر آن بر روی گردشگری محله ارزیابی گردید .آنچه که بیش ازهمه موارد در این پایداری
نقش دارد میزان مشارکت مردم محله است از مهمترین موارد رسیدن به این مشارکت ایجاد نهادها مدنی و احزاب سیاسی است که
تنها در وجود توسعه به مثابه آزادی محقق می گردد روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای میباشد.
شیوه نمونه گیری بصورت تصادفی -و حجم جامعه آماری  051نفر انتخاب شده است .روش جمع آوری اطالعات به دو کتابخانه
ای و میدانی بوده است که در تحلیل داده های میدانی از آزمونهای آلفای کرون باخ و اسپیرمن ،استفاده شده است .از ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ ي
ﮋﭘ و ﺶﻫ

ﺺﺨﺸﻣ

ﻪﻛ  ،ﭼﻮن ﻄﺳ ﺢ ﻲﻨﻌﻣ داري در آز ﻮﻣ ن ﺪﻘﻣ ار  ،P=0ﻲﻨﻌﻳ از ﺪﻘﻣ ار 0,05

ﺮﮔ د ﺪﻳ

ﻮﻛ ﭼﻜ ﺮﺘ ﻲﻣ

ﺪﺷﺎﺑ سپس پایایی

بین گویهها از طریق آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت آلفای به دست آمد 0/17است که نشاندهنده پایایی خوبی است.
ﺮﺑﺎﻨﺑ ا ﻦﻳ

ﺮﻓ ض ﮋﭘ و ﺶﻫ

ﺪﻴﻳﺎﺗ

ﻲﻣ

ﺮﮔ دد .در خصوص تحلیل پایداری اجتماعی محله تجریش با توجه به آنالیز داده ها می توان بیان

کرد با وجود قدمت محله تجریش و حس تعلق مکانی و هویت محله شاخص اجتماعی پایداری در محله با امتیاز  3/35بیشترین
افزایش را نسبت به دیگر شاخصها داشته است و این متأثر ازمکان هایی است که افراد یک محله را گرد هم جمع می نماید .از نظر
نقطه ضعف پایداری اجتماعی در محله تجریش شاخص میزان رضایت از زندگی با امتیاز  2به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی و
معیشتی در کشور و نبود برنامه ریزی مناسب برای تمامی گروه های سنی از جمله تفریح ،سرگرمی و سالمت پایین تر از حد مورد
نظر می باشد .که نتایج این بررسی بیان می دارد که نقش مدیریت یکپارچه شهری می تواند مشکالت شهری را رفع نموده و در
صهای مدیریت سبز شهری هم راستا گردد با توجه به موقعیت و پتانسیل موجود گردشگری محله
صورتیکه مدیریت شهری با شاخ 
تجریش مدیریت سبز می تواند گردشگری پایدار در محله ایجاد نماید.

واژگان کلیدی :مدیریت سبز شهری ،توسعه پایدار ،گردشگری ،محله.
( -1نویسنده مسئول) M-Razavian@sbu.ac.ir
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مقدمه
توسعه گردشگری را از چهار زاویه بایستی مورد تحلیل قرار داد که شامل :توسعه گردشگری از بعد منابع طبیعی و

ثبات منطقه چه از نظر محیط زیست و چه از لحاظ امنیت و چه از لحاظ فرهنگی – اجتماعی است و همچنین از

بعد دیگری که باعث رونق منطقه ،از بین بردن فقر و موارد دیگر که می توان از آن به عنوان بعد اقتصادی نام برد.
بعد سوم که سیاست کشور در زمینه توسعه و ایجاد بسترهای مورد نیاز از جمله حمایت از سرمایه گذار و غیره که
در صنعت گردشگری بایستی جزء پیکره نظام حکومتی باشد و بعد چهارم که برنامه ریزی می باشد از عواملی است
که باعث رونق گردشگری و شکوفا نمودن این صنعت خواهد بود .اگر هرکدام از این موارد به دالیلی با ضعف
مواجه گردد نمی توان از این مهم توقع پویایی داشت .گردشگری یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر
حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می کند .این صنعت از طریق ترکیب و بکارگیری همزمان
منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و فرهنگی زیادی را به دنبال دارد .در بسیاری از
کشورها گردشگری نیروی اصلی پیشبرد و رشداقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی ،به
اقتصادمحلی تنوع بخشیده ،موجب اشتغال زایی شده ،ایجاد درآمد می کند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده
به محیط محلی می گردد ) .(Bidokhti, Zargar& Nazari,1389:18به طور کلی ویژگی های زیست محیطی و
اقلیمی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...سبب بروز ویژگی های منحصر بفردی در شرایط پایداری توسعه محله ای می گردد.

مديريت شهري مركب از سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي گوناگوني است كه دو نهاد شوراي اسالمي و
شهرداري شهر مهمترين و مرتبط ترين نهادها با جامعه شهري هستند) .(Roseland, Mark, 2000توسعه گردشگری
فرصت های بسیاری را از جمله ایجاد اشتغال ،ارتقای سطح زندگی مردم محلی و همچنین حفاظت از محیط زیست،
طبیعت گردی برای جامعه میزبان به همراه دارد .مدیریت سبز ،که به اصطالح حرکت به سوی سبز شناخته می شود،
اغلب به عنوان یک استراتژی زیست محیطی پیشگیرانه مورد توجه است( .) 1 : 2015 ،Yang and et al.درك روابط
علي بين مديريت سبز و كاركرد زيست محيطي مانند فعاليت هاي فناوري سبز براي خط مشي زيست محيطي بسيار
مهم است و اقدامات داوطلبانه مدیریت سبز نقش مهمی در بحث در مورد روش های غیر اجباری برای تقویت
عملکرد سازمانی شرکت های مرتبط با محیط زیست را دارا می باشد ( .) 2009 ،Frankمديريت شهري سبز به تمامي
عرصه هاي فعاليت شهري و همه شهروندان و اثرگذاری آنان در مديريت شهري اشاره دارد .اقتصاد نفتی رو به پایان
است ایجاد منابع درآمدی پایدار با حفظ تعادل در اکوسیستم طبیعی مورد نیاز است .از این رو به نظر می رسد
صنعت گردشگری پایدار می تواند به اقتصاد و ایجاد درآمد پایدار کمک نماید.
به وجود آمدن هر پدیده ای مستلزم وجود علت هایی است که در گذر زمان دستخوش تغییرات می شوند .پدیده
تشکیل شهرها هریک روند تاریخی را از سر گذرانده و امروزه شهرها را در فضای فیزیکی معینی قرار داده است.
فضای زیستی در گرو عوامل متعددی واکنش های خاصی را از خود به عرصه نمایش در می آورد .در دهه های
اخیر افزایش جمعیت در شهر ها مسایل و مشکالت گوناگونی را به وجود آورده و ابعاد مختلف زندگی بشر را
تحت تاثیر قرار داده است.این تحوالت جدید شهرنشینی و رشد لجام گسیخته شهرها مشکالت بسیاری از جمله
تخریب محیط زیست ،کاهش فضاهای سبز ،کاهش سرانه های مسکونی ،آموزشی ،درمانی و ناسازگاری کاربری ها
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و عدم دسترسی مناسب ساکنان آنها به خدمات را برای شهرنشینان و به وجود آورده است .با رشد سریع جمعیت
جهان و تمرکز آن در شهرها ،مفهوم توسعه پایدار شهری به عنوان مؤلفه اساسی تاثیرگذار بر چشم انداز بلندمدت
جوامع انسانی مطرح گردید .بحث توسعه پایدار تأکید زیادی بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی دموکراتیک تر برای
تصمیم سازی و اجرای سیاست دارد) .(Sibeon, 2002:16تأکید بر بهبود سازوکارهای دموکراتیک برای تصمیم
سازی منجر به درخواست هایی برای برابری انسانی و عدالت زیست محیطی ،کارآمدتر و دموکراسی زیست محیطی
متنوع تر میگردد حکمروایی خوب ،امری ضروری و اساسی برای پایداری است(Christie& .

) Warburton,2001:154عالوه بر آن ،اجتماعاتی که سطوح باالی سرمایه اجتماعی را ایجاد می کنند ،سطوح باالتری
از عملکرد اقتصادی و رفاه اجتماعی را تجربه خواهند کرد) .(Putnam,1993:Skidmore,2001این پیشرفت
درسیاست های زیست محیطی و توسعه پایدار مشهود است؛ جابه جایی همزمان قدرت سیاسی می تواند تا حد
سطوح فراملی حکومت و همچنین تا سطوح پایین تر از اجتماعات محلی مالحظه شود ) .(Joas,2001:232مفهوم
نهاد در علوم سیاسی و سایر علوم اجتماعی ،بسیار گسترده است .تحلیل های نهادی جدید جامعه را به عنوان نوعی
بازی و نهادها را به عنوان قوانین و قواعدی که بازی را هدایت می کنند تعریف کرده اند ) .(Hukkinen,1999:3از
این رو سرمایه نهادی و سرمایه اجتماعی مفاهیمی ارزشی و هنجاری به شمار می آیند که همزمان به توانمندی و
دارایی هایی اشاره دارند که افراد و گروه ها را به بسیج منابع و انجام اقدام معنی دار قادر می سازند (Madanipour,

) .2002:4صرفًاًا تا اندازه ای در درون قلمرو حکومت های ملی برای کسب دوباره کنترل فرآیندهای سیاست گذاری
زیست محیطی و توسعه پایدار از نو ایجاد شده اند ) .(young,2000فرآیند مدرن سازی بوم شناختی صرفًاًا برای
دولت ملی به کار نمی رود .واضح است که ساختارهای سنتی با تغییرات وفق می یابند و این امر در سطح محلی هم
وجود خواهد داشت .همچنین فرآیند ظرفیت سازی سیاست زیست محیطی درسطح محلی می تواند به عنوان
موضوعی کانونی برای دستیابی به اهداف زیست محیطی در سطح حکومت محلی دیده شود ).(Joas,2001:244
برای رسیدن به نتایج خوب در سیاست های زیست محیطی ،می بایست عوامل متعددی بر یکدیگر تأثیر بگذارند:
سیاست های زیست محیطی موفق ،با تعامل پیچیده ای از عوامل موثر فراهم می آید ،و نه با عاملی واحد و مجزا،
ابزار دلخواه ،نوع واحدی از کنشگران و یا نهاد و چارچوبی ویژه ) .(Junicke, 1997:4مديريت سبز به عنوان كي
رو كي رد مدرن زيست محيطي با تا يك د بر كي پارچگي ،مسئوليت پذيري اجتماعي ،اقتصادي و زيست محيطي می باشد
و همچنین مدیریت سبز مفهوم سبک مدیریت کسب و کار جدید را توصیف نمی کند و روند کسب و کار جدیدی
را توصیف می کند که سازگار با محیط زیست باشد ؛ به عبارت دیگر ،سبک های مدیریت کسب و کار بر استخدام،
مدیریت و استفاده از کارکنان با استعداد تمرکز می کنند تا سود حاصل از طرف کسب و کار را تولید کنند و از
یتوان
طرف دیگر مدیریت سبز است روشی برای تولید سود می باشد ( .) 22 : 2009 ،Tranمزایای مدیریت سبز را م 
در سه بخش منافع زیستمحیطی ،اثرات مثبت اقتصادی و وجه اجتماعی در نظر گرفت و همچنین در فرایند
مدیریت سبز باید کلیه اقدامات الزم را برای کاهش آلودگی های محیطی و صرفه جویی در منابع ،از جمله انرژی،
زمین ،آب و مواد ،که هدف آن نه تنها برای ارائه به کاربران با یک محیط پاک و سالم است ،بلکه در نظر گرفتن
الزامات توسعه پایدار می باشد را در نظر گرفت و همچنین ماهیت سیستم مدیریت سبز را می توان به عنوان بهینه
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سازی کامل تعریف کرد ( .) 1082 : 2012 ،YN and et al.مداخله دولت ها در امور گردشگري واقعيتي انكار ناپذير
است .اين صنعت قادر نيست بدون مداخله دولت ها به بقاي خود ادامه دهد گردشگري پایدار در محله تجریش با
هرگونه اقدامات در جهت افزايش اثرات مثبت و كاهش تبعات منفي گردشگري شهري از طريق مدیریت سبز
شهری با شناخت صحيح جاذبه هاي توريستي بالفعل و بالقوه محله گردشگري پایدار قابل ارزیابی و بررسی می
باشد .بازار تجریش بعد از بازار تهران نقش اقتصادی و گردشگری مهمی را در این محله ایفاء می کند بازار یکی از
مهمترین عناصر در صنعت گردشگری است و در قرن حاضر با برنامه ریزی علمی و سیستماتیک میتوان در آن
ماندگار شد .با بررسی شاخص های پایداری نقش مدیریت سبز شهری در پیوند با گردشگری به نظر می رسد که
معنادار خواهد بود.
مك گيل ،8 99 1در قالب چند مقاله به دنبال ارائه چهار چوبي مفهومي براي درك مديريت شهري است .او در
تعريف ابتدا يي مديريت شهري را به عنوان صورتي از حق العمل كاري( توزيع منابع از طريق بكارگيري و استفاده از
قدرت براي رفع نيازهاي جامعه) معرفي مي كند.
با توجه به نظر ويليام  ، ٧٨ ٩١مبني بر اينكه ماهيت و جنس مديريت شهري به عنوان موضوعي كه بستگي و ارتباط
صريح و محكمي با روابط قدرت ،نوع و گونه شهرها و ساختار اجتماعي شان دارد اشاره مي كند.
راكودي و شارما  ، 1989مديريت شهري را مسئوليتي استراتژ كي

با عواقب عملياتي مي دانند در واقع عالوه بر تالش

براي تامين نيازمندي هاي روز از براي فعاليت شهر و ساكنين آن به دنبال توسعه شهري در تمام ابعاد است و از اين
رو نيازمند تعامل موثر با حوزه قدرت ،سياست ،اجتماع و اقتصاد شهري است.
چارچيل  ، ١٩٨٥با تا يك د بر ايده پيچيدگي فزاينده معتقد است كه مديريت شهري تنها به كنترل سيستم شهر اشاره
ندارد بلكه به روابط رفتاري و فرآيندي فعاالن بي شمار و تعامالت ساكنين با كي ديگر و با حكومت و با اداره
كنندگان شهر نيز مربوط است.
ب كي ر  ، ١٩٨٩به دليل پاسخ ساده اي كه ساختارهاي بخشي به طبيعت شديدًاًا پيچيده شهرهاي به سرعت در حال رشد
مي دهند .الزم است مديريت شهري ديد وسيع تري نسبت به مسائل داشته باشد.
اشتون  ، ١٩٩٣هرگونه مداخله در سيستم مديريت شهري بايد با رو كي رد فراگير و كي پارچه اتفاق بيافتد .رو كي رد
مطالعه شهر و سياستگذاري شهري بايد منعكس كننده تفاوت و تنوع موجود در شهرها باشد.
مك گيل  ، ١٩٩٨براي تعريف مديريت شهري بايد بدانيم نيروي محركه شهر چيست ،راهي پيدا كنيم كه ضمانت كند
پيچيدگي سازماني موجود مديريت شهري بايد پيچيدگي مسائل شهري منطبق است و اطمينان حاصل كنيم كه ميان
استراتژي اعالم شده رسمي و الزم االجرا و توانا يي عملياتي موجود مديريت شهري تطابقي وجود دارد.
شابيرجيما  ، ١٩٩٨مهمترين وظيفه مديريت شهري ،پاسخ گو يي اثر بخش به مشكالت و مباحث منفرد شهر و تقويت
ظرفيت سازمان هاي دولتي و ساير بازيگران به منظور توانمند كردن آنها در انجام وظايفشان در فرآيند مديريت شهر
است.
چاكرا بارتي  ، ٢٠٠١با اتخاذ كي

رو كي رد مديريت كي پارچه با اصولي منعطف و در نظر گرفتن عدم اطمينان و

پويا يي هاي محيط شهري ،مي توان به عدالت در حل رفع منافع پيچيده و ذينفعان متعدد دست يافت.
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استوارت  ، ٢٠٠٥براي دستيابي به كارآ يي  ،برابري ،مشاركت ،پاسخگو يي مديران و امنيت شهر در فرآيندهاي مديريت
شهر ،حكمروا يي شايسته شهري ،پيشنهاد مناسب است.

كي

ديگ  ، ٢٠٠٦مديريت شهري تالش براي هماهنگ كردن و كي پارچه كردن اقدامات دولتي و خصوصي براي چيره
شدن بر مسائل ساكنان شهرها و ايجاد شهرهاي رقابتي تر ،عادالنه تر و پايدارتر است.
نظريه پردازان توسعه پايدار شهري از جمله پيترهال ،بحريني ،سلمن ،رابرت آلن و ...از سال هاي  1990تاكنون
معتقدند كه حفظ محيط زيست ،بهره وري بهينه از مواهب طبيعي براي حال و آينده در شهر ،سازگاري با محيط
طبيعي در توسعه شهري ،كاهش آلودگي ها و ضايعات ،تامين رفاه اقتصادي شهروندان به طور مستمر و مداوم،
عدالت اجتماعي در شهر براي حال و آينده ،جلوگيري از تخريب محيط زيست شهري ضمن هماهنگي با تحوالت
تكنولوژ يكي

و خالصه توسعه مظاهر پويا و پايدار در همه ابعاد و بخش هاي شهري با بهره وري بهينه در

سياستگذاري عمران شهري بايد توسط برنامه ريزان مدنظر قرار گيرد(Shamaei& Pour Ahmad:1383).

ﮋﭘ و ﺶﻫ  ،ﻲﻓﺮﻌﻣ

مهدیه صادقی پور 0931 ،در ا ﻦﻳ

ﺮﺑ ر ﻲﺳ و رو ﺮﻜﻳ د ز ﺰﺒﺳﺖﺧﺎﺳﺮﻳ ا ﺖﺳ

ا ﻦﻳ را ﺎﺘﺳ و ﺮﻃ ح ﺎﻫ ي ا ﺮﺟ ا ﺪﺷ ه و ﺎﻳ در ﺎﺣ ل ا ﺮﺟ ا در ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ ي ﻒﻠﺘﺨﻣ
ﺮﺑ ر ﻲﺳ ا ﺖﻴﻤﻫ

ﻮﻣ رد ﺮﺑ ر ﻲﺳ

ﺪﻌﺗ اد ﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ت ﻮﺟﻮﻣ د در
ﺮﻗ ار ﻪﺘﻓﺮﮔ ا ﺖﺳ  .همچنین به

ﺮﻬﺑ ه گیری این رو ﺮﻜﻳ د در ﻼﻀﻌﻣ ت ﻮﺒﻬﺑ د مسائل ﻮﺟﻮﻣ د در ﻮﺸﻛ ر ﺮﭘ دا ﻪﺘﺧ ا ﺖﺳ  .ز ﺖﺧﺎﺳﺮﻳ

می توان رو ﺮﻜﻳ د ﻊﻣﺎﺟ در ﺖﻬﺟ

ﺪﻳﺎﭘ اري ﻲﻄﻴﺤﻣ  ،ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ و ا ﺎﺼﺘﻗ دي دا ﺖﺴﻧ

ﺮﻜﻠﻤﻋ د آنها در ﺎﻨﻛ ر ﺎﻫ ﺎﻴﻧ ز ا ﺎﺴﻧ ن به ار ﺎﺒﺗ ط ﺎﺑ ﺖﻌﻴﺒﻃ

ﻪﻛ در آن ﺖﻇﺎﻔﺣ

ﺮﻬﺑ ه ﺪﻨﻣ ي از ارزش های ا ﺎﺼﺘﻗ دي ﻪﺻﺮﻋ

ﺰﺒﺳ را

از ﻂﻴﺤﻣ

ﻲﻌﻴﺒﻃ

ﺎﻫ ي ﻲﻌﻴﺒﻃ  ،ﺮﻄﻣ ح

ﻮﺷ د.
فردین کوشکی 1931 ،در پژوهشی به بررسی مشارکت شهروندی و توسعه مدیریت شهری پرداخت و به این نتایج
دست یافت که برای اثر بخشی و کارایی در مقابله با مسائل اجتماعی ،اقصادی و کالبدی محیطی باید به تنظیم
کارکردهای جمعی در عرصه های عمومی روی آورد و در نتیجه اراده مشترک و مشارکت توان مشکالت شهر را
حل نمود .مدیریت پایدار شهر ،شهر پایدار نه به شیوه اقتدارگرانه و از باال بلکه به گونه ای مردم ساالرانه و از پایین
ساخته می شود.
فرانک سعیدی فر 2931 ،در پژوهشی به ﺗتبیین ﺺﺧﺎﺷ

ﺎﻫ ي ﺎﻤﯿﺴﻘﺗ ت ﻪﻠﺤﻣ اي ﻪﻘﻄﻨﻣ 1پرداخت و نتایج این مطالعه

این بود که ﻪﻠﺤﻣ ﺪﻨﺑ ي در دوره ﺮﺻﺎﻌﻣ ﺮﺑ ا ﺎﺳ س ﺎﻬﺼﺧﺎﺷ ي ﺪﺒﻟﺎﮐ ي ،ﯽﺳﺎﯿﺳ و ا ﺎﺼﺘﻗ دي ﺪﻨﻧﺎﻣ
ﯽﺳﺎﯿﺳ  ،ﺖﺧﺎﺳ
ﺶﻫﺎﮐ

ﺲﺣ

و ﺎﺳ ز ﺎﻫ ي ﺪﯾﺪﺟ و ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ
ﻖﻠﻌﺗ و ﺖﯾﻮﻫ

ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ

ﺎﻫ ي ﺮﻤﻋ ا ﯽﻧ

ﻪﺑ و ﮋﯾ ه ا ﺪﺣ اث ﻪﮑﺒﺷ

ﻼﺤﻣ ت را ﻪﺑ د ﺎﺒﻧ ل دا ﻪﺘﺷ ا ﺖﺳ

ﯽﺷﺎﻧ از ﺮﻣ ز ﺪﻨﺑ ي ﺎﻫ ي ﺪﯾﺪﺟ ﺎﺑ ﯽﺗﻼﮑﺸﻣ

ﻮﭼ ن ﺪﺟ ا ﯽﯾ

ﺎﻫ ي ﺪﯾﺪﺟ ار ﯽﻃﺎﺒﺗ

و مدیریت شهری ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ

ﯽﻨﯾﺰﮔ ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ  ،ﮏﯿﮑﻔﺗ

ﺎﻤﯿﻤﺼﺗ ت اداري _
ﻮﺻ رت ﻪﺘﻔﮔ
ﺮﺷ ا ﻂﯾ

ﺶﯿﭘ

ﻪﮐ

آ ﺪﻣ ه،

ﯽﯾﺎﻀﻓ درون ﻪﻠﺤﻣ  ،در ﻢﻫ ر ﯽﮕﺘﺨﯾ

ﺎﮐ ر ﺮﺑ ي ﺎﻫ و ﺪﺤﻣ ود ﺎﻬﺘﯾ و ﻼﮑﺸﻣ ت ﺎﻣﺪﺧ ت ر ﯽﻧﺎﺳ رو ﺮﺑ و ا ﺖﺳ .
محمد رضازاده 3931 ،در این پژوهش نقش سازمان های ایمان محور با سازمان های محله محور در مدیریت و
توسعه پایدار محله های منطقه یک به این اطالعات منتج شده که با ایجاد سازمان ها و نهادهای ایمان محورمی توان
مدیریت و توسعه پایدار محله ای را ایجاد نمود که این امر با شناخت آموزش خدمات اجتماعی و محیط زیستی
حاصل می شود و کاهش مشکالت ناشی از فقر شهری اثر گذار خواهد بود.
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پیرایه شعیبی 4931 ،با مطالعه چارچوب طراحی شهری اوین با تاکید بر شبکه های اکولوژیک محله در پژوهش
کاربردی خود معتقد است که با طراحی و مدیریت شهری میتوان محورهای پیاده فراغتی برای تبدیل کردن
کاربریهای تفریحی فرهنگی در سطح محله ایجاد نمود و سرمایه های اجتماعی و موقعیت های طبیعی را با مدیریت
شهری به شبکه اکولوژیک متصل نمود.

چارچوب نظری و مفهومی
مایکل تودارو معتقد است :توسعه را بایدجریان 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,1372:135

اصطالح توسعه پایدار برای اولین بار در اواسط دهه  1970و توسط خانم "باربارا وارد" ) (Barbara Wardبه کار
رفت" .توسعه پایدار" توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانایی نسل های آینده را در تامین
نیازهایشان به مخاطره اندازد ،فراهم کند) .(WCED,1987از اوایل دهه هشتاد(  ) 1980نظریه توسعه پایدار در سطح
بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است .یکی از فواید مهم جهانگردی این است که اگر اساس مفهوم

پایداری به درستی توسعه یابد ،می تواند تا حد زیادی به توجیه حفظ منابع طبیعی و فرهنگی یک منطقه در پرداختن
هزینه برای حفظ آن کمک کند . (UNWTO,1379:18توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی،
هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های 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 می یابد
) .(Lahsaeizadeh,1382:9به طورکلی توسعه ای را می توان موفق دانست که در آن ارزش های اجتماعی و فرهنگی
لحاظ شود و همه شاخص های 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 می باشد .یعنی در
توسعه پایدار یک نوع کنش متقابل بین فرآیندهای محلی ) (Localو جهانی ) (Globalدیده می شود (Shakoei,

) 1384:268بنابر این قلمرو پارادایم توسعه پایدار ،تنها به حفاظت از محیط زیست طبیعی و یا حیات وحش محدود
نمی شود ،بلکه مفاهیمی نظیر شهر ،روستا ،انرژی ،عدالت اجتماعی ،توزیع عادالنه ثروت ،مشارکت مردم در تصمیم
گیری ها و برنامه ریزی ها را نیز شامل میگردد .در واقع توسعه پایدار همه زوایای زندگی انسان امروزی و نسل
های آینده را در بر می گیرد) (Khodarahmbezi,1389:1یک جنبه مهم توسعه پایدار تأکید بر توریسم محلی است
این شیوه توریسم بر دخالت دادن جامعه محلی در برنامه ریزی و توسعه توریسم تأکید و توجه دارد و آن نوع
توریسمی را توسعه و گسترش می دهد که به منافع جامعه محلی بیانجامد) .(UNWTO,1379:22بعد از اجالس
زمین در سال  1992در ریودوژانیرو که دولت ها را به سمت توسعه ای سوق داد که حداقل زیان و لطمه را بر محیط
زیست وارد سازد؛ توافقات حاصله در دستور کار جلسه ( 21یعنی برنامه های مربوط به قرن بیست و یکم) قرار
گرفت .این دستور جلسه در واقع شامل مجموعه ای از طرح ها عملی مفصل بود که نقش هر کشور را در رسیدن به
توسعه پایدار بیان می نمود .از اینرو بر مبنای دستور جلسه  ، 21از سوی سازمان های بین المللی گردشگری در سطح
جهان دستور جلسه  21برای گردشگری منتشر شد.که در آن نیاز به رسمیت شناختن نقش گردشگری را در فرآیند
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توسعه مناسب گوشزد می کرد و ضرورت طرح عملی برای سازمان های گردشگری را در راستای به فعلیت
درآوردن اصول گردشگری پایدار را پیش م 
یکشید ) .(Lomesden,1380:375بر اساس تعریف اتحادیه پارک های
ملی و طبیعی ،گردشگری پایدار عبارت است از کلیه اشکال توسعه گردشگری شامل برنامه ریزی و مدیریت،
فعالیت ها برای حفظ و تداوم ساختمان ها و منابع فرهنگی جامعه (Ghadiri Masom& Estelaji , Pazoki, 1389:

) .21گردشگری پایدار فعالیتی است که محیط زیست را تخریب نکند و برای جامعه میزبان نیز منافعی به همراه
داشته باشد .در واقع محیط زیست را یک دارایی بداند و به محدودیت و توان محدود آن نیز اعتقاد داشته باشد

)(Olsen,1994:258

مدیریت سبز اساسا از مدیریت سنتی دارای روند متفاوتی است ،که شامل فرایندهای پیچیده اجتماعی با عدم قطعیت
نتیجه و ویژگی های سرمایه گذاری طوالنی مدت می باشد ،همچنین نتایج مدیریت سبز نمی تواند به آسانی با
عملکرد در هر دوره خاصی اندازه گیری شود ،زیرا در کاربست مدیریت سبز تولید رقابت یا سودآوری افزایش می
یابد و همچنین مدیریت سبز معموال نیاز به مطابقت با استانداردهای زیست محیطی اعمال شده توسط دولت
دارد( .) 3 : 2015 ،Yang and et al.همچنین ،مدیریت سبز ابتکاری است که با هدف بهبود مداوم پایه مدیریت
زیست محیطی ،از قبیل توسعه فعالیت های زیست محیطی ،سیستم های مدیریت محیط زیست ،و ارتباطات زیست

محیطی و حفاظت از تنوع زیستی در ارتباط می باشد ( ) 2014 ،Maroušek et al.محله های شهری به عنوان
کوچک ترین واحد سازمان فضای شهر ،در پایداری شهری نقش اساسی ایفاء می کنند ،به گونه ای که شکل گیری
هویت محله ای ،اقتصاد محلی ،ایمنی ،توسعه فضایی و کالبدی و تحکیم روابط اجتماعی ،با پایداری محله های
شهری ارتباط می یابد ) .(Tavakolinia& Ostadi,1388:29از دیدگاهی دیگر توسعه محله ای می تواند 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).

شکل- 0جمعبندی تعاریف محله
منبع :یافته های پژوهش

گردشگري با توجه به پيامدهاي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي ،آن در شهرها يكي از مهمترين فعاليت هاي شهري
است كه بايد در اولويت مناسب براي مديريت شهري قرار گيرد.نقش مدیریت شهری در اداره شهر بسیار حایز
اهمیت است.
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فعالیت های انجمن های مدنی و توانایی آنها در دسترسی به سرمایه اجتماعی و ایجاد آن تأثیر می گذارد .زمانی که
مقامات محلی به پروراندن شراکت های جدید می پردازند ،صرفًاًا در حال ایجاد فرصت هایی برای تکوین شکا فهای
جدید روابط با دیگر کنشگران محلی نیستند بلکه بر روابط پیشین سرمایه های اجناعی با انجمن ها نیز تأثیر خواهند
نهاد ( .)Maloney et al,2000:817بنابراین ،توسعه پایدار صرفًاًا مبتنی بر سیاست های توسعه محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی و یکپارچگی در این سه بعد ( .)Inskeep,1991:85بنابراین توسعه پایدار دارای سه بعد اقتصادی ،اجتماعی
و محیطی (اکولوژیکی) است .این ابعاد دارای ساختاری مشخص اند و هریک از این ابعاد ،در توسعه پایدار ،وزنی
مخصوص به دارد .تعیین وزن هریک به ویژگی های موضوع مورد مطالعه بستگی دارد (.)Birkman,2000:166-169
طی ده های اخیر استمرار توجه و تآکید بر توسعه پایدار سبب گردید که بحث پایداری به عنوان رویکردی جدید در
برنامه ریزی های توسعه تلقی شود و به عنوان پارادایمی غالب در برنامه ریزی ها ،ایفای نقش نماید .در مباحث
سیاسی و محیطی ،توسعه پایدار گردشگری ،رهیافتی جدید در توسعه گردشگری مشرح شده است ( Kousis,

 ..)2000:486توسعه پایدار گردشگری حاصل تالش برای دستیابی به توسعه پایدار در تمام زمینه هاست .در عصر
حاضر گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از سریع ترین حرفه های جهان در ضرباهنگ رشد است .امروزه
گردشگری ابزاری برای ایجاد درآمد ملی و از اصلی ترین ارکان اقتصادی جهان محسوب می گردد
( .)Rattanasuwongchai, 1998:2بحث درباره توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن ،تفسیر ،تبیین و اندازه گیری نمی
توانند واجد هرگونه ارزشی باشد و بر این اساس برنامه ریزی و مدیریت توسعه پایدار نیازمند تفسیر و تبیین و
اندازه گیری است ( .)Bell& Mors, 2003:40بنابراین ،اهمیت تفسیر و تبیین و ارزیابی توسعه پایدار گردشگری از
آن جهت معنا می یابد که از یک طرف به لحاظ پایداری جامعه انسانی و طبیعی در مناطق روستایی با سه چالش
کلیدی و اساسی )1 ،به لحاظ اقتصادی  )2به لحاظ اجتماعی و  )3به لحاظ اکولوژیکی که هم فوری و هم مهم
هستند مواجه اند .)Bararpour,1387:176( .استراتژی های توسعه گردشگری پایدار و سبز باید توسط یک فرایند
برنامه ریزی یکپارچه بر اساس اهداف اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی و با استفاده از بهره برداری از
ظرفیت حمل و نقل و یا دیگرتکنیک هایی برای کم کردن محدودیت های منابع گردشگری ،و همچنین تصمیم
گیری شفاف و مشارکتی باشد (  .)2010: 84 ،Jarvis and et al.اصول گردشگری پایداری به جنبه های زیست
محیطی ،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی توسعه گردشگری اشاره دارد و باید تعادل مناسب بین این سه بعد برای
تضمین ثبات طوالنی مدت آن ایجاد شود(.)2005: 11 ،UNWTO
منطقه مورد مطالعه
محدوده شمال تهران از حدود دهه  40از مهمترین بخش های شهر تهران است وجود باغات ،دره ها ،نزدیکی به
کوهپایه باعث شد که این منطقه از دیرباز به عنوان ییالقات تهران مطرح شود .لفظ شمیران قدمتی تا دوره صفویه
دارد و اسامی چون اختاریه ،آجودانیه ،اقدسیه ،پس قلعه ،تجریش ،باغ فردوس به قبل زمان ناصری باز میگردد.

نقش مدیریت سبز شهری در توسعه9 ...

شکل  -2نقشه موقعیت محله تجریش منبع :یافته های پژوهش

با گسترش شهر تهران و تثبیت نظام شهرنشینی در دهه های  30و  40منطقه به دلیل داشتن ارزشهای زیست محیطی
فراوان موردتوجه اقشار پر درآمد و افراد حکومتی و سفارتخانه های خارجی قرار گرفت .وجود امامزاده صالح ،دو
مجموعه سلطنتی مهم نیاوران و سعدآباد ،باشگاههای وزارتخانه ها و نهادهای دولتی ،منازل مسکونی مدیران و
روسای ادارات و سفارتخانه های خارجی نشان دهنده ارزش باالی این منطقه و جذابیت زندگی در آن بوده است.
در دهه های  06و  70با وجود خالی بودن مناطق جنوبی و شرق تمایل به ساخت وساز در نواحی شمالی در
محدوده ارتفاعی  0061تا  1800منطقه یک بیشتر بوده است .نقشه  2سیر تحول منطقه یک را در ساخت و ساز از
سال  34تا  77نشان می دهد.

شکل  – 3نقشه منطقه تجریش منبع :یافته های پژوهش

تجریش محله ای بسیار قدیمی و یکی از اولین محالت منطقه یک تهران است .از نظر جغرافیایی در گذشته تقریبًاًا
همین محدوده فعلی را شامل میشده و دستخوش تغییرات خاصی نشده است .از شواهد و قراین اینچنین بر میآید که
قسمت عمده دهکده تجریش در جنوب امامزاده صالح (ع) و میدان تجریش فعلی و باغات الهیه بوده است و مشتمل
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بر دو محله به نامهای تکیه باال و تکیه پایین بوده است که مرکز اصلی این ده (روستا) را میتوان بازار فعلی تجریش
برشمرد .این محل حدودًاًا  0 50و  006سال پیش ،قبل از زمان قاجاریه شکل گرفته که در زمان قاجاریه ده تجریش
مرکز حکومت شمیران و با شمیرانات بوده است (سند هویت محله) .دلیل شکل گیری این محله نیز همانند اکثر
محالت شمیرانات به واسطه کشاورزی و دامداری و باغداری بوده است .باغداران ،دامداران و کشاورزان افرادی
بودن که نقش عمده ای در شکل گیری این محله داشته اند و در حال حاضر به دلیل وجود بازار تجریش ،پاساژها و
اماکن خرید و فروش زیادی که در آن وجود دارد محله تجریش تبدیل به یکی از مراکز اصلی خرید شمال تهران
شده است .از امکانات عمومی که در گذشته مردم این محل از آن بهره میبردند میتوان به حمامی قدیمی که هنوز
موجود است ،آب انبار ،قنات و چشمه اشاره نمود .میدان-گاه اصلی این محله در گذشته میدان تجریش کنونی بوده
است که مراکز خرید و فروش و خانه ها در کنار آن بناشده بودند .نام قدیم تجریش در حدود هزار سال پیش
طجرشت و نخستین بار در راحاه الصدور نوشته ابوبکر رواندی در ذکر علت چگونگی در گذشت طغرل اول
سلجوقی از آن نامبرده شده است .بعضی از محققان طجرشت را مخفف طجردشت به معنای دشتی که در جلگه
یگویند .حکومت شمیران در زمان ناصرالدینشاه قاجار مدتی در دست محمدعلی خان تجریشی
ساخته شده باشد م 
بود .خیابانها و کوچههایی که به میدان تجریش میپیوندند به ترتیب ساعتگرد عبارتاند از خیابان شهرداری،
یعصر ،دربندی (مقصود بیک) ،ثقفی خیابان شهرداری بین
فناخسرو ،جعفری ،جاللوند (ارم) ،ملکی (سعدآباد) ،ول 
میدان تجریش و میدان قدس قرار دارد .محله تجریش هم دارای ارتباط فضایی نزدیک با محدوده های تفرجگاهی-
گردشگری دربند ،گالبدره ،باغ فردوس و کاخ موزه سعدآباد و ...در شمال تهران قرار دارد .از طرفی با دارا بودن
کاربری های خدمات شهری چون بازار قدیم 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 1384مساحت محله:
 1 ,757911کیلومترمربع و محدوده محله از شمال :خیابان شهرداری –ازغرب :شمال خیابان آفریقا خیابان شهید –

خیابان دربند آقابزرگی ،از جنوب :اتوبان صدر ،اتوبان مدرس– از شرق :خیابان دکتر شریعتی می باشد .جمعیت
محله بر اساس سر شماری سال  1567 ، 6522 ، 95نفر میباشد .جمعیت محله بر اساس ناحیه  7شهرداری :تعداد مرد
 2652نفر ،تعداد زن 2597 :نفر ،و تعداد خانوار  5222خانوارمی باشد.
یافتههای تحقیق

جهت شناخت رابطه احتمالی و شدت رابطه بین میزان پایداری و عملکرد مدیریت شهری در محدوده مورد مطالعه
از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است ( .)Error! Reference source not found.یافتههای
پژوهش نشان میدهد رابطه معناداری بین میزان پایداری محلهای با شاخص های مدیریت سبز و عملکرد مدیریت
شهری وجود ندارد .نتایج تحلیل که بین هریک از ابعاد عملکرد مدیریت شهری با هریک از ابعاد پایداری انجام شده
است (جدول  ،)2بیان میکند که در ابعاد اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و فیزیکی -کالبدی با توجه به باالتر بودن
مقادیر سطح معناداری از سطح  50.0نمیتوان به معنادار بودن رابطه بین آنها اشاره نمود و تنها میتوان به تأثیرگذار
بودن عملکرد مدیریت شهری در بعد زیست -محیطی پایداری محلهای پی برد و تأثیرگذار بودن عملکرد مدیریت

نقش مدیریت سبز شهری در توسعه11 ...

شهری را در این بعد از پایداری محلهای در محدوده مورد مطالعه نتیجه گرفت؛ اما به طور کلی میتوان به این نتیجه
عملی و منطقی رسید که بین دو متغیر پایداری محلهای و مدیریت شهری رابطه معنادار و مقدار ضریب همبستگی
نسبتًاًا مناسب و خوبی را شاهد نیستیم.
جدول -1ابعاد عملکردی مدیریت شهری
محالت

اجتماعی

تجریش

15.76 5

13.167

اقتصادی

محیطی -کالبدی
13.476

نهادی -مدیریتی
13.476

5.74 11

محمودیه

15.80 3

13.372

13.16 0

91 0 16.

13.16 0

چهارراه حسابی

15.83 0

13.37 4

49 .1 31

16.146

49 .1 31

باغ فردوس

15.83 7

13.40 1

3.364 1

90 .2 61

3.364 1

جعفرآباد

15.97 1

13.41 2

13.47 5

16.231

13.47 5

زعفرانیه

6.44 12

13.61 4

14.171

16.833

14.171

الهیه

16.59 1

13.72 0

4.944 1

14 .8 13

4.944 1

سطح معناداری

0.710

0.94 5

.5 0 71

0.531

0.611

منبع :یافته های پژوهش

در خصوص تحلیل پایداری اجتماعی محله تجریش از نظر قوت و ضعف با توجه به آنالیز داده ها می توان 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 ازمکان هایی است که افراد یک محله را دور هم جمع می نماید .تکیه مذهبی تجریش و امامزاده
صالح و بازار تجریش در این پایداری نقش به سزایی را ایفاء می کنند .مشارکت در فعالیت های 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 برنامه ریزی مناسب برای تمامی گروه های سنی از
جمله تفریح ،سرگرمی و سالمت پایین تر از حد مورد نظر می باشد .در خصوص تحلیل اقتصادی محله تجریش از
نظر قوت و ضعف با توجه به آنالیز داده ها 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.
جدول -2ابعاد اجتماعی پایداري در محله تجریش
شاخصها

خیلی زیاد زیاد متوسط کم

خیلی کم

میانگین امتیازها

میانگین کل

محله تجریش
حس تعلق مکانی و هویت محله
حس اجنماع
امنيت

ابعاد اجتماعی

84

98

143

93

13

3/ 53

06

72

102

91

52

2/ 99

82

75

2/ 96

145

2/ 19

75

2/ 96

10

29

67

73

61

5 04 1

ایمنی

24

36

72

100

عضویت در نهادهاي محله

65

120

66

88

حفظ میراث طبیعی و فرهنگی

72

125

تماس منظم با همسایگان محله

85

55

مشارکت مردم در برنامه هاي آموزشی شورایاری

63

99

مشارکت های داوطلبانه

48

72

مشارکت در فعاليتهاي مذهبی

98

65

کمک به دیگران

54

72

رضایت از زندگی

48

140

141
97
150
24
150
82
153

3/ 46
3

53

12

3/ 49

130

103

2/ 36

05

41

3/ 49

04 1

65

20

41

منبع :یافته های پژوهش
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جدول  -3ابعاد اقتصادی پایداري در محله تجریش
خیلی زیاد زیاد

شاخصها

خیلی کم

متوسط کم

میانگین امتیازها میانگین کل

محله تجریش

ابعاد اقتصادی

نرخ اشتغال

06

72

102

نرخ بيکاري

24

48

72

129

درآمد

12

24

120

156

36

04 1

112

62

63

06

04 1

05

87

76

11

26

116

140

84

2/ 31

3

24

70

121

159

1/ 92

مشارکت در امور خیریه

72

123

143

13

26

3/ 54

خرید از مغازه هاي محله

98

64

151

52

12

3/ 49

تمایل و استطاعت به ماندن در محله 84

98

143

93

13

3/ 53

سرمایه گذاري محلی
اشتغال ساکنان در درون محله
کسب وکارهاي تعاونی
تعداد کسب وکارهاي سبز

91

52

2/ 99

04 1

2/ 36

65

2/ 37
2/ 97
2/ 96

2/ 84

منبع :یافته های پژوهش
جدول -4ابعاد مدیریتی پایداري در محله تجریش
شاخصها

متوسط

خیلی زیاد زیاد

کم

خیلی کم

میانگین امتیازها میانگین کل

محله تجریش
آشنایی با حقوق شهروندي

12

20

کنترل و نظارت محلی

12

52

150

2

143

24

121

66

155

2/ 37

05

70

130

103

2/ 36

اعتماد به نهادها

11

25

115

831

84

2/ 31

مشارکت در گروههاي مردمی

78

65

160

53

21

3/ 29

مشارکت در تهيه و تدوین سياستها و برنامه ها

35

105

113

61

63

2/ 97

تعداد ساکنان فعال در نهادها و سازمانهاي محلی 24
ابعاد مدیریتی

مشارکت در انتخابات محلی
تحقق پذیري طرحها و پروژه ها
دسترسی به اطالعات و شفافيت
همکاري با نهادها و سازمانهاي دولتی

84

90

831

40

25

3/ 46

6

24

71

120

156
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2

10

22

161

182

1/ 64

20

38

40

135

142
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جدول  -5ابعاد محیطی و کالبدی پایداري در محله تجریش
شاخصها

خیلی زیاد زیاد

متوسط کم

خیلی کم میانگین امتیازها میانگین کل

محله تجریش
71

84

110

59

35

3/ 27

05

45

74

110

82

2/ 64

دسترسی به خدمات اساسی در محله

24

93

117

80

101

2/ 21

65

84

811

74

2/ 57

32

05

82

95

110
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توجه به جاذبه هاي زیبا شناختی

22

11

45

44 1

142

1/ 91

آلودگی های محیطی

48

22

74

130

103

2/ 63

1

10

76

145

131

1/ 91

15

41

29

165

140

1/ 89

06

72

102

92

51

2/ 99

11

20

65

100

165

1/ 95

06

05

95

80

74

2/ 64

استفاده از حمل و نقل پایدار
تنوع مسکن و مسکن قابل استطاعت
ابعاد زیست محیطی و کالبدی

زمان کوتاه سفر به محل کار و دسترسی به خدمات 20
توجه به محیط زیست

سرانه فضای سبز
مصرف و کنترل منابع و انرژی
اختالط کاربری ها
دسترسی به فناوريهاي ارتباطات و اینترنت
خانه های خالی و بدون ساکن
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با توجه به آنالیز داده ها 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 تعلق مکانی و هویت محله بعد اجتماعی ایداری در محله را افزایش

نقش مدیریت سبز شهری در توسعه13 ...

داده است و این متأثر از مکان هایی است که افراد یک محله را دور هم می نماید ،تکیه مذهبی و امامزاده صالح و
بازار تجریش در این پایداری نقش به سزایی را ایفا می کنند .مشارکت در فعالیت های 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 گروه های 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 داده ها می توان بیان کرد
که محله تجریش به دلیل پایداری اجتمای مناسب در شاخص های چون 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 کاربری های
مختلف اقتصادی نسبت به سایر محله ها در منطقه یک از رونق اقتصادی مطلوبی برخوردار است ،همچنین با توجه
به آنالیز داده ها 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 زیست
محیطی که محله تجریش دارد می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
در تحلیل پایداری در بخش مدیریتی و نهادی از نظر قوت با توجه به آنالیزهای داده ها از پرسشنامه و مصاحبه می
توان بیان کرد که محله تجریش به دلیل پایداری اجتماعی و پیوند گروه های مردمی مشارکت در انتخابات محلی و
مشارکت در گروه های 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 برنامه ریزی 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 محله ها دارند .همچنین تحلیل علت ضعف پایداری اجتماعی در محله
تجریش متأسفانه در کشور به دلیل ضعف مدیریت در سازمان ها و ارگان های مختلف ،نبود مدیریت واحد و
یکپارچه شهری ،مدیریت اطالعات و نبود اطالعات به روز و عدم دسترسی به اطالعات و شفافیت بسیار ضعیف می
باشد 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 خاطر 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 تصمیم گیری غلط و منفعت طلبانه اجرا می شود و هزینه سنگین به
ساختار اقتصادی و اجتماعی محله تحمیل می نماید.
در تحلیل پایداری ابعاد محیطی و کالبدی محله تجریش از نظر قوت با در نظر گرفتن آنالیز داده های استخراج شده
از پرسشنامه و مصاحبه های میدانی و اطالعات کتابخانه ای محله تجریش دارای قدمت تاریخی طوالنی است و
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یکی از قدیمی ترین محالت شهر تهران است لذا با این آلترناتیو اثر گذار دارای کاربری های مختلف نیز می باشد
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 کاربری های 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 برنامه ریزی درست و عدم تناسب در اولویت
بندی های نیاز های شهری در مدیریت شهری است .همچنین به دلیل تراکم زیاد ساختمانی جمعیت در حال 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 جاذبه های
زیباشناختی ضعیف است.
نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی
پدیده شهرنشینی در ایران ،با وجود پیچیده گی های زندگی شهری ،مشکالت و دغدغه های زیادی ایجاد نموده که
عمده آن نیازهای افراد جامعه در خصوص امکانات شهری و اجرای آن توسط مدیران شهری بوده است .شدت و
ضعف مدیریتی در برنامه ریزی ،نیاز سنجی ،اجرا ،نظارت و از همه مهمتر پاسخگویی به طور خاص تحت نفوذ و
دخالت الیه های قدرت و حکومت مرکزی نمود واقعی داشته و چالش ایجاد کرده است .در این عرصه نقش
نهادهای مدنی در نظارت بر روی احزاب و نمایندگان حکومت و دولت در ایران ضعیف بوده و تنها از طریق یک
مجلس فرمایشی و یک شورای شهر بدون قدرت اجرایی در کنترل و نظارت مدیران شهری فعایت کرده است و این
امر باعث شده است که اقدامات جامعه مدنی علی الخصوص شهروندان در مطالبه حق شهروندی ناکام بماند .لذا
برنامه ها و طرح های شهری منوط به سیاست و منافع قشر خاص از شهروندان اجرایی می گردد .به اعتقاد
آمارتیاسن جهت دسترسی به توسعه ،اولین گام آزادی در همه اشکال و ابعاد می باشد یعنی در یک نظام دموکراتیک
شهروندان به یاری آزادی حق مطالبه دارند .در این سیستم افراد جامعه نسبت به مکان زندگی خود حس تعلق خاطر
داشته و در جهت توسعه آن با وجود قوانین و مقررات دست به مشارکت های مدنی میزنند ،متاسفانه در بخش
مدیریت شهری برنامه ریزی ها در یک مقیاس کلی و دستوری به صورت باال به پایین انجام می پذیرد و سطح خرد
در مقیاس محله به دلیل عدم مشارکت های مردمی که بزرگترین عامل آن عدم اعتماد جامعه مدنی نسبت به مدیران
شهری می باشد صورت نمی پذیرد .اصالح این تفکر نیازمند اصال یاه همانرب دشاب یم رهش تیریدم راتخاس ح
شهری در مقیاس محله برای استفاده از ظرفیت ساکنان محله در راستای توسعه پایدار در جهت گردشگری پایدار در
محله تجریش وجود ندارد .بنابراین برای رفع موانع موجود در جهت توسعه پایدار گردشگری مدیران شهری باید
رویکرد سبز داشته باشند یعنی اینکه با توجه به شاخص های جهانی موجود در جهت پایداری برنامه ریزی و نیاز
سنجی کنند .هر شهر و محله ای فراخور ظرفیت و کارکرد خودنیاز به امکانات و زیرساخت های فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی دارد که این امر تنها با مطالعات امکانسنجی از طریق متخصصان و کارشناسان و
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مردم محله صورت می پذیرد .توسعه ساختار فضای شهری تنها با در نظر گرفتن بعد کالبدی میسر نیست زیرا نمی
تواند تأمین کننده توسعه پایدار در یک محله باشد ،محله تجریش از نظر کالبدی به دلیل رشد افسار گسیخته
ساختمان ها ،مجتمع های تجاری و تجاوز به حریم اکولوژیکی و محیطی ،تعادل و توازن خود را از دست داده است
چرا که این رشد ناموزون باعث از بین رفتن بافت های قدیمی شده لذا بافت فرهنگی و اجتماعی محله تجریش
دچار آسیب گردیده است .هویت مکان و مشارکت افراد محله و مهاجرت ساکنان آن و به تبع جایگزینی ساکنان
جدید بدون حس تعلق به مکان و مشارکت در امور محله را ایجاد نموده است .تجریش ﻪﺑ
ﺎﯿﻣ د ﻦﯾ

ا ﯽﻠﺻ

همچنین ﺖﺧﺎﺳ

شهر تهران دارای سابقه تاریخی و اجتماعی است .ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ
و ﺎﺳ زهای نامطلوب و ﺮﯿﯿﻐﺗ

ﻮﻨﻋ ان ﯽﮑﯾ از ﻼﺤﻣ ت و

ﺖﯿﻌﻤﺟ

و ﺮﺟﺎﻬﻣ ت ﺎﻫ ی بی رویه و

ﺎﮐ ر ﺮﺑ ي ﺎﻫ  ،عناصر موجود در ﺖﻓﺎﺑ

ﺎﻫ ي ﻪﻠﺤﻣ تجریش را دچار

تغییرات نامتعارف ساخته و آن تغییرات بر روی محالت همجوار نیز اثر گذاشته است .از سوی د ﺮﮕﯾ ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ا ﺎﻔﺘﺳ ده

از ﻮﺧ ردو در یک ﻢﺠﺣ ا ﻮﺒﻧ ه و عمده استفاده از ﻮﺧ درو ﺎﻫ ي ﯽﺼﺨﺷ و به دلیل پایین بودن امکانات و سرویس دهی
مناسب و ﻞﯾﺎﺳ

ﻞﻤﺣ و ﻞﻘﻧ عمومی ،ﻪﻧﺎﯾﺎﭘ

مضاعف بر آن ا ﺎﺠﯾ د آ ﻮﻟ د ﯽﮔ و ﺪﯿﻟﻮﺗ

ﺎﻫ  ،ﺎﭘ ر ﮓﻨﯿﮐ

ﺎﻫ ي ﺎﮐﺮﯿﻏ ربردی شکل ﺎﺘﺧﺎﺳ ر ﯽﯾﺎﻀﻓ

ﻪﻠﺤﻣ نامطلوب شده و

ﺎﮔ ز ﺎﻫ ي ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ اي ،کیفیت آب و هوایی و زیست محیطی ﻪﻠﺤﻣ را هم ﺶﻫﺎﮐ

داده ا ﺖﺳ  .در اصل محله های شهری با وجود شبکه ارتباطات و تعامالت و روابط اجتماعی معنادار میگردند،
مدیریت شهری باید با در نظر گرفتن تمامی این ابعاد با دستورالعمل ها و شاخص های جهانی در خصوص مدیریت
سبز و پایدار شهری نیازسنجی نموده و طرح های خود را بومی سازی نماید برای مثال هایدلبرگ یکی از پیشگامان
توسعه ساختمان سبز به عنوان راهی برای کمک به مدیران منتخب به منظور درک و جبران آسیب های زیست
محیطی بود .تعدادی از شهرهای دانمارک ،از جمله کپنهاک ،نوعی از صورت حساب سبز برای پیگیری مصرف
سالیانه انرژی ،انتشار گازهای گلخانه ای و غیره به وجود آورده اند .بسیاری از شهرهای اروپا نوعی شاخص های
زیست محیطی را ابداع کرده اند که از طرف اتحادیه اروپا مورد حمایت های مالی قرار میگیرد .برای مثال تغییر
ناوگان شهری (اتوبوس ،کامیون و غیره) به سمت سوخت های پاک ،از جمله استراتژی هایی است که در شهرهای
اروپا به طور فزاینده ای رواج دارد و بازتاب مجدد نیاز به دولت های محلی به عنوان رهبران جنبش پایداری شهری
است .در کمتر شهری مانند استکهلم تعداد چهارصد اتوبوس اتانول و یک سیستم راه آهن برقی با استفاده از سوخت
حاصل از منابع تجدبد پذیر وجود دارد .این شهر قصد دارد تا سال  2025به سطحی برسد که در آن کل سیستم
حمل و نقل عمومی بدون سوخت فسیلی کار کند .همکاری با شرکت ها و بنگاه های محلی برای کمک به پایداری
بیشتر از دیگر ویژگی های شهرهای سبز اروپا است .جایزه شهر سبز تا به امروز به  11شهر اهدا شده است و این
جایزه به عنوان سرمايه سبز اروپايی است که یاالنه برگزار می شود و برگزاری آن از سال  2010آغاز شده است.
استکهلم در سوئد اولین برنده جایزه بود و به دنبال آن هامبورگ در آلمان (  ،) 2011ویتوریا گاستیز در اسپانیا
(  ،) 2012نانت در فرانسه (  ،)3 201کپنهاگ در دانمارک(  ،) 2014بریستول در انگلستان (  ،) 2015لیوبلیانا در اسلوونی
(  ) 2016و اسن در آلمان (  ،) 2017نایمنگن برنده جایزه(  ،) 2018در حال حاضر عنوان اسلو در نروژ (  ) 2019را به
عهده دار است و پیش بینی می شود در سال  2020احتماال شهر لیسبون در پرتغال خواهد بود دالیل موفقیت این
شهرها این است که با وجود یک حکومت دموکراتیک توانسته اند مشارکت مردمی را در راستای توسعه پایدار
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شهری هموار کنند .ساخت یک شهر اساسا پایدار یک کار سخت و دشوار است ،اما خوشبختانه ،مدل های پویا و
ابتکاری که شهرهای سبز اروپا وجود دارد ،بهترین نمونه هایی از پایداری را در دنیا نشان می دهد که دیگر شهرها
هم می توانند سبزتر و سالم تر شوند .این شهرها در جهت توسعه پایدار ،هسته های قوی شهری ،ساختن زیرساخت
های سبز ،عابر پیاده و دوچرخه و بهبود حمل و نقل عمومی هستند .آنها در طراحی های زیست محیطی و مفاهیم
برنامه ریزی ،از انرژی خورشیدی تا زهکشی طبیعی و باغ های محلی استفاده می کنند .و آنها در حال تغییر نحوه
عملکرد دولت هستند ،زیرا که با وجود نهادهای مدنی و احزاب کنترل بر روی عملکرد مدیران شهری دارند .ایجاد
ممیزی های سبز شهری و اصالح مشوق های اقتصادی برای تشویق پایداری از جمله برنامه هایشان است.
گردشگری در حال حاضر یکی از موتورهای جهانی توسعه است .هر سال تعداد بیشتری از مردم در حال سفر
هستند برنامه ریزی و مدیریت خوب در گردشگری می تواند یک نیروی مثبت باشد .اگر برنامه ریزی و مدیریت
نادرست باشد ،گردشگری می تواند یک موتور برای تخریب باشد .رفاه در مقصد برای گردشگری از مهمترین شرط
ها می باشد .در این خصوص برای کمک به مدیران شرکت های گردشگری و دیگر ذینفعان برای تصمیم گیری
بهتر استفاده از شاخص های مهم مطرح شده به عنوان یک راهنما است و ابزاری برای بهبود برنامه ریزی و مدیریت
صنعت گردشگری می باشد تا برای هر مقصد در هر زمانی که الزم است با استفاده از شاخص های موثر در مقصد
برنامه ریزی مناسب نمود.

با توجه به عنوان پژوهش رویکرد مطالعات به دنبال ارزیابی و تحلیل نقش مدیریت شهری ،وضعیت پایداری محله-
ای و اثر آن بر روی گردشگری است لذا با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری سبز در محله تجریش نتایج به دست
آمده این است که بین مدیریت یکپارچه شهری و دستیابی به توسعه گردشگری پایدار رابطه مستقیم وجود دارد .اگر
محله پایدار را داراي هویت ،مکان سکونتی شاد و سرزنده براي اهالی خود بدانیم ،ساکنین محله نسبت به آن
احساس تعلق و دلبستگی خواهند داشت محله از کیفیت باالي زندگی بهداشت و محیط زیست مناسب برخوردار
خواهد بود ،محله پایدار محلهاي خوانا است و به اهالی خود خدمات مناسبی را ارائه میدهد و از دسترسی مناسبی
برخوردار میباشد .در این میان اگر مدیریت شهری را در قالب یک نگرش همه جانبه و سیستماتیک در ارتباط با
نظریه توسعه پایدار و پایداری محلهای را در ابعاد چهارگانه مورد بررسی قرار دادیم .نتایج تحقیقات میدانی نشان
داده است که نقش مدیریت شهری در محله تجریش با توجه به قدمت و پتانسیل های موجود مطلوب نیست و
مدیریت شهری از داشتن یک نقش مؤثر و کارآمد در پایداری محالت بافت تاریخی به دور بوده است البته عمده
این مشکلت به دلیل نداشتن سیستم مدیریت یکپارچه شهری است ،در نبود احزاب و نهادهای مردمی نظارتی
درست بر روی عملکرد مدیران شهری وجود ندارد لذا همکاری و مشارکت مردمی به دلیل عدم اطمینان به نهادهای
دولتی و یا وابسته به دولت کاهش پیدا می کند چون عمال نظارتی صورت نمی گیرد و مدیران شهری تحت نفوذ
الیه های قدرت انتخاب می شوند و در نتیجه ساکنان محله در تصمیم گیری اثرگذار نیستند .بر اساس تعریف باتلر،
گردشگری پایدار ،نوعی از گردشگری است که در یک محیط برای یک دورهی نامحدود زمانی بدون آسیب به
تهای اجتماعی نمیشود در
محیط یا تسهیالت برای توسعهی پایدار اجرا میشود و مزاحم سایر فرایندها و فعالی 
صورتیکه طرح هایی که در محالت مورد اجرا قرار می گیرند مهترین رکن که ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی
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 طرح های عمرانی بدون درنظر گرفتن مطالعات زیست محیطی انجام می پذیرد و،محله هستند نقش کم رنگی دارند
پیوست های زیست محیطی تنها جنبه فرمایشی دارند که رعایت نمی شوند چون مدیران شهری درآمد پایدار ندارند
 فضای سبز فروشی می نماید، باغ فروشی،از این رانت زمین و مافیای قدرت مدیریت شهر را وادار به تراکم فروشی
در فقدان نبود انتخابات آزاد نهادی های مدنی و احزاب سیاسی هم وجود ندارند و در واقع نظارتی نیست شاهد
 مشکالت نظام متمرکز اداری در کشور و عدم ثبات مدیریت.ضعف در عملکرد مدیریت شهری در محالت هستیم
 عدم اعتماد و مشارکت مردم، نبود درآمدهای پایدار و نداشتن اطالعات،شهری و کمبود نیروهای انسانی متخصص
و نهادهای مردمی در اداره امور شهری و مواردی نیاز ابزار و سیستمی را می طلبد که بتواند گردشگری را با رویکرد
 ضروری است برای پتانسیل های گردشگری در محله تجریش اقداماتی.محیط زیست و توسعه پایدار ایجاد نماید
.در جهت پایداری صورت گیرد
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