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سال اول ،شماره اول ،بهار  ،8931صفحات 55-93

نقش شوراهای محلهای در توسعه پایدار شهری
(مورد مطالعه :محله امیرآباد ،منطقه  6تهران)
زهره فنی* ،8آرش قربانی سپهر ،3زهرا سلطان

محمدی9

 .8گروه جغرافیای انسانی و آمایش ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3گروه جغرافیای سیاسی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .9گروه جغرافیای سیاسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله)39/83/88 :

(تاریخ دریافت مقاله39/81/32 :

چكیده
رشد فزاینده شهرنشینی و نبود مدیریت منسجم شهری منجر به ناکارامدی برنامهریزی در شهرها شده ،بهطوری کهه
این ناکارامدی در سطح خرد «محلهای» بیشتر نمایان است .در این راستا توجه به توسعه پایدار شهری -محلهی زمهانی
امکانپذیر خواهد بود که شوراهای محلهای برای آن نقش ویژهای تدبیر کرده باشند .بر ایهن اسهاس ایهن مقالهه بها روش
پیمایشی -تحلیلی و مطالعات میدانی و کتابخانهای اقدام به جمعآوری اطالعات از ساکنین محله امیرآباد جهت سنجش
نقش شوراهای محلهای در توسعه پایدار شهری و ارتباط آن با زیستپذیری شهری نموده است .در این راستا محققهین
جهت مطالعات میدانی اقدام به تهیه پرسشنامه در  35متغیهر از میهان شهاخ ههای اجتمهاعی ،اقتدهادی ،بهداشهتی،
مسکن ،زیست محیطی و فرهنگی نموده و سپس به توزیع آن در میان ساکنین محله امیرآبهاد پرداختههانهد .لهذا جههت
تحلیل نظرات ساکنان در زمینه پایداری محله امیرآباد از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .همچنین پرسهش پهژوهش
بدینگونه تنظیم شده است؛ چه رابطهای میان شوراهای محلهای و توسعه پایدار آن وجهود دارد و ایهن شهوراها چگونهه
میتوانند به تحقق اهداف توسعه پایدار محلهای کمک نمایند؟ نتایج پژوهش گویای آن است که شورای محلهه امیرآبهاد
با تغییر بنیادی ساختارهای برنامهریزی توسعه محله میتواند بهه پایهداری اکولوژیهک ،اقتدهادی ،اجتمهاعی ،سیاسهی و
فرهنگی محله در راستای توسعه پایدار محلهای کمک شایان توجهی نماید .در نهایت میتوان گفت با مدیریت منسهجم
محلهای ،توسعه پایدار محلی برای زیستپذیری امکانپذیر است.
کلیدواژهها :شهرنشینی ،توسعه پایدار شهری-محلهای ،شورای محله ،امیرآباد ،تهران.
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امنیت و اوقات فراغت و فرهنگ شهرنشینی و نظایر آن
امید بست .بدین ترتیب موتوی مشارکت شهروندان در
امور شهرها ،در صدر گفتمانهای اجتمهاعی و سیاسهی
جامعه قرار داشته و همگان از آن بهه عنهوان عندهری
مهم در جهت رسیدن به «توسعه پایدار شهری» سخن
مههیراننههد (مسههگریان و همکههاران .)8939 ،رویکههرد و
راهبرد توسعه پایدار شهری به دنبال افهزایش دغدغهه-
های محیطزیستی و برهم خوردن تعادل میان انسان و
محیط طبیعی و تخریهب ایهن محهیط توسهط صهنعت
مطر و فراگیر شده است .اگر چه توسعه پایهدار ایهده
جدیدی نیست ،امها نگرانهیههای علمهی فزاینهدهای را
درباره اثرات شهرنشهینی مهنعکس مهیکنهد .از ایهنرو
امروزه بسهیاری از شههرها ،بهه ویهژه کهالنشههرها در
کشورهای در حهال توسهعه و جههان سهوم بها مسهائل
زیسههت محیطههی؛ ماننههد (آلههودگی هههوا ،آ  ،رشههد
پسماندها و ) ...از این دست مواجه هستند کهه نتیجهه
آن تخریب محیط زیست نسل حاتر و آینده است .به-
طور مشخ بیتهوجهی بهه مسهائل توسهعه پایهدار از
سوی شهروندان از یک طهرف و بهیتهوجهی آنهان بهه
ظایف خود در قبال محیطزیست و همچنین بیتوجهی
به این اصل در برنامهریزی مهدیریت شههری از عوامهل
تشدید کننده میباشد (پروین و کالنتهری .)8939 ،بهر
این مبنا ،شهرها به عنهوان مههمتهرین سهکونتگاهههای
زیسههت انسههان ،نیازمنههد اداره شههدن هسههتند .آنههها
براسههاس بدعههد فضههایی ،جمعیتههی و کههارکردی دارای
پیچیدگیهای خاصی در اداره امور عمومی هسهتند .از
ایههنرو توسههعه فزاینههدهی شهههرگرایی مههدرن در ابعههاد
مختلههف اجتمههاعی ،فرهنگههی ،سیاسههی ،اقتدههادی،
خدماتی و ارتبهاطی ،پیچیهدگی اداره شههر را مضهاعف
کرده است ( .)Carr & et al , 1964با این تدابیر شههر
پایدار ،شهری است که از نظر رشد و توسعه اقتدهادی،
درآمههدزایی و اشههتغال بتوانههد نیازهههای شهههروندان را
برآورده سازد و از لحاظ زیسهت محیطهی بهه وتهعیت
بهداشتی و سالمت شهرنشینان توجه نموده و مسائل و
مشکالتی از نظر آلهودگی ههوا ،آ و فضهاهای سهبز و
تفریحههی و گههذران اوقههات فراغههت نداشههته باشههد
( .)Maclaren, 1996در این راستا ،روند سریع شههری

مقدمه
شهرها از جمله پدیدههای فضایی -جغرافیایی هسهتند
که از اهمیت و جایگاه برجستهای برخودارنهد .از نیمهه
دوم قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم ،بهه دنبهال
تغییههرات سههاختاری و بنیههادی در اوتههای اقتدههادی-
اجتماعی و سیاسی جهان ،مطالعات نظری و تحقیقهات
کاربردی در حیطه مدیریت و برنامهریزی شههری بهه-
طور جدی صاحبنظران و متخددهان امهور شههری را
وادار بههه چرخههه محسوسههی بههه سههوی نظههامهههای
دموکراتیک شهری و رویکرد ادارهی شههرها از سهطو
خرد به کالن کرد .این روند در آغاز هزاره سوم نیهز بها
رشد بیرویه و شتابان کالنشهرها و شههرهای میهانی،
نارسایی سیستم های مدیریتی پیشهین و عهدم تهنمین
نیازهای پایهای ساکنان شهری در سطو خرد با شدت
بیشتری ادامه یافت .رهنمودها و تنکیدهای سازمانهها
و نهادهههای بههینالمللههی در سههالهههای اخیههر ماننههد
برنامههای متعدد مدیریت شهری سازمانملل متحد ،بر
پیگیههری و سههازماندهی فرآینههدهای دموکراتیههک در
نواحی شهری ،گواهی بر این مدعاست .در ایهن راسهتا،
مدیران شهری به ویژه در کشهورهای در حهال توسهعه
چالشهای نو پدیهدی را در ایهن عرصهه نهوین تجربهه
کردند و دریافتند که رویارویی با این چالشهها جهز بها
ارائهی الگوها و طهر ههای توسهعه محلهی و پیگیهری
اهداف مردم محور میسر نخواهد بود (فنهی و صهارمی،
 .)8933از اینرو وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف
نظر از تنوی و اختالف در نظامهای اجتماعی و سیاسی
گوناگون) ،تنها محدود به مواردی از قبیل برنامهریزی،
خدماترسانی ،مدیریت فرهنگ محلهی ،انجهام پهروژه-
های عمرانی و ...نمیشود .بلکه جهتدهی فعالیتههای
شهری و ترسیم چشمانداز شهر در راسهتای دسهتیابی
به توسعه پایدار از جملهه مههمتهرین وظهایف مهدیران
شهری به شمار میرود (قهانع دسهتجردی و همکهاران،
 .)8939بههر ایههن اسههاس در سههایه مشههارکتپههذیری
شهروندی در مدیریت شهری میتوان به تحقق امهوری
چون تنمین مسکن مناسب برای اقشار و طبقات پایین
جامعه ،بهداشت شهری ،مبلمهان شههری ،پهار هها و
مههدیریت فضههاهای سههبز ،آمههوزش و اشههتغال ،تغذیههه،
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شدن گستره وسیعی از فضاهای جغرافیهایی ایهران ،بها
تعادل بنیادین در اکثر شهرها ،به ویژه در کالنشههرها
همراه نبوده است .تقریباً از نظر همه کارشناسان پدیده
هایی مانند اسکان غیررسمی ،حاشیهنشهینی ،محهالت
خودرو از پیامدهای این توسعه شههری بهیرویهه بهوده
است (خاکپور و همکهاران  .)8911 ،امهروزه محلهه بهه
عنوان یک مکان کالبدی و اجتماعی که قابلیهت انجهام
کنشهای جمعی و سهازمانیهافتگی را دارد مهیتوانهد
شههرایط مناسههبی را بههرای افههزایش مشههارکت مههردم و
استفاده از توان جمعی آنان را فراهم آورد (کریمیزاده،
 .)8932همچنین محله به عنوان راهکاری برای ارتقها
کیفیههت زنههدگی شهههروندان نیههز مطههر بههوده اسههت؛
مامفورد عقیده دارد که محله باید جوابگوی نیازمندی-
های روزمره ساکنین باشد .بهه اعتقهاد او ،محلهه نقهش
والدین یک خانوار را دارد که در هر محلهای از زنهدگی
یک فرد میتواند نقش حمایتی در رشد فهرد را داشهته
باشد .بر خالف مهامفورد کهه از محلهه انتظهار بهرآورده
کردن توقعات روزمره را دارد ،لوکوربوزیه محله را یهک
وسیله رفاهی (بهداشتی ،راحتی) میداند کهه سهاکنان
خود را از صدمات شهر و زندگی شههری مدهون مهی-
دارد .اما هر دو نفر ،ارتقها شهرایط زنهدگی را از محلهه
انتظار دارند .دیدگاه این دو نظریهپهرداز بعهدها توسهط
طرفداران توسعه پایدار مورد تنکید و توجه قرار گرفتهه
است (زمانی و شمس« .) 8939 ،محالت» 8به عنهوان
یکی از اجزای اصهلی تشهکیلدهنهده سهازمان فضهایی
شهرها ،از گذشتههای دور نقش ویهژهای را در سهاخت
شهرها بر عهده داشتهاند (ماجدی و همکاران.)8939 ،
از اینرو مقیاسهایی نظیر محله ،به عنوان مههمتهرین
مقیاس سکونت در شهر ،بخش مهمهی از دغدغههههای
فکری و حرفهای اندیشمندان و مدیران حوزه شهری را
بههه خههود اختدهها داده اسههت (مههوقرر و همکههاران،
 .)8933بدین ترتیهب از آن جههت کهه منطقهه شهش
تهران دارای کارکرد آموزشی و خدماتی است ،جمعیت
شهری جهت استفاده از این خدمات به این منطقهه در
طول روز رفت و آمد دارند .لذا شایسته است که به این
منطقه و بهه ویهژه محلهه امیرآبهاد در راسهتای توسهعه
پایدار توجه ویژهای از سوی مدیریت محلهه (شهوراهای
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محلهای) صورت گیرد .بر پایه مطالب بیان شده نوشتار
حاتر با مطالعهی یکی از محالت شهر تهران (محلههی
امیرآباد) ،بها ههدف مطالعههی صهحت و سهقم فرتهیه
پژوهش ،پایداری شههری را در ابعهاد مختلهف توسهعه
پایدار شهری (از طریق جمهعآوری دادهههای میهدانی)
مههورد ارزیههابی قههرار خواهههد داد و بهها مجموعهههای از
شاخ ها ،بهه تحلیهل دادههها و جمهعبنهدی مطالهب
خواهد پرداخت و پیشهنهاداتی را در خدهو توسهعه
پایههدار شهههری-محلهههای مطلههو مطههر مههینمایههد.
همچنین اهدافی که در این تحقیق دنبال خواهد شهد:
 )8شناخت ماهیت و اهمیت شوراهای محله در توسعه
پایدار محله ای )3 ،ارزیهابی متغیرههای توسهعه پایهدار
شهری در محله امیرآبهاد )9 ،شهناخت سهازو کارههای
اجرایی و عملکردی شوراهای محلهای مؤثر بهر توسهعه
پایدار محله امیرآباد؛ که در این پژوهش نگارندگان بهه
این مباحث مهیپردازنهد .همچنهین پرسهش و فرتهیه
تحقیههق حاتههر بههدینگونههه تنظههیم شههده اسههت؛ چههه
رابطه ای میان شورای محلهای و توسهعه پایهدار محلهه
وجود دارد و این شوراها چگونه مهی تواننهد بهه تحقهق
اهداف توسعه پایدار محلههای کمهک نماینهد؟ بهر ایهن
اساس فرتیه تحقیق این است کهه بهه نظهر مهیرسهد
شوراهای محلهای به میزان زیادی میتوانند بر توسهعه
پایدار محالت شهری (به ویژه محدوده مهورد مطالعهه)
کمک نمایند و شهوراهای محلههای بها تغییهر بنیهادی
ساختارهای برنامهریزی توسهعه محهالت شههری مهی-
تواننههد بههه پایههداری اکولوژیههک ،اقتدههادی ،اجتمههاعی،
سیاسی و فرهنگهی محهالت شههری (محلهه امیرآبهاد)
تنثیرگذار باشند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
شهر و محله پایدار
شهر پدیده جغرافیایی است که از برایند کنش انسان با
طبیعت شکل گرفته و تبدیل به یک محیط انسان
ساخت شده که این محیط انسانساخت به آن
کارکردهای گوناگونی بخشیده و منجر به تمایز آن از
روستا شده است (جان پرور و قربانی سپهر.)8932 ،
محله ،به عنوان ناحیه یا حوزه سیاسی تعریف میشود
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و توأمان مؤلفههای فیزیکی (مکان محور) و اجتماعی
(مردم محور) را در برمیگیرد (ماجدی و همکاران،
 .)8939محله ،واحد فیزیکی و اجتماعی با سازمانهای
اجتماعی است که بزرگتر از خانواده و کوچکتر از
شهر است (مندوررتایی .)8933 ،امروزه مفهوم
«محله» از اهمیت ویژهای در حوزه مطالعات شهری
برخوردار است و این نکته برای پژوهشگران شهری
مطر است که چگونه قلمروی را که از جانب گروه-
های مختلف «خودی» تلقی میشود ،میتوان مورد
شناخت و بررسی قرار داد ( Roberts ,1971, Harvey,
 .)1992, Robertson et al, 2008دستیابی به شهر
پایدار نیازمند ایجاد محله پایدار است و شاخ های
پایداری را استفاده کمتر از خودرو و کاهش آلودگی،
مسکن مناسب برای همه ،خوداتکایی محله ،مشارکت
و مداخله در امور محلی به خدو امور اجتماعی و
حفاظت از فرهنگ محلی ،میداند (توکلینیا و
همکاران .)8935 ،محلهها ،به عنوان سیستم شکل
دهنده به سکونتگاههای انسانی از گذشته دور وجود
داشتهاند .با شروی قرن بیستم و توسعه صنعتی،
افزایش سریع جمعیت در شهرها و مسائل فراوان ناشی
از آن در زمینه سکونتگاهها ،ساختار و مفهوم محله در
شهرهای جدید دچار تزلزل شد .در شرایط امروز،
مفهوم محله در حالت سنتی خود تناقضهایی با
زندگی شهری دارد .امروزه با گسترش روزافزون
ارتباطات ،دسترسی بین نقاط مختلف شهر آسانتر
شده است .از اینرو ،قلمروی زیست و کار انسان ابعاد
وسیع به خود گرفته است .شهر عالوه بر تقسیمات
متمرکز فضایی محله ،به مجموعهای از الیههای
غیرمتمرکز و شبکههای ارتباطی مختلفی از روابط
تبدیل شده است که حدود و مرز آنها برای هر
شهروند متفاوت است (غروریالخوانساری .)8932،به-
طور کلی میتوان گفت که محله پایدار محلهای است
که تمن برآوردن نیازهای متنوی نسل کنونی و آینده
به ارتقای کیفیت زندگی کمک نموده و فرصت عادالنه
و متنوعی فراهم میسازد دستیابی به این آرمانها به
شیوهای است که استفاده از منابع را کارآمدتر میسازد
و تمن ارتقای همبستگی اجتماعی ،شکوفایی
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اقتدادی را منجر میگردد به عبارت کلیتر محلهای
است که از لحاظ محیطزیستی سالم ،از لحاظ
اقتدادی بهرهور و از لحاظ اجتماعی عادالنه است
(توکلینیا و همکاران.)8935 ،
شهروندی و مشارکت شهروندی
در عدر حاتر برداشت ها و نگرش ههایی کهه نهاظر بهه
مفهوم جامعه مدنی و شهروندی است بر روند ،فرآینهد
سرشههت و سرنوشههت شههکلگیههری و شههکلدهههی بههه
شهروندی در یک جامعه تنثیر به سزایی دارند .بنابراین
فهم پدیدهها بر نحوه عینیت یافتگی آن ها مؤثر اسهت.
لذا شناخت برداشت های نظری از مفاهیم کمک زیادی
به شناخت پدیدهها میکند .این اصل در مهورد مفههوم
شهروندی نیز صادق است (نجات حسینی .)8911 ،بهه
این ترتیب شهروندی بیش از هر هویهت دیگهری قهادر
است انگیزههای اساسی انسان ها را که هگل آن را نیهاز
به اسهمیتت شهناخته شهدن مهینامنهد ،ارتها نمایهد.
موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشهتن در یهک
جامعه گسترده داللت دارد .این موقعیت ،کمکی را کهه
یک فرد خا به آن جامعهه مهی کنهد ،مهیپهذیرد ،در
حالی که به او استقالل فهردی را نیهز ارزانهی مهی دارد
(فالکس .)8918 ،واژه شهروندی در دوران مهدرن و بها
فروپاشی نظام حکهومتی دوران پساصهنعتی در بهاختر
زمین و بها رواج لیبرالیسهم و مهردم سهاالری ویهژه آن
دوران رشد کرد و مفهوم تازهای یافهت .شههروندی بهه
معنای شهروند یهک کشهور بهودن بها در نظهر گهرفتن
حقوق و وظایفی که دارد ،یها حالهت یهک شههروند بها
حقوق و وظایف ،تابعیت ،شهرنشینی و شهرگرایی است
(صههرافی و اسههماعیل زاده« .)8913 ،تههی .اچ .مارشههال
( »)8323معتقهههد بهههود کهههه شههههروندی در رژیهههم
دموکراتیک با گذشت زمان رشد مهی یابهد؛ چنهان کهه
سرانجام شهروندی سه بعد مشخ پیدا می کند :بدعهد
مدنی ،بدعد سیاسی و بدعد اجتماعی .همچنین به نظر او،
حقوق مدنی نخستین حقوقی بود که برقرار گردید این
حقههوق شههامل آزادی بیههان ،حههق محاکمههه مندههفانه،
دسترسی برابهر بهه نظهام قهانونی و ...مهی شهد .حقهوق
سیاسی پس از حقوق مدنی پدید می آید و شامل حهق
رای ،نامزدی مقامات انتخاباتی ،حق شرکت در احهزا
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سیاسی و ...می باشد .حقوق اجتماعی بها ظههور دولهت
رفاه ،پدیدار می گردد؛ ایهن حقهوق ،حقهوق اسهتحقاقی
افراد تعریف می شوند مانند امنیهت اجتمهاعی ،مزایهای
بیکههاری ،مزایههای بهداشههتی و آموزشههی (کیویسههتو،
 .)8915به هر ترتیب مفهوم شهروندی بها مهرور زمهان
با سه مفهوم بنیادین پیونهد خهورد کهه عبارتنهد از)8 :
اصل نمایندگی؛  )3اصل مسئولیت؛  )9اصهل پاسهخگو
بودن و یا پاسخگویی (پیران .)8919 ،در نهایت اینکهه
شهروند امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافتهه اسهت.
شهههروندی یههک موقعیههت عضههویت اسههت کههه شههامل
مجموعه ای از حقهوق ،وظهایف و تعههدات اسهت و بهر
برابری و عهدالت و اسهتقالل داللهت دارد .بهه عبهارتی
شهروندی عضویت فعال یا غیرفعهال فهرد در دولهت بها
حقههوق جهههانی معههین و برابههری تعهههدات در سههطح
مشخ شده است (انداری و قربهانی سهپهر.)8939 ،
بهطور خالصه مشارکت مردم عبارت است از :فرآینهد و
حق اساسی که در طی آن مردم عاقالنهه و بها آگهاهی،
اراده و رغبت در زمینه امری خا با قبول گوشهای از
مسئولیت آن به طور گروهی سعی در ارتای نیازههای
روحی و روانی فردی و گروهی خود در همیاری جههت
رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده براساس نیازهای
واقعی اولویتبندی شده با در نظهر گهرفتن امکانهات و
محدودیت ها جهت یهافتن هویهت فهردی و جمعهی در
جامعه می باشد .حال اگر محدوده مشارکت را شههر در
نظههر گرفتههه و نههوعی از برنامهههریههزی فرآینههد نگههر بهها
چارچو مشارکتی را مهد نظهر قهرار دههیم و عهواملی
چون عدالت اجتماعی قانون ،توسعه پایدار و ...را در آن
دخیل کنیم ،برنامهریزی شهری (شهرسازی) مشارکتی
را خههواهیم داشههت (رجبههی .)8931 ،مشههارکت فعههال
ساکنان در برنامهههای شههری عیهاری بهرای سهنجش
دموکراسی در یک منطقه اسهت (گهات دینهر.)8933 ،
مشارکت ساکنین در تدمیمگیریها میتواند مقدمهای
برای ایجاد حساسیت عمومی به محیط زندگی و احیا
نظام محلی باشد .همچنین این ویژگی بهه خودکفهایی
محله نیز منجر میشود .محلههای خودکفا مهیتواننهد
نقش بسیار حساسهی در دسهتیابی بهه توسهعه پایهدار
شهری ایفا نمایند (غروریالخوانسهاری .)8932 ،بهدین
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ترتیههب بههدون حمایههت و درگیههری فعههال و اثرگههذار
شهروندان (مشارکت شهروندی) نه پایداری بهه دسهت
میآید و نه پیشهرفت قابهل تهوجهی در جههت آن بهه
دست میآید (توکلینیها و همکهاران( )8935 ،جهدول
.)8
شوراهای محلهای
در جهان پیچیده قرن بیستویک ،دگرگونیهای
بسیاری در شیوههای زندگی در شهرها رخ داده است.
نقش و اهمیت شهرها و لزوم مدیریت صحیح آنها،
استفاده از رویکردهای جدید در راستای دستیابی به
کیفیت زندگی در شهر و فضای شهری ترورت ساخته
است .بنابراین ،عوامل متعدد باعث شده است که
نگرش سنتی و بروکراتیک و تدمیمگیریهای باال به
پایین ،جای خود را به در جدیدی از شیوههای
مدیریت شهری بدهد .از نقطه نظر مدیریت شهری،
صفبندی و توزیع قدرت سیاسی حکومت بین سطو
ملی ،منطقهای و محلی مطر است؛ به عبارتی
حکومت برای دستیابی به اهداف مورد نظر و اداره امور
جامعه نیازمند ایجاد سطو مدیریتی در سطح دولت
است ،بنابراین مدیریت عمومی در سطح محلی ،در
واقع به معنی اداره امور توسط حکومتی است که می-
توان آن را مدیریت محله محور به عنوان پل اتدال
بین انسجام محلی و حکومت مرکزی دانست؛ لذا
رویکرد استفاده و کاربرد کلمه «مدیریت محله محور»
به جای «حکومت محلی» ،تالش برای سیاستزدایی
از حکومت محلی و تداوم فنساالری است (نوریان و
مظفریپور .)8933 ،در چند سال گذشته شهرداریها
به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در
ادارهی شهرها و برقراری سیستم حکمروایی خو
شهری ،طر های مختلفی از جمله محلهگرایی ،ناحیه
محوری و غیره را به اجرا گذاشتند .در این میان طر
مدیریت محلهای از جمله طر هایی است که از چند
سال گذشته در کالنشهرهای کشورهای مختلف نظیر
انگلستان ،کانادا ،استرالیا و غیره به اجرا گذاشته شده
است .در این طر  ،اداره بخشی از امکانات محله به
خود مردم سپرده میشود ،به عبارت دقیقتر مدیریت
شهری در طول فرایندی قانونی و مورد پذیرش در
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نقش شوراهای محلهای در توسعه پایدار شهری

راستای کاهش تددیگری ،برون سپاری ،گسترش و
نهادینه کردن مشارکت آگاهانه و اثربخش مردمی و
واگذاری فضاها ،ابنیه و فعالیتهای فرهنگی ،هنری،
اجتماعی و ورزشی به مردم ،مدیریت در سطح محله را
به وجود آورده است (طالبینژاد .)8938 ،در ایران نیز
شوراهای محلهای از اردیبهشت ماه  8915فعالیتشان
را آغاز کردند .شورایاران به عنوان حلقه واسط مردم و
نهادهای مدیریتی و برنامهریزی شهری -به رغم وجود
مشکالتی که با آن مواجه بودهاند در جهت شناخت
نیازهای شهروندان و یاری رساندن به مدیران شهری
در تنمین این نیازها ایفای نقش کردهاند (بزی و
همکاران.)8932 ،
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در گزارش برونلند ،به نوعی همه جانبه تمام مفاهیم
توسعه پایدار را پوشش میدهد (.)WCED, 1987
بنابراین ،منظور از توسعه پایدار ،حفاظت صرف از
محیط زیست نیست ،بلکه مفهوم جدیدی از رشد
اقتدادی است که عدالت و امکانات زندگی را برای
تمام مردم جهان و نه تعداد کمی از افراد برگزیده
است .توسعه پایدار و توسعه انسانی ،نه فقط جنبههای
اقتدادی ،بلکه جنبههای محیطی و مهمتر از آن ،وجوه
اجتماعی ،سیاسی ،آموزش و نیز روابط متقابل عوامل
مذکور را در نظر میگیرد .از جمله مهمترین جنبههای
تنمین حداقل نیازها برای اجزای توسعه پایدار که
مستقیماً در کیفیت زندگی دخالت دارد ،که میتوان
به :حذف فقر ،کاهش رشد جمعیت ،توزیع منطقی
منابع ،داشتن مردمی سالمتر ،آموزش دیدهتر و تعلیم
یافتهتر دست یافت (زیاری و همکاران .)8933 ،از این-
رو ،توسعه پایدار محلی بر پایه توسعه اجتماعات محلی
بنا میشود و حل مشکالت از درون محله با ترکیب
سرمایه طبیعی ،کالبدی ،انسانی و اجتماعی مقدور
خواهد شد و به بیانی توسعه پایدار محلی رویکردی
متوجه به اجتماعات محلی دارد و این عندر بیشترین
نقش را برای دستیابی به این مهم داراست (کاظمیان و
همکاران .)8938 ،با توجه به تعریف باال پایداری
محالت و توسعه محلهای درصدد است تا با دستیابی
به اهداف توسعه پایدار در مقیاس اجتماعات محلهای و
اجزای سازنده محیط شهری ،نتایج توسعه پایدار را به
صورت ملموس و قابل ارزشیابی درآورد (خاکپور و
همکاران .)8911 ،بهطور کلی دو مفهوم پایداری
شهری و توسعه پایداری شهری غالباً به دلیل نزدیکی
معنی آنها به جای یکدیگر بکار میروند .برای تمایز
این دو باید توجه داشته باشیم که کلمه توسعه در
واقع نشانگر فرآیندی است که در طی آن پایداری
میتواند اتفاق بیفتد .اما پایداری مجموعهای از
واقعیتهاست که در طول زمان دوام دارد .از اینرو در
تعریف توسعه پایدار شهری چنین آمده است :بهبود و
ارتقای کیفیت زندگی در یک شهر ،شامل مولفههای
اکولوژیکی ،فرهنگی ،سیاسی ،موسساتی ،اجتماعی و
اقتدادی بدون این که باری بر دوش نسلهای آینده

مفهوم توسعه پایدار (شهری -محلهای)
اگر چه تعاریف متعدد و گاه متناقضی از مفهوم توسعه
پایدار ذکر شده است ،اما در هر حال این تعاریف دارای
مفهوم هستند .مفهوم توسعه پایدار ناظر بر این واقعیت
انکارناپذیر است که مالحظات مربوط به اکولوژی
میتواند و باید در فعالیتهای اقتدادی به کار گرفته
شود .این مالحظات شامل ایده ایجاد محیطی منطقی
است که در آن توسعه به منظور پیشبرد کیفیت همه
جنبههای زندگی مورد چالش قرار میگیرد (ارجمند
سیاه پوش .)8933 ،بهطور ساده میتوان توسعهپایدار
را چنین تعریف نمود؛ توسعهای که نیازهای زمان حال
را برآورده میسازد بدون آنکه توانایی نسلهای آینده
در برآورده سازی نیازهایشان را به خطر اندازد .در این
تعریف دو مفهوم کلیدی وجود دارد :مفهوم «نیازها»
به ویژه نیازهای اساسی جهان فقیر ،به کدام اولویت
مهمتر باید تخدی داده شود؛ و موتوی «محدودیت»
که به واسطه شرایط فناوری و سازمان اجتماعی بر
تواناییهای محیطی برای دستیابی به نیازهای اکنون و
آینده تحمیل شده است ( ،www.unisdr.orgمجمع
برونلند .)8319 ،در شرایط امروزین که عقالنیت
ابزاری مدرن و نگاه کثرت گرا به مفهوم توسعه ،موجب
صدمات اجتماعی ،اقتدادی و زیست محیطی فراوانی
شده ،لزوم توسعه پایدار شهرها روز به روز اهمیت
بیشتری پیدا میکند .در مورد اهداف و مؤلفههای
توسعه پایدار سخن بسیار رفته است .تعریف ارایه شده
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گذاشته شود (ارجمند سیاه پوش .)8933 ،بدین
ترتیب توسعه پایدار محلهای توانایی جوامع کوچک
محلی در بهرهبردای و استفاده از منابع طبیعی ،انسانی
و اکولوژیکی است .بهگونهای که همه اعضا یا
اجتماعات محلی در حال حاتر و آینده از سطو
مناسبی در بهداشت و سالمت ،زندگی مطلو  ،امنیت،
یکپارچگی میان محیطزیست و فعالیتهای انسانی و
اقتدادی پویا برخوردار شوند .بنابراین محله پایدار
محلهای است که دارای ساختمانها و فضاهایی با

91

مقیاس انسانی ،ترکیبی از کاربریهای محلی ،فضای
باز محله ،تسهیالت و خدمات روزمره بوده و کمترین
اثرات منفی بر محیطزیست داشته و در آن احساس
تعلق به مکان ،ابزاری برای تشویق مردم به احساس
مسئولیت در برابر محله است (توکلینیا و همکاران،
 .)8935بر این مبنا یک شهر یا محله شهری مطلو
باید نیازهای انسانی را پاسخ گوید و امکانات را برای
شهروندان جهت افزایش و ارتقا کیفیت زندگی و
سالمت زیست شهری فراهم آورد (جدول .)8

جدول  : 1سلسه مراتب مشارکت مردم در توسعه امور محلی براساس نظریه گورالدو

منخذ( :دارابی)8919 ،

به پاسخ مناسب و تجزیه و تحلیل بهتهر میسهر نیسهت
(موالیی هشجین .)8999 ،در این بین شهناخت تهنثیر
عوامل مؤثر بر توسعه پایدار شههری توسهط شهوراهای
محلی در راستای برنامهریزی شهری حائز اهمیت می-
باشد .از این رو مهیتهوان بهه چنهد پیشهینهای کهه در
ارتباط تنگاتنگ با موتوی پژوهش باشهد اشهاره نمهود.

پیشینه تحقیق
در انجام هر تحقیق علمی مطالعه و بررسی تحقیقات و
پژوهش هایی که در ارتبهاط بها موتهوی مهورد بررسهی
انجام شده و در اصطال پیشینه تحقیق نهام دارد ،الزم
و تهروری اسههت چههرا کههه بهدون دسههتیابی بههه نتههایج
تحقیقات دیگران توسعه و تکامل آنها ،امکان رسهیدن

توسعه پایدار محیط جغرافیایی

91

فصلناهم توسعه پایدا ر محیط جغرافیایی

نقش شوراهای محلهای در توسعه پایدار شهری

بنابراین با بررسی پیشینه های تحقیهق در ایهن زمینهه
میتوان نتیجه گرفت که شوراهای محلی نقش مهؤثری
در توسعه پایدار شهری دارند از ایهنرو توسهعه پایهدار
شهری مهیا نمی شود مگر زمانی که شهوراهای محلهی،
شهروندان را در امهر توسهعه پایهدار شههری مشهارکت
دهند که در تحقیقات نام برده به این امر تنکید ویژهای
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شده بود .در مجموی پیشینه تحقیق بهه ایهن امهر کهه
توسعه پایدار شهری زمانی شکل میگیرد کهه مهدیران
شهری در راستای نظم و آموزش فرهنگ شههری گهام
بردارند ،توجه و اشاراتی نشده بود که تحقیق حاتر بها
این رویکرد به تعیین شاخ و تحلیل و بررسی آنهها
میپردازد (جدول .)3

جدول  :2پیشینه تحقیق

(ماخذ :یافتههای نگارندگان)8939 ،
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در این سال این منطقه با دارا بهودن جمعیتهی معهادل
 393519نفر و مساحت  3833هکتار ،تمن این که 9
درصههد از مسههاحت شهههر تهههران را دارا اسههت ،تههراکم
ناخال جمعیتی معهادل  811/5نفهر بهر هکتهار دارد.
همچنین منطقه شش از جهات شمالی ،شرقی ،جنوبی
و غربی به ترتیب به بزرگراه همهت ،بزرگهراه مهدرس و
خیابان شهید مفتح ،محهور انقهال  -آزادی و بزرگهراه
شهید چمران محدود مهیشهود (طهر جهامع مدهو
تهران( )8912 ،شهکل  .)8از ایهن رو ناحیهه  3در ایهن
منطقه واقع شده و توسط خیابهان فهاطمی از جنهو ،
بزرگراه چمران و کهارگر شهمالی از غهر و همچنهین
خیابانهای محلی امیرآبهاد و یوسهف آبهاد در شهمال و
شرق آن محدود شده اسهت .از ویژگهیههای بهارز ایهن
منطقه می توان به بافت نسبتاً مسکونی آن اشاره نمهود
که البته با توجه به جمعیت این منطقه سرانه کمهی را
بههه خههود اختدهها داده اسههت و همچنههین بههه پهنههه
درمانی آموزشی در غهر ایهن ناحیهه شهامل دانشهگاه
تربیت مدرس ،بیمارستان شریعتی و مرکز قلب تههران
که قسهمت وسهیعی از منطقهه را بهه خهود اختدها
داده اند .این ناحیه نیز مانند ناحیهه  9در فعالیهتههای
مرتبط با گردشگری و اوقات فراغهت نسهبت بهه سهایر
نواحی در درجه پایینی قرار گرفتهه اسهت .سهرانه ایهن
گونه فعالیت ها برای این ناحیه  3 .3متر مربهع و 1 .2
درصد از پهنهههای ایهن ناحیهه را شهامل مهیشهود .از
عناصر و کاربریهای شاخ این ناحیهه مهیتهوان بهه
وزارت کشههور ،دانشههگاه تربیههت مههدرس ،بیمارسههتان
شریعتی پار قزل قلعه ،فروشگاه شههروند قهزل قلعهه
اشاره نمود (نقشه اطلس تهران) (شکلهای  3و .)9

محدوده مورد مطالعه
موقعیت جغرافیایی منطقه
کالنشهر تهران با ارتفای متفاوت از شهمال بهه جنهو
( 111متر اختالف ارتفای) در دامنههای جنهوبی البهرز
مرکزی گسترده شده است .منطقه شهش شههر تههران
دارای ویژگیهای خاصی نسبت به دیگهر منهاطق ایهن
شهر است .منطقه شش از سویی به لحاظ هندسی به-
طور تقریبی در مرکزیت جغرافیایی شههر تههران قهرار
گرفته و از جهت دیگر به لحاظ موقعیت و همجواری با
مرکز ثقل قدیمی شهر یعنی ناحیه بازار ،میدان ارگ و
توپخانه ،تحتتنثیر اقداماتی که پهلوی اول در خدو
توسعه شههر تههران انجهام داد و بها انتقهال و حرکهت
تدریجی موقعیت مرکز شهر تهران به سهمت شهمال و
شمال غربی از دهه چههل مرکزیهت فضهایی -فعهالیتی
پیدا نمود .در این میان با احداث عناصری چون وزارت
کشاورزی در بلهوار کشهاورز ،سهاختمانههای اداری در
محورهایی مانند طالقهانی و ایرانشههر و مراکهز جدیهد
شهری در مقیاسههای عملکهردی محهدودتر در طهول
محورها یا محل تالقهی محورههای اصهلی شههر ماننهد
میدان انقال و ولی عدر که در منطقه شش واقع شده
بوده اند ،کالبد منطقه موقعیت مضاعف مرکزی به خهود
گرفت .در این میان محورههای اسهتراتژیک ولیعدهر و
انقههال کههه سههتون فقههرات اصههلی تهههران را انسههجام
میبخشند ،استخوانبندی فضایی منطقه را نیهز شهکل
بخشههیدهانههد (نقههش جهههان پههارس .)8912 ،براسههاس
آخرین اسناد فرادست ،منطقه شش بها محدهور شهدن
در میان مناطق  9در شمال 88 ،و  83در جنو  3 ،در
غههر و  9و  9در شههرق بههه همههراه منههاطق  88و 83
مناطق سه گانه بخش مرکزی شهر را تشکیل میدهد.

شكل  : 1موقعیت منطقه شش در شهر تهران (مأخذ :مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران)1131 ،
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شكل  :2تقسیمات و محلهبندی مدیریتی رسمی موجود (مأخذ :مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران)1131 ،

شكل  : 1موقعیت محله امیرآباد (مأخذ :مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران)1131 ،
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 Testبه کمک نرمافزار  Spssپردازش و مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته است .در نهایت برای تنیید بر روایی
سوأالتی که در اینجا مطر شده است میتوان به
تنیید پرسششوندگان در این زمینه اشاره کرد .از
سوی دیگر ،پایایی پرسشنامه ،از طریق آزمون
سازگاری و ثبات مورد بررسی قرار گرفت .سازگاری
نشان میدهد چگونه اجزایی که یک مفهوم را می-
سنجد به صورت یک مجموعه ،به نحوی شایسته بهم
گره میخورند .تریب آلفای کرونباخ نوعی تریب
پایایی است که نشان میدهد چگونه اجزا در یک
مجموعه ،بنحو مناسب به یکدیگر همبسته شدهاند.
آلفای کرونباخ در قالب میانگین همبستگیهای درونی
میان اجزا سنجش کننده محاسبه میشود .اگر آلفای
کرونباخ به  8نزدیکتر باشد ،پایایی سازگاری درونی
بیشتر است بر این اساس آزمون کرونباخ برای پایایی
پرسشنامهای انجام گرفت و نتیجه زیر بدست آمده
است (جدول  9و )3

مواد و روش تحقیق
روش تحقیق حاتر از نظر هدف کاربردی و از نظر
شیوه انجام توصیفی-تحلیلی است .همچنین برای
چارچو نظری آن از نظریات ،مفاهیم مرتبط با
موتوی تحقیق استفاده شده است و برای انجام این
تحقیق از استراتژی مطالعه موردی استفاده شده است.
همچنین روشهای گردآوری اطالعات در این تحقیق
به دو صورت کتابخانه (اسنادی) و میدانی بوده که در
روش مطالعات کتابخانهای و اسنادی از منابع ،اسناد و
مدار علمی از جمله کتا ها ،مقاالت ،پایاننامهها و
جزوات مرتبط با تحقیق استفاده شده است .در واقع
در این روش بسیاری اطالعات قبل از چارچو بندی
تحقیق و بعد از آن تهیه میشود .اما در روش میدانی؛
با مراجعه به منطقه مورد مطالعه (منطقه  2شهر
تهران ،محله امیرآباد) و استفاده از ابزار تحقیق
(پرسشنامه ،مشاهده) اطالعات مختلف گردآوری شده
است .در مجموی اطالعات گردآوری شده از طریق
روش توصیفی و استنباطی با بهرهگیری از آزمون T-

جدول  :1آزمون کرونباخ

جدول  :4آماره پایایی پرسشنامهای

همانطور که آزمون کرونباخ نشان میدهد آلفای
کرونباخ پرسشنامه (سطح رتایت شهروندان نسبت به
شاخ های توسعه پایدار شهری) از نظر پرسش-
شوندگان برابر با  12331و به  8نزدیک است .بر این
اساس میتوان گفت پرسشنامه مذکور از پایایی الزم
برخوردارست .در این راستا میتوان به دادههای موجود
اطمینان نمود و از آنها در ترسیم نمودارها و تحلیل
بهره الزم را برد.

یافتههای تحقیق
یافتههای کتابخانهای :شاخصهای مورد استفاده در
تحقیق

اولین قدم برای حرکت به سوی توسعه پایدار شهری،
تعیین شاخ های مورد نیاز است (پاگ.)83 :8919 ،
هدف از شناسایی شاخ ها ،کاربرد آنها در توسعه
پایدار محلهای است که میتواند به ارزیابی شرایط،
حساسیتها و پیشبینی روند آینده توسعه پایدار
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محلهای کمک کند .بر این اساس ،این شاخ ها برای
ارزیابی توسعه پایدار منطقه  ،2محله امیر آباد مورد

39

استفاده قرار گرفته که در جدول  5آمده است.

جدول  :5شاخصهای توسعه پایدار محلهای

(برگرفته از :قدیری و ممسنی8939 ،؛ نیکپور و همکاران8933 ،؛ گودرزوند چگینی8933 ،؛ نیک نیا)8933 ،

نماید .از طرفی دیگر شوراها براسهاس نقهش قهانونی و
مردمی که دارند میتوانند براساس شر وظایف خود و
همچنین با توجه به گذشت سهه دوره از کهار اجرایهی
خود منشهن تحهوالت اساسهی و پایهدار در شههر شهوند
(ادهمی و همکاران .)8913 ،شوراها به عنوان یک نهاد
نوپهها بهها هههدف سههازماندهی و برنامهههریههزی ،نظههارت و
باالبردن سطح کیفی و کمی در زمینهههای اجتمهاعی،

نقش شوراها در توسعه پایدار
در ایران شوراها یک نهاد منتخب مدنی اسهت کهه بهه
عنوان دولت کوچک محلی میتواند مشکالت و توقعات
مردم را به مدیریت اجرایی منتقل کند و با تنثیرگذاری
در برنامهریزیها و سیاستگذاریها به گونهای حرکهت
کند که طر هایی که در پایان بوسیله دولت ابالغ می-
شود ،مطابق با خواستهها و تدمیم مهردم باشهد ،اجهرا
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فرهنگی ،سیاسی و ارتقا آنهها و بههرهوری بها هزینهه
کمتر پا به عرصه وجود نهاده اسهت .البتهه بهبهود ایهن
روند به صورت مطلو وقتی میتواند مثمر ثمهر واقهع
شود که شوراها عالوه بر اتکا به قوانین موجود ،در امهر
توسعه شهری و مدیریت بهینه و ارتبهاط تنگاتنهگ بها
بافتههای مختلهف شههر ،در رفهع موانهع و مشهکالت
موجود در عرصههای مختلف شهری بکوشهند .بررسهی
مشکالت و موانع موجود در عرصههای مختلف شههری
از طهرف شههوراها کههه بهه عنههوان سیسههتم مههدیریتی و
نظارت بر کارآمد بودن امور اجرایی (شهرداریها) می-
توانهد زمینههههای توسهعه شههری بهه لحهاظ سهاختار
فیزیکی و غیر فیزیکی شهرها را بهبود بخشد (بر پور
و اسدی .)8911 ،بنابراین در حهالی کهه شهورا نههادی
است که با تجمیع نظرات کارشناسی اداره میشود امها
باید وجه اجتماعی قوی نیز داشته باشد .این وجه تنهها
در صورتی تقویت میشود که اعضای شورا انسانههایی
(مسئولیتپذیر) باشند (حجتی اشرفی .)8919 ،به هر
روی با توسعه شهرها و مطر شدن اصل توسعه پایدار،
توجه به اصل پایداری هر چه بیشتر مهورد توجهه قهرار
گرفته است و این سؤال که چگونه میتوان یک شهر را
به شهری پایدار تبدیل کرد ،مطر گردید و بدنبال آن
نظریهههههای توسهعه پایههدار شهههری بهه سههرعت میههان
طراحان شهری ،شهرسازان و برنامهریزان شهری مهورد
قبول واقع گردید و مباحثی چون پایداری شکل شههر،
الگوی پایدار سکونتگاهها ،محیطزیست شهری ،الگهوی
مؤثر حمل و نقل ،رفهع نیهازههای اساسهی شههروندان،
ارتقا کیفیت زندگی شهروندان و ...براساس این نظریه
وارد مباحههث علههوم شهههری گردیههد .توسههعه پایههدار،
فرآیندی همهه جانبهه ،مهداوم و هماهنهگ بهین همهه
اجههزای تشههکیل دهنههده فضههای شهههری و شهههروندان
محسههو مههیشههود ،کههه طههی آن تههمن برخههورداری
ساکنان فعلی شهر از کیفیت مطلهو زنهدگی شههری
این شرایط برای ساکنان آتی شهر نیز مورد توجه قهرار
گیرد .مهمتهرین ههدف توسهعه پایدارشههری ،رشهد و
ارتقا کمی و کیفی زندگی شههروندان در بلنهد مهدت
است .بهطوری که آینهدگان ههم از زنهدگی مطلهو و
شایستهای برخوردار شوند .لذا اصول توسهعه پایهدار را
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می توان با توجه به محیط زیسهت بها تغییهر الگوههای
اقتدادی و فنآوری ،ایجاد اشتغال ،تهنمین بهداشهت و
انرژی و در نهایت ارتقهای کیفیهت زنهدگی شههروندان
ترسیم نمود .از سوی دیگر ،امهروزه تهنمین درآمهدها و
منههابع مههالی بههرای شهههرها یکههی از دلمشههغولیههها و
نگرانیهای مهدیران شههری اسهت .در جوامهع شههری
امروز ،نهادهای مهالی بهزرگ همهواره سهعی مهیکننهد
کاربرد زمین در نواحی گوناگون را افزایش دهند و این
کار پیوسته بر بهای زمین اثر مهیگهذارد .هرچهه ایهن
فرآیند تشدید شود ،سودآوری زمین و مسهکن بیشهتر
میشود .سرمایهگذاران در این زمینه به آثار اجتمهاعی
و کالبدی کارههای خهود تهوجهی ندارنهد و بهه همهین
سبب ساختمانهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی نیز در
این فرآیند دستخوش دگرگونی بسیار و تخریهب مهی-
شهههود ( .)Logan & Molotch,1987فرآینهههدهای
اجتمههاعی اساسههی درون شهههر از یههکسههو بههه شههیوه
تخدههی مسههکن کمیهها و مطلههو از راه بههازار و
ابزارهای اداری و از سوی دیگر به مبارزه برای تداحب
مسکن از سهوی گهروهههایی کهه جایگهاه متفهاوتی در
سلسله مراتهب مسهکن دارنهد ،بهرمهیگهردد ( & Rex
 .)Moore,1987کانون اصلی مشکالت توسعه نیهافتگی
در کشورهای در حال توسعه شهرها هسهتند .افهزایش
جمعیههت شهههری و مهههاجرت پیوسههته روسههتائیان بههه
شهرهای پرجمعیت ،فشار شدیدی بر زیربناهای شهری
وارد آورده و بیشتر آنها را از ایفای نقهش مطلهو در
فرایند توسعه در کشورهای در حهال توسهعه بازداشهته
است .توسهعه شههری بسهتگی زیهادی بهه زیربناههای
شهری مانند انهرژی ،جهادههها و منهابع دیگهری دارد و
همچنین سالمت جمعیهت شههری سهاکن در نهواحی
پرتراکم به بهداشت و منابع آ متکی اسهت .خهدمات
شهری یا خدمات عمومی شهری عندر دیگهری اسهت
که انجام فعالیتهای شهری را امکان پهذیر مهیسهازد.
خدماتی چون «حملونقل ،فضاهای عمهومی ،ایمنهی و
امنیت شهری ،کاستیهای مدیریت شههری و کمیهابی
منهابع مههالی و ظرفیههت فنههی منجههر بههه کمیههابیهههای
گسههترده منههابع آ  ،الکتریسههته ،بهداشههت ،ارتباطههات
و جمههعآوری مههواد زائههد» شههده اس هت .بهها توجههه بههه
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کارکردها و نحوهی مدیریتی که شوراهای محلی مهی-
تواند در توسعه و مدیریت پایدار شههری ایفها نمایهد،
میتوان بیان کرد که الگوی شوراهای محلههای ،نقهش
مهمههی را در توسههعه پایههدار شهههری -محل ههای دارد و
جهت رسهیدن بهه آن مهیتهوان از طریهق حکمروایهی
شهری و مشارکت شهروندی فرآیند رسیدن به توسهعه
پایداری شهری را سریعتر نمود .در نهایت نقشآفرینی
و کارکردهههای شههوراهای محلهههای تههابع صههالحدید
شههوراهای شهههری اسههت ،کههه قههبض و بسههط قههدرت
شههوراهای محلهههای را در کنتههرل خههود دارد .دولههت
مرکزی ،معموالً تحت شرایط برقراری امنیت ،آرامش و
در باال بودن وفاداری مهردم محلهی ،نسهبت بهه دولهت
مرکههزی از یههک سههو و افههزایش حجههم وظههایف دولههت
مرکزی ،بهه ویهژه در دولهتههای بسهیط و متمرکهز و
توسههعهی بوروکراسههی و نگرانههی از بههروز نارتههایتی در
سطح محلی از سوی دیگر ،میکوشد بخشی از وظایف،
تعهدات و به عبارتی قهدرت خهود را ،بهه ویهژه در بعهد
اجراییات ،به سطح محلی انتقال دهد .توزیهع و انتقهال
چنین اختیهارات و تعههداتی ممکهن اسهت بهه بخهش
مردمی (شوراها و مجالس محلهی) یها بخهش حکومهت
محلی (فرمانداریها و ادرات دولتهی) واگهذار شهود ،یها
اینکه با اتخاذ سیاست خاصی بین هر دوی آنها توزیع
و روابط آنها با یکدیگر تنظیم شود .قلمرو کارکردی و
وظایف شهوراهای محلهی در طیفهی از امهور سیاسهی،
امنیتی و قضایی تا امور سهطحی خهدماتی ،یها وظهایف
صرف نظارتی و دستیابی نهادههای حکومهت مرکهزی
قرار میگیرد .این کارکردها را میتهوان بهه ایهن شهر
بیان کرد )8 :آموزش و پرورش )3 ،مسهکن و کهاربری
زمین )9 ،حملونقل عمومی )3 ،برنامهریزی ،توسهعه و
عمران محلی؛  )5بهداشت و درمان )2 ،اماکن تفریحهی
و اوقات فراغت )9 ،امهاکن ورزشهی )1 ،رفهاه و تهنمین
اجتماعی و کمک به گهروهههای نیازمنهد )3 ،خهدمات
شهههری )81 ،داوری و مبههارزه بهها جههرایم )88 ،امنیههت
عمومی و امور انتظامی )83 ،خدمات عمومی (قالیباف،
 .)8938در مجموی کارکردهای اشاره شهده مهیتوانهد
زمینه توسعه پایدار شهری-محلهای را فراهم نماید ،اما
باید گفت که این تعدادی از کارکرد و وظایفی است که
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شوراهای محلهای در امور مربوط به مدیریت شهری به
آن میپردازند .بر همین اساس نگارندگان در یافتههای
خود به کارکرد و وظایف جامعتری دسهت یافتههانهد و
نقش هر کدام از آنها را در قالب سهوأالت پرسشهنامه
طر کردهاند که هر کدام از این عوامل تها چهه میهزان
میتواند در توسعه پایدار شهری نقهش اساسهی داشهته
باشد .همچنین در قسمت یافتههای میدانی به بررسهی
این موتوی میپردازیم که شوراهای محلهای به عنهوان
تنها نهاد متولی اداره شهر تا چه میزان توانسهته اسهت
در برآوردهسازی شاخ ههای توسهعه پایهدار شههر در
محله امیرآباد موفق عمل نماید.
یافتههای میدانی:
مشخصات عمومی پرسششوندگان

این ویژگیهای عمومی مطابق با پرسشنامههای آماری
در قالههب  1متغیههر عمههومی (جههنس ،سههن ،میههزان
تحدههیالت ،وتههعیت تنهههل ،شههغل ،تعههداد افههراد در
خانواده ،مهدت سهکونت و میهزان درآمهد ماهیانهه) در
جدول  2آمده است.
از میان حجم نمونه 51 ،درصد مهردان و  51درصهد را
زنان تشکیل میدهند .بیشترین گروه سهنی بهین -91
 31سال قرار دارد کهه در مجمهوی  51درصهد پاسهخ-
دهندگان را شامل میشود .کمتهرین گهروه سهنی نیهز
مربوط به بهیش از  21سهال اسهت .حهدود  21درصهد
پاسخدهندگان تحدیالت لیسانس و بیشتر از لیسهانس
را دارا بودهانهد .همچنهین  51درصهد پاسهخدهنهدگان
مجرد و  33درصد آنان متاههل مهیباشهند .همچنهین
اکثریهت پاسههخدهنهدگان را کارمنههدان ،مشههاغل آزاد و
محدلین تشکیل مهیدهنهد .در ایهن راسهتا الزم ذکهر
است که اکثر پاسخدهندگان در بعد خانوار  3تا  5نفهر
قرار دارند .همچنین درآمد  13درصد پاسخ دهنهدگان
یک میلیون و بیشتر از آن اسهت و  39درصهد پاسهخ-
دهندگان  5سال کمتر است که در این محله سهکونت
دارند و حدود  31درصد بهین  5تها  81در ایهن محهل
سکونت دارند .بر این اساس مهیتهوان گفهت کهه ایهن
منطقه نسبت به قدمت و تاریخچهای که در بهردارد در
دهههای اخیر مهاجرتهای بسهیاری بهه دلیهل سهطح
توسعهای که نسبت بهه سهایر منهاطق در ایهن منطقهه
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وجههود دارد ،داشههته اسههت .بههه هههر روی از آنجهها کههه
پرسشنامهی طراحی شده ،ابعاد گوناگون برنامههریهزی
توسعه در سطح محله را با شاخ های متعدد مد نظهر
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قرار داده است ،لذا در ادامه به تجزیه و تحلیل هر یهک
از این ابعاد به صورت جداگانه میپردازیم.

جدول  :6مشخصات پرسششوندگان

منخذ :یافتههای میدانی نگارندگان8939 ،
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خواهد بود؛ )8ارزیابی ابعاد کالبهدی )3 ،ارزیهابی ابعهاد
زیست محیطی )9 ،ارزیابی ابعاد اجتماعی )3 ،ارزیابی
نیازهای فرامحلهای )5 ،ارزیابی دسترسیهای محلهای،
 )2ارزیابی شاخ های زیرساختی (حمهل و نقهل))9 ،
ارزیابی ابعاد و معیارههای فرهنگهی محلهه )1 ،ارزیهابی
ابعههاد اقتدههادی محلههه )3 ،ارزیههابی ابعههاد آموزشههی و
فرهنگی محلهه )81 ،ارزیهابی شهاخ ههای بهداشهتی
محله؛  )88ارزیابی شاخ های سیاسهی – مشهارکتی،
 )83ارزیابی شاخ مسکن.

شاخصهای محله امیرآباد در راستای توسعه پایدار

این موارد در ابعاد گوناگون ،برآمده از اصول و مفهاهیم
پایداری در سهطح محلهی اسهت .از آنجها کهه شهالوده
توسعه پایدار محلهای بر رتایتمندی و تنمین نیازهای
پایهی محلی  ،)NBA(3خدماترسانی مطلهو محلهی،
تعادل اکولوژیهک ،اعتمهاد و وجهود پیونهدهای جمعهی
(مشارکت محلی) ،تعلق خاطر محلی و بقای اقتدهادی
استوار است ،لذا هر یهک از مهواردی کهه در جهدول 9
آمده به عنوان معیار مناسبی برای ارزیابی پایهداری در
سطح محله مطر است .بهدین ترتیهب ،ارزیهابی ابعهاد
گوناگون محلهی امیر آباد از نظر پایداری به صورت زیر

جدول  :7متغیرهای تأثیرگذار بر توسعه پایدار شهری ،محله امیرآباد

منخذ :یافتههای نگارندگان8939 ،

شوراهای محلهای (سهازمانههای وابسهته بهه مهدیریت
شهری در سطح محله) بهر توسهعه پایهدار ایهن محلهه
چگونه است (جدول  1و شکل .)3

نقش شوراهای محلهای در توسعه پایدار شهری،
محله امیرآباد

برای سنجش نقش شوراهای محلهای در توسعه پایهدار
شهههری-محلهههای (محلههه امیرآبههاد) از سههاکنان محلههه
سوألی پرسیده شد ،مبنی بر اینکه میزان نقش و تهاثیر
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جدول  : 8فراوانی نقش شوراهای محلی در توسعه پایدار شهری ،محله امیرآباد

(منخذ :یافتههای میدانی نگارندگان)8939 ،

شكل  :4نظرات ساکنان در مورد نقش شوراهای محله در توسعه پایدار شهری ،محله امیرآباد (مأخذ :نگارندگان)1137 ،

همانطور که از جهدول  1و شهکل  3مشهخ اسهت،
پرسششوندگان ،نقش شوراهای محلهای را در توسهعه
پایههدار شهههری -محلهههای بسههیار بههاال اعههالم کههرده و
معتقدند که شوراهای محلهای (سازمانهای وابسته بهه
مدیریت شهری در سطح محله) به عنوان تنها نهادهای
محلی موجود در شهر که ارتبهاط نزدیکهی بها زنهدگی
شهروندان شهری دارند ،میتوانند نقش بسهیار زیهادی
در توسعه پایدار شههری داشهته باشهند و بهر اقتدهاد،
فرهنگ ،اکولوژی و سهالمت شههری (زیسهتپهذیری)
تنثیر بگذارند و یک شهر پایدار را شکل دهند.

بین شاخ های توسعه پایدار شهری بر زیستپذیری
محله امیرآباد را به صورت دقیقتری مورد بررسی قرار
داد .پرسشنامهای مبتنی بر طیف لیکرت طراحی شده
است و در اختیار صاحبنظران قرار گرفته است .نتایج
حاصل از جمعآوری این دادههای پرسشنامهای از
طریق آزمون  T-Testمورد ارزیابی قرار گرفته است .در
این آزمون انحراف معیار اهمیت باالیی دارد بهطوری
که اگر سطح معناداری ( )sigکمتر از  1/15باشد،
رابطه برقرار خواهد بود و تنیید میشود .جداول  3و
 ،81این آزمون را برای  35شاخ مطر شده نشان

نقش شاخصهای توسعه پایدار شهری -محلهای بر

میدهد.

زیستپذیری محله امیرآباد :برای اینکه بتوان رابطه
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جدول  :3بررسی توصیفی نقش شاخصهای توسعه پایدار شهری بر زیستپذیری محله امیرآباد

یافتههای میدانی نگارندگان8939 ،
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جدول  :11آزمون  Tجهت بررسی نقش شاخصهای توسعه پایدار شهری بر زیستپذیری محله امیرآباد

یافتههای میدانی نگارندگان8939 ،
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برای ارزیابی نقش هر یهک از شهاخ ههای اکتشهافی
توسعه پایدار شهری -محلهای به تنههایی بهر زیسهت-
پهذیری و پایههداری محلههه ،از آزمهون  Tتههک نمونهههای
استفاده شده اسهت .نتیجهه حاصهل از آزمهون T-Test
برای وجود تنثیر و رابطه بین شاخ های توسعه پایدار
شهری -محلهای بر کیفیت بهتر سکونت ساکنین محله
امیرآباد نشان می دهد از نظر پرسششوندگان بین این
دو یعنی شاخ های توسعه پایهدار شههری و زیسهت-
پذیری رابطه معناداری وجود دارد و همه شاخ هها از
سوی آنها مورد تنیید قرار گرفته است .در ایهن راسهتا
شوراهای محلهای با تغییر بنیادی ساختارهای برنامهه-
ریزی توسعه محهالت شههری مهیتواننهد بهه پایهداری
اکولوژیههک ،اقتدههادی ،اجتمههاعی ،سیاسههی و فرهنگههی
محههالت شهههری در راسههتای توسههعه پایههدار شهههری
تنثیرگذار باشند .بهر ایهن اسهاس مهیتهوان گفهت کهه
شناسایی این متغیرها در جهت توسعه پایهدار شههری
محله امیرآباد به درستی بوده و این نیازمنهد آن اسهت
که شورای محله توجه ویژهای به آنها در راستای بهاال
بردن زیستپذیری در میان ساکنین این محله داشهته
باشد.
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دارند .در گام بعدی بر مبنای نظرات ساکنین محله
امیرآباد از تنثیر شاخ های توسعه پایدار شهری-
محلهای در زیستپذیری محله امیرآباد شاخ های
جامع به سنجش پایداری و زیستپذیری محله توسط
ساکنین محله مورد سنجش قرار گرفته و نتایج این
گام نشان داد که تمام شاخ ها در زیستپذیری
ساکنین محله تنثیر دارد .لذا به سبب آنکه شهروندان
بر نقش متغیرها در توسعه پایدار محله امیرآباد تنیید
کردهاند ،میتوان بیان داشت توجه به این متغیرها
شرط انکارناپذیر در توسعه پایدار شهری -محلهای
است ،یعنی دستیابی به توسعه پایدار در محالت بدون
توجه به کارکرد و نقش این متغیرها امری غیرقابل
اجراست .بدین ترتیب براساس مطالعات صورت گرفته
در این تحقیق میتوان اینگونه جمعبندی نمود که
روی آوردن به توسعه پایدار شهری -محلهای در جهت
ساختن محلهای پایدار ،تروریست متغیرها و شاخ -
های توسعه پایدار بیش از پیش در نظر شوراهای
محلهای مهم واقع شود تا بتوان با بهرهگیری از آنها،
مدیریت محلهای را در راستای توسعه پایدار شهری-
محلهای در شهرهای ایران جانی دوباره بخشید .در
نهایت در شکل  5عوامل زمینهساز توسعه پایدار
شهری در محله امیرآباد ترسیم شده است .همچنین
مهمترین و استراتژیترین راهکارهای برگرفته شده از
این تحقیق را میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
 ارتقا سیستم حمل و نقل شهری و دسترسی آسانبه ایستگاههای اتوبوس و تاکسی در محله امیرآباد
 استفاده از سطل زبالهها در سر کوچهها جهت جمع-آوری زبالههای موجود در خیابانهای محله
 ایجاد سیستم کارآمد خدمات رسانی جهت جمع-آوری زبالههای موجود در محله
 استفاده از درختان چنار و افرا در فضاهای باز شهریجهت نشاط شهری ساکنین محله امیرآباد
 ایجاد فضاهای سبز بیشتر از جمله پار و بوستانجهت حضور پویای ساکنین محله امیرآباد
 بهبود وتعیت مراکز تفریحی و آموزشی بهبود مراکز بهداشتی – درمانی -استفاده از سرای محله در راستای پویایی محله

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
بدین ترتیب پس از آزمون فرتیهی تحقیق و مبتنی
بر یافتههای کسب شده از پیمایش برای محدوده
مطالعاتی (محله امیرآباد تهران) جهت شناخت رابطه
میان شوراهای محلهای و توسعه پایدار محلی با توجه
به مشاهدات عینی پژوهشگران و نتایج به دست آمده
از کمی نمودن متغیرهای پرسشنامه از طریق آزمون
 T-Testمورد ارزیابی قرار گرفت و مبتنی بر آن می-
توان عنوان کرد که شوراهای محلهای به میزان زیادی
میتوانند بر توسعه پایدار محالت شهری کمک نمایند
و شوراهای محلهای با تغییر بنیادی ساختارهای
برنامهریزی توسعه محالت شهری میتوانند به پایداری
اکولوژیک ،اقتدادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
محالت شهری تنثیرگذار باشند .به این ترتیب از نظر
 13درصد ساکنین محله امیرآباد شوراهای محلهای
بیشترین تنثیر را در توسعه پایدار شهری -محلهای
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 آموزش شهروندان با استفاده از مراکز آموزشیموجود در شهرداری

شكل  : 5عوامل زمینه ساز توسعه پایدار شهری در مناطق فضای شهر تهران (مأخذ :یافتههای نگارندگان)1137 ،
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