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جناب آقای دکتر محمد

تهران شهری برای همه

حسین بوچانی
جناب آقای دکتر محمد

نقش مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار

جواد حق شناس
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جناب آقای دکتر ناصر بیات

4

جناب آقای دکتر موسی عنبری
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جناب آقای دکتر کرم حبیب پور
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جناب آقای دکتر گشتاسب

کجاست؟
آیا شاخص های توسعه پایداری اجتماعی در
ادبیات توسعه تمامی کشور ها یکی است؟
چ ونه در ادبیات علوم اجتماعی تعارض میان
مفهوم توسعه و پایداری را مرتفع کنیم؟
وضعیت پایداری اجتماعی در فضای مدیریت
شهری چ ونه است؟
آیا تغییر رویکرد مدیریت شهری می تواند
1

توضیحات

مظفری

گامی جهت دست یابی به توسعه پایداری
اجتماعی باشد؟

چکیده:
تعریف درست و شفاف از جای اه شهرها در توسعه کشعور و حرکعت بعه سعوی شعهری نعوآور و
برخوردار از پایداری و مناسبات صحیح و متناسب با ابععاد و ویگگیهعای ترسعیم شعده در اسعناد
فرادستیم نیازمند انجام مطالعات و پگوهش هعای گسعتردهم کاربسعت دسعتاوردهای تحقیقعات و
بهرهگیری از نوآوری در مدیریت کالنشهر تهعران اسعت .معدیریت مطالععات و برنامعه ریعزی
اجتماعی و فرهن ی با برگزاری نشست تخصصی « تبیین شعاخص هعای پایعداری اجتمعاعی و
ارزیابی وضعیت موجود در مدیریت شهری » با حضور مدیران و اساتید برتعر در ایعن زمینعه بعه
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بحث پایداری اجتماعی پرداختند.
این نشست با سخنان جناب آقای دکتر بوچانی مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهعران
در خصوص شعار "تهران شهری برای همه" آغاز شد ایشان اشاره نمودند که تحقق این مطلب
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میسر نخواهد م ر آنکه برنامه های فصل سوم برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران اجرایعی
شود .مدیریت شهری برنامه های خود را باید از فضای کالبدی بعه سعمت سعاختارهای انسعانی
سوق دهد.
سپس جناب آقای دکتر حق شناس در ادامه افزودند هر شهر یک هویعت خعاص خعود را دارد و
هویت ه م چیزی جز ارزش ها و ن رش ها نمی باشد و توسعه نیز باید مبتنی بعر همعین ارزش
ها و هنجارها طرح ریزی می شود.
در ادامه جناب آقای دکتر بیات افزودند توسعه پایدار اجتماعی بایعد از یعک کلمعه لعوکس بایعد
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تبدیل به یک مفهوم عملیاتی تبدیل شود .ما باید از ادبیات نظعری بعه یعک چعارچوب عملیعاتی
دست یابیم .ایشان افزودند اولین و مهم ترین شاخص تدوین برنامعه توسععه حفعر ارزش هعا و
فرهنگ هاست.
سپس در ادامه جناب آقای دکتر عنبری اظهار داشتند توسعه پایدار اجتماعی موضوع جدیعدی در
ادبیات توسعه ایران نمی باشد .پایداری زمانی تحقق پیدا معی کنعد کعه متناسعب بعا فرهنعگ و
ارزش ها باشد .در ادبیات پساتوسعه به تناقض میان توسعه و پایداری پرداختند و سعی نمودند بعا
حفر ارزش های و فرهن ی جامعه در حال توسعه این اختالف را مرتفع نمایند.
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جناب آقای دکتر کرم حبیب پور افزود وضععیت پایعداری در شعهر تهعران مناسعب نمعی باشعد.
پایداری اجتماعی زمانی اتفاق می افتد که یک تعادل افقی و عمودی وجعود داشعته باشعد .البتعه
موضوعات مانند اجرای طرح های اتاف در گذشته مفاهیمی در راستای توسعه پایداری اجتمعاعی
می باشد که نشان می دهد شهرداری تهران با این مسئله غریبه نمی باشد.
سپس جناب آقای دکتر گشتاسب مظفری مطالب ارائه شده را به این شکل جمع بندی نمودنعد
که علیرغم مشکالت پیش روی فعالیت شهرداری تهران از جمله کاهش درآمدم تحریم هعا و ...
باعث نشده است که توجه به مفاهیم توسعه ای کاهش یابد .ایجاد یک چهره انسانی که موجب
اعتماد اجتماعیم شفافیت در منابع شهری است باعث تغییر جهت اساسی در رشد توسععه پایعدار
اجتماعی شده است.
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کلید واژه :تبیین-شاخص های پایداری اجتماعی -ارزیابی-مدیریت شهری
اهمیت و ضرورت موضوع:
امروزه چ ون ی روند توسعه شهری دغدغه ی برنامه ریزان و طراحان شهری معی باشعد .تهیعه
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طرح های توسعه شهری بدون توجه به مقوله پایداری تقریبا از بین رفته است .با بررسی مولفعه
های اصلی برای توسعه پایدار به جنبه های کارآمدی توسعه پایدار شهری می پعردازیم .بررسعی

اجتماعی و فرهنگی

سیستم متعامل و رویکرد سیستمی در توسعه پایدار باعث درک بهتری از توسععه پایعدار شعهری

عنوان:

می شود .توسعه پایدارم منحصر بعه مسعایل زیسعت -بعوم نیسعتم بلکعه جنبعه هعای سیاسعیم
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اقتصادیم اجتماعی و فرهن ی آن نیز دارای اهمیت زیادی است و" عدالت اجتماعی"بعه عنعوان
رکن اساسی توسعه پایدار شهریم در زمینه م تالش برای توزیع عادالنه درآمد ثعروت بعین آحعاد
ملت نقش مهمی را ایفاء میکند .جوهره مدیریت شهریم احساس مسعئولیت در پاسعخ ویی بعه
نیازهای حال و آینده جامعه و تحقق اهداف تعیین شده است که تنها در پرتو توازن و همعاهن ی
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در تحوالت ساختاری جامعه محقق می ردد و ارتقاء کیفیت زیست پایعدارم محعوریترین رویکعرد
پایداری اجتماعی شهرسازی است.
از ابتدای قرن بیست و یکم م ن اه توسعه پایدار صرفاً توجه به ابعاد زیست  -محیطعی و یعا
اقتصادی نیستم بلکه مباحث اجتماعی دریچه جدیدی را در رسیدن به توسععه پایعدار بعرای معا
گشوده است .پایداری اجتماعی به عنوان یک جزء اساسعی از توسععه پایعدار معورد توجعه ویعگه
مفهوم پایداری اجتماعی و فرهن ی در قالب سیاست ذاری و راهبردهای مدون و عملیاتی کعردن
برنامه ها متناظر با اهداف کالنم تنظیم و تدوین می شود .شهر تهران بعا داشعتن سعرمایههعای
اجتماعی و فرهن ی منحصر به فعرد چعه در قالعب تکقعر قعومی و فرهن عی و چعه در برداشعتن
سرمایه های فیزیکیم پتانسیل قابل توجهی در تحقق این مفهعوم دارد چعرا کعه کلیعدوا ههعای
پایداری اجتماعی و فرهن ی بر تمایز و تنوع می3باشد .در برنامههای سهگانه چشم انعداز توسععه
شهر تهرانم انتظار بر این است که این مفهوم به عنوان بستر و پایه سیاست ذاریها -حعداقل در
حوزههای اجتماعی و فرهن ی باشد.

سیاستمداران و برنامهریزان قرار گرفته است .از آنجا که در فرایند برنامهریزی شهری توجعه بعه
مباحث اجتماعی اجتنابناپذیر و جزء جدایی ناپذیر طرحهای شهری محسوب میشودم با تعیعین
ابعاد پایداری اجتماعی میتوان رویه های مؤثر بر مباحث اجتماعی جامعه را بررسعی و شناسعایی
کرد .به عبارت دی رم ابعاد پایداری اجتماعی میتواند به عنوان یکی از مهمترین و کلیعدیتعرین
ابزار در برنامهریزی و سیاست ذاریهای شهری استفاده شود.
در برنامه های اول و دوم توسعه شهر تهرانم ن اه به سیاست ذاریم در حوزههای اجتمعاعی و
فرهن یم بیشتر مبتنی بر شعار بوده است تا نیازهای واقعی اجتماعی و فرهن ی شهرم و برنامعه-
های عملیاتی و قابل اجرایی که بر مبنای نظریهای جامع باشد تعریف و تدوین ن ردیده بعود .در
این برنامهم مدیریت شهری تهران (شورا و شهرداری) در جای اه خعودم مسعئولیتهایی را بعرای
خود قائل شده بود که بسیار فراتر از وظایف ذاتی و قانونی آن بود .هعمچنعین مسعئوالن حعوزه
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فرهن ی و اجتماعی شهر در چشعمانعداز و عملیعاتی نمعودن برنامعههعای متنعاظر بعا آنم دارای
ابهاماتی بنیادی بودند .حتعی بعا وجعود مصعوبه مشعخص در برنامعه دوم توسععه شعهر تهعرانم
شاخص های حوزه فرهن ی و اجتماعی شهر در ارتباط با شهرداری هیچگعاه تعریعف ن ردیعد .در
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برنامه سوم توسعه بیشتر سعی بر آن شده است تا برنامهریزیهعا و سیاسعت ذاریهعا بعر مبنعای
نیازهای شهر و قابلیت اجرا تنظیم و تعدوین گعردد .شعاخصهعای سعطوح اول تعا سعوم حعوزه
اجتماعی و فرهن ی در برنامه سوم توسعه با رویکرد پایداری اجتماعی و فرهن عی تعدوین شعده
است اما به نظر میرسد که این شاخصها در برنامهریزی جامع و تفصیلی فرهن عی و اجتمعاعی
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فرهنگی و تعیین وضعیت
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و همچنین ابالغ و نظارت بر اجرا و عملیاتیکردن آنها با ابهامات و چالشهای فعراوان همعراه
باشدم از اینرو الزم است در خصوص تبیین این مفهومم شاخصهای آنم نقش مدیریت شعهری
(شهرداری و شورای شهر) در ارتقاء آنم جریانسازی ایعن مفهعوم در چشعمانعدازی وسعیعتعر از
برنامه سوم و هماهنگ با سعایر نهادهعای متعولی فرهنعگم اقتصعادم دیعن و  ...معورد بعازبینیم
واکاویم و مطالعه قرار گیرد.
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مرکز مطالعات وربانمه رزیی شهر تهران

گزارش نشست:
تهران شهری برای همه چگونه محقق می شود؟

تهیه کننده:
مدیریت مطالعات و
برنامه ریزی امور

جنا ب آقای دکتر بوچانی ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شعهر تهعران سعخن خعود را بعا
جواب به این پرسش آغاز کردند که شعار " تهران شهری برای همه " محقق نخواهد شعد کعه

اجتماعی و فرهنگی

م رآنکه پایداری اجتماعی که موضوع اصلی تدوین فصل سوم برنامعه پعنج سعاله سعوم توسععه

عنوان:

شهر تهران اجرایی شود .ا یشان خاطر نشان کردند تا زمانی که مدیریت شهری برنامه های خود

تبیین شاخص های
پایداری اجتماعی و
فرهنگی و تعیین وضعیت
موجود در مدیریت
شهری

را از محیط کالبدی به سمت ساختارهای انسانی سوق ندهد نمعی توانعد بعه پایعداری اجتمعاعی
دست پیدا کند .راه حل توسعه شهری پیرامون توانمندسازی و شکوفایی انسعان هعا شعکل معی
گیردم شهری که برای همه گروه های سنیم قومیتی و مذهبی برنامه ریزی شده باشد.
 5دهه است که برای حل معضل ترافیک و آلودگی هوا به اجرای پعرو ه هعای بعزرق مقیعاس
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مانند ساخت اتوبانم تونل و ...اکتفا کرده ایم که نتیجه نشان می دهد که مسیر اشتباه مهندسعی
شده است و شاید اگر از منابع اجتماعی و فرهن ی بهره می بردیم نتیجه بخش تر بود.

نقش مدیریت شهری در تحقق توسعه پایددار اتممداعی
کجاست؟
جناب آقای دکتر محمعد جعواد حعق شعناس عضعو شعورای شعهر در
خصوص پاسخ به این سوال که نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار
5

اجتماعی کجاست افزود در تدوین برنامه سوم پنج ساله توسعه شهر تهعران بعه صعورت تمعام و
کمال بر مبنای توسعه فرهن ی و اجتماعی باز تعریف شده است و این نقطه تمایز با برنامه های
شوراهای پیشین بوده است .هر شهر یک یک هویت خاص خود را دارد و هویت هم چیزی جعز
ارزش ها و ن رش ها نمی باشد و توسعه نیز باید مبتنی بر همعین ارزش هعا و هنجارهعا طعرح
ریزی شود.
توسعه در مسیر خود می تواند آثار مخرب داشته باشد اما توسعه ای که مبتنی بعر هویعت جامععه
شکل ب یرد می تواند زیان ها را کاهش دهد .بر همعین مبنعی توسععه پایعدار اجتمعاعی کعه در
دستور کار شورای شهر قرار گرفته است مبتنی بر  10شاخص اصلی می باشد.
 -1کیفیت زندگی -2مشارکت اجتماعی -3تکالیف شهروندی -4بهره وری شاخص هعای
فرهن ی
مرکز مطالعات وربانمه رزیی شهر تهران

-5طبقه فعال و رونق اقتصعادی و فرهنعگ -6ععدالت اجتمعاعی  -7معدیریت دانعش -8
سرمایه اجتماعی
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 -9حس تعلق محله ای -10ارتقاء دیپلماسی شهری
آیا شاخص هدای توسدعه پایددار اتممداعی در ادبیدات
توسعه تمامی کشور ها یکی است؟
جناب آقای بیات دبیر کمیسیون اجتماعی و فرهن عی شعورای شعهر
تهران در پاسخ به این سوال خاطر نشان کرد موضوع توسععه پایعدار
اجتماعی قدمتی  50ساله در ادبیات توسعه جهان دارد .ایشان افزود این وا ه نیز در ایران از یعک
وا ه لوکس باید به یک مفهوم عملیاتی تبدیل شود.
ما باید از ادبیات نظری به یک چارچوب عملیاتی دست پیدا کنیم و این چارچوب باید متنعاظر بعا
ارزش و فرهنگ جامعه ایران باشد .شاید شاخص هایی که به آن اشاره کردیم در دی ر کشور ها
جز شاخص های جهانی پایدار اجتماعی نباشد ولی متناظر با فرهنگ جامعه ما می باشد.
به طور مقال شاید مدیریت دانش در دی ر کشور ها جز شاخص پایداری اجتماعی نباشعد امعا در
کشور ما نیاز به یک دانش انباشته( )informationداریم.
در برنامه طرح تفضیلی نرخ رشد عدالت اجتماعی باید محور قرار ب یرد چون ایعن برنامعه اسعت
که مشخص می کند کدام منطقه بیشترین سرانه فضعا سعبزم فضعای فرهن عی و فضعای رشعد
اقتصادی را ایجاد می کند و همین مهم باعث می شود که منطقه ای آراسته تر و یا منطقعه ای
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تبدیل به گودال آسیب اجتماعی شود .این موارد را باید مدیران شهری در برنامعه و دسعتور کعار
خود قرار دهند.
میدان موهدوم توسدعه و پایدداری را

چگونه در ادبیات علوم اتمماعی تعدار
مرتوع کنیم؟

جناب آقای دکتر عنبری عضو هیئت علمی دانش اه تهران در پاسخ بعه ایعن
سوال مطرح نمودند که روند توسعه در کشورهای پیشعرفته در کنعار مزایعای
که داشته است مشکالت را ایجاد کرده است که دانشمندان علعوم اجتمعاعی
در حوزه پسا ت وسعه به بحث پایداری پرداخته اند .ذات توسعه به دنبال تغییعر
می باشد و همین باعث ایجاد آسیب های فراوان شده است .عدم توجعه بعه تفعاوت هعام خعرده
فرهنگ ها و اقلیت ها باعث ایجاد بی هنجاری های فراوان شده است کعه ایعن مسعئله باععث
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توجه به بحث پایداری اجتماعی شده است.
پاید اری یک نوع هم ونی ایجاد می کنعد و ایعن فعرض ادبیعات توسععه کعه بایعد ارزش هعا و
هنجارها گذشته را کنار ب ذاریم رد می کند .تغییرلت شتابان لزوماً رضایت ایجاد نمی کنعد بلکعه
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برنامه ریزی امور
اجتماعی و فرهنگی
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تبیین شاخص های
پایداری اجتماعی و
فرهنگی و تعیین وضعیت
موجود در مدیریت
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توسعه باید تعادل ایجاد کند.
ایجاد یک نوع پایداری اجتماعی متناسب با جامعه هدف نیازمند شناسایی دقیعق خعرده فرهنعگ
ها می باشد و باید متناسب با ارزش های اقلیت هعای قعومی و فرهن عی شعکل ب یعرد .ایجعاد
مدیریت محله یک گامی موثر در حوزه مدیریت شهری می باشد که باید از یک سعت سیاسعی
تبدیل به یک برنامه عملیاتی مدون شود که مشارکت مردم را جلب نماید.

وضعیت پایداری اتمماعی در فضای مدیریت شهری
تاریخ تهیه:
99 /06 /30

شهر تهران چگونه است؟
جناب آقای دکتر حبیب پور عضو هیئت علمی دانش اه خعوارزمی
در پاسخ به این سوال افزود پایداری اجتماعی زمعانی اتفعاق معی
افتد تعادل به صورت افقی(زمان حال) و عمودی (زمان آینده) در
فضای مدیریت شهری جریان یابد .اینکه عبارت حق به شهر در کلیه حوزه های برنامه ریعزی و
اجرایی شهرداری تهران تبلور پیدا کند .در دوره گذشعته معدیریت شعهری اجعرای پعرو ه هعای
اتاف(ارزیابی تاثیر اجتماعی -فرهن ی) قدمی در راه دست یابی به پایدار اجتماعی بعوده اسعت و
این نشان دهنده آن است که شهرداری تهران با این حوزه غریبه نمی باشد.
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طبق تحقیقات صورت گرفته در شهر تهعران منعاطق 3م 1و  6در خصعوص پایعداری اجتمعاعی
وضعیت بهتری دارند.
تحقیقات نشان می دهد که پایداری اجتماعی در جوامع دموکرات شعکل معی گیعرد زمعانی کعه
شهروندی و حق به شهر وجود داشته باشد .شهر تهران شهر پایداری نمی باشد بحران های کعه
جامعه را متاثر می کند و مردم شهرداری را بخشی از دولت می داننعد باععث معی شعود اعتمعاد
کاهش پیدا کند.
زمانی که توزیع امکانات به صورت عادالنه ایجاد شده باشد و میزان دسترسی برای آحاد جامععه
فراهم شود حس عدالت اجتماعی باال می رود و میزان مشاکرت مردمی افزایش پیعدا معی کنعد.
سازوکار مشارکت مردم باید ایجاد شود و با تقویعت فضعاهای عمعومی و واگعذاری وظعایف بعه
سازمان های مردم نهاد این مهم محقق خواهد شد.
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آیا تغییر رویکرد مدیریت شهری مدی تواندد گدامی
تهت دست یدابی بده توسدعه پایدداری اتممداعی

تهیه کننده:

باشد؟

مدیریت مطالعات و

جناب آقای دکتعر مظفعری مععاون مطالععات و برنامعه ریعزی

اجتماعی و فرهنگی

مدیریتم امور اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در پاسعخ بعه ایعن

برنامه ریزی امور

عنوان:
تبیین شاخص های
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موجود در مدیریت
شهری

سوال افزود رشد بی رویه شهر تهران از نظر کالبدی و ساخت سازهای بی رویعه باععث کعاهش
اعتماد شهروندان شده بود و تغییر رویه مدیران ارشد شهری در این دوره و کوتعاه کعردن دسعت
رانت خواران باعث کاهش منابع مالی شده است اما تا حدودی باعث افعزایش اعتمعاد عمعومی و
شفافیت شده است.
این امر می تواند یک نقطه عطف باشدم یک تغییعر جهعت اساسعی در ن عاه بعه شعهر و حقعوق

تاریخ تهیه:
99 /06 /30

شهروندی است که می تواند مشارکت مردم را افزایش دهد.
شهر یک ذخیره گاه ثرو ت و سرمایه بین نسلی است که باید از آن محافطت نمود تا بتوان آن را
به دوره های بعدی انتقال داد و بستر توسعه پایدار را ایجاد نمود.
نمیجه گیری نشست:
-1شکوفایی شهر تهران به منظور تحقق شعار " تهران شهری برای همه" بعا تعدوین سعازوکار
توسعه پایدار اجتماعی دست می یابد.
-2تدوین شاخص های پایداری اجتماعی باید متناسب با ارزش های و فرهنگ جامعه باشد.
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-3توجه به تمایزهای فرهن یم اجتماعی و قومیتی کلید اصلی دسعت یعابی بعه شعاخص هعای
پایداری اجتماعی می باشد.
-4جریان پایداری اجتماعی زمان اتفاق می افتد کعه میزانعی از "معدیریت دانعش" م " ععدالت
اجتماعی" و " مشارکت اجتماعی" ظهور و رشد یافته باشد.
-5ایجاد یک جامعه پویا و خالق دست پیدا نمی کند م ر آنکه " ععدالت اجتمعاعی" در برنامعه
ریزی های مدیریت شهری اولویت اصلی باشد.
-6ایجاد تناسب میان جریان توسعه و پایداری اجتماعی با حفط ارزش ها و احترام به تفاوت هعا
محقق می شود.
 -7دست یابی بعه عبعارت" حعق بعه شعهر" در جامععه دمعوکرات بعا حفعر آزادی هعا ایجعاد
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می شود
راهکار/پیشنهاد  /توصیه:
-1تدوین برنامه توسعه پایدار اجتماعی نیازمند ساز و کار عملیعاتی بعا همکعاری تمعامی سعطوح
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مدیریت شهری می باشد.
-2استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و برون سپاری تصمیم های مدیریت شعهری
می تواند مشارکت مردمی را افزایش دهد.
-3ایجاد فضای عادالنه بین شمال شهر و جنوب شهر و سطح دسترسی ها معی توانعد اعتمعاد و
مشارکت را افزایش دهد.
-4ایجاد بستر دموکراسی در انتخاب مدیران شهری به منظعور ایجعاد فضعای شعفاف و اعتمعاد
سازی در فضای عمومی جامعه

تاریخ تهیه:
99 /06 /30

-5تاکید بر نقش آموزش در سطح مدارس در راستای آشنایی با حقوق شعهروند و ایجعاد حعس
تعلق
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