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 ارزیابی تأثیرات اجتماعی احداث بوستان زندگی عنوان:

 تهران 12شهرداری منطقهکارفرما: 

  1395-96 سال اجرا:

          هادی برغمدیمدیرعلمی :  /یمجر

 
 

 مقدمه -1

ی شهرها را زشت و شود و چهرهآنچه امروزه در آغاز سده بیستم برای شهرهای ما بحران محسوب می

شهروندان را افرادی بی سامان و  ست،روح، ناب سته و آزرده کرده ا ستن و نابودی تدریجی پیوند  خ س گ

گران امور ساایاسااتگناران و مداخله اندیشاامندان،(. بحرانی که 1393انسااان و یعیعت اسااتریادری، 

مفری  بهسازی و ساماندهی فضای سعز شهری را به عنوانبه آن توجه نموده و احداث، توسعه،  شهری،

ای جدی برای سااتمت جساامی و روانی در و فقدان آن را به عنوان مخایره برای گریز از بحران یافته

 اند.ها معرفی نمودهشهر

فنی و عمرانی  ای در شهر که از ماهیتی کالعدی،اساس پرواضح است که چنین مداخله بر همین

از پیوندی عمیق و ناگسستنی با شرایط فرهنگی و اجتماعی شهر برخوردار است. چرا  برخوردار است،

ا انسان و ترمیم کیفیت تعامل او بکه هدف غایی این مداخله، بهعود کیفیت زندگی اجتماعی و فرهنگی 

 یعیعت است.

ای از همین یسم است مداخلهترین منایق کتنشهر تهران، در یکی از جنوبیاحداث بوستان زندگی، 

تهران یرار گرفته و متولیان امر با علم به ابعاد یاد شده و در  12که در دستور کار شهرداری منطقه 

آثار و پیامدهای ز ایجاد هرگونه تغییری، ایدامی آگاهانه برآنند تا در حین اجرای یرحرکه العته اگر پیش ا

شد در ای را شناسایی و در حد امکان نسعت به مدیریت آن ایدام میمثعت و منفی این ایدام مداخله

 وضعیت مناسعتری یرار خواهیم داشت( به ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی این ایدام بپردازند.

ه ماهیت آن، چگونگی اجرا، میزان انطعاق آن با نیازها و ای بگیری پیامدهای هر ایدام توسعهشکل

های اجتماع محلی و میزان مشارکت و استفاده ها و واکنشانتظارات اجتماع محلی هدف پروژه و نگرش

نفوذ و ها و افراد ذیهای سایر نهادها، گروههای پروژه، تعامتت و واکنشها از خدمات و برنامهآن

ی با توجه به عوامل و شرایط منکور ممکن است در روند اجرای پروژه، نحوه مدخل بستگی دارد.ذی

بینی نفعان اصلی و سایر متأثران پروژه و تحقق اهداف و نتایج پیشپنیرش اجتماعی پروژه از سوی ذی

ای در وجود آید و پیامدهای منفی و عوارض ناخواستهها بهشده و یابل انتظار آن برخی موانع و آسیب

mailto:Barghamadi.h@gmail.com


2 

  SIA.IHSS.AC.IR                              مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

        Barghamadi.h@gmail.com                                                                                                                                         
 

سازد. ن اجرای پروژه یا متعایب آن شکل گیرد. این امر ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه را ضروری میحی

در یك تعریف کلی، ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرآیند تحلیل، نظارت و مدیریت پیامدهای خواسته و 

ها( ها و پروژهها، یرحها، برنامهریزی شده رسیاستناخواسته اجتماعی رمثعت یا منفی( رخدادهای برنامه

شود. بدیهی است و همچنین پیامدهای خواسته و ناخواسته هر فراگرد تغییر اجتماعی را شامل می

شود؛ زیرا به پرهیز از ارتکاب یور بالقوه موجب حفظ و اندوختن سرمایه میارزیابی تأثیر اجتماعی به

ع را به حداکثر رسانده و در نهایت نیز به دهد، منافها را کاهش میاشتعاهات گنشته منجر شده، آسیب

(. در این یرح نیز انجام ارزیابی تاثیرات اجتماعی 1392ها منجر می شودرونکلی، جویی در هزینهصرفه

بر همین یصد بوده و تتش خواهد کرد پیامدهای اجتماعی مثعت و منفی احداث بوستان زندگی را 

 مورد شناسایی یرار دهد.

های محله شهید هرندی، بیشتر رسد با توجه به ماهیت پروژه بازسازی بوستاننظر میاگرچه به

ای نمود پیدا کند، با این حال شناخت محیط اجتماعی پروژه، موانع و پیامدهای مثعت این ایدام توسعه

نفعان های ساکنان و ذیمشکتت تحقق اهداف و نتایج یابل انتظار آن، عوامل موثر بر چگونگی نگرش

های بینی شده در یرح، مکانیزمها از خدمات و مزایای پیشی یرح و میزان و چگونگی استفاده آناصل

بینی نشده در روند اجرا و مدیریت تحقق پایداری پروژه در اجتماع محلی و سایر عوامل و شرایط پیش

است که در این ی راهکارهای اصتح و ارتقاء پیامدهای مطلوب پروژه مسائل مهمی آن به منظور ارائه

 یرح باید به آن پرداخته شود.

محیطی و خدماتی گردد که این ایدام عتوه بر اهداف زیستاهمیت این پروژه زمانی دوچندان می   

-های اجتماعی، هویتدفاع شهری، کاهش آسیبهای اجتماعی فراوانی است. حنف مکان بیدارای هدف

ی ی منکور است. از سوی دیگر محلهبرخی از اهداف پروژه بخشی محلی، ارتقاء کیفیت زندگی محلی و...

رمهندسان مشاور باوند، 1390نفر در سال 22700هکتار و جمعیتی در حدود  174.6مساحت هرندی با 

توان ی تاریخی فراوان بوده که نگاه صرفا کالعدی نمی( از جمله محتت یدیمی و دارای پیشینه1393

 ریزی و ایدام کالعدی همسو با هویت تاریخی محله باشد.رنامهبه آن داشت و باید هرگونه ب

های خود، وجود بافت های بزهکار به محله برای انجام فعالیتمهاجرپنیری محله، مراجعه گروه

هایی است که نظر مسئوالن و مدیران شهری فرسوده، کیفیت زندگی پایین ساکنان محله و... از ویژگی

 ها تغییراتی را ایجاد کند.تواند در آنی بوستان زندگی میپروژه

بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که احداث بوستان زندگی چه پیامدهای اجتماعی و    

فرهنگی را خواهد داشت که این موضوع با استفاده از اتافرارزیابی تاثیرات اجتماعی وفرهنگی( مورد 
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بر متغیرهایی همچون کیفیت زندگی، هویت محلی، بررسی یرار خواهد گرفت تا پیامدهای این یرح 

 احساس امنیت اجتماعی و... مورد بررسی یرار گیرد. 

 

 ایمعرفی اقدام توسعه -2

شود که در مرکز شهر تهران شهرداری تهران، یکی از منایق یدیمی شهر تهران محسوب می 12منطقه 

محله  31ناحیه و   6کیلومترمربع مساحت، شامل  16.91است. این منطقه با برخوداری از وایع شده

ور و از غرب شهری 17بوده که از شمال به خیابان انقتب، از جنوب به خیابان شوش، از شرق به خیابان 

( براساس 1442: 1392به خیابان وحدت استمی محدود شده است. رمهندسان مشاور مانیستار پارسه، 

نفر  239611، جمعیت ساکن در این منطقه، 1390های حاصل از سرشماری مرکز آمار در سال یافته

 (.1390بوده است رمرکز آمارایران، 

 وی نقشه مناطق شهری تهرانر 12موقعیت پروژه بوستان زندگی در منطقه 

 
 

در حال اجرا است. براساس  12شهرداری منطقه 4ی ی هرندی وایع در ناحیهیرح مورد نظر در محله   

حدود   4، مساحت ناخالصرمساحت با احتساب معابر( ناحیه 1390های حاصل از سرشماری سال یافته
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هکتار و جمعیت آن برابر  206هکتار، مساحت خالص ناحیه رمساحت بدون احتساب معابر( حدود  258

 4(. براین اساس تراکم ناخالص جمعیت در ناحیه 1390 نفر بوده است رمرکز آمار ایران،  44963با 

 نفر در هکتار بوده است.  218نفر در هکتار و تراکم خالص آن حدود  174حدود 

از جنوب به  از شمال به خیابان مولوی از میدان ییام تا میدان محمدیه، رهرندی(غاردروازه یلهمح   

شرق به خیابان ری بین میدان ییام تا میدان شوش و  از خیابان شوش از میدان شوش تا تقایع خیام،

این محله از . شوداز غرب به خیابان خیام از تقایع میدان محمدیه تا تقایع خیابان شوش محدود می

و از جنوب  12قه تختی در منط یلهییام و کوثر، از غرب به مح یلهاز شرق به مح، شمال به محله بازار

 د.شومنتهی می 16 هبه محله باغ آذری در منطق

رود رمرکز آمار ایران، ، چهارمین محله منطقه به شااامار می1390این محله از نظر جمعیت ساااال  

1390 .) 

های حاصل ای بازار یرار دارد. یعق یافتهدر حال حاضر محله شهید هرندی ردروازه غار( در پهنه محله

ریعنی  جنسیشاخص نسعت  نفر است. 22720 ، این محله برابر با1390از سرشماری مرکز آمار در سال 

میزان آن است که  110.6 بابرابر شهید هرندی  محله در جمعیت(کل در  زن 100مقابل در مرد تعداد 

 (. 1390است رمرکز آمار ایران، باالتر ، 12منطقه و تهران شهر به  نسعت

ضمن ارائه  4وژه بوستان زندگی، آیای عزیزی شهردار ناحیه در رابطه با توصیف فنی و تکنیکی پر   

ها گانه و سطح بوستانهای سهتوضیحاتی، بیان داشتند که این ایدام از مجموع معابر پیرامونی پارک

شود که در نوع خود در شهر تهران هکتار فضای سعز را شامل می 23.5شکل گرفته که وسعتی حدود  

 (.1396یعهشت کم نظیر است رعزیزی، ارد

آیای مهندس بهرا عضو هیأت مدیره و مدیر آتلیه یراحی شرکت مهندسین مشاور شاخه تجربی 

هرندی سه پارک حقانی،  معماری کتنشهر در رابطه با توصیف این ایدام چنین بیان داشتند که در محله

رغم سطح دند. بنابراین علیها از هم جدا شده بوبهاران و خواجوی کرمانی مجزا و به وسیله خیابان بندی

های متفاوت و حتی مخایعین متفاوت فعالیت ها با نامزیادی که وجود داشت اما هر یك از این پارک

ها ها خود به عنوان عاملی برای کاهش امنیت شهری و اجتماعی این پارککردند. کوچك شدن پارکمی

 (.1396د ربهرا، فروردین ها بوشدن پارککنند. براین اساس اولین ایده، یکپارچه

ها باید حل اولین یدم در این راستا حل مشکتت ترافیکی بود و مشکل مسیرهای سواره داخل پارک

ها برای رفت و آمد به شوش یا شد و ماشینجای مسیری که از داخل پارک رد میهشد. بنابراین بمی

کردند، یك رینگ پیرامونی تعریف شد که رفت و آمد درون پارک را به حاشیه مولوی از آن استفاده می
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منظورکنترل پارک برده و سه پارک یکپارچه شوند. به دنعال این امر بحث دیوارکشیدن دور پارک به

 (.1396ربهرا، فروردین  مطرح شدویژه جهت سخت شدن ورود افراد معتاد( آمد ربه رفت و

 

 دیوار پیرامونی بوستان زندگی

 
    

افزایی آنها ، ضمن اشاره به تجمع معتادان در محله و هم12آیای سعادتی یائم مقام شهردار منطقه 

گیری فضای ها و شکلاذعان داشت که برای از بین بردن کلونی، نیاز به ایدامی بیش از تجمیع پارک

د تعدیل به یك سعز بود. چراکه امکان بازگشت به شرایط یعلی وجود داشت. براین اساس این محله بای

شد که بتواند روی بدنامی یعلی محله را بپوشاند. شد و به موضوعی مسلط و مجهز مینشانه در شهر می

ها را به حوزه عمرانی تعدیل کرده و ایدام محیطی آن به این ترتیب ریم خورد که به این ترتیب پارک

گیری دور هم جمع شدن و شکلها یکپارچه شوند و دیگر کلونی و ظرفی برای در وهله اول پارک

معتادان وجود نداشته باشد. معتادان نیز بخشی به شهرستان، بخشی به کمپ فرستاده شدند و بخشی 

نیز متأسفانه پخش در شهر شدند. کارهای فرهنگی فصلی و مقطعی نیز اتفاق افتاد. برای نمونه، در 

ه شد و این حجم گل الله جلوه محله را همین پارک در ایام عید نزدیك به هشتصد هزار گل الله کاشت

 به لحاظ منظر عمومی در نوروز امسال متفاوت کرد. 

های تاریك محله از محیط روشنی برخوردار شد و در حوزه کارهای محیطی نیز تقریعاً تمامی کوچه

ر یور دیوارهای محله که بر اثدفاع محله کاسته شود. همیناین موضوع باعث شد که از فضاهای بی

آمیزی شد. در حوزه کالعدی نیز به اصتح یرح تفصیلی محله روشن کردن آتش سیاه شده بود، رنگ

هایی که یرار بود ساخت و ساز کنند و یرح تفصیلی پاسخگوی پرداخته شد و مشکل ساختمان

 (.1395نیازهایشان نعود، رفع گردید رسعادتی، مهر 

به  12منطقه   4ای جناب آیای عزیزی شهردار ناحیه خلههای ایدام مدادر رابطه با توصیف کاربری   

 نکات زیر اشاره نمودند : 
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هزار مترمربع دیده شده  42در مجموعه بوستان زندگی یك شهر کودک با اعیانی حدود "

است. این پروژه در بوستان خواجوی کرمانی در محله هرندی، خیابان شهید هرندی وایع 

 نشان داده شده است. که مویعیت آن روی نقشه  "شده
 

 

 موقعیت جغرافیایی شهر کودک در محدوده مداخله

 
 

 1یعقه زیرزمین و  3یعقه شامل  4پروژه حاضر ععارت است احداث یك مجموعه در 

های مجموعه متر. زیرزمین 120×70همکف و دو نیم یعقه در باالی آن در زمینی به ابعاد 

های تجاری، یعقه منکور به عنوان پارکینگ و یعقه همکف به عنوان شهربازی و کاربری

اول به عنوان رستوران و سینما و یعقه دوم به عنوان شهر کودک مورد استفاده یرار خواهد 

پارکینگ  262پارکینگ، زیرزمین دوم  258گرفت. باید اشاره کرد که زیرزمین اول دارای 

پارکینگ(. ویژگی این  788پارکینگ خواهد بودردر مجموع  268و زیرزمین سوم دارای 

بینی مجموعه شهر کودک این است که در آن یك شهربازی خاص برای کودکان پیش

بینی شده و شده است. در سایر یعقات واحدهای تجاری، البی و واحدهای خدماتی پیش

این مجموعه شامل یك سالن تئاتر و یك سالن سینما با  مجموعه سینماها خواهد بود که

نفر ربرای هر سالن( است  150سالن سینمای دیگر با ظرفیت  4نفر و  300ظرفیت 

 (. 1396رعزیزی، اردیعهشت 

 در زیر یرح هندسی بوستان آورده شده که در آن مویعیت استقرار شهر کودک مشخص شده است. 
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 در  بوستان زندگیرح هندسی شهر کودک ط

 
 (1395) شاخه تجربی معماری کالنشهر،  

 

ی چادر و ی آمفی تئاتری است که با سازههای این بوستان مجموعهاز دیگر ویژگی   

ای است که در گودی یرار گرفته گونهنفر وجود دارد رمعماری آن به 1300ظرفیت بیش از 

و امکان افزایش ظرفیت آن در معابر پیرامونی وجود دارد(. تأسیسات خدماتی متعددی در 

های بهداشتی، پلیس، ساختمان نگهعان اشت اعم از سرویساین مجموعه وجود خواهد د

و .... همچنین مجموعه بازی کودکان در نقاط مختلف پارک در نظر گرفته شده که براساس 

دفاعی در پارک موجود ی بیها در نقاط مختلف وجود داشته باشد و نقطهآن حضور خانواده

ز به منظور حفظ امنیت در پارک خواهد های یابل توجهی نینعاشد. در این راستا روشنایی

 بود. 

مجموعه بازی آبی و دریاچه در پارک نیز در نظر گرفته شده و فضاهای پیرامونی اعم از    

 ها نیز خواهد بود. فود کورت و فضای نشیمن برای خانواده

به  95برداری است که بخشی از آن در نوروز شهربازی ضلع شمال غرب در حال بهره   

ها همه ویژه برای استقرار بازیبرداری رسید. به یورکلی برای یراحی این بوستان و بههبهر

هایی نظیر که برای جوانان بازیهای سنی دیده شده است. چنانهای اجتماعی و ردهگروه

سرسره با تیوپ، مجموعه آبی و حتی سالن آمفی تئاتر روباز وجود دارد که ورود و خروج 

ای برای جوانان در نظر های نقطهیور پاتوقجوز و ... نخواهد داشت. همینبه آن نیاز به م

هایی که در این توان گفت که این بوستان نه تنها سرانهگرفته شده است. براین اساس می

 ها نیز افزوده است. کند، بلکه بر سرانهمحله وجود داشته را تأمین می
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ی بوستان زندگی با رینگ پیرامونی یریب به دو کیلومتر تعریف شده تا فضای مجموعه

های محلی که در این بوستان وجود داشتند و پارک یابل کنترل باشد. برخی از شریان

ی بوستان اضافه شدند و مسیر پیرامونی به یول ها را جدا کرده بودند نیز به مجموعهپارک

شد که مشکل ترافیکی و تردد شهروندان را حل کند. مجموع کیلومتر اضافه  2حدود 

 ها و .... در این بوستان دیده شده است. مخازن آبی، تصفیه خانه

در آن مجموعه مداخله در بحران وجود دارد که توانمندسازی بانوان را  ،در کنار بوستان   
ردر مقطع ابتدایی  مدرسه کودکان کار  3. عتوه بر این در این محدوده گردداجرا می

 140آموز و در مقطع راهنمایی که امسال بهره برداری شده حدود دانش 400حدود 

آموز( وجود دارد که در داخل محدوده پروژه هستند و براساس یراحی صورت گرفته، دانش
 شوند. بوستان محویه این مدارس خواهد شد و دیوارهای مدرسه برداشته می

اند که برهمین سه مسجد یدیمی محله در داخل محدوده یرار گرفتهباید اشاره کرد که    

بخشی به محله معنا نیاز به ساخت مسجد جدید در محدوده نعوده است. در راستای هویت
غار در خارج از بوستان و براساس مقیاسی که النکر، سر درب دروازهعتوه بر ایدامات فوق

 (.1396شد رعزیزی، اردیعهشت  در گنشته بوده و درهمان نقطه نصب خواهد

 
 ای )بوستان زندگی(بندی سایت  اقدام مداخلهپهنه

 (20: 1395) شاخه تجربی معماری کالنشهر ،                           
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 شناسیروش -3
 اجتماعی تأثیر ارزیابی ( اسااتوار اساات.1SIAرویکرد اصاالی پژوهش بر اصااول ارزیابی تأثیر اجتماعیر

 یا پروژه برنامه، ایدام، تأثیرات منظم تحلیل برای الزم دانش که اساات اجتماعی علوم از ایزیرمجموعه

 تأثیر تحت محیطشاان که هاییاجتماع و افراد یهروزمر زندگی کیفیت رب پیشانهادی سایاسات تغییر

 اجتماعی سطح در پیشنهادی ایدام که دارد اشاره تغییراتی به اجتماعی تأثیرات .کندمی فراهم را است

ندگی، یهشااایو و آوردمی بار به فردی یا کدیگر، با افراد روابط و تفریح کار، ز  برآوردن یهنحو ی

شان در (. 1391ربارج، دهدمی تغییر را جامعه اعضای عنوانبه انطعایشانی هشیو کلی یوربه و نیازهای

سایی ایدام، این نوع از پژوهش شنا سایی ذیابیدامنهها  شنا بینی نفعان، تعیین تأثیرات ایدام و پیشی، 

واسااطه توان بهترین مراحل آن اساات. از سااوی دیگر، این پژوهش را میمهم ازجملهپیامدهای ایدام 

و ابزارهای مختلف پژوهشی ترکیعی نیز نام نهادراستفاده از روش کیفی و کمی(. روش  هافناستفاده از 

 هدف کاربردی است.  ازنظرمسیر توصیفی و  ازنظر مورداستفاده

 ی آماری به شرح زیر وجود دارد.ند جامعهدر این پژوهش چ

شهرداری تهران و پروژه بازسازی بوستان های محله  12ی ی اسناد موجود در رابطه با منطقهاااا کلیه

سرشماری، یرح صل از  شامل ایتعات حا شهرداری، یرح تفصیلی، هرندی ر های پژوهشی، مطالعات 

 ی پتک به پتک و...(.یرح توجیهی پروژه، سند توسعه محله، یرح مطالعات

ساکنان منطقه سال 16و  12اااا کلیه  شماری  سر ساس  ،  1390شهرداری تهران که جمعیت آن بر ا

 (.1392سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، مردادسایت نفر بوده استر 528523

ساکنان محدودهاااا کلیه صل پروژهرمحلهی  سنگلج و  های هرندی، باغ آذری، ییام، کوثر، بازار،ی بتف

 نفر است.  140062شهرداری تهران( که جمعیت آن  16و  12ی تختی در منطقه

نفع در های ذیهای محله، معاونتنفع همچون شاااورایاریی مدیران محلی و نهادهای ذیاااااا کلیه

 های مردمی، پیمانکاران و مشاوران یرح و... .شهرداری منطقه و گروه

 ی محله هرندی(رمحدودهی فعال در محله ی کسعها کلیه

 ی محله هرندی(های مستقر در محله رمحدودها نهادها و سازمان

 ریزی شهریشناسی و برنامها متخصصان حوزه جامعه

                                                 
1ـ  Social Impact Assessment 

mailto:Barghamadi.h@gmail.com


10 

  SIA.IHSS.AC.IR                              مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

        Barghamadi.h@gmail.com                                                                                                                                         
 

 های مشابه با بوستان زندگی و شهر کودک در داخل و خارج از ایرانا کاربری

مند، کلیه اسااناد دسااترس و هدفگیری در در بخش مطالعات اساانادی با اسااتفاده از روش نمونه   

موجود و در دسااترس مطالعه و موراد مورد نیاز از آن اسااتخراج خواهد شااد. در این بخش به تحلیل 

صل از یرح پتک به پتکر شهرداری 1393ثانویه ایتعات حا سازمان خدمات اجتماعی  سط  ( که تو

شده بودهتهران در محدوده ست نیز پرداخته ی محله هرندی انجام  های شد. همچنین برخی از یرح ا

( که توسااط مرکز مطالعات و 1394پژوهشاای همچون ساانجش کیفیت زندگی شااهروندان تهرانیر

ست و دادهبرنامه ستفاده یرار گرفته ا ست مورد ا شده ا شهرداری تهران نیز اجرا  های مربوط به ریزی 

ست.   از دادهمحله شده ا ستخراج  ستفاده 1390و  1385ران نیزرهای مرکز آمار ایی هرندی از آن ا ( ا

 شد تا بتوان برداشتی کلی از متغیرهای جمعیتی محله و روند برخی تغییرات در محله را بررسی نمود.

های اکتشافی انجام شده با خعرگان و همچنین در بخش مربوط به ساکنان محله با توجه به مصاحعه   

ی انجام شده بود، و مهمتر از همه ویژگی منحصر به هایی که در مورد محله با عناوین مختلفوجود داده

نمود، با موافقت ناظر محترم یرح از مصاحعه فرد محله که اجرای پیمایش را دشوار و حتی کم فایده می

به جای پرسشنامه استفاده شد و با ساکنان محله و معتمدان محلی مصاحعه صورت گرفترتا رسیدن به 

شهرداری تهرانربه عنوان  16ایی با ساکنان محله باغ آذر در منطقههاشعاع نظری(. همچنین مصاحعه

گیری گیری در این دو بخش نمونهی هرندی( نیز انجام شده است که روش نمونهی همجوار با محلهمحله

ها دو بحث گروهی، با مردان و زنان محله به صورت جداگانه هدفمند بوده است. عتوه بر این مصاحعه

 یابی ارائه شده است.زارش آن در توصیف سیمای اجتماع و دامنهاجرا شد که گ

ستفاه از نفع، کسعهدر بخش مدیران محلی، نهادهای ذی     ی محله و نهادهای مستقر در محله نیز با ا

صاحعهنمونه سیدن به هایی باز و نیمهگیری هدفمند م شد تا ر شد. در این بخش تتش خواهد  باز اجرا 

شعاع نظریرتا  صاحعهحد نزدیکی به تماما صاحعهشماری( م ای گروهی نیز با مدیران ها ادامه یافت. م

های مسااتقر در محله نیز ناحیه و همچنین بحثی گروهی با زنان محله اجرا شااد. همچنین با ساامن

دار صاورت مصااحعه صاورت گرفت. از میان متخصاصاان نیز با پنج تن از آنها مصااحعه بدون سااخت

ن برای مطالعات تطعیقی عتوه بر مطالعات اسنادی دو مجموعه شهر کودک شاپرک و پنیرفت. همچنی

شدند که گزارش آن در فصل  4منطقه 4یپوت در ناحیهلیشهر لی شهرداری تهران انتخاب و بررسی 

رگزارش سوم: توصیف سیمای اجتماع 3پنجم این گزارشربرآورد پیامدها( و همچنین در پیوست شماره

 یابی( ارائه شده است.و دامنه

در این پژوهش همانطور که اشاره شد، از مطالعات تطعیقی به دو شکل استفاده شده است، درابتدا با   

های فرهنگی و تفریحی مشابه های انجام شده در حوزه بوستان و همچنین ساخت مجموعهبررسی اتاف

mailto:Barghamadi.h@gmail.com


11 

  SIA.IHSS.AC.IR                              مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

        Barghamadi.h@gmail.com                                                                                                                                         
 

ایی دو مجموعه مشابهرشهر کودک شاپرک ها شناسایی و ارائه شده است. پس از آن با شناسپیامدهای آن

های شهرداری تهران( که کاربری 4و سرزمین آموزش مشاغل به کودکان با نام لی لی پوت در منطقه

مشابه با آنچه یرار است در شهر کودک محله هرندی ساخته شود، دارد مورد بررسی یرار گرفت و با 

ایراف، مشاوران امتک ایراف دو مجموعه و... به انجام مشاهده و مصاحعه با مسئوالن مجموعه، کسعه 

شناسایی پیامدهای این دو پروژه بر محیط ایراف خود ایدام گردید. نتایج این مطالعات نیز در بخش 

 برآورد پیامدها ارائه شده است.

های ایتعاتی استفاده شده آوری ایتعات از مصاحعه و مشاهده و فیشدر این پژوهش برای جمع   

شناسی( به رگزارش دوم: ادبیات، معانی نظری و روش2. ابزارهای مورد استفاده در پیوست شمارهاست

 صورت کامل ارائه شدئه است. 

 

 هایافته -4
سنادی، مطالعات تطعیقی و مطالعات میدانی  ستان زندگی که با توجه به مطالعات ا پیامدهای احداث بو

. العته در گزارش عتوه بر این نمودارها در نمودار زیر بیان کردتوان در یالب اند را میدسااات آمدهبه

نفعان تاثیر هایی منعع شااناسااایی این پیامدها و اینکه هر یك از این پیامدها بر کدام یك از ذیجدول

 مثعت و منفی خواهد داشت نیز آمده است.
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 کاربست)پیشنهادها( -5

ی احداث بوسااتان زندگی واسااطهبه شاادهییشااناسااادر این بخش از گزارش به هر یك از پیامدهای 

گردد در راسااتای کاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثعت پرداخته خواهد شااد و تتش می

سابا توجه به پیامد  شدهارائهپیشنهادهایی ارائه گردد. پیشنهادهای  ست اجتنابی،  شدهییشنا ممکن ا

 تعدیلی و یا جعرانی باشد. 

 امنیت اجتماعی ـ

جتماعی در سطح محله اااا احداث بوستان زندگی در حین اجرا بر امنیت اجتماعی و احساس امنیت ا

ضور  رگناریتأث ست. از یرفی کاهش ح ستان در ظاهر امنیت را  هاخوابکارتنبوده ا و افراد معتاد به بو

را از بین برده اساات، اما با  درگنشااتهدفاع موجود به این محدوده بازگردانده اساات و گویی فضااای بی

این افراد را در بافت مسکونی مشاهده کرد که این خود از  ترپررنگتوان حضور تر میای دییقمشاهده

مثال  یوربهاحساس امنیت ساکنان محله کاسته است. از سوی دیگر جابجایی این افراد به بیرون محلهر

ساکنان محله 16ی باغ آذری در منطقهمحله ضایتی  شده شهرداری تهران( به نار های ایراف نیز منجر 

 است.

ستان زن ضور خانواده رگناریتأثتواند بر امنیت محله دگی در آینده نیز میااااا احداث بو شد. ح ها از با

داد( و به دنعال آن افزایش نظارت محتت دیگررکه العته نتایج پژوهش این امر را خیلی محتمل نمی

تواند احساااس امنیت را در این محدوده افزایش دهد. حضااور مواردی اساات که می ازجملهاجتماعی 

ی بر امنیت این تا حدودتواند ها با کم کردن آزادی عمل بزهکاران و فروشاااندگان موارد میخانواده

این اعمال به  شیازپشیبمحدوده بیفزاید. این موضاااوع روی دیگری نیز دارد. زیرا احتمال گساااترش 

د در داخل بافت مسکونی به دلیل نعود مکان پیشین نیز وجود داشته و از سوی دیگر اگر بوستان نتوان

ی جوانان و افراد سااوبهدرازمدت بر کارکرد خانوادگی خود ادامه دهد و در افراد مراجع کننده تغییری 

مواد مخدر تعدیل گردد. این  دوفروشیخرتواند به محلی جدید برای دارای اعتیاد داشته باشد، خود می

از مراجعه به بوسااتان ها و افرادی اساات که هدفشااان موجب پراکندگی خانواده درازمدتموضااوع در 

 استفاده از آن برای گنران اویات فراغت خود بوده است.

ی که ممکن است بر رونق محله و افزایش باوجودیردر صورت تحقق این هدف( ربومیغااا حضور افراد 

ی حضااور افراد غریعه که از سااوی ساااکنان محلی واسااطهبهتواند نظارت اجتماعی بیفزاید خود می
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سایی نمی شدن  شودشنا صورت کنترل ن ضور همچنین در  ساس ناامنی محله بیفزاید. این ح بر اح

 تواند به افزایش مزاحمت برای ساکنان محله نیز منجر گردد. می

 شادهانجامبه محدوده افزایش خواهد یافت]برخی از مطالعات  وآمدرفتااااا با پنیرش این احتمال که 

های درصااد مراجعان به بوسااتان در برنامه 90دهد که نزدیك به توسااط شااهرداری منطقه نشااان می

ناساااعتی از منطقه مهبوده 12م نا ند و این بر جنب مخایب ا ی موفق نعوده افرا منطقهها چندان در 

سترمعاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه شد در  یورهمان([ و این افزایش 1395تهران،  12ا شاره  که ا

در چند  شادهانیبی نیز هسات، در کنار ساایر موارد ی منفهاامیپعین داشاتن پیامدهای مثعت دارای 

مثال دایر کردن کیوساك نیروی  یوربهتر نیروی انتظامیررساد حضاور پررنگپاراگراف باال به نظر می

 راتیتأثتواند بر کاهش ای و نه مناسااعتی میهای دورهانتظامی داخل مجموعه( در کنار برگزاری برنامه

ای خود را نیز تواند برخی از مراسم  مقیاس منطقهباشد. شهرداری منطقه می رگناریتأث ذکرشدهمنفی 

 12در این محدوده برگزار نماید تا از این یریق به معرفی بیشااتر امکانات مجموعه به ساااکنان منطقه

 شهرداری تهران کمك نماید.

تواند از سه کودک می کارگیری نیروهای بومی و محلی برای انجام امور مربوط به بوستان و شهراااا به

تواند بر بعد به این مجموعه کمك نماید. نخسااات آنکه شاااناخت این کارکنان از سااااکنان محله می

کار احتمالی محلی و یا افراد غریعه کمك نماید و به کنترل این موارد منجر شود و از شناسایی افراد بزه

شنایی بین کارکنان و افراد محلی می ساکنان تواند سوی دیگر این آ مجموعه  نیدر ابه افزایش حضور 

توان از امکانات موجود در مجموعه نیز برای با اساااتفاده از نیروهای محلی می تیدرنهاکمك نماید. 

بیشااتری از سااوی  خایرتعلقزمان بیشااتری اسااتفاده کرد و از بروز وندالیساام جلوگیری نمود. زیرا 

سعت به سعت کارکنان غیربومی ن شت و کارکنان  کارکنان بومی به ن امکانات مجموعه وجود خواهد دا

 1بومی عتوه بر بعد شغلی نوعی احساس  مالکیت محلی نیز بر امکانات مجموعه خواهند داشت.

 فضای عمومیـ 

فضایی  عنوانبهتواند که فصل پیشینربرآورد پیامدها( بیان شد احداث بوستان زندگی می یورهمانااا 

های اجتماعی تواند به ایجاد شااعکهمی ژهیوبهیرار گیرد.  مورداسااتفادههای مختلف عمومی برای گروه

                                                 
ستفاده نشدن نیروهای محلی برای عملیات ساخت مجموعه ناراضی بودند که یک آمدهعملبههای در بررسی.  1  یساکنان محل از ا

شهرداری منطقه نیز امکان  ست که حتی  ضور پیمانکاری حکومتی در مجموعه بوده ا سیستم جنب  نفوذاعمالاز دالیل آن  ح در 

شته است. اما در مرحله بردار باشد این مهم را انجام خود بهره کهدرصورتیتواند برداری شهرداری منطقه میبهره کارکنان آن را ندا

 داده و یا حتی در صورت واگناری این موضوع را از شروط خود برای واگناری مجموعه بیان دارد.
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های محله در مطالعات جمعیت شااناختی( کمك نماید. برای بین سااالمندان و زنانربا توجه به ویژگی

تحقق این امر الزم اساات عتوه بر تمرکز مدیران بوسااتان بر گروه کودکان در مجموعه امکاناتی خاص 

 لمندان نیز فراهم گردد. برای زنان و سا

داند و زنان و سالمندان های خود را رساندن صداهای خاموش به مدیران میمطالعات اتا یکی از هدف   

های خاص صااداهای خاموش عنوان نمود. الزم اساات با برگزاری برنامه ازجملهتوان در این محله را می

اجتماعی برای زنان و ساااالمندان این دو گروه از های های فعالیتبرای این دو گروه و یا ایجاد کانون

 ها ایدام نمود. ی خدمات برای آنساکنان محله را به این محدوده جنب و به ارائه

های آموزشی سازی برای توانمندی بانوان، دورهی، ظرفیتفرزند پرورهایی چون مهارت برگزاری دوره   

تواند برخی از های خودگردان و ایتصاااد خرد و... میدر حوزه بهداشاات، کارآفرینی با محوریت فعالیت

فضااایی عمومی  عنوانبهتواند بر افزایش کارکرد بوسااتان زندگی ایداماتی باشااد که در این حوزه می

 کمك نماید.

توان به تر نیروی انتظامی میی بوساتان عتوه بر حضاور پررنگااااا در راساتای ارتقاء امنیت محدوده

 ریتأثی پژوهش( به نهیشیپمجموعه نیز اشاره کرد. در برخی از موارد مطالعه شدهرنورپردازی مناسب با 

هایی چون بوستان زندگی ایجاد کند تواند در مجموعهنورپردازی و مشکتتی که توجه نکردن به آن می

 است. شدهاشاره

 ی اجتماعیسرمایهـ 

توان از ناامیدی شهروندان نسعت به پایان پروژه ی اجتماعی اهالی محله هرندی میاااا در بعد سرمایه

سجام اجتماعی و اعتماد اجتماعیررگناریتأثسخن گفت. این ناامیدی با  دو متغیر مهم  عنوانبهی بر ان

سرمایه سرمایهی اجتماعی( میدر  شد که اجرای برنامهتواند به کاهش  ی ی اجتماعی در محله منجر 

رویدادهایی  کهیدرصاااورتتواند از این پیامد جلوگیری کند. برنامه میبندی یرح و اجرای یعق زمان

رساانی به شاهروندانراز توان با ایتعاسات می اجراشادهی نیز موجب این کندی روند نیبشیپریابلیغ

ها یریق معتمدان و یا نصااب بیلعورها و بنرهایی و یا جلسااات مساائوالن با اهالی و...( از نارضااایتی آن

ایتعی اساات و که در این فضااای گنگ و اعتمادی بیی نخساات برای بروز بیا مرحلهکاساات. زیر

 نامشخص بیان شایعات نیز بر سرعت کاهش اعتماد به شهرداری خواهد افزود.
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بوساااتان زندگی در موعد مقرر خود پایان یابد و بتواند بر کارکردهای از پیش  کهیدرصاااورتالعته    

ی ساارمایه اجتماعی نیز داشااته ی مثعتی در حوزهامدهایپ تواندیماید ی خود پایداری نمشاادهنییتع

باشااد. خروج هرندی از انزوا، تقویت تعامتت اجتماعی، تغییر نگرش شااهروندان به مدیریت شااهری 

شود  ازجمله شاره  ست به این نکته ا ستان ایجاد گردد. الزم ا ست با احداث بو ست که ممکن ا مواردی ا

ها، مثال آذری یوربههایی با محوریت یومیریومی موجود در محله برپایی برنامهکه با توجه به تنوع 

صورت بیمرحله در تواندیملرها و...(  سجام یومی در این محله کمك نماید. در  توجهی ی نخست به ان

ضوع خود می سایر ایوام این مو شکاف یومی در محله نیز دامن زند و در برنامهبه  شدههای تواند به   برپا

شنوارهمی نیبنیازاای گردد. ی ایوام توجه ویژهتمامبهباید  شاره کرد که با برپایی توان به ج های ایوام ا

ها نیز کمك نمود که این موضوع توان به شناخت ایوام مختلف از سایر فرهنگها در این محدوده میآن

سجام و می شود که این  تیدرنهاتواند با افزایش آگاهی بین گروهی به ان شارکت اجتماعی منجر  به م

 ی اجتماعی در محتت است.خود از نمودهای سرمایه

در محدوده از اعتماد مردم  جادشدهیااااا بروز شایعات در مورد فرایند اجرای بوستان و برخی مشکتت 

ست. به سته ا شهری کا سیاری از به مدیریت   یاز ماهیت احداث مجموعه شوندگانمصاحعهیور مثال ب

شهر کودک( بی شمال غربیر ضای ایتع بوده و این بیضلع  اعتمادی در محله ی و بیناامنایتعی بر ف

یرار است در این مجموعه ایجاد  ازآنچهی و تابلوهایی راهنما عتئمافزوده است. مدیریت شهری با نصب 

 تواند به افزایش احساس اعتماد در این محدوده کمك نماید.شود می

 عدالت و برابری ـ

های شارط تحقق هدفدر آن به شادهییراحاز آن شاهر کودک  ترمهمااااا احداث بوساتان زندگی و 

تواند به ایجاد حس تععیض و نابرابری در ساااکنان منجر شااود. آنرجنب مخایب از سااایر منایق( می

صاحعه  شهرداری چون ارائه اتفاقبهخعرگان مورد م سوی  هایی ی بنمعتقد بودند که انجام ایداماتی از 

رایگان و یا با بهای کمتر( ممکن اساات در  صااورتبهمخصااوص ساااکنان برای اسااتفاده از مجموعهر

به دالیل دیگری چون  درازمدت اما درمدت موجب اسااتفاده شااهروندان محلی از مجموعه گردد کوتاه

ردار متفاوت و... دوگانگی موجود خود را نمایان خواهد کرد و بازخورد سااایر وضااع ظاهر، نوع گفتار، ک

مراجعان به ایجاد حس تععیض منجر شده و مشکتتی را ایجاد خواهد کرد. وایعیت امر آن است که به 

سایر  شهروندان منایق مرفه با این محدوده امکان ایجاد تعامل اجتماعی بین کودکان و  ضور  فرض ح

حله با مراجعان به بوستان بسیار سخت خواهد بود. ایجاد تعامل اجتماعی در نخستین گام شهروندان م
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نیاز به وجود وجوه مشااترکی دارد که چنین وجوه مشااترکی بین کودکان و شااهروندان این محله با 

 مراجعان سایر منایق کمتر وجود خواهد داشت.

ستان  شد. بهاین حوزه پیامدهای مث در تواندیماااا العته این بو شته با یور مثال احداث این عتی نیز دا

ی فضای سعز مناسعی ی فضای سعز محله افزوده است و از این نظر محله دارای سرانهبوستان بر سرانه

ست.  سوی تمام  هرچندا ست کمتر از  شده ا ستان در جنوب محله موجب  مویعیت جغرافیایی این بو

ستفادهساکنان محله  ش موردا ستفاده از یرار گیرد که با  صورت گرفته احتمال ا رایط موجود و ایدامات 

آن از سوی تمام اهالی محله افزایش خواهد یافت. بنابراین این بوستان توانسته است سرعت دسترسی 

هالی محله افزایش دهد و از این منظر می دارای پیامد مثعت  هاآنتوان به فضاااایی عمومی را برای ا

 دانست.

های خوابمعتادان و کارتن شدهپراکندهبرای یرح و  شدهنییتعای از پیش هااا در صورت تحقق هدف

گناری و سکونت افزوده خواهد شد که این امر ی از این محدوده بر جنابیت محله برای سرمایهمحل ریغ

ی ی ساااکنان ممکن اساات در وهلهارزش امتک این محدوده را افزایش خواهد داد. افزایش ساارمایه

سود آنان  ست به  ساکنان  به نظرنخ سد اما این  صورتر ساکن  کهیدر دارای یك ملك بوده و در آن 

سرمایه به بهعود کیفیت  شند، دیگر افزایش  کمکی نخواهد کرد و در برخی موارد ممکن  شانیزندگبا

یش از این برای فروش از محله مهاجرت کرده و روند مهاجر فرستی محله را ب شدهفراهماست با امکان 

 سرعت بخشد.

سد با توجه به آنکه به نظر نمیاااا در این موردرعدالت و برابری( به نظر می ستان کاربری ر سد بو فرا ر

های مناسعتی که در آن ایام نیز برنامه مگر دری به خود گیرد مشکل چندانی ایجاد نخواهد شد امنطقه

شتر مراجعانر شد( نیز نیازاشیپکه  یورهمانبی شاره  ی خاص چند محله جزبهبوده که  12از منطقه ا

 ایتصادی و اجتماعی در شمار یعقات باالی اجتماعی یرار نخواهند گرفت. ازنظر

 نظارت اجتماعی ـ

ی احداث این واساااطهبهتوان به افزایش نظارت اجتماعی در محدوده بوساااتان زندگی از دو منظر می

شهروندان ضور  ست آنکه ح شاره کرد. نخ سایر محله مجموعه ا تواند تعامتت، خود می شیو افزاها از 

موجب کاهش نمود عینی  جادشااادهیانوعی نظارت اجتماعی غیررسااامی را ایجاد کند که این نظارت 

سئله صرف و  م شد و م ستان خواهد  شکلی آزادانه محدودتر خواهد  دوفروشیخراعتیاد در بو آن را به 

ضوع وجود دیوارهای ا ستان میکرد. عتوه بر این مو ستان و کنترل ورود و خروج به بو تواند بر یراف بو
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ستان بیفزاید.  سمی این بو ضوع خود اعتراض برخی  هرچندکنترل ر را در  شوندگانمصاحعهکه این مو

پی داشاته اسات که اگر یرار اسات سااکنان محله از بوساتان بهره برند نعاید محدودیتی در آن وجود 

تواند بر دیت این کنترل بیفزاید و از ورود محلی می کارکناننان و داشاااته باشاااد. اساااتفاده از نگهعا

ها بزهکاران محلی به مجموعه جلوگیری کند و در مورد سایر ساکنان نیز با شناخت موجود از ورود آن

ته بیش از  هد. الع کا عت نکرده و از محدودیت موجود ب مان با ایجاد  دیتأکم ید  با ظارت رسااامی  بر ن

ی بر ررسااامیغهای محلی با افزایش حضاااور مردم و تقویت نظارت اجتماعی بازارچههایی چون زمینه

 کارکردهای مثعت بوستان افزوده شود.

 اجتماعی مسائلها و آسیبـ 

 ازجملهمربوط به اعتیاد  1برای احداث بوساااتان زندگی کاهش  شااادهانیبهای هدف ازجملهاااااا 

سترحقانی، بهاران و خواجوی کرمانی(. از این  دوفروشیخر ستان بوده ا سه بو صرف مواد در این  و م

شتند یا به داخل بافت محلهخوابمنظر در حین اجرا معتادان و کارتن ستان وجود دا ی هایی که در بو

ایتی اند که این موضااوع باعث نارضااها و محتت ایراف کوچ کردهاند و یا به خیابانهرندی نفوذ کرده

دانند. بنا بر نظر خعرگان ساکنان آن شده است و علت را ایدام شهرداری در پراکنده کردن معتادان می

های صاااورت گرفته پراکنده شااادن معتادان و و همچنین مشااااهده شاااوندگانمصااااحعهو برخی از 

سترش خوابکارتن سائلها از این مکان موجب گ ست و اگر  م شده ا سایر نقاط  شتهمرتعط به   درگن

شخص ایدام کنند در های مرتعط میسازمان صتحی و درمانی خود در مکانی م ستند به ایدامات ا توان

هایی محله ازجملهی ییام، تختی و باغ آذری اند. محلهحال حاضاار با دشااواری بیشااتری روبرو شااده

شترین  ستند که در این پراکندگی دچار بی سیبشده راتیتأثه ستان  دیدگاناند. مدیریت آ سه بو در 

قانی و خواجوی کرمانی و جمع هاران، ح یت ب عال مان این افراد پیش از اجرای ف به در یدام   آوری و ا

شك راندن این افراد از یك مکان موجب توانست از شدت این پیامدها بکاهد. بیعمرانی تا حدودی می

پدی یا گساااترش و نفوذ آن  کارکرد محل یعلی و  با  قاط ایجاد شااادن محلی دیگر  به ساااایر ن  ده 

شد. می صلی را بهعود بخ ضوع ا ست مو در فرایند پژوهش  شدهمطرحموارد  ازجملهگردد و نخواهد توان

نه که هزی حدود این بوده اسااات  یاردی  اجرای پروژه در حوزه300ی  کارآفرینی، میل ماعی،  های اجت

های اصااالی یکی از گروه عنوانبهی هرندیردرمانی و... موجب افزایش کیفیت زندگی سااااکنان محله

سیبذی صورت گرفته نیز نمایان بود زیرا بخش دیدگان مینفعان( و آ سنجی  گردید. این مهم در نیاز

شتی و درمانی در کنار  ساکنان کمعود امکانات بهدا سائلزیادی از  صادی را از  اولویت م های خود ایت

 اند.دانسته
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شدهیااااا پراکندگی  کرده و به همین دلیل  ترگستردهمواد مخدر را از گنشته  دوفروشیخر، بازار جاد

است. سردرگمی خریداران  افتهیکاهشنظارت اجتماعی رسمی و غیررسمی نیز به دلیل این گستردگی 

مواد خود، محلی مشاخص را شاناساایی کرده بودند در  نیتأمبرای  نیازاشیپی که ربومیغمواد مخدر 

شوش نم ضر در ایراف میدان  شته و در حال حا ها و معتادان خوابی این محدوده کارتنجایجاود دا

که عتوه بر برهم زدن نظم فضاهای عمومی از احساس  شدهپراکندهکه دیگر مکانی برای ماندن ندارند 

 امنیت ساکنان و عابران نیز کاسته است.

ل از بین رفتن محل تر افراد معتاد و همچنین فروشندگان مواد در داخل محلهربه دلیاااا حضور پررنگ

شین(  ست و از این یریق رودرروپی شتر کرده ا یی کودکان و نوجوانان محله با این پدیده را از پیش بی

که با  هرچندشده است.  ترکنندهنگران هاکوچهپسکوچهتوان بیان داشت که وضعیت از گنشته در می

سایر محتت از فراوانی آن سته  شوندگانمصاحعهبه نظر برخی از  هاجابجایی بخشی از این افراد به  کا

ی اعتیاد همچنان حضور پررنگی شهرداری تهران( پدیده 12تررمنطقه شده است اما در مقیاسی وسیع

 دارد.

ایداماتی  ازجملهیرارگیری خدمات ترک اعتیاد و درمانی برای این افراد در ایراف بوساااتان زندگی     

که می که اسااات  جاد مراکزی  ید. ای ما مك ن به بهعود وضاااع فعلی ک ند  به  توأمتوا یاد  با ترک اعت

صمیمات آنی( در ی به این افراد ایدام نمایند میآموزمهارت سبرنه ت سرعتی منا از  مدتانیمتواند با 

 تعداد این افراد بکاهد و بدنامی محله را کاهش دهد. 

 کیفیت زندگیـ 

ی احداث واسااطهبهآن دارد که متغیرهایی که در بعد کیفیت زندگی مطالعه صااورت گرفته نشااان از 

شده ستان زندگی دچار تغییر  سی، بو ستر ستمت، د شامل  ضایت خایرتعلقاند  مندی، به محیط، ر

 است. شدهپرداختهخدمات اجتماعی و اویات فراغت است. به این موارد در ادامه 

مشکتت فراوانی را برای اهالی محله ایجاد کرده است و ا عملیات احداث بوستان زندگی در حین اجرا 

ست.  شوش دچار اختتل کرده ا ستان و خیابان  شهروندان را به جنوب بو سی  ستر در برخی موارد د

نصب در آهنی در کنار سرای محله برای ععور ساکنان محله از بوستان نیز باعث ایجاد نارضایتی و بروز 

االنعیاء شده است که هر روز بر نارضایتی شهروندان  کنان یرارگاه خاتمهایی میان ساکنان و کاردرگیری

نفعان ساانجی و همچنین توجه به ذیتواند با انجام امکانافزاید. در این راسااتا مدیریت شااهری میمی
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مویت برای افزایش دسترسی ساکنان  صورتبهایمنی( مععرهایی را  مسائلاصلی یرحردر عین رعایت 

 یراحی نماید.

شواری آدرس شهروندان با آن مسائل ازجملهدهی به دلیل اجرای عملیات عمرانی نیز اااا د ست که  ی ا

های ایراف در کنار یی که در آن مویعیت بوستان نسعت به محله و خیابانلعوردهایبروبرو بوده و نصب 

از این محدوده  ی افراد میهمان و یا افراد گنریدهآدرسی آن را نشااان دهد به ی تصااویر آیندهارائه

 کمك نماید. 

شکل  باوجودالعته به بیان مجریان ایدام این دشواری دسترسی پس از احداث از بین خواهد رفت اما   

هندسی بوستان و وجود درهایی برای بوستان که در شب بسته خواهد شد و ععور از بوستان را ناممکن 

 خواهد ساخت. توأمی خواهد کرد همچنان دسترسی به خیابان شوش را با دشوار

ست که در حال  ازجملهغار در جنوب محله  دروازهساخت     ضر درایداماتی ا ست اجرا بوده و با  حا د

دهی بهتر اسااتفاده نمود. ارتعاط این دروازه در آدرس جهتازآنتوان می بخشتیهوایجاد این عنصاار 

ستان یطع بوده و در یراحی نیز  ضر با بو ستند که با ایجاد پیوند  ازنظرحال حا کارکردی از هم جدا ه

 ها کمك نمود.آن راتیتأثافزایی توان به همکارکردی بین این دو نشانه می

ساکنان محله ضایتمندی  ستان زندگی همچنین بر میزان ر های ایراف ی هرندی و محلهاااا احداث بو

ضر به دلیل تأث شکتتیرگنار خواهد بود. در حال حا ضایت موجود در فر م ساکنان ر ایند اجرای یرح، 

ستند.  ست رخ دهد معترض ه سعت به آنچه یرار ا شدن پروژه و ناآگاهی ن شته و از یوالنی  باالیی ندا

ها و همچنین بنرها و این مورد با برگزاری جلساااتی بین مدیران شااهری و ساااکنان و یا معتمدان آن

 کاهش است. بیلعوردهایی که حاوی ایتعات کامل از یرح باشند یابل 

ستان و  ضایت از زندگی در محله نیز پس از احداث بو سطهبهاااا افزایش ر سی راحتوا ستر  تر به ی د

عه لهای تفریحی مجمو که  ازجم هد بود  های یرح خوا مد یا یاز آن یشپپ ماهنگن نات و ه کا ی بین ام

 های بوستان با نیازهای شهروندان است. فعالیت

ی فضای سعز محله و منطقه شده است و بوستان موجب ارتقاء سرانه ها و خدمات، اینااا در بعد سرانه

مندی بیشتر ساکنان را از این فضا ایجاد کرده است. العته در حین اجرای یرح به دلیل نعود امکان بهره

ساکنان محله امکان بهره شکتتی برای  ضا م ست که بهرهامندی از این ف شده ا برداری در فازهای یجاد

 محرومیت از استفاده از بوستان را کاهش دهد. زمانمدتتواند های آماده بوستان( میشمختلفراز بخ
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سویی تأثشهروندان نیز  خایرتعلقاااا اجرای این یرح همچنین بر  ست. از  صورتیرگنار ا که این یدر

تواند به برداری کامل رسااد و امکان اسااتفاده از آن برای شااهروندان ممکن گردد میبوسااتان به بهره

شهروندان منجر شده و از سوی دیگر ممکن است خود به مکانی برای تجمع مجدد  خایرتعلقافزایش 

ازپیش افزایش خواهد یشبکار و معتاد تعدیل گردد که در این صااورت روند مهاجرت از محله افراد بزه

 یافت.

. در حال حاضرردر تواند دچار دگرگونی گرددهایی است که میین حوزهترمهم ازجملهااا اویات فراغت 

ستفاده  ست امکان ا شده ا سابق موجب  حین اجرا( از بین رفتن کتابخانه و فضای بازی و زمین فوتعال 

از این امکانات توسط کودکان و نوجوانان محله از بین برود. با توجه به یوالنی بودن فرایند اجرای یرح 

یرافروابسااته به شااهرداری و یا حتی یجادشااده بین شااهرداری ناحیه و مراکز ورزشاای اا با هماهنگی

صی( می صو ساکنان این محله در نظر گرفت که با هزینهتوان زمانخ شهرداری امکان هایی را برای  ی 

ستفاده از این فضاها ممکن گردد. ایتع سانی و گسترده بودن دامنها ستفادهی ر  ازجملهاز این مراکز  ا

یجادشاااده از اتا از این یریق بخش کوچکی از محدودیت  کار خواهد بودالزامات برای موفقیت این راه

 بین برود.

های مناسعتی در بوستانربرنامه اجراشدههای مندی ساکنان محله از امکانات و برنامها در راستای بهره

های ای( الزم اسات پیش از هر ایدامی نیازسانجی مناساب صاورت گیرد تا با برگزاری برنامهو یا دوره

کنند مخایعان ها احساااس نیاز میهایی که ساااکنان نسااعت به آنساااکنان و اجرای برنامه موردتوجه

ها جنب گردد. جنب مخایب بیشااتر پیامدهای مثعتی چون افزایش رضااایت، بیشااتری به این برنامه

سجام اجتماعی و... را در پی خواهد  شهری، افزایش ان خروج هرندی از انزوا، افزایش اعتماد به مدیریت 

 اشت.د

های خاص محلهروجود زنان و سالمندان فراوان در کنار کودکان( الزم است در کنار ا با توجه به ویژگی

ای چه در بعد اویات فراغت و یا در ابعاد محور فعالیت بوساااتان خدمات ویژه عنوانبهتوجه به کودکان 

های های سمنتفاده از توانمندیآموزشی و درمانی و... برای زنان و سالمندان محله نیز ایجاد گردد. اس

 آید. به شمارتواند در اجرای این هدف کمك مهمی ها نیز کم نیست( میموجود در محلهرکه تعداد آن

شده در بوستان و در شهر کودک هزینه گنران اویات فراغت را باال بینییشپاااا ایجاد امکانات فراغتی 

کان و سااااک یت کود هد برد و این امر بر محروم له خوا جاد یشبنان این مح هد افزود. ای ازپیش خوا

هایی در این مجموعهرمتناسب با سطح ایتصادی ساکنان منطقه( در کنار ایجاد زمینه ترارزانتفریحات 
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باشاد.  راهگشااتواند در این مسایر ی کمتر میرایگان و یا با هزینه صاورتبهمندی سااکنان برای بهره

یازمند نظارت بساایار دییقی اساات، زیرا در صااورت بروز مشااکل و ها نی این نوع کمكارائه هرچند

ستان عدالتی در این توزیع این مورد خود مینظمی و یا بیبی سب بو تواند به تهدیدی برای عملکرد منا

 تعدیل گردد.

 عملکرد بوستان زندگیسایر پیشنهادها برای بهبود ـ 

ستان زندگی در ها و فعالیتکاربری توان برایدر این بخش برخی از پیشنهادهایی که می های داخل بو

یت بهعود عملکرد آن ارائه نمود آمده درنهاراساتای کاهش پیامدهای منفی، افزایش پیامدهای مثعت و 

 است.

 های داخل بوستانا سهیم کردن شهروندان محلی در مدیریت و نظارت بر عملکرد کاربری

 ها و ایدامات در بوستان با توجه به نیاز ساکنان محلیفعالیتی اجراا انجام نیازسنجی از اهالی محله و 

های کنجکاوی، فانتزی انگیختن حسی پیچیده برای هایی از بوستان با اشکال و هندسهبخش یراحی -

 و بازی در کودکان

 های درخشنده برای جنب کودکاناستفاده از رنگ -

از امکانات و  استفادهدر  هاحق انتخاب برای آنآزادی دادن به فعالیت کودکان در حد فراهم آوردن -

 نعود محدودیت برای مراجعه.

باشد. همچون اشکال هندسی در  آموزش به کودکان باهدف ی کهنوعبهاستفاده از اشکال هندسی ا 

 های کارتونی.هایی از شخصیتجای بوستان و یا تصاویر و ماکتجای

 وستانو موسیقی کودکانه در ب استفاده از ریتم -

راصتح احجام موجود در های نامناسب بازی کودکانبردن مصالح تیز و سخت و بررسی مکانا از بین 

 بوستان در جهت کاهش خطر فیزیکی برای کودکان.

محله و ایتصادهای خرد محلی که در آن تنها اهالی  خانگی هایفعالیت برای فضاهایی  فراهم آوردن -

 ی محصوالت خود را داشته باشند. ارائه امکان
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 و...شامل کارگاه هنری، اتاق مطالعه، اتاق کامپیوتر،  تخصصی ایایجاد کتابخانه -

 ههای کودکانبرای برپایی نمایش تئاتریآمفایجاد  -

 نمادی از زندگی، رشد و حیات عنوانبهبوستان  در نمااستفاده از آب -

 ی بوستان  برای جنب شهروندان بها ین محدوده.ت محلی در محدودهی مویهابازارچها ایجاد بازارها و 

ی های ساکن محلهی خدمت به خانوادهمددکاری و مشاوره در بوستان زندگی جهت ارائه مرکز جادیاا 

 های پیرامون.هرندی و محله

دفاع و یا محلی برای بروز جرم هایی که به دلیل احداث بوستان به مکان بیریزی برای مکانا برنامه

تر شده و در آن محدوده استرهمچون ایراف پمپ گاز که به دلیل احداث بوستان خلوت شدهلیتعد

 دهد(.زورگیری رخ می

 شهر کودکعملکرد سایر پیشنهادها برای بهبود ـ 

شهر در مجموعه موردتوجههای مهم و با توجه به آنکه یکی از کاربری ستان زندگی  ست ی بو کودکی ا

شهر کودک  ست، برخی پیشنهادها برای کاهش پیامدهایی که این  ستان در حال احداث ا که در این بو

تواند ایجاد کند و یا پیشااانهادهایی برای بهعود عملکرد این مجموعه که حاصااال مطالعات گروه می

ستفاده از روش ست. الزم پژوهش با ا شده ا ست در این بخش ارائه  به یادآوری است های مختلف بوده ا

ین بخوشی برای این مجموعه افرا منطقهکه نتایج مطالعات گروه پژوهش چندان به جنب مخایب 

شده در زیر در صورتی است که این مجموعه به هدف اصلی خود که جنب یانبنعوده اما برخی از موارد 

 یابد.ی شهر تهران و حتی فراتر از آن است دست گانه22مخایب از سرتاسر منایق 

تخصااصاای به کودکان  صااورتبهکه مجموعه شااهر کودک یرار اساات ییازآنجا معماری ویژه کودک:

یژه در یراحی نمای بیرونی و همچنین نمادها و وبهارتعاط داشااته باشااد الزم اساات تا در معماری آنر

شانهرنگ شود. بههای داخل مجموعه( از ن ستفاده  شد ا شته با یور مثال هایی که به کودکان ارتعاط دا

شاپرک در منطقه یل در مورد آن تفصبهشهرداری تهرانرکه در بخش برآورد پیامدها  4یشهر کودک 

مطالعی بیان شد( در نمای بیرونی خود تتش کرده است تا مکعب روبیك را به نمایش گنارد و یا اینکه 

سمان آویزان بود سامی از آ سازد که گویی اج صویری را نمایان  شب ت یق تخت یره و از این در هنگام 
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شااب برای کودک تداعی نماید که وسااایلی رنگی از باالی سااقف بر روی تخت خواب  را درکودکان 

 کنند.ها بازی میها به آن نگاه و یا با آنکودکان آویزان بوده و آن

ــتقرار  ــتی مدیریت یکهار هاس ــیس هایی که در مطالعات تطعیقی ویژگی ازجمله: 1(IMS) س

ی شهر کودک شاپرک نیز استفاده شود سیستم یکپارچه در شودیمی یرار گرفت و پیشنهاد موردبررس

چند سیستم مدیریت در یك سازمان را ین معنا است که سیستم مدیریت یکپارچه به امدیریتی است. 

شوند.  صورتبهیرار داده و هم  کنار ستم یکجا و در یالب یك مجموعه مدیریت  سی شاید وجود این 

شد امابرای  شهود نعا سازمان خیلی م یرات تأثبرای مدیریت مجموعه نگاه یکپارچه و توجه به  کارکنان 

یژه در وبههای کتن مجموعه دارای اهمیت فراوان اسااات. واحدهای مختلف بر هم برای تحقق هدف

ست واحدهای مختلف  ستان زندگی که یرار ا شهر کودک بو سعه آن درمجموعمجموعه  ی محله، به تو

پنیر بودن فعالیت از بعد ایتصادی ب مخایب از سایر منایق، تمرکز بر ارتقاء کیفیت زندگی، توجیهجن

 رسد.ها الزم به نظر میگناران و... است نیاز به مدیریت یکپارچه بیش از سایر مجموعهبرای سرمایه

سیستم می    اندازهای مجموعه، در کنترل های داخلی و خارجی، در تدوین چشمتواند در ممیزیاین 

 یرار گیرد. مورداستفادهی مجموعه و... هاباهدفهماهنگی 

ساختمانی و امنیتی شمند  ستی مدیریت هو ساختمان: 2 (BMS)سی ستی مدیریت  که  سی

شناخته می سیستی اتوماسیون ساختمانگاهی با عنوان  ستسامانه شود،نیز   رایانه بر معتنی ای ا

مانند تهویه، روشااانایی، رکه برای کنترل و نظارت بر تجهیزات مکانیکی و الکتریکی داخل سااااختمان

  .شودها نصب می( در داخل ساختمانو... و ایمنی نشانیآتشسیستم یدرت، 

ی شهر کودک با . در مجموعهاستافزار سخت وافزار نرم سیستم مدیریت ساختمان شامل دو بخش    

یور ویژه کودکان در آن حضاااور خواهند ها خواهند بود و بهب خاص آن که خانوادهتوجه به مخای

 داشت وجود این سیستم اهمیتی دوچندان خواهد داشت.

 برخی از کارکردهای این سیستم به شرح زیر است:

 مجموعههوشمند ععور و مرور در  ا کنترل

 دما، ریوبت و سایر پارامترهای سیال ساختمان میزان نور،  کنترل هوشمندا 

                                                 
1.  Integrated Management System 
2. Building management system  
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 خاموش کردن روشنایی در صورت عدم حضور فرد در اتاق ا 

 هابودن آن استفادهبیخاموش کردن لوازم بریی در صورت ا 

  ...ایجاد محدودیت در استفاده از تلفن، گاز، آب، برق و  ا 

  ا و...هها، پردهدرها، پنجره بودن بازایجاد هشدار در صورت   ا

  ...سوزی، نشت گاز وفاظت از ساختمان و جان افراد در برابر آتشا ح

 ردزدگیر یا دوربین مداربسته(فاظت از ساختمان در برابر سریتا ح

 راز یریق تلفن(یابلیت خاموش و روشن کردن لوازم بریی از راه دورا 

 و...ا کنترل فیلترها برای دما، اشعه خورشید 

 و...

سیار از این موارد مییور که میهمان    تواند در بهعود توان مشاهده کرد با توجه به کارکرد مجموعه ب

  عملکرد شهر کودک مورداستفاده یرار گیرد.

شتریان:  شگاه م ی ایتصااادی، تولیدی، صاانعتی و... بر این باور هسااتند که هابنگاهامروزه بیشااتر با

شتری و جلب  ضایت آننگهداری م شتریان جدید تواند عتوه بر حفظ آنها میر ها به افزایش تعداد م

ستم عتوه بر ثعت ویژگی سی ستفاده از این  شاپرک با ا شهر کودک  شود.  های مراجعان با نیز منجر 

تواند به خدمات مجموعه متناسااب با مراجعان جهت دهد با برخی از امتیازات همچون مجموعه که می

 …ها وهای مناساعتی و تخفیفرساانی در مورد برنامهی باشاگاه مشاتریان و یا ایتعتخفیف به اعضاا

 عنوانبهتوانسااته اساات تعداد زیادی را به عضااویت خود درآورد. انجام نظرساانجی از این افراد نیز 

 تواند در مدیریت مجموعه اهمیتی فراوان داشته باشد.ها میگونه مجموعهمخایعان ثابت این

توان به موارد زیر اشاره ی شهر کودک بیان کرد میتوان در مورد مجموعهیشنهادهایی که میاز دیگر پ

 نمود:

اندازی مجموعه، از نیازها و نوع خدماتی که باید به کودکان ساکن دییق یعل از راه نیازسنجیانجام  -

 محله ارائه شود تا متناسب با نوع نیاز محدوده باشد. 

 ی خدمات ویژه به این کودکان.و ارائه وپرورشآموزشمحله با هماهنگی  بااستعدادشناسایی کودکان  -

های فرهنگی، الزم است بیشترین تمرکز این فرهنگی محله و کمعود سرانه هایویژگیبا توجه به  -

 های فرهنگی یرار گیرد.مجموعه در بخش آموزشی و برنامه

ژه به کودکان ساکن محله جهت استفاده از خدمات های الکترونیکی یابل شارژ ویاختصاص کارت -

هزار تومان( در بازه  100 مثتًای باشند که تا سقف مشخصی رگونهتوانند بهها میمجموعه، این کارت

mailto:Barghamadi.h@gmail.com


28 

  SIA.IHSS.AC.IR                              مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

        Barghamadi.h@gmail.com                                                                                                                                         
 

توان ها میاز این کارت سوءاستفادهجلوگیری از  خصوص درزمانی مشخصیردر ماه( شارژ پولی شوند. 

 در سیستم باشگاه مشتریان استفاده نمود.های شناسایی یا عضویت از کارت

 سوادآموزیکان کار در این محدوده اختصاص یسمتی از مجموعه به فعالیت دبا توجه به ساکن بودن کو -

 جهت استفاده این یشر از کودکان.

 یدرزمینههای آموزشی مادران در تربیت کودکان در این مجموعه باید کارگاه پررنگبه دلیل نقش  -

 برای مادران ساکن محله در نظر گرفته شود. تربیتی

پرهیز از نگاه سود و نفع مادی از احداث مجموعه، در این زمینه بهتر است پس از واگناری به بخش  -

ی اجرای درست مفاد یرارداد نظارت داشته خصوصی یك واحد نظارتی از سوی شهرداری منطقه بر نحوه

چراکه مدیریت توسط بخش مدیریت را بر عهده نداشته باشند باشد، بهتر است بخش دولتی یا شهرداری 

خواهد  هاگیریفرآیند تصمیمیوالنی شدن  فراوانی را ایجاد خواهد کرد که به  هایبوروکراسی دولتی

 انجامید.

بخش تجاری.  اندازیراهدر نظر گرفتن سطح درآمدی ساکنان محدوده و منایق ایراف مجموعه جهت  -

ت که احتمال استفاده از این مجموعه برای ساکنانی که در منایق مرفه و شمال شهر باید در نظر داش

در تهران  تاکنونکه  فردیمنحصربه ویژگی بسیارمجموعه  آنکهپایین است، مگر  تقریعاًکنند زندگی می

در این بخش در حد توانایی  شدهارائهبنابراین باید خدمات، کاالها و برندهای  .ارائه دهد است رانعوده 

ساکنان محدوده و منایق ایراف باشد. در این زمینه حتی بهتر است از محصوالت ایرانی جهت ارائه در 

 .شودواحدهای تجاری مجموعه استفاده 

شنا و یراحی استخر مخصوص  خصوصبههای ورزشی کودکان اختصاص بخشی از مجموعه به فعالیت -

با در نظر  خصوصبههای تفریحی و فراغتی نموده بزرگی در افزایش فرصتکودکان که این امر کمك 

  خصوصبههای مختلف ها در این محله، باید کودکان را از راهگرفتن آمار باالی اعتیاد و سایر آسیب

 ها دور نگه داشت.های ورزشی از تماس با این آسیبفعالیت

توان در لیست خدمات این مجموعه ست که میخدمات مهمی ا ازجمله .خدمات ستمت به کودکان -

 خدمات دندانپزشکی است.گنجانده شود 

 ی کوکانتئاتر ویژهآمفیسالن سینما و ا احداث 

 جانمایی مناسب اتاق مادر و کودکا 

 های اوجبینی در زمانبریی با توجه به تعداد مخایب یابل پیشا تأمین آسانسور و پله

 منفیبریی از یعقات ا وجود پله
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شهرداری تهران به دالیل  4یی شاپرک در منطقهبینی مسائل مربوط به برق ساختمان. مجموعها پیش

برداری با مشکتت برق این مجموعه درگیر بوده است که سال پس از بهره اداری و فیزیکی تا یك

ی ساخت لهتواند با آغاز مراحل اداری این موضوع در مرحی شهر کودک بوستان زندگی میمجموعه

 مشکتت کمتری را در این مورد داشته باشد.

متناسب با نیاز کودکان و مادران و همچنین بانوان بارداری که احتماالً  های بهداشتیسرویس ا احداث

 از مراجعان به این مجموعه خواهند بود.

 عمومی برای دسترسی به مجموعه  ونقلحملین سیستم تأما 

ی با اتومعیل و مجموعه. با توجه به مخایعان خاص مجموعه. مراجعه اااا تأمین پارکینگ موردنیاز

ونقل عمومی یکی از احتماالت این مجموعه خواهد بود. هرچند ی کمتر از سایساتم حملاساتفاده

عنوان تواند بهاین مجموعه در محدوده یرح ترافیك زوج و فرد شهر تهران یرار داشته و این امر می

توان از خیابان شااوش نب مخایب عمل نماید. برای حل این مشااکل میهای جیکی از محدودیت

شهر کودک در نظر  ستان زندگی و  ستفاده از بو سیری ویژه برای ا ست م که خط جنوبی محدوده ا

 گرفت. 
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