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 مقدمه

گونه اماكن  با توجه به ميزان جمعيت مناطق شهري،  كمبود فضاهاي ورزشي و توزيع نشدن بهينه و صحيح اين

ويژه شهرهاي روي شهرها بهترين مشكالت پيشونيز ناكافي بودن منابع مالي دولتي براي توسعه آن، يكي از بزگ

سانتيمتر را  36الي  35ترين سرانه ورزشي كشور در حدود تهران پايينبزرگ است.براساس آخرين اخبار استان 

شهرداري تهران نيز از  8متر است. منطقه  2-5/1المللي حداقل بين درحالي كه سرانه استاندارد بين. در اختيار دارد

شي از نظر جمله مناطقي است كه به دليل تراكم باالي جمعيتي وكمبود زمين مناسب جهت كاربري فضاهاي ورز

سرانه ورزشي بسيار فقير بوده و با كمبود امكانات و فضاهاي ورزشي مواجه است.در اين راستا شهرداري تهران به 

هاي ورزشي به عنوان زيرساخت ضروري براي توسعه ورزش شهروندي را در دستور سهم خود، ساخت مجتمع

هاي پايدار، توسعه اين فضاها به يكي از چالش كار خود قرار داده است. اما امروزه با گسترش رويكرد توسعه

اساسي مديريت شهري تبديل شده است، مديريت شهري از يك سو ملزم به توسعه اين فضاها در جهت رفع 

هاي نيازهاي ورزشي ساكنان است و از سوي ديگر فضاهاي ياد شده بايد به نحوي توسعه يابند كه كمترين پيامد

هاي طرح حاضرشناخت ترين هدفو زيستي داشته باشند.از اين رو از جمله مهممنفي را بر محيط اجتماعي 

اي كه ممكن كنندههاي ذينفع پروژه و جلب مشاركت آنها و شناسايي و تعديل عوامل محدودكننده و مختلگروه

ه را كاهش است اثرات مثبت اجتماعي و فرهنگي طرح را تحت الشعاع قرار داده و مشاركت شهروندان در اين زمين

دهد، خواهد بود. چنانچه انتظار داشته باشيم كه پروژه مذكور بتواند به نحوي شايسته كاركردهاي مثبت خود را با 

كمترين مالحظات منفي به انجام برساند. مطالعه دقيق و همه جانبه اثرات اجتماعي و فرهنگي آن بر جامعه هدف 

 الزم و ضروري است.

 مجموعه ورزشی نارمکاحداث ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی  عنوان:

 تهران 8شهرداری منطقهکارفرما: 

  1393سال اجرا: 

 محقق معصومه: یمجر

 ma.mohaghegh15@gmail.comشناسی     کارشناس ارشد جامعه
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 ايتوسعه اي ومعرفي اقدام مداخله
شهرداري تهران، خيابان جانبازان غربي، خيابان  8منطقه  2مجموعه ورزشي نارمك در محله فدك واقع در ناحيه 

متر مربع در پنج طبقه  5649آيت ا.. مدني، نرسيده به مترو فدك واقع شده است. اين مجموعه با زيربنايي معادل 

اش اشاره نمود. سالن هاي جانبيان به استخر مجهز و سالنتوكه از جمله امكانات آن مي. در حال احداث است

هاي طراحي شده آن هستند. سالن سرپوشيده بسكتبال، سازي و ايروبيك نيز از سالنهاي رزمي، بدنكشتي و ورزش

واليبال و فوتسال نيز كه به شكل سوله طراحي شده، به عنوان سوله بحران، در صورت نياز، مورد استفاده قرار 

هاي آموزشي و يك سالن چند منظوره نيز است. طراحي دو طبقه پاركينگ اهد گرفت. مجموعه داراي كالسخو

به عنوان سوله بازيافت، در زمين اين مجموعه قبل از احداث رود.شمار ميبراي مجموعه از جمله نقاط مثبت آن به

هايي را براي شهري شده و  مزاحمت اختيار اداره خدمات شهري منطقه بوده است.اين امرموجب آلودگي درون

 آغاز شده و حدوداً يك ماه به طول انجاميد. 1393مرداد  2عمليات تخريب اين مكان از .ساكنان اطراف داشته است

شود بيني ميهاي انجام شده پيشذكر شده است. بر اساس برنامه ريزي 1393مهر  29تاريخ شروع به كار پروژه 

 به طول بينجامد. 1395كه اين پروژه تا سال 

 

 روش پژوهش

هاي اسنادي و روش آوري داده ها از روشو كيفي( و براي جمع در  پژوهش حاضراز رويكرد تركيبي)كمي

ساختمند با مسئوالن و هاي نيمههاي اسنادي، مشاهده و مصاحبهميداني استفاده شده است. در ابتداي مطالعه بررسي

ت. بعد از بدست آوردن شناختي از پروژه، حوزه نفوذ و ذينفعان  اولين بحث ساكنان اطراف پروژه صورت پذيرف

باال( در گروهي متمركز با نمايندگان گروههاي اجتماعي ساكن در محله، افراد با سابقه سكونت باال)بيست سال به

بعد از استخراج  هاي الزم برگزار شد.اطراف پروژه، كسبه قديمي اطراف پروژه و مطلعان محلي بعد از هماهنگي

صورت  8هاي عميقي با مديران و معاونين شهرداري منطقهها و اطالعات بحث گروهي متمركز، مصاحبهداده

پذيرفت. سپس با در نظر داشتن شرايط پروژه و محيط اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي محله، پرسشنامه مربوطه 

شد. خروجي پرسشنامه مبناي بحث گروهي متمركز  نفر طراحي و اجرا 265براي اجراي پيمايش با حجم نمونه 

عالوه تجربيات تيم اتاف آوري شده بههاي جمعدوم قرار گرفت. در ادامه براي برآورد پيامدها از تحليل همه داده

هاي بدست آمده تاثيرات در پرتو يافتهنويسي كمك گرفته شده است.در كنار استفاده از روش تطبيقي و سناريو

 مورد بررسي قرار گرفت. مهم پروژه
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 هايافته

بر اساس نوع و ماهيت تاثير،قلمرو  و در اين قسمت به مهمترين پيامدهاي مثبت و منفي پروژه به ترتيب اهميت

 جغرافيايي و اجتماعي تاثير پرداخته شده است.
 

 پيامدهاي مثبت پروژه احداث مجموعه ورزشي نارمك به ترتيب اهميت

ف
دي

ر
 

 قلمروجفرافيايي قلمرو اجتماعي پيامدنوع  پيامدها

 فراگير مستقيم اجتماعي افزايش سرانه فضاي ورزشي 1

 مداخله مستقيم زيست محيطي از بين رفتن آلودگي زيست محيطي سوله بازيافت 2

 فراگير مستقيم كالبدي افزايش زيبايي منظر شهري 3

 بالفصل غير مستقيم اقتصادي كاهش هزينه خانوار 4

 بالفصل مستقيم اجتماعي بهبود الگوي گذران اوقات فراغت 5

 مداخله غير مستقيم اجتماعي افزايش سالمت جسمي و رواني 6

 فراگير مستقيم فرهنگي ارتقاء ارزيابي مثبت از كارايي مديريت شهري 7

 فراگير مستقيم فرهنگي ترويج فرهنگ ورزش 8

 مداخله مستقيم اجتماعي افزايش تعامالت اجتماعي 9

 مداخله غيرمستقيم اجتماعي كاهش احساس ناامني 10

 بالفصل غير مستقيم اجتماعي هاي اجتماعيپيشگيري از اشاعه آسيب 11

 بالفصل غير مسقيم اجتماعي افزايش احساس تعلق به اجتماع 12

 مداخله غير مستقيم اقتصادي افزايش درآمد كسبه اطراف پروژه 13

 فراگير مستقيم اقتصادي اشتغالبهبود وضعيت  14

 مداخله مستقيم اقتصادي احتمال افزايش ارزش امالك اطراف پروژه 15
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 پيامدهاي منفي پروژه احداث مجموعه ورزشي نارمك به ترتيب اهميت

 قلمرو جغرافيايي قلمرو اجتماعي نوع تاثير پيامدها رديف

 مداخله مستقيم كالبدي كمبود پاركينگ 1

2 
هاي ورزشي اطراف كننده به مجموعهمراجعهكاهش 

 پروژه
 مداخله مستقيم اقتصادي

 مداخله مستقيم زيست محيطي افزايش ترافيك محدوده 3

 مداخله مستقبم زيست محيطي ايجاد آلودگي صوتي 4

 

حذف شوند. با ترين ذينفعان اين پروژه محسوب ميبا احداث مجموعه ورزشي نارمك ساكنان محله فدك از مهم

هاي زيست محيطي ناشي از فعاليت اين مركز امني و آلودگيمحيط آلوده سوله بازيافت مسايلي نظير  احساس نا

اند. همچنين سرانه فضاي از بين رفته و تمامي ساكنان اطراف اين مكان، از تغيير كاربري آن اظهار رضايت نموده

اي هر نفر افزايش خواهد يافت كه هنوز با استاندارهاي در به از متر مربع 46/0رشد به  15/0ورزشي اين محله با 

هاي اين مجموعه تحت نظر به علت قرار گرفتن تعرفه متر مربع( فاصله زيادي دارد. همچنين 2-1.5نظر گرفته شده 

تري به يك مجموعه ورزشي تر و كم هزينههاي همجوار دسترسي راحتساكنان محله و محلهشهرداري منطقه 

هاي آن زير نظر شهرداري هاي باال خواهند داشت. با احداث اين مجموعه و قرار گرفتن تعرفهبا استانداردمجهز و 

هاي خصوصي صرفه جويي كنندگان، نسبت به مجموعههاي ورزشي استفادهبرابر در كاهش هزينه 10تا  2منطقه 

هاي با محله براي دسترسي به مجموعه از افراد ساكن در 35/0هاي پژوهش حدود خواهد شد. با توجه به يافته

برداري از اين مجموعه كه با بهره.كنندهاي فرامحلي مراجعه ميتر به مجموعهاستانداردهاي باالتر و قيمت مناسب

 توان اميدواربود كه اين رقم به صفر برسد.مي

 
 : مقايسه سرانه فضاي ورزشي قبل و بعد از احداث مجموعه2-4نمودار
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 هاي ورزشي خصوصي و تحت نظر شهرداري: مقايسه قيمت خدمات در مجموعه3-4نمودار 

هاي ورزشي در نزديكي محل احداث پروژه از جمله مسايل اساسي پيش روي اين پروژه وجود مكان 

است. با در نظر گرفتن اين مساله آنچه كه مديريت شهري را مجبور به احداث اين مجموعه در اين محدوده نموده 

سرانه فضاي ورزشي در محله با توجه به تراكم جمعيتي آن  كمبود شديد زمين در منطقه و محالت همجوار فقر 

جهت اجراي پروژه و موقعيت بسيار مناسب زمين محل احداث به لحاظ دسترسي از ساير محالت ناحيه بوده 

هاي فعال در سطح محله با كاهش بيني نمود كه تا حدي مجموعهتوان پيش. با آغاز به كار اين مجموعه مي1است.

ماهه نخست بعد از بهره  شود كه شدت اين تاثير بيشتر در ششدر اين زمينه برآورد ميكننده روبرو شوند. مراجعه

هاي در برداري از مجموعه اتفاق بيفتد و در صورتي كه مجموعه نارمك موفقيت بيشتري در رقابت با مجموعه

 كند شدت اين تاثير نيز كاهش خواهد يافت.حال فعاليت اطراف خود كسب ن

                                                 
هاي هايي نظيرشاهين و فدك و باشگاهتوان به مجموعه هاي ورزشي بزرگ در حال فعاليت اطراف پروژه مياز جمله مهمترين مجموعه 1

 .اشاره داشت بدنسازي صادقي و فرهنگسراي خانوادهالب، پاژ بن ابيطكوچكي نظيراميد وآرزو، علي
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 هاي سطح محلهشدت تاثير مجموعه ورزشي نارمك بر روي باشگاه                 

 

بيني شده افزايش ترافيك محدوده بعد از بهره برداري پيشاز ديگر پيامدهاي احداث مجموعه نارمك 

همراه مشكل پارك خودروهاي به  -2ظرفيت پايين پاركينگ اين مجموعه -1به دليل  اين مساله بيشتر است. 

عدم وجود پاركينگ عمومي در سطح محدوده و محله فدك  -3استفاده كنندگان از مترو فدك در خيابان مدني 

كار مجتمع تجاري اداري بزرگ همجوار با اين مجموعه، به يك مشكل در سطح محدوده تبديل خواهد آغاز به -4

كنندگان هاي شخصي استفادهخيابان مدني به علت پارك خودرواكنون سرتاسر گشت. الزم به ذكر است كه هم

ها، عامل مهمي در ايجاد از مترو جاي پارك نداشته و با احداث مجموعه افزايش تردد و پارك غير مجاز خودرو

همچنين به دليل اينكه در همسايگي ديوار به ديوار مجموعه منازل مسكوني وجود ترافيك خواهد بود.

درصد از ساكنان محله  8.3دارند( تنها متر با پروژه فاصله  60هاي مسكوني در حدود رين ساختمانندارد)نزديك ت

مشكالتي نظير آلودگي صوتي ماشين آالت سنگين را خصوصاً در شب و شلوغي ناشي از رفت و آمد را از 

 اند. مشكالت اين مجموعه عنوان نموده

 نظام كاربست

ي اصالحي و جبراني با بيان شرايط اجراي مطلوب و موثر براي كاهش تبعات منفي در جدول زير به ارائه راهكارها

 پروژه پرداخته شده است. 
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 راهكارهاي پيشنهادي، برنامه زماني و كارگزاران 

 پيامد
نوع 

 پيامد
 كارگزار راهكار پيشنهادي

 زمان

قبل از 

 اجرا

حين 

 اجرا

بعد از 

 اجرا

كمبود 

 پاركينگ
 منفي

افزايش ظرفيت پاركينگ اختصاصي مجموعه از -1

واحد، بر اساس طرح تفصيلي  80واحد به  34

 1يكپارچه شهر تهران.

معاونت فني و 

معاونت  -عمراني

 شهرسازي منطقه

* - - 

در نظر گرفتن پاركينگ مجموعه تجاري  -2

اداري در حال ساخت همجوار با مجموعه در 

عمومي در سطح خيابان مدني، به عنوان پاركينگ 

 محدوده و جبران كمبود فضاي پاركينگ .

معاونت حمل و 

 نقل و ترافيك
- - * 

بان در خيابان مدني جهت در نظر گرفتن پارك -3

هاي جلوگيري از پارك خودروها در مكان

 نامناسب .

معاونت حمل و 

 نقل و ترافيك
- - * 

ايجاد 

آلودگي 

 صوتي

 منفي

نيروهاي توجيه مجريان و آموزش  -1

اجرايي ساخت پروژه جهت رعايت 

هاي اطراف آسايش ساكنان مجتمع

پروژه حين عمليات ساخت پر سر و 

صدا در ساعاتي غير از ساعات 

 استراحت و شبانگاه.
 

عاونت فني و م

 -عمراني 

 پيمانكار پروژه

* * - 

هاي مختلف هاي مخصوص در فازطراحي فرم -2

ها و اجراي پروژه جهت پايش آلودگي

هاي ايجاد شده در حين عمليات ساخت و مزاحمت

 ها از سوي ساكنان محدوده.ساز و تكميل فرم

معاونت اجتماعي 

 -و فرهنگي

معاونت فني و 

 عمراني

- * - 

ايجاد 

آلودگي 

 صوتي

 منفي
هاي صوتي جهت جلوگيري از استفاده از عايق -3

 سرو صداي داخل مجموعه.

معاونت فني و 

 –عمراني 

 پيمانكار پروژه

- * - 

                                                 

متر مربع زير بنای  100ای به ازای هر براساس ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران اماکن ورزشي با سطح عملكرد ناحيه 1

متر مربع  3175اينكه زير بنای مفيد مجموعه باشد. با توجه به واحد پارکينگ عالوه بر پارکينگ مورد نياز مي 2مفيد ملزم به تامين حداقل 

 واحد آن تامين شده است.  34ها واحد پارکينگ برای اين مجموعه طراحي شود که تن 80است، براساس اين قانون بايد 
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 پيامد
نوع 

 پيامد
 كارگزار راهكار پيشنهادي

 زمان

قبل از 

 اجرا

حين 

 اجرا

بعد از 

 اجرا

افزايش 

ترافيك 

 محدوده

 منفي

بان درخيابان مدني جهت استفاده از پارك-1

هاي خودروها در مكانجلوگيري از پارك 

 نامناسب و ايجاد ترافيك.

معاونت حمل و 

 نقل و ترافيك
- - * 

 عدم دريافت ورودي براي پاركينگ مجموعه. -2
بردار بهره

 مجموعه
- - * 

نصب عالئم راهنمايي و رانندگي در خيابان  -3

مدني جهت جلوگيري از پارك خودروها در 

 هاي نامناسبمكان

معاونت حمل و 

 نقل و ترافيك
- - * 

كاهش 

مراجعه كننده 

به 

هاي مجموعه

كوچك 

 اطراف پروژه

 منفي

 

ريزي بيشتر مجموعه بر تمركز و برنامه -1

هاي ورزشي غير از بدنسازي، ايروبيك، رشته

 .1پيالتس

بردار بهره

 مجموعه
- - * 

هاي فعال در سطح رساني از مجموعهاطالع -2

داير در آن به ساكنان هاي ورزشي محدوده و رشته

 سطح محدوده.

 -روابط عمومي

معاونت اجتماعي 

 و فرهنگي

- - * 

تشكيل مراكز همسو با مجموعه  -3

بردار معاونت اجتماعي و فرهنگي بهره1ورزشي

مجموعه را  ملزم به ايجاد مراكز همسو با مجموعه 

هاي اي كه در صورت پر شدن سانسگونهنمايد به

هاي ورزشي مجموعه مراجعان را به اين رشته

هاي مراكز ارجاع دهد. اين مراكز همان، باشگاه

كوچك اطراف نظير اميد و آرزو، علي بن ابيطالب 

ث اين هستند كه بيشترين تاثير منفي را با احدا

هاي در حال پذيرند كه در رشتهمجموعه مي

 مورد حمايت قرار خواهند گرفت. شانفعاليت

بردار بهره

 مجموعه
- - * 

 

 

 

                                                 
و  های ميداني انجام شده بيشتر فعاليت مراکز ورزشي کوچك اطراف مجموعه که تحت نظر بخش خصوصي بودهبررسي  براساس نتايج1

 بدنسازی، ايروبيك، پيالتس ها را دارد در رشته هايي نظيراحداث مجموعه نارمك بيشترين تاثير در کاهش حجم مراجعه کننده براين مكان

 .بوده استو يوگا
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برداري مجموعه نارمك هاي پس از بهرهدر جدول زير به برنامه نظام مراقبت هوشمند پايش با هدف مراقبت

 پرداخته شده است.

 برنامه نظام مراقبت هوشمند بر حسب زمانبندي و موضوع جدول

ف
دي

ر
 

 توضيحات موضوع

 زمان

مرحله 

 ساخت

بعد از 

 برداريبهره

1 

تشكيل هيات 

پيگير جهت 

رصد مراحل 

عملياتي 

 هاكاربست

متشكل از نمايندگاني از سوي شوراياري، معاونت اجتماعي، شهردار منطقه و 

اي) هر دو ماه يكبار( از پروژه و پيگيري اموري كه دورهمسئول انجام بازديدهاي 

هاي مربوطه ارجاع داده شده است. اين رصد با طراحي و در كاربست به معاونت

ها و مراحل زماني آن ذكر گرديده هاي مخصوصي كه در آن كاربستتكميل فرم

 است، انجام و صورتجلسه خواهد شد

* * 

2 

دهي گزارش

مديريت 

 مجموعه

هاي تعيين شده ريت مجموعه موظف است گزارش عملكرد مجموعه را در فرممدي

ها صورت ماهيانه وارد و به معاونت اجتماعي منطقه تحويل دهد. اين گزارشبه

هاي تعيين شده از سوي معاونت اجتماعي طراحي و براي تكميل در بايد در فرم

 بردار مجموعه قرار گيرد.اختيار بهره

 * 

3 

برگزاري 

هاي نشست

 مشورتي

اي با حضور مسئوالن مجموعه و هيئت پيگير هاي مشورتي دورهبرگزاري نشست

هاي مجموعه و نيازهاي مراجعان در عرصه در خصوص شناخت مسائل و كاستي

 گذران اوقات فراغت و اجرايي نمودن اين نتايج در مديريت مجموعه.

 * 

4 
طرح نياز 

 سنجي

يكبار از گروههاي هدف مراجعه كننده به منظور به صورت مستمر و هر شش ماه 

هاي آنان در عرصه گذران اوقات فراغت و كمبودشناخت مسائل و نيازهاي

مجموعه، معاونت اجتماعي منطقه با هماهنگي اداره مطالعات و خانه پژوهش 

 تواند اين نيازسنجي را انجام دهد.مي

* * 

5 

سنجش ميزان 

رضايت 

مراجعان از 

عملكرد 

 مجموعه

يكي از راههاي شناخت چگونگي عملكرد مجموعه در صورت واگذاري آن به 

پيمانكار، آگاهي از ميزان رضايت مراجعان از عملكرد و نحوه ارائه خدمات 

مجموعه خواهد بود. طراحي و انجام اين سنجش بر عهده خانه پژوهش و 

 پژوهشگر محله خواهد بود.

 * 

6 
تشكيل واحد 

 نظارتي

 -در معاونت اجتماعي  "واحد نظارتي كاربست اتاف "واحدي با عنوانتعريف 

فرهنگي و تدوين مقررات مربوطه در اين واحد، با هماهنگي و دستور شهردار 

ها و عملياتي شدن مراحل مختلف آن منطقه جهت ميزان اعمال كاربست طرح

 براي اجتناب و كاهش تاثيرات منفي و افزايش تاثيرات مثبت پروژه.
 
 

 

* * 
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ف
دي

ر
 

 توضيحات موضوع

 زمان

مرحله 

 ساخت

بعد از 

 برداريبهره

7 

طراحي سيستم 

جذب مربيان 

كارآزموده و 

 ايحرفه

پذيري در نظر گرفتن اين نكتهنقش اساسي در كمك به پيشرفت كارايي و رقابت

هاي بزرگي نظير شاهين خواهد داشت. در اين صورت اين مجموعه با مجموعه

بردار را موظف خواهد نمود كه از مربيان اجتماعي و فرهنگي منطقه بهرهمعاونت 

 كارآزموده و داراي مدارك معتبر در مجموعه استفاده نمايد.

 * 

8 

انجام ارزيابي 

تاثير اجتماعي 

 و فرهنگي

تهيه ساز و كارهاي الزم براي انجام ارزيابي تاثير اجتماعي و فرهنگي احداث 

 حداقل شش ماه بعد از افتتاح مجموعهمجموعه ورزشي نارمك، 
 * 

 


