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 مقدمه -1

های اخیر شهرداری تهران با اتخاذ رویکرد اجتماعی و فرهنگی به دنبال آن بوده تا از یک سازمان در سال

ها و الگوهای مدیریت ریزیها، برنامهخدماتی به نهادی اجتماعی تبدیل شود. بر این اساس در سیاست

شته است. از جمله مهمترین ای داهای اجتماعی و فرهنگی زندگی شهری توجه ویژهشهری به ابعاد و حوزه

هایی نظیر اوقات فراغت، کیفیت زندگی، های اجتماعی و فرهنگی موثر بر زندگی شهری، حوزهحوزه

 سالمت و عدالت اجتماعی است. 

به این ترتیب ورزش که با مفهوم سالمت و زیبایی بدن مرتبط است، در الگوهای اوقات فراغت در 

ها و سبک گذران اوقات فراغت رقیب کرده است. در این میان فعالیت ای پیدازندگی شهری جایگاه ویژه

های ورزشی را محدود کرده و ی فعالیتتوسعه ورزش نظیر محصوالت فرهنگی و دنیای مجازی، فرصت

کاهش تحرکات بدنی شهروندان و فقر حرکتی را در میان شهروندان و به ویژه معلوالن به دنبال داشته 

 است.

شود. افراد احساس می سایر بیشتر از های خاص )معلوالن(افراد و گروهش به ویژه در میان نیاز به ورز

کند. در این ها کمک میچراکه ورزش عاملی برای حضور معلوالن در جامعه بوده و به استقالل عمل آن

های اجتماعی و یت. امروزه نابینایان در فعالروندمیان نابینایان بخشی از جمعیت معلول جامعه به شمار می

در نظر گرفتن  اند. بنابراینرا به جامعه ثابت کردههای خود مسابقات زیادی شرکت کرده و توانمندی

نابینایان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تقویت آن در بین های خاص افراد و گروهخدمات ورزشی برای 

  مه اقشار جامعه به سمت ورزش باشد.تواند الگوی موثری در جلب مشارکت هاقشار خاص جامعه می

شهرداری تهران، با هدف  12ی ورزشی ظهیراالسالم واقع در منطقه –ی فرهنگی براین اساس مجموعه

ی امکانات ورزشی و تفریحی و همینطور نیاز نابینایان پاسخگویی به نیاز ساکنان محله بهارستان در زمینه

 ی فرهنگی ورزشی ظهیراالسالممجموعه ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث عنوان:

 تهران 12شهرداری منطقهکارفرما: 

 1396سال اجرا: 

 (eng_arsm@yahoo.com)علیرضا سلیمان میگونی: یمجر

   (t.davoodvandi@gmail.com) طاهره داودوندی پروژه:مدیر 
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)با توجه به وجود دو مرکز آموزشی ویژه نابینایان در خیابان ظهیراالسالم و تردد آنها در محدوده( در حال 

 احداث است. 

 معرفی اقدام مداخله -2

 شهرداری 12 منطقه 1 یناحیه در واقع بهارستان یمحله در ،ی فرهنگی ورزشی ظهیراالسالممجموعه

 یدارالخالفه شمالی صار)ح اسالمی انقالب خیابان به شمال از بهارستانی محله. است شده واقع تهران

 راه سه از) امیرکبیر خیابان به جنوب از( شمیران دروازه خیابان) سینا ابن خیابان به شرق تهران( از

 دولت( محدود دروازه سعدی )خیابان خیابان به غرب از و( گاز چراغ سعدی: خیابان تقاطع تا سرچشمه

 شود.می

 جوار، موقعیت ناحیه درهای همشهرداری تهران نسبت به محله 12در تصویر زیر موقعیت منطقه

  شده است. نشان دادهی بهارستان منطقه و موقعیت محله

 در این منطقه  12های منطقه : موقعیت محله 1  شماره تصویر

 

با  ،متر مربع 664در زمینی به مساحت این مجموعه در خیابان ظهیراالسالم در کوچه جوادی و 

ی ورزشی، متر مربع در پنج طبقه در حال احداث است. اسکلت مربوط به مجموعه 3320زیربنای مفید 

ی سال پیش توسط مشاور احداث شده اما به دلیل عدم تمکن مالی کارفرما )شرکت توسعه 10بیش از 
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اقدام به تکمیل و  12شهرداری منطقه  1395فرهنگی(، این پروژه ادامه پیدا نکرده و در سال فضاهای 

 است. ساخت آن کرده

های چندمنظوره، در نظر سازه تشکیل شده که طبقه زیرزمین برای ورزش این مکان از پنج طبقه

ی اول رختکن، اتاق آموزشی و طبقههای تخصصی، گرفته شده است. طبقه همکف اتاق مربیان و فروشگاه

ی دوم اتاق سمعی بصری و نیم طبقه سوم سایت کامپیوتر خواهد بود)خاکباز، طبقهسالن گلبال، نیم

شده، احداث  بنابرای این مجموعه پارکینگی در نظر گرفته نشده، و با توجه به اینکه سازه قبال  (1396مهر

 کند. میی بسیار باالیی را تحمیل پارکینگ هزینه

ی فرهنگی ورزشی ظهیراالسالم و پیگیری احداث ی رسیدن به پروژه مجموعهدر رابطه با نحوه

 :چنین بیان داشتند)معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه( ی آن، آقای قندهاری نیا کارهساختمان نیمه

دانم، طی توافقی میان ستاد اجرایی فرمان امام در یک مقطعی که سال دقیق آن را نمی 

ورزشی در -های فرهنگی)ره( با شهرداری تهران، تعدادی زمین برای احداث مجموعه

گیرند تا ستاد اجرایی کار را شود که دستور رهبری را هم میسطح تهران واگذار می

کاره بین شهرداری و ستاد اجرایی باقی های نیمهشروع کند. این پروژه جزء پروژه

کاره ماند ها و در برخی مناطق ساخته شده، برخی نیمهماند. تعدادی از این مجموعهمی

های فرهنگی تحت ی ما( و برخی اصال ساخته نشد. قرار بود این مجموعه)مثل پروژه

 هران شناخته شوند. های فرهنگی ورزشی امام رضا )ع( در سطح شهر تعنوان مجموعه

شدم، طی بازدیدهایی که از سطح  12که معاون اجتماعی منطقه  94در مرداد سال 

کاره آشنا شدم و بعد از نشست ی بهارستان با این اسکلت نیمهمحالت داشتیم، در محله

و گفتگو با شورایاری و اهالی محله، از نیمه کاره بودن این ساختمان و رها شدن صدها 

هایی داشتند. در کنار این، دلیل اصلی پیگیری من برای المال گلهتومان پول بیتمیلیارد 

شروع ساخت این مجموعه این بود که این ساختمان به عنوان یکی از نمادهای 

کاره ی نیمهالمال بود. این مجموعهناکارآمدی مدیریت شهری و اصراف و هدر رفت بیت

ه واقع شده بود و در معرض دید بود و این در کنار ساختمان سرای محله و دو مدرس

حس روانی، حس بدی بود. از این جهت این موضوع را در دستور کار قرار دادیم تا اینکه 

 ( 1396)قندهاری نیا، دنظر قرار گرفت و کار شروع شد. م 95در بودجه سال 

و مجتمع دو منظوره در نظر گرفتن این مجموعه به دلیل وجود مدرسه نابینایان خزائلی 

خدمات بهزیستی نابینایان رودکی بوده است تا نابینایان نیز بتوانند از آن استفاده کنند. 
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گردد که دلیل تمرکز مدارس نابینایان هم به بحث مدرسه نابینایان دکتر خزائلی برمی

رسد یا من اطالع ندارم مکان مدرسه توسط ایشان وقف شده... دلیل دیگری به نظر نمی

 )همان(. 

بوده است  1396و تاریخ اتمام آن آذر  1395اسفندماه  11قابل ذکر است که تاریخ شروع به کار پروژه 

اکنون  ها و چک کردن جوش اسکلت بنا این پروژه به طول انجامیده و همکه با توجه به نیاز اصالح نقشه

ی دستگاه نظارت بیندر حال حاضر و براساس پیش (.1396)نوروزیان، ی ترمیم جوش استدر مرحله

بوده است. )معاونت فنی و  1397اتمام پروژه، اواخر سال  12معاونت فنی و عمران شهرداری منطقه 

 (1396، 12عمران شهرداری منطقه

 ی فرهنگی ورزشی ظهیراالسالم: نمای سه بعدی از مجموعه 2 شماره تصویر

 

 1395آوند سازان، منبع : نی

 روش پژوهش

های کمی وکیفی برای پژوهش، از روش های مورد نظرتوجه به ماهیت اهداف و متغیربا حاضر، در طرح 

در  هاو داده آوری اطالعاتگردکه به منظوربه این ترتیب. ه استها استفاده شدآوری و تحلیل دادهجمع

عیتی موقعیت جغرافیایی، تاریخچه و برخی اطالعات جم نظیرمورد مطالعه،  یمحدودهمشخصات  رابطه با

در بخش نظری پژوهش، جهت تعریف مفاهیم و نیز همینطور . شده است گرفتهروش اسنادی به کار 

  شده است.  استفادهمقاالت موجود در این زمینه  و کتب پژوهش از پیشینه



5 
SIA.IHSS.AC.IR 

 

های ی مشارکتی( و مصاحبه دو روش اصلی گردآوری داده)به ویژه مشاهده با توجه به اینکه مشاهده

روش برای  دو های مختلف اینروند، در این پژوهش نیز حسب ضرورت از تکنیکشمار میکیفی به 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:شد که از آن جمله می تفادهآوری اطالعات اسجمع

 در این رابطه مطابق با نیازها، اهداف و سئواالت تحقیق، به  های عمیق و نیمه ساختمند :مصاحبه

همینطور به کارشناسان و مسئوالن خبره، اهالی  اثرگذار محلی،مدخالن و افراد مطلعان کلیدی، ذی

و اطالعات  مراجعه شدهای مطلع و آگاه و نابینایانی که در محله تردد دارند، پیرامون طرح، افراد و گروه

 .گردیدالزم گردآوری 

 ی تحت نفوذ و تاثیرپذیر از مشاهده مستقیم گروه تحقیق در طول فرایند تحقیق، با تاکید بر محدوده

 .(ی عکسو تهیه) پروژه، به منظور برآورد هرچه بهتر دامنه تاثیرات طرح و مشاهدات میدان مطالعه

 ی آنها( و خانواده نابینایانهای هدف )با گروهگروهی متمرکز  جلسات بحث 

 پیمایش در میان ساکنان محله 

 .داشته استی آماری به شرح زیر وجود ر پژوهش حاضر، چند جامعهد

ورزشی  -ی فرهنگی شهرداری تهران و پروژه مجموعه 12ی ی اسناد موجود در رابطه با منطقهـ کلیه

های پژوهشی، مطالعات ظهیراالسالم واقع در محله بهارستان )شامل اطالعات حاصل از سرشماری، طرح

 توسعه محله، طرح مطالعاتی پالک به پالک و...(. شهرداری، طرح تفصیلی، طرح توجیهی پروژه، سند

نفر بوده است  16505، 1390ـ کلیه ساکنان محله بهارستان که جمعیت آن بر اساس سرشماری سال

 (.1392سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، مردادسایت )

نفع در ی ذیهاهای محله، معاونتنفع همچون شورایاریی مدیران محلی و نهادهای ذیـ کلیه

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

 . و مطلعان محلی ی فعال در محدوده اقدام مداخله )خیابان ظهیراالسالم(ی کسبهـ کلیه

ی ورزشی در جوار با مجموعهمدارس همی فراگیر طرح نظیر های مستقر در محدودهـ نهادها و سازمان

 و .... حال ساخت

توانند تحت های اطراف پروژه که میهای مرتبط با پروژه و همچنین نهادها و سازماننهادها و سازمان-

تاثیر پروژه  قرار بگیرند نظیر مدرسه نابینایان دکتر خزائلی، مجتمع خدمات بهزیستی رودکی و .... .  برای 

هدفمند به مصاحبه نیمه ساختار یافته پرداخته گیری ها با استفاده از نمونهمصاحبه با نهادها و سازمان

 شود.می
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 اقدام مداخله  ی فراگیرمراکز آموزشی موجود در محدوده ی نابینایانکلیه-

 افراد معلول فعال در محدوده -

مجتمـع ورزشـی شـهدای ظهیراالسالم نظیر ورزشی  –فرهنگی  یهای مشابه به مجموعهمجموعه-

 شهرداری و مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم. 

، کلیه اسناد موجود و در هدفمندگیری در دسترس و در بخش مطالعات اسنادی با استفاده از روش نمونه

های مرکز آمار ایران . به عالوه در این بخش، از دادهگردیداز آن استخراج  ازیموردندسترس مطالعه و موارد 

 . ی برداشتی کلی از متغیرهای جمعیتی محله استفاده شدبه منظور ارائه 1390و  1385ای هطی سال

 : شدی نمونه به چند بخش تقسیم در روش میدانی جامعه

 با ،+067/0با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران با سطح دقت  ساکنان محله بهارستان که

گیری سیستماتیک به تکمیل نمونهگیری تصادفی مطبق و روش نمونهو با استفاده از نفر  210

 . گردیدها اقدام پرسشنامه

ی ی بالفصل مجموعهی فعال در محدودهدر بخش دیگری از کار، برای مصاحبه با تعدادی از کسبه

باز صورت نیمه ی باز ونها مصاحبهو با آ شدهنفر متناسب با نوع فعالیت انتخاب  10فرهنگی ورزشی، تعداد 

های مستقر و مرتبط در محدوده )نظیر مجتمع خدمات بهزیستی مصاحبه با نهادها و سازمان .گرفت

ورت هدفمند و در رودکی، مجموعه ورزشی شهدای شهرداری، مدرسه نابینایان دکتر خزائلی( نیز به ص

  دسترس انجام شد.

همچنین به مصاحبه عمیق با دو نفر از افراد معلول و آگاه به امور ورزشی یکی به عنوان دبیر کانون 

 معلوالن و جانبازان هایورزش هیات بانوان فنی کمیته و ورزش مسئولو دیگری  12معلوالن منطقه 

 ، پرداخته شد. تهران استان

، با نابینایان به طور جداگانه گروهی متمرکزی بحث هاها، جلسهقابل ذکر است عالوه بر این مصاحبه

 شد.برگزار آموزان و مادران این دانش آموزان مدرسه دکتر خزائلی، دانشمجتمع خدمات بهزیستی رودکی

، به های خاصو گروه ی ورزشی ظهیراالسالم برای نابینایانبه منظور متناسب سازی فضای مجموعه

مجتمع خدمات  ینمایندهور مدیر مدرسه نابینایان خزائلی، با حض های مشترک متعددبرگزاری جلسه

و همچنین نمایندگان  تیم طراحی پروژهسرای محله، بهزیستی رودکی، رییس مرکز هوشمند نابینایان 

 اقدام شد.  های مربوط به اقدام مداخلهدر معاونت 12شهرداری منطقه 
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ی ورزشی های ورزشی شهدای شهرداری و مجموعهپیرامون مجموعهمطالعات تطبیقی ادامه با در 

به شناسایی پیامدهای این  الذکرفوقفرهنگی ورزشی  هایو مصاحبه با مسئوالن مجموعهقمربنی هاشم 

 که گزارش آن در فصل پنجم این گزارش)برآورد پیامدها(پرداخته شد پروژه بر محیط اطراف خود اقدام 

، از مطالعات تطبیقی به دو شکل استفاده شده است، ذکر است که در این پژوهش آورده شده است. قابل

-و همچنین ساخت مجموعه های فرهنگی ورزشیمجموعههای انجام شده در حوزه ابتدا با بررسی اتاف در

یا نزدیک  با شناسایی دو مجموعه مشابه ازآنپسها شناسایی و ارائه شده است. های مشابه پیامدهای آن

مجموعه ورزشی شهدای شهرداری در و  20هاشم در منطقه ی ورزشی قمربنیمجموعه)ه اقدام مداخله ب

های هدف استفاده گروه شهرداری تهران( و با انجام مشاهده و مصاحبه با مسئوالن مجموعه و 12منطقه 

 ه شناسایی پیامدهای این دو پروژه اقدام گردید. کننده از مجموعه ب

شده که  استفادههای اطالعاتی آوری اطالعات از مصاحبه و مشاهده و فیشرای جمعدر این پژوهش ب

 . ابزارهای مربوطه در پیوست آورده شده است

 ها یافته -4

ی فرهنگی ورزشی ظهیراالسالم، نخست به منظور تدقیق مهمترین پیامدهای حاصل از احداث مجموعه

چون نوع، شدت، احتمال وقوع، قلمرو و... آورده شد و برای پیامدهای شناسایی شده بر اساس معیارهایی 

، 1هر یک از عبارات امتیازی در نظر گرفته شد. به این ترتیب که برای شدت از سه طبقه استفاده شد: کم=

؛ برای احتمال 3، شهری=2، منطقه=1؛ برای گستره از چهار طبقه استفاده شد: محله=3، زیاد=2متوسط=

، 1؛ و برای نوع پیامد نیز از سه طبقه انباشتی=3، زیاد=2، متوسط=1ستفاده شد: کم=وقوع از سه طبقه ا

 استفاده شده است. 3، مستقیم=2غیرمستقیم=

پیامدهایی که از نظـر  سپسدر این مرحله بر اساس این معیارها، به پیامدها امتیاز داده شده است و    

متوسط انتخاب شدند، بـه عنـوان مهمتـرین  زیاد واهمیت)با توجه به امتیازهای کسب کرده( به عنوان 

ی فرهنگی ورزشی ظهیراالسالم شناسایی گردید. قابـل ذکـر اسـت کـه ایـن پیامدهای احداث مجموعه

ی اجتماعی، سالمت، مشارکت، خدمات و سرانه هایی چون کیفیت زندگی، سرمایه، در زیرمجموعهپیامدها

در زیر مهمترین پیامدهای احداث مجموعه ورزشی ظهیراالسالم اند. اجتماعی، ترافیک و... گنجانده شده

 آمده است.

 ساماندهی اوقات فراغت ساکنان 

 افزایش سرمایه اجتماعی 

 های ورزشیافزایش شرکت در برنامه 
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 احتمال نارضایتی ساکنان از طوالنی شدن روند ساخت مجموعه 

 جانبازان افزایش اعتماد به نفس و سالمت روان در میان معلوالن و 

 افزایش مشارکت اجتماعی نابینایان و معلوالن 
 افزایش سالمت جسمی و روانی معلوالن، نابینایان و ساکنان 

 شناخت اهالی محله از هم و از نابینایان و معلوالن 

 افزایش تحرک بدنی معلوالن و نابینایان 
 های جسمی جانبازان و معلوالنکاهش آسیب 

  معلوالن، نابینایان و ساکنانافزایش شادابی و نشاط 
 های مختلف بندی مناسب برای استفاده از خدمات مجموعه ورزشی برای گروهعدم توجه به زمان

 به لحاظ سنی و جنسی و ایجاد نارضایتی برای ساکنان، نابینایان و معلوالن

 واسطه عدم ارائه خدمات مناسبکاهش رضایت از شهرداری به 
 جانبازان و معلوالن افزایش سطح رضایتمندی 

 افزایش کیفیت زندگی 

 های ورزشیبخشی بیشتر به ناتوانان و معلوالن در انجام فعالیتانگیزه 
 باالرفتن سرانه ورزشی محله 

  افزایش سرانه ورزشی نابینایان و معلوالن 

 جانمایی نامناسب و عدم دسترسی آسان برای بخش وسیعی از ساکنان، نابینایان و معلوالن 
 افزایش دسترسی به خدمات ورزشی 

 توانگیری پاتوق برای افراد کمشکل 

 ترویج فرهنگ ورزش در بین معلوالن 
 استقبال عمومی ساکنان از ساخت مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی 

 یافته به ورزشافزایش مدت زمان اختصاص 

  پروری(شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی جانبازان و معلوالن)قهرمان 
 زایی برای جانبازان و معلوالن اشتغال 

 ی ورزشی نزدیک اقدامرکود بخش ورزشی سرای محله یا مجموعه 

 جویی در زمان و هزینهصرفه 
 نبود پارکینگ و ایجاد مشکل تردد و پارک خودرو 

 ایجاد ازدحام و ترافیک در اطراف مجموعه به دلیل استقرار آن در کوچه 

 اهالی محله به محالت دیگروآمد کاهش رفت 
 شهریهای درونافزایش مسافرت 

 وآمد از محالت دیگرافزایش رفت 

 افزایش ترافیک در محله و محدوده ورزشی 
 کمبود جای پارک ماشین 
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 ایجاد آلودگی هوا 

 بهبود مبلمان شهری 

  زیبایی 
 مطلوبیت محیطی 

 

 کاربست)پیشنهادها( -5

ی فرهنگـی مجموعـهی احـداث واسطهبه شدهییشناسادر این بخش از گزارش به هر یک از پیامدهای 

و در راستای کاهش پیامـدهای منفـی و افـزایش پیامـدهای مثبـت  هپرداخته شد ورزشی ظهیراالسالم

تنـابی، ممکـن اسـت اج شدهییشناسابا توجه به پیامد  شدهارائه. پیشنهادهای گردیدپیشنهادهایی ارائه 

 تعدیلی و یا جبرانی باشد. 

 ی اجتماعیسرمایه

پروژه  روند انجامتوان از ناامیدی شهروندان نسبت به می بهارستان،ی اجتماعی اهالی محله در بعد سرمایه

ی بـر انسـجام اجتمـاعی و اعتمـاد رگـذاریتأثسخن گفت. این ناامیدی بـا ی ارائه خدمات در آن و نحوه

ی اجتماعی در محله تواند به کاهش سرمایهی اجتماعی( میدو متغیر مهم در سرمایه عنوانبه) اجتماعی

توانـد از ایـن پیامـد بندی طرح و اجرای طبق برنامـه مـیی زماناجرای برنامه شود. در این راستامنجر 

  جلوگیری کند.

در موعد مقرر خود پایان یابد و بتواند بر کارکردهای از ی فرهنگی ورزشی ظهیراالسالم چنانچه مجموعه

ی سرمایه اجتماعی نیز داشته ی مثبتی در حوزهامدهایپ تواندیمی خود پایداری نماید شدهنییتعپیش 

 باشد. افزایش احساس تعلق خاطر در شهروندان، تقویت تعامالت اجتماعی چه در میان ساکنان و چه در

 ازجملـههای جمعی و افزایش همکاریغییر نگرش شهروندان به مدیریت شهری ، تهای خاصمیان گروه

ایجاد گردد. الزم است به این نکته این مجموعه و ارائه خدمات آن مواردی است که ممکن است با احداث 

های خاص( باید با توجه به دو منظوره بودن مجموعه )برای ساکنان محله بهارستان و گروهاشاره شود که 

سـاز نارضـایتی ریزی صحیح و منسجمی برای ارائه خدمات به دو گروه وجود داشته باشد تا زمینهامهبرن

 .های خاص را منجر نشودساکنان یا گروه

آنها اعتمادی بیای بر بی اطالعی بسیاری از ساکنان از ساخت چنین مجموعهو  طوالنی شدن روند کار

هنما عالئمبا نصب  در سطح محلهافزوده است. مدیریت شهری  نسبت به مدیریت شهری ی و تابلوهایی را
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تواند به افزایش احساس اعتماد در این محدوده کمک می ، قرار است در این مجموعه ایجاد شود ازآنچه

 اطالعی است. اعتمادی بیی نخست برای بروز بینماید. زیرا مرحله

 امنیت اجتماعی

تواند بر امنیـت می نگی ورزشی ظهیراالسالم چه در حین اجرا و چه پس از اجرای فرهمجموعهاحداث 

سال گذشته و تجمع افـراد معتـاد و  10کاره این مجموعه طی با توجه به اسکلت نیمهباشد.  موثرمحله 

 کارتن خواب در محدوده، با شروع فعالیت عمرانی در این مکان امنیت محدوده افزایش یافته است. 

و بـه ی ورزشی ظهیراالسالم و تردد شهروندان و ساکنان وه در آینده و پس از تکمیل مجموعهبه عال

این موضـوع یابد. البته میاحساس امنیت را در این محدوده افزایش  ،دنبال آن افزایش نظارت اجتماعی

در اطـراف ر احتمـال تجمـع افـراد بیکـاتجمع جوانان و نوجوانان یا  روی دیگری نیز دارد. زیرا احتمال 

های خاص تواند باعث بروز مزاحمت برای مراجعه کنندگان به ویژه گروهوجود دارد که خود میمجموعه 

 شده و در درازمدت بر کاهش مراجعه به این مجموعه بیافزاید. 

ی که ممکن اسـت بـر باوجوددر صورت تحقق این هدف( استقبال شهروندان غیر محلی از مجموعه )

ی حضـور افـراد واسـطهبهتواند می اماو افزایش نظارت اجتماعی بیفزاید  مشاغل جدیدگیری شکلرونق 

شود بر احساس ناامنی محله بیفزاید. این حضور همچنین غریبه که از سوی ساکنان محلی شناسایی نمی

 تواند به افزایش مزاحمت برای ساکنان محله نیز منجر گردد. در صورت کنترل نشدن می

عـالوه بـر حضـور  ی ورزشی ظهیراالسالممجموعهی در راستای ارتقاء امنیت محدودهو براین اساس 

 توان به نورپردازی مناسب با مجموعه نیز اشاره کرد. نیروی انتظامی می

 کیفیت زندگی 

ی احـداث واسـطهبهمطالعه صورت گرفته نشان از آن دارد که متغیرهایی که در بعـد کیفیـت زنـدگی 

 خاطرتعلق، جسمی و روحی سالمتکنند عبارتند از : ی فرهنگی ورزشی ظهیراالسالم تغییر میمجموعه

 .مندی، خدمات اجتماعی و اوقات فراغتبه محیط، رضایت

ی فرهنگی ورزشی ظهیراالسالم در حال حاضر مشکل چندانی را برای ساکنان به دنبال احداث مجموعه

های ساختمانی یا ضایعات ناشی از آمده در حین اجرا، پرتاب شدن نخاله وجودبهنداشته است. تنها مشکل 

جوار با پروژه است. این مشکل نیز به محض شناسایی به اطالع جوشکاری به داخل دبیرستان پسرانه هم

 ناظر مقیم طرح رسانده شد و در صدد رفع  آن برآمدند. 
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سـاخت مجموعـه  تواند دچار دگرگونی گـردد.که می هایی استین حوزهترمهم ازجملهاوقات فراغت 

های خاص نقش موثری خواهد داشت. ورزشی قطعا در تنوع بخشیدن و بهبود اوقات فراغت ساکنان و گروه

هـای مختلـف اجتمـاعی ریزی مناسب برای اسـتفاده اقشـار و گروههای متنوع و برنامهبا برگزاری کالس

 های مجموعه گام اساسی برداشت. توان در رونق بخشیدن به فعالیتمی

و  ورزشـی محلـه بهارسـتانی موجـب ارتقـاء سـرانه مجموعهاین احداث ها و خدمات، در بعد سرانه

ایجاد  های ورزشیمندی بیشتر ساکنان و این دسته از اقشار را از فعالیتشده و امکان بهرههای خاص گروه

 . کندمی

یرگـذار اسـت. از سـویی تأثنیـز محلـه بهارسـتان شهروندان  خاطرتعلقاجرای این طرح همچنین بر 

برداری کامل رسد و امکان استفاده از آن برای شهروندان ممکن گـردد به بهرهمجموعه که این یدرصورت

رفت شهروندان منجر شده و از سوی دیگر ممکن است خود به مکانی برای  خاطرتعلقتواند به افزایش می

ازپیش افزایش خواهـد یشبکه در این صورت روند مهاجرت از محله  شدهدیل تب و آمد و شلوغی کاذب

 یافت.

این مجموعـه های از امکانات و برنامههای خاص و همچنین گروهمندی ساکنان محله در راستای بهره

هـای صورت گیرد تا با برگزاری برنامه های هدفبا گروه الزم است پیش از هر اقدامی نیازسنجی مناسب

کننـد ها احساس نیاز مـینسبت به آن که آنها هاییهای خاص و برگزاری دورهگروهساکنان و  دتوجهمور

یامدهای مثبتی چون افزایش . جذب مخاطب بیشتر پجلب کنند مجموعهمخاطبان بیشتری به این توجه 

 داشت.، افزایش اعتماد به مدیریت شهری، افزایش انسجام اجتماعی و... را در پی خواهد رضایت

( الزم است در کنار توجه بـه ویژه مشکالت مادی و جسمیبهخاص )های گروههای با توجه به ویژگی

ای خدمات ویژه های مجموعه در نظر گرفته شده ومحور فعالیت عنوانبهساکنان محله، این دسته از اقشار 

طور متناسـب فراهم شود. همین آنهاو... برای  فرهنگیچه در بعد اوقات فراغت و یا در ابعاد آموزشی و 

سازی مجموعه با شرایط جسمی این دسته از افراد در اولویت قرار گیرد. به عالوه بهتر است که خدمات 

های خدمات به گروهی ارائه هرچندباشد.  هزینهحداقل رایگان یا با  صورتبه های خاصارائه شده به گروه

یابـد کـه اداره قیقی است. این امر زمانی اهمیت بیشتری میخاص با این شرایط نیازمند نظارت بسیار د

ی فرهنگی ورزشی ظهیراالسالم به پیمانکار بیرونی واگذار شود که در ایـن صـورت بایـد ارائـه مجموعه

های خاص جزئی از قرارداد وی حتما در نظر گرفته شود. باید توجه داشت که در خدمات رایگان به گروه

ادامه فعالیت مجموعه و رونق و تواند به تهدیدی برای می عدالتی در ارائه خدمات،ا بیصورت بروز مشکل ی

 تبدیل گردد. آنعملکرد مناسب 
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 ی فرهنگی ورزشی ظهیراالسالم مجموعه سایر پیشنهادها برای بهبود عملکرد

فرهنگی  یمجموعههای داخل ها و فعالیتتوان برای کاربریدر این بخش برخی از پیشنهادهایی که می

یت بهبود عملکرد درنهادر راستای کاهش پیامدهای منفی، افزایش پیامدهای مثبت و  ورزشی ظهیراالسالم

تواند در جذابیت بدیهی است که تحقق بخشیدن به هریک از این پیشنهادات می آمده است. ،آن ارائه نمود

 های هدف موثر باشد. مجموعه برای گروه

های مربوط به نابینایان و NGOی ورزشی ظهیراالسالم به ون مجموعهرسانی پیرامتبلیغ و اطالع -

 های مشخص به آنها.سانس اختصاص دادنمعلوالن و 

از در ساعت ورزش خود با مجموعه جوار مندی مدارس همفراهم کردن شرایط مناسب برای بهره -

 مکان.

و  )تنیس روی میز مخصوص نابینایان( شودانهای کمتر دیده شده برای نابینایان نظیر تعریف ورزش -

 بدنسازی و پاور لیفتینگ.برای معلوالن نظیر 

با مدارس و سرای محله  جواری این مکانبدلیل هم خصوصبهمتناسب سازی مجموعه برای نابینایان  -

تواند مانع بازی گلبال باشد )بهتر است دیوارها دوجداره یا اکوستیک که می و سروصدای ناشی از آنها

 .باشند(

های خاص از سایر مناطق شهر استفاده از مربیان کارآزموده و معروف به عنوان عاملی برای جذب گروه -

 .تهران

وجود مختصر وسایل پذیرایی نظیر آب خنک، لیوان یکبار مصرف و کیک یا بیسکویت در ایام تابستان  -

آنها به ها و شخصیت دادن بچه و نوشیدنی گرم در ایام زمستان؛ این امر منجر به احترام گذاشتن به

 . افزایدشده و خود بر تمایل به حضور در مجموعه و استفاده از امکانات آن می

ی اصلی مجموعه هایریزی منسجم و منظم برای فعالیت مجموعه و دور نشدن از فعالیتداشتن برنامه -

 ورزشی. 

معماری مناسب مجموعه با شرایط گروهای خاص، از نوع درب و پنجره که بهتر است کشویی باشد تا  -

ای باشد که ویلچر به راحتی گونهها بهنوع سرویس بهداشتی که باید فرنگی بوده و ابعاد این سرویس

 در آن تردد کند. 

 ایجاد جذابیت در مجموعه. های خاص و ساکنان با هدف خالقیت در متناسب سازی سازه برای گروه -

با اتومبیل و  تأمین پارکینگ موردنیاز با توجه به مخاطبان خاص مجموعه )پارکینگ طبقاتی(. مراجعه -

ونقل عمومی یکی از احتماالت استفاده از این مجموعه توسط ی کمتر از سیستم حملاستفاده

گ مناسب برای مجموعه بهتر است های خاص خواهد بود. براین اساس تا در نظر گرفتن پارکینگروه
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کشی شده و عالوه بر های خاص خطهای خیابان ظهیراالسالم جهت پارک اتومبیل ویژه گروهکناره

 بان برای آن محدوده در نظر گرفته شود. های خاص، پارکنصب تابلوی پارک ویژه گروه

ی استفاده از خدمات نحوه یساعته( در زمینه2های آموزشی اجباری )سازی و برگزاری کالسفرهنگ -

 های خاص. ی فرهنگی ورزشی ظهیراالسالم به ساکنان و گروهمجموعه

های خاص از ویلچر داخل سالن  تا  امکانات در نظرگرفتن امکانات تخصصی در مجموعه برای گروه -

 دوش و کمد در سطح دسترسی، کفپوش مناسب داخل سالن )نه خیلی سفت و نه خیلی نرم( و ... .

 ویژه برای نابینایان.ها بهستقرار راهنمای باحوصله و آشنا به معلولیتا -

 های خاص. سازی رمپ مجموعه ورزشی ظهیراالسالم برای گروهمتناسب -

 های خاص و مسطح بودن مسیر تردد آنها. ها برای گروهحذف موانع موجود در سالن -

 های بازآموزی برای نیروهای مربی شاغل در مجموعه. ها یا کارگاهبرگزاری کالس -

های خاص و در ساعات و روزهای مشخص از های ایاب و ذهاب برای گروهاستقرار سرویس -

 ی ورزشی ظهیراالسالم. های مترو به سمت مجموعهایستگاه

 های بهداشتی. گاهی یا ورودی سرویسدرهای شود نظیر لبههایی که ایجاد میفلت بودن تمام سازه -

 . بینی تأمین آسانسور مناسب با توجه به تعداد مخاطب قابل پیش -

های منتهی به مجموعه به ویژه خیابان ظهیراالسالم و مسیر راهپیادهمناسب سازی اصالح، بهبود و  -

 برای نابینایان. از مترو درواز شمیران تا مجموعه ورزشی  تردد

 موعه در محدوده برای اطالع رسانی. تابلوی اطالع رسانی از ساخت این مج نصب بنر یا -

 تحرکی در آنها. تعبیه استخر برای نابینایان و معلوالن به منظور آب درمانی و از بین رفتن بی -

 های خاص برای امور اداری مجموعه . استفاده از افراد و گروه -

 یابی. آموزی به نابینایان به ویژه در بحث جهتدر نظر گرفتن مکانی در مجموعه برای مهارت -

 طراحی ساده، شکلیل و زیبای مجموعه بدون پیچیدگی خاص.  -

استقرار مدیر خوب و آگاه به معلولیت، در نظرگرفتن کارکنان آشنا به شرایط معلوالن برای مجموعه و  -

 علوالن و نه ترحم به آنها. آموزش نحوه درست برخورد با م

های خاص نظیر تنیس روی میز، بسکتبال و والیبال نشسته، های موردنیاز گروهدر نظر گرفتن ورزش -

 ، بوچیا.  سالن تیراندازی، سالن تیر و کمان، یوگا و سالن بدنسازی

ورزش شهرداری ی آن به شکل هیأت امنایی یا توسط سازمان عدم واگذاری مجموعه به پیمانکار و اداره -

 تهران. 

 رسانی و تبلیغ برای مجموعه از طریق کمیته پاراالمپیک یا فدارسیون نابینایان یا بهزیستی. اطالع -

 حل مشکل پارکینگ. ظهیراالسالم تا چهارراه مصباح به منظور خیابان کردن  فرشسنگ -
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 . زیبایی منظر استفاده از نور پردازی مناسب برای افزایش -

 های مجموعه حداقل دوماه قبل از افتتاح.رسانی از فعالیتاطالع تهیه برنامه -

 نظام پایش 

 ایهای پس از اجرای اقدام مداخلهدر این بخش به طراحی و تدوین نظام هوشمند پایش با هدف مراقبت

 پرداخته شده است. 

 هاشکیل هیئت پیگیر جهت رصد مراحل عملیاتی کاربستت-

ای از ای از سوی شهردار منطقه و نمایندهی شورایاری محله، نمایندهنمایندهشکیل هیاتی متشکل از ت

 سوی

یکبار( از پروژه و پیگیری امور ای) هر دو ماه معاونت اجتماعی. این هیات مسئول انجام بازدیدهای دوره

 مربوطه خواهد بود. 

 گزارش دهی مدیریت مجموعه -

خصوصی یا پیمانکار، معاونت اجتماعی باید بهره بردار را ملزم نماید در صورت واگذاری مدیریت مجموعه به بخش 

های تعیین شده از سوی این معاونت برای بررسی چگونگی عملکرد تا به ارائه گزارش عملکرد مجموعه در فرم

 پیمانکار و پرهیز از نگاه سود انگارانه بپردازد. در این صورت مدیریت مجموعه موظف است گزارش

صورت ماهیانه وارد و به معاونت اجتماعی منطقه تحویل دهد. این های تعیین شده بهجموعه را در فرمعملکرد م

بردار قرار گزارشها باید در فرمهای تعیین شده از سوی معاونت اجتماعی طراحی و برای تکمیل در اختیار بهره

 گیرد. 

 های مشورتینشست برگزاری-

با حضور مسئوالن مجموعه و هیئت پیگیر در خصوص شناخت ای های مشورتی دورهبرگزاری نشست

در عرصه گذران اوقات  های خاص()ساکنان و گروه های مجموعه و نیازهای مراجعانکاستی مسائل و

 . مجموعه فراغت و اجرایی نمودن این نتایج در مدیریت

 طرح نیاز سنجی-

های هدف مراجعه کننده به از گروه انجام مطالعات نیازسنجی به صورت مستمر و هر شش ماه یکبار

آنان در عرصه گذران اوقات  به منظور شناخت مسائل و نیازهای ظهیراالسالمورزشی ی فرهنگی مجموعه
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معاونت اجتماعی منطقه با هماهنگی اداره ی ورزشی. در این زمینه مجموعه فراغت و نیازها و کمبودهای

 .دهد نجی را انجامتواند این نیازسمطالعات و خانه پژوهش می

 مجموعه عملکرد از مراجعان رضایت میزان سنجش-

 های شناخت چگونگی عملکرد مجموعه در صورت واگذاری آن به پیمانکار، آگاهی ازترین راهیکی از مهم

میزان رضایت مراجعان از عملکرد و نحوه ارائه خدمات مجموعه و نحوه نگرش آنان به مدیریت مجموعه 

 . و پژوهشگر محله خواهد بود سرای محلهبود. طراحی و انجام این سنجش بر عهده  خواهد

 ایطراحی سیستم جذب مربیان کارآزموده و حرفه-

تر مجموعه با هدف مراقبتهای پس از بهره برداری از از جمله نکات قابل توجه برای کارکرد مطلوب

عدم در این زمینه یکی از دالیل  .مجموعه است استفاده از نیروهایی با تخصص و مهارت باال در مجموعه

آن نیز  ضعف)که از جمله نقاط شهدای شهرداری به مجموعه ورزشی محله بهارستان  مراجعه شهروندان
 و ضعف مدیریتی مجموعه متخصص در این مجموعه استفاده از مربیان با تجربه وعدم محسوب میشود( 

ی های ورزشی ویژهبا توجه به تجربه حضور خود در مجموعههای خاص نیز افراد و گروهذکر شده است. 

معلوالن به مشکل عدم پایداری استفاده از مربیان متخصص )و تعویض مربیان در یک مقطع زمانی کوتاه( 
های خاص و گروه های شهرونداندر نظر گرفتن این نکته که یکی از دغدغهاند. براین اساس اشاره داشته

سایر پذیری این مجموعه با رقابت نقش اساسی در کمک به پیشرفت کارایی و بوده است، این امر

بردار را موظف فرهنگی منطقه بهره . در این صورت معاونت اجتماعی وداشتخواهد ورزشی های مجموعه
در جدول زیر به . استفاده نماید خواهد نمود که از مربیان کارآزموده و دارای مدارک معتبر در مجموعه

 .برنامه نظام هوشمند پایش برحسب زمانبندی و موضوع اشاره شده است

 : برنامه نظام مراقبت هوشمند بر حسب زمانبندی و موضوع 1جدول شماره 
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