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 مقدمه

سازمان ملل دربارهاولین گزارش شته میهایی که در  سوم نو سعه در کشورهای جهان  شد حاوی هیچ بحث ی تو

سال جدی درباره شی که در  صادی نبود. برای مثال در گزار سعه در آمریکای درباره 1964ی مقوالت غیراقت ی تو

شد  شر  ست و... به میان نیامده و به التین منت سیت، محیط زی سواد، برابری، جن شت، آموزش،  سخنی از بهدا
ست به مثابهمسائل مناقشه سیا سی یا  سعه پرداخته انگیزی نظیر مشارکت، دموکرا ی بخشی از فرایند یا هدف تو

اد آن، دسترسی به (. امروزه مفاهیمی چون مشارکت اجتماعی، سالمت در تمامی ابع26: 1389نشده بود)فاضلی،

مندان توسعععه و دخالت دادن منابع اطالعاتی و... نیز در توسعععه اهمیت یافته اسععت. توجه به مردم به عنوان بهره
چنین توجه به تمامی آثار اجتماعی و فرهنگی یک طرح درکنار پیامدهای ها)مشععارکت( در روند توسعععه و ه آن

باشعد. در این راسعتا طرح ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی وردار میاقتصعادی آن نیز امروزه از اهمیت زیادی برخ

 شهرداری تهران بپردازد. 7ی ی ورزشی مرودشت در منطقهاحداث مجموعه
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ورزشي مرودشت  تأثیرات  اجتماعي ـ فرهنگي احداث مجموعه ارزيابي عنوان:

 شهرداری تهران( 7ی حشمتیه واقع در منطقه-ی قصر)محله

 شهرداری منطقه هفت تهرانکارفرما: 

 1395سال اجرا: 

 میرزاییخلیل : یمجر

mirzaeikhalilr@yahoo.com 
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 آن استقرار و احداث محل و مطالعه مورد یپروژه معرفي -1
زمینه امکانات ورزشی اجرا حشمتیه در  -ی قصرپروژه حاضر با هدف پاسخگویی به نیازهای اهالی محله

از مهمترین اهداف رسد. شود و با توجه به ماهیت آن تصور پیامدهای منفی احتمالی برای آن دشوار به نظر میمی
سازی مستقی  و غیرمستقی  اهالی با مسائل بهداشتی، اجرای این طرح، تأثیراتی مانند توانمندسازی و آگاه

ضای عمومی و افزایش تعامالت اجتماعی در این مکان، افزایش حس امنیت دسترسی به امکانات ورزشی، ایجاد ف

ی وجود محلی امن برای ورزش، افزایش سالمت جسمانی حشمتیه به واسطه –ی قصر و سالمت در ساکنان محله
تر نسبت به گذشته به امکانات و وسایل ورزشی، افزایش مراجعات از سایر نقاط ساکنان به دلیل دسترسی آسان

 شوند. منطقه برای استفاده از امکانات مجموعه و ایجاد تعامالت جدید و... جزء اهداف مثبت تلقی می

 
 ی ورزشي مرودشت: نمايي از محل احداث مجموعه1ی تصوير شماره
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 دامنه جغرافیايي و حوزه نفوذ اقدام )مداخله، بالفصل، فراگیر( -2

 شود.سه بخش مداخله، بالفصل، و فراگیر بیان میدر این بخش حوزه نفوذ پروژه در 

 

 مداخله  یحوزه -2-1
ی ورزشععی مرودشععت اسععت. محل احداث مجموعه مداخله، مجموعه یی جغرافیایی پروژه در حوزهدامنه

مترمربع  2600های متعلق به زندان قصر واقع در خیابان مرودشت است. مساحت کلی این مجموعه ورزشی سوله

 است.

 
 : مکان احداث مجموعه ورزشي2ی تصوير شماره

 

 بال فصل یحوزه -2-2
صل، محله یی جغرافیایی پروژه در حوزهدامنه صربالف ست. محله -ی ق شمتیه ا صرح شمتیه در  -ی ق ح

شععهرداری تهران واقع شععده اسععت. این محله از سععمت شععمال از طریق خیابان آیت اله  7ی منطقه 5ی ناحیه

سی به محله شیرازی به محلهقدو صیاد  شهید  شرق از طریق بزرگراه  سمت  ستان مجیدیه، از  ی ارامنه و ی دب
های کاج و خواجه نظام و از سععمت غرس لهشععهرداری، از سععمت جنوس توسععط خیابان پلیس به مح 8ی منطقه

 اندیشه متصل است.–سهروردی و عباس آباد –های باغ صبا توسط خیابان دکتر علی شریعتی به محله
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 فراگیر یحوزه 2-3
از شععمال با  7ی شععهرداری تهران اسععت. منطقه 7ی فراگیر، منطقه یی جغرافیایی پروژه در حوزهدامنه

 همسایه است. 6ی و غرس منطقه 13و  12های ، جنوس منطقه8ی ، شرق به منطقه4و  3های منطقه

 های )مداخله، بالفصل، و فراگیر( بر روی نقشه نشان داده شده است.حوزه 2ی در تصویر شماره
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ورزشي مرودشتموقعیت مکاني مجموعه: 3یتصوير شماره

 روش شناسي تحقیق -3
باشعععد. روش مورد نوع مطالعه در این پژوهش از نظر مسعععیر، توصعععیفی بوده و از نظر هدف کاربردی می

را اسععتفاده برای گردآوری اطالعات نیز، میدانی و اسععنادی خواهد بود. البته باید اشععاره کرد که پژوهش حاضععر 
 اند. هایی قرار داد که تحت عنوان ارزیابی مطرح شدهتوان در شمار پژوهشمی

ست جهت جمع 1پژوهش ارزیابی شی ا ست به پژوه ضع موجود یا آنچه که ه صیلی از و آوری اطالعات تف

ضاوت یادآوری دربارهعنوان پایه صمی  برای آینده. ... ای برای ق شته و اتخاذ ت صمی  های گذ شی ت این ی ثمربخ
 (.87: 1388پژوهش لزوما یک پژوهش مقطعی است )میرزایی، 

ست جهت جمع شی ا ضع موجود یا آنچه که پژوهش برآوردی یا ارزیابی پژوه صیلی از و آوری اطالعات تف

های گذشته و اتخاذ تصمی  برای آینده. ی ثمربخشی تصمی ای برای قضاوت یادآوری دربارههست به عنوان پایه

                                                                 

1. Evaluation Research  
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آید. های مفروض به دسععت میای سععروکار دارد که از موارد متعدد در زمانهای کلیآوردی با آمارههای برمطالعه
 (. 87: 1388است)میرزایی،  2بنابراین، این پژوهش لزوماً یک پژوهش مقطعی

در بخش اسععنادی، مدارو و اطالعات موجود در خصععوا مکان مورد مطالعه و پروژه مورد نظر گردآوری 

شد و  صاحبهخواهد  ضع موجود در قالب م سی کاربریدر بخش میدانی نیز و شاهده و برر شافی، م های های اکت
سایی گروه شنا سشعمده،  های مورد نظر خت  خواهد گردید. در واقع نامههای مردمی و در نهایت با گردآوری پر

 ده خواهد شد.ها و تحلیل آنها ه  از رویکرد کمی و ه  از رویکرد کیفی استفاآوری دادهدر جمع

و ه  از روش کیفی به صعععورت هماهنر برای تحلیل دقیق پیامدها یعنی در این طرح ه  از روش کمی 
ست. در بخش کمی پیمایشی با حج  نمونه شده ا ستفاده  های عمیقی با ، و در بخش کیفی نیز مصاحبه378 یا

 شود.مدیران شهرداری، پیمانکار و عوامل اجرایی انجام می

 مشخصات روشي -3-1
 :  مشخصات روشي1ی جدول شماره

ف
دي

ر
 

 تکنیک/ ابزارها روش ها رويکردها مراحل

 سطح تحلیل

ش
کن

 

رد
ف

ام 
نظ

 

 ساير

1 
توصیف  اقدام 

 ایمداخله
 اکتشافی

 اسنادی

 و  میدانی

 مصاحبه، 

 های اطالعاتی و مشاهدهفیش
   

توصیف  اقدام 

 ایمداخله

2 

توصیف سیمای 

محیط اجتماعی و 

 انسانی

 توصیفی
اسنادی و 

 میدانی
    های اطالعاتی و مصاحبهفیش

توصیف سیمای 

اجتماعی و محیط 

 انسانی

3 

یابی و دامنه

شناسایی تاثیرات 

 اجتماعی و فرهنگی

توصیفی و 

 مشارکتی

ای، مقایسه

میدانی و 

 اسنادی

مصاحبه، بحث گروهی متمرکز، 

های اطالعاتی، نقشه و فیش

 ای و پرسشنامهماهوارهتصاویر 

   

یابی و دامنه

شناسایی تاثیرات 

اجتماعی و 

 فرهنگی

 تبیینی برآورد پیامدها 4

 برآورد

)مقایسه، 

 سناریو نویسی(

های اطالعاتی، مصاحبه ، فیش

مطالعه اسناد باال دستی، 

 تحلیل پرسشنامه ها و ..

   برآورد پیامدها 

5 

نظام کاربست)نظام 

 کارآمد اجرایی،

نظام پایش و بسامد 

 اجرا(

 مشارکتی
اسنادی و 

 میدانی

های اطالعاتی)متناسب فیش

بودن کاربست با اسناد 

 فرادستی(، 

   

نظام کاربست)نظام 

کارآمد اجرایی، 

نظام پایش و 

 بسامد اجرا(

 

                                                                 

2 .Cross - Sectional 
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 جامعه آماری / شیوه نمونه گیری / حجم نمونه -3-2

 جامعه آماری -3-2-1
سناد الف( کلیه سرشماری،  7ی موجود در رابطه با منطقهی ا صل از  شامل اطالعات حا شهرداری تهران )

 های پژوهشی، مطالعات شهرداری، طرح تفصیلی، طرح توجیهی پروژه و...(.طرح

 حشمتیه -ی قصری ساکنان محلهس(کلیه
 های محله، چون شورایارینفع ه ی مدیران محلی و نهادهای ذیپ( کلیه

 7ی های مستقر در شهرداری منطقهسازمانت( نهادها و 

 پیمانکاران و مشاوران طرح ث( 
 

 حجم نمونه و شیوه نمونه گیری -3-2-2
مند گیری هدفشهرداری تهران، با استفاده از روش نمونه7ی ی اسناد موجود در رابطه با منطقهالف( کلیه

 شد.های موجود بررسی خواهند و در دسترس مدارو، اسناد، و آماره

ساکنان محلهس(کلیه شمتیهی  صر: با روش نمونه -ی ح ستفاده از فرمول برآورد ق سترس و با ا گیری در د

 نفر انتخاس خواهند شد.  ،378%5ی کوکران با سطح دقت  حج  نمونه

شورایارینفع ه ی مدیران محلی و نهادهای ذیپ(  کلیه ستفاده از روش نمونهچون  گیری های محله: با ا

صاحبه با مدیر محلههدف سترس، م شگاهمند و در د شورایاری، مدیران با شی محله، مدیر مرکز ، دبیر  های ورز
 دارهای ساکن در خیابان مرودشت و ...شهربانو، کاسبان و مغازه

سازمان شهرداری منطقهت( نهادها و  ی ورزش : معاونت اجتماعی منطقه، رئیس اداره 7 یهای مستقر در 

 ورزش بانوان منطقه، معاونت فنی و عمران منطقه و .... منطقه، مدیر
 ث( مهندسین مشاور و پیمانکار طرح

 

 ابزارهای پژوهش -3-2-3
آوری اطالعات ها و اینترنت به جمعی اول با اسعععتفاده از مدارو و اسعععناد موجود در کتابخانهدر مرحله

ی ورزشی مرودشت ی مجموعهنظرسنجی در زمینه های بسته پاسخ بهشود. با استفاده از پرسشنامهپرداخته می

ستان پرداخته می ساکنین محالت اطراف و کاربران بو ستفاده از روش مصاحبه به مصاحبه با از  سپس با ا شود و 
 معاونین و مدیران ارشد پرداخته خواهد شد.

ها پرداخته و سپس داده به تجزیه SPSSافزار ها از طریق نرمدست آمده از پرسشنامهها و اطالعات بهداده

های مذکور نیز از طریق تحلیل مضععمونی مورد تجزیه و تحلیل قرار شععود. مصععاحبهبه تحلیل نتایج پرداخته می
 ی کلی خواهی  رسید.گرفته و در نهایت به نتیجه
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 ترين پیامدهای اجتماعي پروژهمهم -4

باشد، به پیامدهای پس از اجرا پرداخته با توجه به اینکه طرح اتاف حاضر، اتاف در  حین و پس از اجرا می

شی شود. از طرفی پیامدهای پس از اجرا نیز به عملکرد مجریان و ناظران طرح مبنی بر اینکه مجموعهمی ی ورز

یرد بسعتگی دارد تا نیازهای ورزشعی سعاکنان کنندگان قرار بگدر زمان تعیین شعده احداث و در اختیار اسعتفاده
صر محله ساخت مجموعه –ی ق شمتیه رفع گردد. با اجرای  ضلع جنوبی خیابان ح شت واقع در  شی مرود ی ورز

حشمتیه با توجه به کمبود امکانات  -ی قصر مرودشت و ضلع جنوس شرقی بوستان باغ موزه قصر، ساکنان محله

شی شی در محله به امکانات ورز سالن ورزش ورز سی میچون  ستر سازی د یابند. این امر های توپی، رزمی و بدن
شی  ست. پیامدهای مثبت و منفی نا ستند، مفید ا ساکنان محله که نوجوانان و جوانان ه برای جمعیت کثیری از 

 بر اساس زمان وقوع پیامدها پس از اجرا آورده شده است. 2ی ی ورزشی در جدول شمارهاز احداث مجموعه
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  : پیامدهای اقدام2ی جدول شماره

ف
دی
ر

 

ی مقوله

 تاثیر
 ی نفوذحوزه اهمیت شدت ماهیت پیامد

قلمرو 

 اجتماعی

احتمال 

 وقوع

زمان 

 وقوع

1 

افزایش 

تعامالت 
 اجتماعی

ارتباط با دیگر ساکنان 

 محله
 زیاد زیاد مثبت

مداخله و 

 بالفصل

مستقی  و 

غیرمستقی
 م

 زیاد
بلند 

 مدت

ارتباط با ساکنان 
 های اطرافمحله

 زیاد زیاد مثبت
مداخله و 

 بالفصل و فراگیر

مستقی  و 

غیرمستقی
 م

 زیاد
بلند 
 مدت

2 
افزایش 

ی سرمایه
 اجتماعی

 زیاد زیاد مثبت پر شدن اوقات فراغت
مداخله و 

 بالفصل و فراگیر
 زیاد مستقی  

کوتاه 
 مدت

 زیاد متوسط مثبت دوری از روزمرگی
مداخله و 

 بالفصل و فراگیر
میان  متوسط مستقی  و 

 مدت

یاد گرفتن مدیریت 

 اوقات فراغت
 زیاد متوسط مثبت

مداخله و 

 بالفصل و فراگیر
میان  متوسط مستقی  و 

 مدت

3 
امنیت 
 بانوان

 زیاد زیاد مثبت افزایش آرامش بانوان
مداخله و 
 بالفصل

مستقی  و 

غیر 
 مستقی 

 زیاد
کوتاه 
 مدت

 زیاد زیاد مثبت افزایش امنیت بانوان
مداخله و 
 بالفصل

مستقی  و 
غیر 

 مستقی 

 زیاد
کوتاه 
 مدت

4 
افزایش 
 سالمت

 زیاد زیاد مثبت آرامش فکری و روحی
مداخله و 
 بالفصل

 زیاد مستقی 
بلند 
 مدت

 زیاد زیاد مثبت سالمت جسمی
و   مداخله
 بالفصل

 زیاد مستقی 
بلند 
 مدت

 بالفصل متوسط متوسط مثبت پزشک مراجعه کمتر به
غیر 
 مستقی 

 متوسط
بلند 
 مدت

5 

مشارکت 

در 

های فعالیت
 ورزشی

افزایش مشارکت در 

 های ورزشیفعالیت
 زیاد مستقی  مداخله زیاد زیاد مثبت

بلند 
 مدت

 متوسط متوسط مثبت تامین سالمت اجتماعی 
مداخله و 

 بالفصل

غیر 

 مستقی 
 متوسط

بلند 

 مدت

 اعتیاد 6

عدم رجوع جوانان و 

 نوجوانان به مواد مخدر
 متوسط متوسط مثبت

مداخله و 

 بالفصل و فراگیر

غیرمستقی

 م
 متوسط

بلند 

 مدت

امکان ترو اعتیاد بعضی 

 از معتادین
 متوسط متوسط مثبت

مداخله و 

 بالفصل و فراگیر

غیر 

 مستقی 
 متوسط

بلند 

 مدت
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  : پیامدهای اقدام2ی جدول شماره

ف
دی
ر

 

ی مقوله

 تاثیر
 ی نفوذحوزه اهمیت شدت ماهیت پیامد

قلمرو 

 اجتماعی

احتمال 

 وقوع

زمان 

 وقوع

7 

تغییر 

سبک 

 زندگی

 متوسط متوسط مثبت فرهنر ورزش کردن
مداخله و 

 بالفصل و فراگیر

مستقی  و 

غیر 
 مستقی 

 متوسط
بلند 

 مدت

 متوسط متوسط مثبت تغییر رفتار افراد
مداخله و 

 بالفصل و فراگیر

غیر 

 مستقی 
 متوسط

بلند 

 مدت

8 
اشتغال 

 زایی

ایجاد فرصت شغلی 

برای ساکنان محله در 
 مجموعه

 متوسط مستقی  مداخله متوسط متوسط مثبت
بلند 

 مدت

9 
ایجاد 
مشاغل 

 جدید

ایجاد فرصت شغلی 
برای کاسبان اطراف 

 مجموعه

 متوسط مستقی   بالفصل متوسط متوسط مثبت
کوتاه 
 مدت

10 

کسب 
درآمد 

برای 

 شهرداری

ی مجموعه به اجاره

 پیمانکار
 مداخله متوسط متوسط مثبت

مستقی  و 
غیر 

 مستقی 

 متوسط
میان 

 مدت

مدیریت مجموعه 

ورزش ی توسط اداره

 منطقه

 متوسط مستقی  مداخله متوسط متوسط مثبت
بلند 

 مدت

11 

هاآلودگی

ی محیط 

 زیستی

 بالفصل و فراگیر متوسط متوسط منفی آلودگی صوتی
غیر 

 مستقی 
 متوسط

میان 

 مدت

 بالفصل و فراگیر متوسط متوسط منفی آلودگی هوا
غیر 

 مستقی 
 متوسط

میان 

 مدت

12 

سر و 

صدای 

جوانان و 
 نوجوانان

کاهش سر و صدا به 

دلیل حضور در 

 ی سرپوشیدهمجموعه

 زیاد مستقی  بالفصل متوسط متوسط مثبت
بلند 

 مدت

 ترافیک 13

افزایش ترافیک در محله 

ی ی مجموعهو محدوده
 ورزشی

 زیاد مستقی  بالفصل زیاد زیاد منفی
میان 
 مدت

افزایش ترافیک در 
 ی اطراف محلهمحدوده

کوتاه  زیاد مستقی  بالفصل زیاد زیاد منفی
 مدت

کوتاه  زیاد مستقی  بالفصل زیاد زیاد منفی کمبود جای پارو 14
 مدت
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  : پیامدهای اقدام2ی جدول شماره

ف
دی
ر

 

ی مقوله

 تاثیر
 ی نفوذحوزه اهمیت شدت ماهیت پیامد

قلمرو 

 اجتماعی

احتمال 

 وقوع

زمان 

 وقوع

جای 

پارو 
 خودرو

دوبله پارو کردن 

 خودروها
کوتاه  زیاد مستقی  بالفصل زیاد زیاد منفی

 مدت

15 

رفت و آمد 

و شلوغی 
 و ازدحام

کاهش رفت و آمد اهالی 

 محله به محالت دیگر
 فراگیر ک  ک  مثبت

غیر 

 مستقی 
 زیاد

میان 

 مدت

افزایش رفت و آمد از 

 محالت دیگر
 بالفصل زیاد زیاد منفی

مستقی  و 

غیر 
 مستقی 

 ک 
کوتاه 

 مدت

 
 

 نظام کاربست و مديريت اجرايي پیامدها -5

 شود. در این فصل به طراحی و تدوین نظام کارآمد ارتباطی، نظام بسامد اجرا و نظام هوشمند پایش پرداخته می

 نظام کارآمد ارتباطي -1-5

ضرورت دارد در مراحل مختلف اقدام  نظام کارآمد ارتباطی نظامی شارکت افرادی که  ست که برای مداخله و م ا

شود. با توجه به تاثیرگذاری یش( مداخله و مشارکت کنند، طراحی و تدوین میای )برنامه ریزی، اجرا و پامداخله

های متعددی درگیر خواهند شد تا شبکه ارتباطی کارآمدی را ها و سازمانمجموعه ورزشی مرودشت، افراد، گروه

فرهنگی  –، معاونت اجتماعی 7ی هایی که با این اقدام در ارتباطند شععهرداری منطقهتشععکیل دهند. سععازمان

شهرداری ناحیه7ی شهرداری منطقه 5ی منطقه و ناحیه ، معاونت حمل 7ی ، معاونت فنی و عمران منطقه5ی ، 

ی ورزشی منطقه و سازمان تربیت بدنی شهر تهران، شورایاری و مدیر ، اداره5و ناحیه  7ی و نقل ترافیک منطقه

تربیت بدنی شععهر تهران، نیروی انتظامی و پلیس  و سععازمان 7ی ورزش منطقه حشععمتیه، اداره –ی قصععر محله

 های اطراف هستند.حشمتیه و محله –ی قصر راهور منطقه و از همه مهمتر ساکنان محله
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 ی کارآمد ارتباطيزنجیره -1-6نمودار 

 

 ریزیهای درگیر با پروژه که در صععورت بروز مشععکل و یا به جهت برنامهبرخی از افراد، نهادها و سععازمان

 گشا باشند در جدول زیر آمده است.توانند در این مسیر راهمشارکتی می

 

 

 

 

احداث 
مجموعه 

ورزشی

7شهرداری منطقه 

5شهرداری ناحیه 

معاونت فنی و 
7عمران منطقه 

شورایاری و مدیر 
-محله قصر 
حشمتیه  

نیروی انتظامی 
-ساکنان محله قصر منطقه

حشمتیه و محالت 
اطراف

پلیس راهور منطقه

اداره ورزش منطقه 
و سازمان تربیت 
بدنی شهر تهران

معاونت حمل و نقل 
و 7و ترافیک منطقه 

5ناحیه 

معاونت اجتماعی و 
و 7فرهنگی منطقه 

5ناحیه 
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 ی ورزشي مرودشتهای درگیر در احداث مجموعه: افراد و گروه3جدول شماره 

 تلفن آدرس فرد / گروه ردیف

-88496950 جنب پارکینر طبقاتی-خ شهید قندی-سهروردی شمالی 7ی شهرداری منطقه 1

64 

ساختمان  –خیابان اجاره دار  5ی ناحیهشهرداری  2 صفی،  شیخ  تقاطع خیابان 

 5شهرداری ناحیه 

77585609 

معععاونععت اجتمععاعی و فرهنگی  3

 7ی منطقه

-88496950 جنب پارکینر طبقاتی-خ شهید قندی-سهروردی شمالی

64 

ساختمان  –خیابان اجاره دار  5ی معاونت اجتماعی ناحیه 4 صفی،  شیخ  تقاطع خیابان 

 5شهرداری ناحیه 

77585609 

-88496950 جنب پارکینر طبقاتی-خ شهید قندی-سهروردی شمالی 7ی معاونت فنی و عمران منطقه 5

64 

یک  6 قل و تراف مل و ن نت ح عاو م
 7ی منطقه

-88496950 جنب پارکینر طبقاتی-خ شهید قندی-سهروردی شمالی
64 

ساختمان  –خیابان اجاره دار  5ی ترافیک ناحیهمعاونت  7 صفی،  شیخ  تقاطع خیابان 
 5شهرداری ناحیه 

77585609 

 –ی قصعععر شعععورایععاری محلععه 8
 حشمتیه

انتهای خیابان معل  خ شهید گوهری انتهای کوچه شهید 
 خرمی شاد

88427784   

انتهای کوچه شهید انتهای خیابان معل  خ شهید گوهری  حشمتیه –ی قصر سرای محله 9

 خرمی شاد

88427784   

-88496950 جنب پارکینر طبقاتی-خ شهید قندی-سهروردی شمالی 7ی ی ورزش منطقهاداره 10

64 

اداره کل ورزش و جوانان اسعععتان  11

 تهران

 -روبروی بیمارسعععتان طرفه -باالتر از میدان بهارسعععتان

 کوچه استقالل

775342213- 

بان آزادی  تهران سازمان ورزش شهرداری 12 یادگار امام  -خیا پشعععت شعععهرداری  -تقاطع 

سعععازمان ورزش  -کوچه شعععهید مشععععوف  - 10منطقه 

 نشهرداری تهرا

66051551-4 

بان  7ی نیروی انتظامی منطقه 13 نا( خیا پادا م.  -خ. عشعععقیار )نیلوفر(  -خرمشعععهر )آ

 15339 : و.پ -شهدای هویزه )نیلوفر( 

88764045-6 

 88830804 پایین تر از کوچه مریوان -خ. سهروردی جنوبی  -تهران  7ی راهور منطقهپلیس  14
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 نظام بسامد اجرا -2-5

های صععورت گرفته بر روی آنها، ها و بررسععیدر این بخش ابتدا بر اسععاس اطالعات حاصععل از پیمایش و تحلیل

عدیل و بهبود ی پیشعععنهادهایی برای مدیریت اجرایی با تعیین ماهیت چهارگانه ناس، حداقل سعععازی، ت اجت

شود پیشنهادهای تکمیلی به همراه تصاویر مربوطه ارائه شده است تا بتوان به آنچه که وضعیت مطلوس تلقی می

 دست یافت.

سوله سازی  شت جهت تغییر کاربری قبل از ارائه هرگونه راهکار مدیریتی در خصوا به های خیابان مرود

های ورزشی و حتی قسمت ساخته شده اتاف ابتدا پیشنهاد دارد که بهتر است سوله ی ورزشی تی برای مجموعه

 ها تخریب و ساختمانی با شرایط بهتر ساخته و مجهز گردد.در جلوی سوله

حشمتیه در بخش توجیه اقتصادی  –ی قصر و محله 7ی بنابر برآوردهای هزینه و قیمت امالو در منطقه

سازی طرح تی  اتاف به این نتیجه  صادی دارد اما به ساخت مجدد در همین زمان توجیه اقت سید که تخریب و  ر

 ی در نظر گرفته توجیهی ندارد و منطقی نیست.مجموعه با توجه به بودجه

سوله شدند در محدودهاین  ساخته  شهر بوده و در نزدیکی زندانی بوده ها در زمانی که  ای تقریبا خارج از 

کردند و این منطقه تقریبا خالی از سکنه بوده است. اما در شرایط افش زندگی نمیاست که شهروندان زیادی اطر

سوله شان ندارند و منظرهها همخوانیفعلی این  اند. پیشنهاد ای نازیبا برای محله به وجود آوردهای با محیط اطراف

حاضععر اسععت در زمان ها تخریب و سععاختمانی مجهز و چند طبقه سععاخته شععود. البته تی  اتاف شععود سععولهمی

 های ساخت مجدد نیز با تی  طراح همکاری نماید.بررسی

های چند ی آبی، سعالنی ورزشعی کامل شعامل مجموعهتوان در کنار سعاخت یک مجموعههمچنین، می

سالنمنظوره برای ورزش شی های مخصوا ورزشهای توپی،  سالن ورز سازی و هرگونه  سالن بدن  های رزمی، 

خودرو، بخش اداری و تجاری نیز به سعععاختمان افزود و از  100کینر طبقاتی با گنجایش باالی مورد نیاز، پار

 اجاره دادن واحدهای اداری یا تجاری نیز درآمدزایی کرد.
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شه ساخت یک مجموعهمعاونت فنی و عمران منطقه، نق ست. ای را جهت  شی کامل طراحی کرده ا ی ورز

توان با کمک طراحان ماهر شعععهرداری طرحی ی زمینی دارد. میطبقهطبقه ی منفی و یک  4البته این طراحی 

 ارائه نمود تا ساختمان چند طبقه و چندمنظوره ساخته شود.

 مدیریت پیامدهای احداث مجموعه ورزشی -1-2-5

   : مديريت پیامدهای احداث مجموعه ورزشي4جدول شماره 

 نهاد مربوطه ماهیت راهکار پیامد

افزایش ارتباطات 

 اجتماعی

 ی ورزشیتشویق شهروندان به حضور در  مجموعه -

 های همگانی و تعاملیپیاده سازی بازی -

 ایجاد فضای شاد و سال  برای ورزشکاران -

 های ورزشیتشکیل تی  -

 های جمعی و مسابقات ورزشیبرگزاری برنامه -

 های ورزشیدعوت از شهروندان در شرکت در برنامه -

 افزایشی

معاونت اجتماعی و 
، 7فرهنگی منطقه 

ی ورزش منطقه، اداره

مدیر محله و مدیریت 
 مجموعه ورزشی

ی افزایش سرمایه

 اجتماعی

های مربوط به جلب مشارکت ساکنان محله در برنامه -
 محله

ها و خدمات جلب اعتماد شهروندان در خصوا فعالیت -

 اجرایی شهرداری

مشارکت گرفتن از ساکنان در خصوا اجرای برنامه ها و  -
 ماتخد

 نیازسنجی از ساکنان در خصوا مشکالت محله -

 افزایشی

معاونت اجتماعی و 

، 7ی فرهنگی منطقه

روابط عمومی شهرداری 

منطقه، مدیر محله و 
 شورایاری محله

ایجاد امنیت برای 

 بانوان

حضور فعال نیروی انتظامی در ساعات خلوتی محله و گشت  -

 زنی

ساعت کاری  های مجموعه بر اساستنظی  زمانبندی سانس -
 مرکز شهربانو

 افزایشی

نیروی انتظامی منطقه، 

ی ورزش منطقه، اداره

مدیریت مجموعه و 
 مدیریت مرکز شهربانو

 افزایش سالمت

تشویق افراد به استفاده از مجموعه ورزشی به طرق مختلف  -

 با دادن سوبسیدها و تخفیفات خاا

اجرای برنامه های جانبی در مجموعه از جمله مسابقات  -

 ورزشی

های آموزشی در خصوا تاثیر ورزش بر برگزاری کالس -
 سالمت جس  و روح

 افزایشی

معاونت اجتماعی و 
ی فرهنگی منطقه، اداره

ی ورزش منطقه، ادراه

 سالمت منطقه

افزایش مشارکت 
های در فعالیت

 ورزشی

تشویق ساکنان به استفاده از مجموعه با دادن امکانات و  -
 محله تسهیالت ویژه به ساکنان

 افزایشی
معاونت اجتماعی و 
ی فرهنگی منطقه، اداره

ورزش منطقه، مدیریت 
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   : مديريت پیامدهای احداث مجموعه ورزشي4جدول شماره 

 نهاد مربوطه ماهیت راهکار پیامد

ی در نظر گرفتن مبلغ هزینه دریافتی با توجه به بودجه -
 هاپایین خانواده

برگزاری مسابقات ورزشی در مجموعه و در نظر گرفتن  -

 جوایز ارزنده

مجموعه ورزشی با 
 همکاری مدیر محله

 کاهش اعتیاد

های نوجوانان و جوانان برای شرکت در فعالیتتشویق  -

 ورزشی جهت گذران اوقات فراغت

دادن سوبسیدهای خاا به معتادان در صورت ترو و رجوع  -
 به امر ورزش

 تبلیغات گسترده در سطح مدارس محله -

 کاهشی

معاونت اجتماعی و 

ی فرهنگی منطقه، اداره

ورزش منطقه، مدیریت 
مجموعه ورزشی با 

 محلههمکاری مدیر 

تغییر سبک 
 زندگی

 الگو برداری در خصوا فرهنر ورزش کردن و سالمت بدن -

های آموزشی در مجموعه جهت نوع تغذیه و برگزاری کالس -

ورزش مناسب برای رسیدن به سالمت و کاهش بیماری هایی 

 نظیر چاقی، دیابت، فشارخون و ...

ارائه تسهیالت خاا به بیماران جهت استفاده از امکانات  -

 ورزشی

های آموزشی شرکت ارائه تسهیالت به افرادی که در کالس -
 اند.کرده

 تعدیل

معاونت اجتماعی و 

ی فرهنگی منطقه، اداره
ورزش منطقه، مدیریت 

مجموعه ورزشی با 

 همکاری مدیر محله

گذران اوقات 

 فراغت

ی ورزشی از تشویق شهروندان برای استفاده از مجموعه -

ی نقش طبیعت ها در زمینهدیسیطریق توزیع بروشورها و 
ها و در نتیجه امکان تاثیر گذاری در شادابی در تغییر ذهنیت

 خانواده و غیره

آموزش مدیریت گذران اوقات فراغت ساکنان و دور کردن  -
 آنها از روزمرگی و بی تحرکی

 تعدیل

معاونت اجتماعی و 
ی فرهنگی منطقه، اداره

ورزش منطقه، مدیریت 

با مجموعه ورزشی 

 همکاری مدیر محله

 اشتغال زایی
استخدام نیروی کار و خدماتی مورد نیاز مجموعه از بین  -

 حشمتیه -ی قصر جوانان ساکن محله
 تعدیل

معاونت اجتماعی و 
ی فرهنگی منطقه، اداره

ورزش منطقه، مدیریت 

 مجموعه ورزشی

ایجاد مشاغل 
 جدید

 در نظر گرفتن مکانی برای کودکان در مجموعه -

 نظر گرفتن مکانی برای بوفه در مجموعهدر  -

 در نظر گرفتن مکانی برای فروش لوازم ورزشی در مجموعه -
 تعدیل

معاونت اجتماعی و 

فرهنگی منطقه، معاونت 

فنی و عمران منطقه، 
ی ورزش منطقه، اداره

مدیریت مجموعه 

 ورزشی
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   : مديريت پیامدهای احداث مجموعه ورزشي4جدول شماره 

 نهاد مربوطه ماهیت راهکار پیامد

آلودگی صوتی و 

 هوا

به در نظر گرفتن سرویس های رفت و آمدی برای مراجعان  -
 سایر نقاط محله برای دسترسی راحت آنها به مجموعه

 تغییر وضعیت حمل و نقل عمومی در محله -

 ارائه راهکارهای ترافیکی در ساعات شلوغی محدوده -

 کاهشی

معاونت اجتماعی و 
فرهنگی منطقه با 

همکاری و همیاری 

معاونت ترافیک و پلیس 

 راهور منطقه

سر و صدای 
 جوانان و نوجوانان

ی بوستان و جوانان و نوجوانانی که در محدودهانتقال  -

های محله مشغول بازی هستند مخصوصا در تابستان به کوچه
مجموعه از طریق دادن تسهیالت و تخفیفات خاا به آنها در 

 صورت استفاده از مجموعه

 کاهشی

معاونت اجتماعی و 

فرهنگی منطقه با 
 همکاری مدیر محله

 ترافیک

 در ساعات شلوغی محدودهارائه راهکار ترافیکی  -

های مجموعه بر اساس تعطیلی مدارس تنظی  ساعات سانس -

 و ساعات شلوغی محدوده

 کاهشی

معاونت اجتماعی و 

فرهنگی منطقه، معاونت 

ترافیک و مدیریت 

 مجموعه

کمبود جای پارو 
 خودرو

 ساخت پارکینر در اطراف مجموعه -

خیابان ساخت پارکینر مکانیزه در انتهای بوستان جنب  -

 پلیس

 کاهشی

معاونت اجتماعی و 

فرهنگی منطقه، معاونت 
ترافیک و پلیس راهور 

منطقه و معاونت فنی و 

 عمران منطقه

رفت و آمد و 

 شلوغی

تنظی  سانس مراجعه به مجموعه بر اساس ساعات ترافیکی  -

 و شلوغی محدوده
 کاهشی

معاونت اجتماعی و 

ی فرهنگی منطقه و اداره

مدیریت ورزش منطقه و 
 مجموعه

 

 راهکارهای مدیریتی -2-2-5

حشعمتیه، مدیران و مسعالوالن منطقه و نیز  –ی قصعر با در نظر گرفتن مجموع مشعکالت از نظر سعاکنان محله

توان شععود. میی راهکارهای اجرایی پرداخته میکارشععناسععان گروه اتاف در اربطه با کاهش اثرات منفی، به ارائه

 گیرند. راهکارهای بیرونی و درونی. های متفاوتی قرار میگفت هر کدام از راهکارها در دسته

رهایی هسعععتند که در رابطه با مشعععکالت نهادی و نیز پیامدهای ثانویه و کاراهکارهای بیرونی آن دسعععته راه

 گردند.ی ورزشی مطرح میراهکارهای درونی در رابطه با مسائل کیفی و جاری مجموعه
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 کارهای درونيراه -1-2-2-5

 های اطراف:حشمتیه و محله –ی قصر اطالع رساني به ساکنان محله -

های الزم در جهت ی ورزشی به تنهایی تاثیری بر سالمت افراد ندارد، بلکه باید اطالع رسانیساخت یک مجموعه

به معاونت ی بهینه برده شععود. بنابراین، معرفی مجموعه به سععاکنان صععورت گیرد تا از امکانات موجود اسععتفاده

ای شود تا از ه  اکنون تبلیغات گستردهیه میبردار اصلی پروژه است توصاجتماعی و فرهنگی شهرداری که بهره

تواند از سرای محله های اطراف در خصوا مجموعه صورت دهد. این امر میحشمتیه و محله -ی قصر در محله

ساکنان محله شورهایی به  صب بنرهای تبلیغاتی و ارائه برو صر شروع و تا ن شمتیه و محله -ی ق صورت ح های 

ی اول نازع در جهت جذس مخاطبین است و از آنجا که مخاطبان این مجموعه در مرحلهگیرد. تبلیغات امری بالم

های اول حشمتیه هستند باید از محله شروع شود اما، با توجه به اینکه ممکن است در ماه -ی قصر ساکنان محله

ست از قبل از افتتاح مجموعه اقدام به  صورت گیرد بهتر ا ستقبال  سال اول عدم ا شود تا یا حتی  سانی  اطالع ر

ست چون در  سریعتر مجموعه ا ساخت هر چه  شوند. اما، این امر نیز در گرو  ستفاده از مجموعه  مردم ترغیب به ا

 صورت دیر ساخته شدن مجموعه امکان ریزش مراجعه کننده وجود داشته باشد. 

 باال بردن سطح کیفیت ساخت مجموعه: -

سالن سازی و بهرههای توپی و رزمی دهای ورزشدر بخش  سب  ساخت و ر ابتدا منا گیری از معماری مدرن در 

سالن ست که باید بدان توجه گردد، اما در تجهیز  ستفاده برای مراجعه کنندگان از عواملی ا شتن امنیت ا ها و دا

ها حتی االمکان مکانی برای تماشاچیان طراحی گردد تا بتوان در مجموعه شود تا در ساخت سالنکل توصیه می

ساخت سابقات ورزشی را طراحی و اجرا کرد تا به جذس مراجعه کنندگان بیشتری بیانجامد. همچنین، در جهت م

های پی. وی. کفپوش ( استفاده گردد زیراPVCهای پی. وی. سی )گردد تا از کف پوشکف پوش سالن توصیه می

، اما هسعتندسعرما  بل گرما ودر مقا مناسعبی و عایقمقاوم در برابر آتش سعوزی هسعتند، همچنین  سعی سعبک

ارتجاعی بودن  ، قابلیت جذس ضععربه وهای ورزشععیقابل اسععتفاده در سععالنهایی وی. سععی .مهمترین ویژگی پی
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سیب ست که آ سب آن ا شی از فعالیتمنا شی را به حداقل میهای ممکن وارده نا شدید ورز ساند، چرا که های  ر

ی ورزشععی بهتر اسععت از لحا  نین، سععاختمان مجموعهبسععیار اهمیت دارد. همچحفظ سععالمتی ورزشععکاران 

 های رطوبتی، حرارتی و صوتی مجهز باشد.عایق

شتر افراد  شود زیرا بی صاا داده  سمتی به ایروبیک اخت ست ق سازی در ابتدا بهتر ا سالن بدن در بخش 

بدنسازی نیز از کف  شود در سالنروند، توصیه میهایی میهای اخیر به سراغ چنین ورزشبالخص بانوان در سال

ها بهتر است تمام دیوارهای سالن ی امنیت ورزشکاران استفاده گردد. در دیوارههای پی. وی. سی به واسطهپوش

های بدنسازی و ایروبیک از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین، های قدی قرار گیرد که این امر در ورزشآینه

 شود از مرغوبترین آنها استفاده گردد. های بدنسازی سعیدر استفاده از دستگاه

 تامین ايمني ساختمان  -

سال قرار است ساخته شود، تامین ایمنی ساختمان  50ی فوق در سوله هایی با قدمت باالی از آنجا که مجموعه

های مهندسععین شععرکت سععازنده و معاونت فنی و عمران اهمیت بسععیار باالیی دارد. همچنین، با توجه به گفته

صیه  منطقه، ست. با این حال، تو شده ا ست و مستحک  ارزیابی  شده ا سنجیده  شهرداری  سازه توسط  ستحکام  ا

سالمی ستحکام بنا برای  ساختمان به طور کامل از لحا  ا سوزی و هر شود تا  های متمادی در برابر زلزله، آتش 

نشعععانی و ... در تمامی آتشهای همچنین، ابزارهای تامین ایمنی مانند کپسعععول ای ایمن شعععود.گونه حادثه

 های ساختمان قرار داده شود.قسمت

 تعمیر و نگهداری ساالنه -

ای که به با توجه به قدمت سععاختمان، تعمیر و نگهداری سععاختمان از اهمیت باالیی برخودار اسععت. بنا به هزینه

هتر است هر سال مجموعه گیرد لزوم تعمیر و نگهداری ساالنه بسیار اهمیت دارد. بجهت بهسازی دارد صورت می

سی و واکاوی  سایل نگهداری، مورد برر سازه، امکانات و و ستحکام  سط معاونت فنی و عمران منطقه از لحا  ا تو

 قرار گیرد تا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه گرفته شود. در واقع پیشگیری بهتر از درمان است.
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 ايشي و سرمايشيی مناسب، گرمهای تهويهها به سیستممجهز کردن سالن -

شکارانسالن شی به علت فعالیت بدنی ورز سالن ، های ورز شتر هوای  ست. نیازمند به تعویض و تهویه بی  یهیکلا

را داشععته باشععند.  طوالنی در یک روزها باید قابلیت کار در مدت زمان نصععب در سععاختمان تهویه قابل تجهیزات

 . انجام شود که حداقل فضای ممکن اشغال گرددای ها باید به گونهطراحی و نصب این سیست 

سیست  سالندر  ستفاده قرار میهای قدیمی که برای گرمایش  شی مورد ا گیرد موتورخانه و کلیه های ورز

ستی در روزهای تعطیل  سالن بای شرایط دمایی مطلوس را برای روز نیز تجهیزات گرمایشی  شوند تا بتواند  روشن 

سالن بوجود آورند. در سیار زیادی مصرف بعد  سوخت ب سیست  گرمایش،  صورتیکه اگر این می این نوع  شود در 

شوند در کمترین زمان سالن شی مرکزی مجهز  سیست  گرمایش تاب شی موضعی و یا  سیست  گرمایش تاب ها به 

سالن به درجه مطلوس  30ممکن )در حدود  سدمیدقیقه( دمای  سامانه صورت که. بدین ر شن بودن  ، عدم رو

ایش تابشی در روزهای تعطیل و ساعات قبل از استفاده سالن، صرفه جویی چشمگیری را در مصرف سوخت گرم

ست  سی سه با  ست قدیمی دارد. در واقع های گرمایش در مقای سی ستفاده از  سالنا شی در  های های گرمایش تاب

 کند.مفید و کاربردی خواهد بود و در مصرف انرژی صرفه جویی می ورزشی بسیار

ستمی که می سی سالنبهترین  شی از جمله تنظی  دما، تنظی  رطوبت و هوای تواند تمام نیازهای تهویه  های ورز

 تازه مورد نیاز را تامین نماید، سیست  تهویه مطبوع هواساز است.

 نصب سیستم روشنايي مناسب -

شی برای ورزشسالن ستفاده قرار های ورز شی مورد ا گیرد که نیاز به امکانات میهای مختلف و اتفاقات غیر ورز

توجه  با. نورپردازی متفاوتی دارند. نوع و سطح روشنایی سالن باید متناسب با بیشترین مورد استفاده از آن باش

تواند تمام های مختلف میزان متفاوتی از روشعععنایی را نیاز دارند، یک پالن نورپردازی عموما نمیاینکه ورزش به 

بنابراین ضروری است که سیست  کنترلی روشنایی برای ایجاد سطوح مختلف نوری در نظر  نیازها را برآورده کند.

شود شی می .گرفته  سالن ورز های زیادی را پوشش دهد باید همخوانی الزم با این تواند فعالیتاز آنجایی که یک 

شود. این به برگزارکنندگان اجازه میفعالیت های مختلف را به نمایش لیتدهد که به راحتی فعاها در نظر گرفته 
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ای نصب منابع روشنایی باید در برابر برخورد توپ و یا نصب متراک  مقاوم باشد و ه  چنین باید به گونه. بگذارند

 .شوند که احتمال گیر کردن اشیاء مابین یا پشت آنها وجود نداشته باشند

های ورزشی صورت پذیرد تا مزاحمتی عالیتپیش بینی پنجره برای استفاده از نور طبیعی باید با توجه به ف

شود از نورهای غیر مستقی  در باالی دیوارها و برای بازیکنان فراه  نشود. برای روشنایی عمومی سالن توصیه می

شود، به گونه ستفاده  سقف ا شنایی طبیعی و یا تقویت یا  صنوعی بتواند به راحتی جایگزین رو شنایی م ای که رو

 ن اینکه منبع روشنایی جابه جا شود.کننده آن شود، بدو

شنلیی همچنین،  سالن بروی کیفیت رو سزایی دارند، از جمله اجزای  توان ی این عوامل و اجزا میتاثیر ب

 موارد زیر را نام برد که باید به آنها توجه شود:

ب باشعند تا از بلکه باید مات یا دارای جالی مناسع ها نباید زیاد براق و درخشعان باشعند،کف پوش: هاکف

 .ایجاد نشود ... ی ناشی از انعکاس نور که منجر به ایجاد تصویر منابع نور و بازی کنان وروشنایی زننده

و شرایط است ی نور و اجسام در ساخت دیوارها نباید از مصالحی استفاده شود که منعکس کننده: دیوارها

 .رنر دیوار باید یک دست و بدون گسستگی باشد. همچنین برای ورزشکاران به وجود آوردنامطلوبی را 

 .رنر سقف باید روشن و یکنواخت باشد و همچنین خصوصیات مربوط به دیوار و کف را دارا باشد: سقف

 ساخت محلي برای نگهداری کودکان  -

کنند شععود تا در سععاختمان مجموعه اتاق کودو طراحی گردد تا بانوانی که به مجموعه مراجعه میتوصععیه می

صیه مینگرانی شند. تو شته با ساخت ای از بابت فرزندان خود ندا ضر که هنوز  شود گروه فنی و عمران در حال حا

 ی ساخت است برای این امر طرحی را ارائه نمایند.مجموعه در مرحله

 در نظر گرفتن مکاني برای بوفه -

شکاران در اکثر مجموعه ستراحت ورز شی وجود بوفه و مکانی برای ا صیه میهای ورز ست. تو شود در ضروری ا

شتن بوفهمجموعه شود و برای دا شده به این امر توجه  صورتی که  اگر مکانی در نظر گرفته ن ای خارج ی فوق در 

 ای صورت گیرد.های فوق برنامه ریزی و طراحیاز سالن
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 راهکارهای بیروني -2-2-2-5

 ی ورزشيی مديريت مجموعهنحوه -

برداری به پیمانکار واگذار نگردد. این امر به دلیل این است امکان مجموعه در زمان بهرهشود در صورت توصیه می

های مجاور به این مجموعه بیایند از حشمتیه و چه محله -ی قصر که مراجعه کنندگان این مجموعه چه از محله

ضعیت مالی خوبی برخوردار نمی سودآو شند و پیمانکار با توجه به در نظر گرفتن  وری خود و حتی با توجه به با

ی دولتی را تعریف کنند، پیمانکار به دنبال سععود آوری خود این امر که سععازمان تربیت بدنی و شععهرداری تعرفه

ستفاده از مجموعه می ضور افراد ک  توان به ا ست و این منجر به عدم ح صیه میا سط شود. تو شود مجموعه تو

 یت گردد.ی تربیت بدنی مدیرخود شهرداری و اداره

های ی تربیت بدنی منطقه با دادن سععوبسععیدهایی به مدارس و ارگانی ورزشععی و ادارهمدیریت مجموعه

سطح منطقه سانس 7ی دولتی و غیر دولتی در  صیاقدام به جذس مخاطب نماید. همچنین،  ای برای های اختصا

 باشد.کارمندان، دانش آموزان و حتی دانشجویان به طور جداگانه وجود داشته 

 شود تسهیالتی را برای آنان جهت استفاده از مجموعه در نظر گرفته شود، تسهیالتی نظیر :پیشنهاد می

 در نظر گرفتن حداقل هزینه استفاده از امکانات ورزشی برای ساکنان محله 

 شویقی ستفاده یک دادن ت سه ا ستفاده کنندگان از مجموعه مبنی بر اینکه هر چند جل های به ا

 رایگان داشته باشند.ی جلسه

 ی سالمت و آموزش کمک گرفته شود تا برای شود که از خیرین در حوزهو در نهایت توصیه می

 ساکنان ک  درآمد منطقه نیز امکان استفاده از مجموعه فراه  شود.
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 به کارگیری نیروی کار محله در مجموعه ورزشي -

خدماتی مجموعه از بین سععاکنان محله انتخاس شععوند. این امر به جهت اشععتغال زایی برای جوانان محله، نیروی 

ستفاده مفید و می شی گردد و عالوه بر ا ساس تعلق خاطر به مجموعه ورز شارکت مردمی و اح تواند به افزایش م

ضایی خاا در  شتن حس تعلق خاطر به ف شی منجر حفظ و نگهداری مجموعه گردد. دا صحیح از امکانات ورز

 دهد.احساس تعلق بیشتر به محله را می یک محله به افراد

 رفع معضل ترافیکي و جای پارک خودرو -

ی اطراف مجموعه و تعداد ک  پارکینر مجموعه از بزرگترین معضل ترافیک و عدم جای پارو خودرو در محدوده

ست که با توجه به گفته ضر امکان رفع آن وجود ندارد.مشکالت این طرح ا سرلک در حال حا البته  های مهندس 

ستان باغ موزه قصر )لبه ساخت پارکینر مکانیزه وجود دارد. در قسمت جنوبی بو ی خیابان پلیس( فضایی برای 

صحبت شده با معاونت ترافیک ناحیهبنابر  ساخت  5ی های انجام  پارکینر مکانیزه وجود  4در آن قسمت امکان 

جای  12ی سعععاخت یک پارکینر مکانیزه با ینهجای پارو دارد. البته هز 18تا  12دارد که هر پارکینر بین 

میلیارد تومان  2جای پارو خودرو  12پارکینر مکانیزه با  4میلیون تومان اسعععت که برای  500پارو حدود 

ها باز ه  معضعععل ترافیک و جای پارو در محدوده رفع اعتبار الزم اسعععت. اما، با وجود سعععاخت این پارکینر

مدیران ارشد سازمان در این خصوا از نظر مهندسان کارآمد استفاده کنند تا  شود و بهتر است مسالوالن ونمی

 شرایط را به بهترین نفع تغییر دهند.

 ی آبي در محلهاحداث مجموعه -

صر محله شمتیه فاقد مجموعه –ی ق ستهح ست و این امر یکی از نیازها و خوا ساکنان محله ی آبی ا صلی  های ا

ها ای وجود دارد که در صورت همکاری سازمان پاروفضای بزرگ و بالاستفاده هاباشد. در قسمت پشت سولهمی

 و فضاهای سبز شهریامکان ساخت یک استخر استاندارد وجود دارد.
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اندازی نظارت و پایش نیز باشعععد، تواند مجری راهیابد. تی  اتاف میطرح اتاف با نظام نظارت و پایش خاتمه می

ای عملیاتی است که به معنای محقق ساختن دست آوردهای اتاف است. مفروض آن است ن این دیگر مرحلهلیک

ست که می شده به حدی منعطف ا ضرورت تکرار برخی بخشکه نظام نظارت و پایش طراحی  های اتاف را تواد 

ضرورت انجام مطالعات جدید  صورتی که در جریان مدیریت تاثیرات،  شود، این کار تشخیص دهد و در  احساس 

شی  صعورت خواهد گرفت. همچنین کیفیت طراحی نظام نظارت و پایش تاثیر زیادی بر عملیاتی شعدن و ثمربخ

 (. 190: 1389کل اتاف خواهد داشت )فاضلی، 

در نظام هوشعععمند پایش حفظ تعامالت با گروه اتاف و مجریان، بعد از اتمام کار گروه اتاف حایز اهمیت 

ست. در واقع ارائه راه سطح گزارش ا شده، نبادی تنها در  سایی  شنا کارهای مدیریتی جهت کاهش تاثیرات منفی 

ستای اثر گذاری بهتر تاثیرات در کنار تی  شهرداری می باقی بماند و این گروه در را شته مدیریتی  تواند حضور دا

باشد. از سوی دیگر ممکن است تاثیرات دیگری در حین انجام اقدامات مدیریتی نسبت به گذشته بروز پیدا کرده 

 که در این صورت باید مورد شناسایی قرار گیرند. 

گیری و پایش های مراقبت هوشعععمند و اندازههای جبران، برنامهنظام هوشعععمند پایش، شعععامل برنامه

ست. که بازخوردهای آثار و پیامدهای اقدام مداخله ضوع ا سب زمان و مو شاوره به حامی بهرهای بر ح بردار ارائه م

 نظام کاربست، توسط گروه اتاف انجام خواهد گرفت.از مراحل  یکهنگام هر برای اجرای درست و به

 نفعانضافی مادی/غیرمادی برای ذیهای اسازمانی، جهت پیشگیری از بروز هزینه هایهماهنگی 

  فعال بودن شورایاران محلی با هدف پایش و مراقبت از طرح اجرا شده با مشارکت کسبه و شهروندان

 نهادهای مردمو سازمان

  کارفرما با کسععبه و سععاکنین محلی و مشععاوره با محقق مجری اتاف در جهت رفع  ارتباطاتافزایش

 نواقص احتمالی طرح.
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  فرهنگی شعععهرداری منطقه در حمایت از طرح و نتایج آن با کمک  –معاونت اجتماعی  رهبرینقش

 نفعهای ذیسازمان

ضر، در زمان احداث مجموعه صورت گرفته است، همچنین، با توجه به اينکه اتاف حا ی ورزشي 

 ی اسـکلت بندی اسـت وجود ندارد اما، تیم اتاف باها که در مرحلهامکان تخريب بخش جلوی سـوله

های مذکور اقدام به دهد شهرداری به جای بهسازی سولههای انجام شده پیشنهاد ميتوجه به بررسي

 ی ورزشي چند منظوره نمايد. زيرا اين امر اقتصادی تر است.تخريب و ساخت يک مجموعه

 
 


