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ارزيابي تأثير اجتماعي احداث زمين چمن مصنوعي درمحله صادقيه(منطقه  81تهران بزرگ)
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چكيده:
فضاي شهري را می توان يك نمونه از فضاي جغرافيايی قلمداد نمود که توسط فرايندهاي طبيعی نظام يافته بوسييله
انسان ،شرايط اجتماعی ،سياسی و به طور کلی فرهنگی هر جامعه شكل میگيرد .پروژههاي شيهري نييب بيه عنيوان
بخشی از پروژه هاي اجرايی که در محيطی انسانی عملی میشوند پيامدهاي اجتمياعی و فرهنگيی ،عي وه بير سياير
پيامدهاي اقتصادي و زيست محيطی را در پی دارند .لذا پروژهي حاضر در صدد بوده است تا با بررسی آثار اجتماعی
پروژه احداث زمين چمن مصنوعی شهيد زقر در منطقه  81شيهرداري تهيران زمينيه مشيارکت راهکارهياي تقوييت
پيامدهاي مثبت و کاهس پيامدهاي منفی حاصل از اجراي اين پروژه را ارايه کند .بر اين اساس با استفاده از ترکيبی
از روشها و تكنيك هاي گردآوري اط عات اعم از روشهاي کمّی ،کيفی ،ميدانی و اسنادي ،ت ش شده تا نگاهی نسبتاً
همه جانبه به ابعاد و پيامدهاي پروژه مورد بررسی به ويژه در پرتو نيازها ،اقتضائات ،دغدغهها و نظرات مردم اجتميا
محلی صورت پذيرد.

كليد واژهها :ارزيابی اجتماعی تأثير ،اجتما محلی ،زمين چمن مصنوعی ،منطقه  ،81محله صادقيه

مقدمه
پروژههاي شهري را میتوان به عنوان پديدههايی قلمداد نمود که قادرند محيط اطراف خيود را بيه واسيطه
ظهور هنجارها و ارزشهاي جديد ،تحت تاثير قرار دهند .به عبارت ديگير پيروژههياي شيهري داراي اثراتيی
هستند که اين اثرات میتوانند بر اجتماعات محلی ،افراد ،گروهها ،سازمانها ،نهادها و ...موجود در محدوده و
حوزه نفوذ پروژه موثر بوده و عملكرد آنها را بهسامان و يا نابسامان گردانند .در اين راسيتا تفكير حياکم بير
مديريت شهري به عنوان تفكري مشارکتجيو و مشيارکت يي محيور ،در صيدد اسيت تيا تياثيرات اجتمياعی
پروژههاي شهري را مورد مداقه و ارزيابی قرار داده و از اين رهگذر با سنجش وضع موجيود ،شناسيايی افيراد
ذينفع(زيانبيننده و سودبرنده) و شناسايی تاثيرات مثبت و منفی ،با کمك ابيبار سيناريو ،آينيدهي مثبيت،
منفی و واقعبينانهي ناشی از پيامدهاي پروژه را پيشبينی نمايد .با مطالعهي اين ابعياد اسيت کيه ميیتيوان

 - 1دانشجوي دکتري جامعه شناسی فرهنگی ،مدرس دانشگاه ،تلفنemail: mrp_60@yahoo.com ، 90841982190 :
1

ميبان موفقيت اين پديدهها را افبايش داد .اين در حالی است که عدم بررسی اين تاثيرات ،مطابق با تجربهي
پروژههاي پيشين ،میتواند آثار زيانباري را به همراه داشته و پروژه را به شكست و اعتماد به مديريت شهري
را خدشهدار سازد .در ايين راسيتا اگير اتا(ارزييابی تياثير اجتمياعی  )Social Impact Assessmentرا دانشيی
کاربردي براي ارائهي راهكارهايی به تصميمگيران در نظر گيريم ،پژوهش حاضر در صدد بوده اسيت کيه بيه
ارزيابی اثرات اجتماعی پروژه احداث و تجهيب اماکن ورزشی روباز سطح منطقه (81زميين چمنيی مصينوعی
شهيد زقر) بپردازد .در اين خصوص با توجه به آن که پروژه ياد شده يكی از اماکن ورزشی روبياز موجيود در
در منطقه  81قلمداد میگردد و به دليل قرارگرفتن در يكی از مناطق محروم تهران ببرگ ،میتواند ع وه بر
باال بردن سرانه فضاهاي فرهنگی و ورزشی سطح شهر ،امكان مناسبتري را براي غنیسيازي اوقيات فراغيت
جوانان و عموم شهروندان اين منطقه فراهم آورد ،از اهميت ويژهاي برخوردار بوده و به ويژه با توجيه بيه در
حال ساخت بودن يك سالن چند منظوره در مجاورت اين زمين ،شيرايط آتيی بيراي اسيتفاده ورزشيكاران و
ع قمندان منطقه مهيا خواهد گرديد .لذا جستجوي اصلی اين پژوهش حول اين محور بوده است که احداث
و تجهيب اماکن ورزشی روباز سطح منطقه (81زمين چمنيی مصينوعی شيهيد زقير) از نظير ذينفعيان چيه
پيامدهاي اجتماعی به دنبال خواهد داشت و با چه تغييرات يا تعديلهايی میتوان به بهترين وجه نظر آنها
را تامين نمود؟ بنابراين در اين پژوهش ت ش گرديده اسيت کيه ايين نظيرات و پياميدهاي اجتمياعی ميورد
واکاوي و تغييرات احتمالی مورد بررسی قرار گيرند.

معرفي پروژه مورد مطالعه
اين زمين چمن مصنوعی به کارفرمايی شهرداري منطقه  81و پيمانكاري شرکت "بهفرزين کسري" سياخته
شده است .مساحت اين زمين برابر با  8424متر مربع است .در حال حاضر کل تجهيباتی که در ايين زميين
وجود دارد ،زمين چمن ،فنسهاي اطراف آن و تيرهاي دروازه درون زمين بوده و بيراي احيداث ايين زميين
ورزشی مجموعاً  4/199/999/999ريال هبينه شده است .ابعاد زمين چمن مصنوعی  41×24متر است که از
سال  8911پس از پايان عمليات احداث آن به بهرهبرداري رسيده است .دورتادور زمين چمين را حاشييهاي
سنگفرششده پوشاندهاند.
ساخت زمين ورزشی چمن مصنوعی شهيد زقر در سال  8914همبمان با برنامه احيداث  199زميين چمين
مصنوعی در سراسر تهران آغاز شد .زمين چمن مصنوعی شهيد زقر به عنوان تنها فضياي ورزشيی روبياز در
محله صادقيه در سال  8911به بهرهبرداري رسيده و در حال حاضر مورد استفاده جوانان و ع قهمنيدان بيه
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ورزش در سطح محله صادقيه و منطقه  81قرار میگيرد .اين در حالی است که زمين چمن مصنوعی شيهيد
زقر در حال حاضر فاقد امكاناتی مانند رختكن و سرويس بهداشيتی ميیباشيد .مهيمتير از آن ايين کيه ايين
مجموعه در حال حاضر فاقد امكاناتی نظير انشعاب برق و نورافكن براي استفاده از آن در ساعتهياي بعيد از
غروب آفتاب است .به همين دليل هرچه به نيمه دوم سال نبديك میشويم و روزها کوتاهتر میگردد ،زمانی
که امكان استفاده از اين زمين ورزشی براي اهالی محله صادقيه وجود دارد نيب کاهش میيابد .اين در حيالی
است که استفادهکنندگان از اين زمين ورزشی معموالً صبحها در محل اشتغال خود مشغول به کار هستند و
اغلب آنها ساعتهاي عصر را براي فعاليت ورزشی و ساير فعاليتهاي فراغتی خود ميدنظر قيرار ميیدهنيد
ساعت هايی که به دليل مشكل يادشده (در نبود نورافكن از يك سو و کوتاه شدن روزها در پاييب و زمستان از
سوي ديگر) گاه بسيار محدود میشوند.
در مورد سرويس بهداشتی و رختكن در زمين چمن مصنوعی شهيد زقر نيب بايد افبود که ميدتی اسيت
در کنار زمين چمن عمليات ساخت سرويس بهداشتی آغاز شده که البته در زمان تدوين اين گبارش ،نيميه
کاره رها شده بود .مشكل ديگر اين زمين ورزشيی ،نداشيتن نگهبيان بيراي حفاظيت از آن ،بيه وييژه جهيت
جلوگيري از استفادههاي غير مجاز از سوي افرادي مانند معتادان و گروههاي حاشيهنشين يا مجرم است .بيه
اين ترتيب ،آنچه در عمل در حال حاضر مورد استفاده شهروندان محله صادقيه و ساير شهروندان تهرانی قرار
دارد ،يك زمين چمن مصنوعی بدون هيچ امكانات ديگيري اسيت .در بييانی ديگير پيس از پاييان سياخت و
بهرهبرداري از اين زمين ،بخشی از زمين خاکی سابق به همراه يك دروازه فوتبال ببرگ ،که بين زمين چمن
مصنوعی و سالن ورزشی شهداي صادقيه واقع شده ،قابل مشاهده است.
محل استقرار اين زمين ورزشی پيش از احداث و بهرهبرداري از آن ،محل تجمع معتادان و پارهفرهني هياي
کجرو و استعمال مواد مخدر بوده است .اما در حال حاضر با ساخت و بهرهبرداري از اين فضاي ورزشی ،ع وه
بر رفع آسيب يادشده ،امكان بهره برداري مناسب از اوقات فراغت براي ساکنان محله صادقيه کيه در يكيی از
مناطق محروم تهران واقع شده است ،مهيا گرديده است.
محله صادقيه به دليل قرار گرفتن در جنوب خط آهن سراسري تهران ي تبريب و عدم ارتباط کامل آن با ساير
مح ت منطقه  81و نيب سايب مناطق تهران ،به نوعی دچار حاشيهاي شدن مضاعف در شهر تهران بودهاست.
ع وه براين ،قرارگرفتن کاربريهاي زياد صنعتی ،خدماتی ي تجاري و انبارهاي صنعتی در اين محله ،آن را از
يك محله در شهر تهران با ويژگیهاي مبتنی بر نو خاصی از جمعيت شهروندي متفاوت کيرده اسيت .ليذا
پروژه حاضر میتواند "فقر فضايی" اين محله و منطقه را تعديل نموده و از سوي ديگر دستيابی به چشيم-
اندازهاي طرح جامع شهر تهران همچون :تهران شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سيكونت،
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فعاليت و فراغت ،تهران شهري روان با رفاه عمومی و زيرساختهاي مناسب ،همراه با تعيديل نيابرابريهيا و
تأمين عادالنه کليه حقوق شهروندي را تسهيل نمايد(طرح جامع تهران ،تير .)8911

محل استقرار پروژه و مهمترين كاربریهای اطراف آن
اين پروژه در منطقه  81شهرداري تهران ،ناحيه  4اين منطقه و محله صادقيه واقيع گردييده اسيت .منطقيه
81در محدوده جنوب غربی تهران جايی که ببرگراههايی عمده و نييب خيط راهآهين تهيران ي جنيوب گيذر
میکند ،قرار دارد .اين منطقه شامل  1ناحيه و  84محله است که يكی از آنها ي محل احيداث پيروژه ميورد
بررسی در اين مطالعه ي محله صادقيه نام دارد .محله صادقيه از جنوب راه آهن سراسري تهران ي جنوب قرار
دارد .از اينرو از شمال به حريم خط راه آهن ياد شده ،از جنوب و شرق بيه بيبرگراه آييتاهلل سيعيدي و از
غرب به خيابان آيتاهلل طالقانی محدود میشود.
زمين چمن مصنوعی در جايی واقع شده است که کاربري بيشتر زمينهاي آن ،به واحيدهاي خيدماتی،
صنعتی ،انبارها و مواردي مانند آن اختصاص دارد .کاربريهاي مسكونی در محله صيادقيه نييب در بيين ايين
کاربريهاي غيرصنعتی پراکنده شده است .زمين چمن مصنوعی شهيد زقر در جنوب خط آهن تهران تبرييب
واقع شده است .اين زمين ورزشی از شمال به خيابان شهيد زقر و نيب خيط آهين تهيران ي تبرييب(دو مسيير
موازي) ،از جنوب به کوچه دوابی ،از شرق به خيابان شهيد افشار و از غرب به خيابان غفياري محيدود شيده
است .در شكل زير موقعيت دقيق زمين ورزشی ،به همراه کياربريهياي مجياور و اطيراف آن قابيل مشياهده
میباشد.
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شكل شماره  -1موقعيت زمين چمن مصنوعي شهيد زقر و كاربریهای اطراف آن

توصيف محيط اجتماعي اجرای پروژه
محله صادقيه در جنوب راه آهن سراسري تهران ي جنوب قرار دارد .از اينرو از شمال به حريم خط راه آهين
يادشده ،از جنوب و شرق به ببرگراه آيت اهلل سعيدي و از غرب به خيابان آيتاهلل طالقانی محدود میشيود.
محله صادقيه ،پس از محله امام خمينی(ره) با  89412نفر ،کمتري جمعييت را در مييان محي ت  84گانيه
منطقه  81داراست .اين محله از نظر وسعت ،کم وسعتترين محله منطقيه  81شيهرداري تهيران محسيوب
میشود(نيمرخ اجتماعی و فرهنگی مح ت منطقه  .)81محله صادقيه پيش از اين به نام محله نعمت آباد نيب
شناخته میشده است .بيشتر جمعيت آن را ساکنان بومی و غير مهاجر ،اما داراي توان اقتصادي کم تشكيل
میدهد ،همچنين بيشتر شهروندانی را در خود جاي داده که داراي مشاغل يدي مانند کيارگري هسيتند .در
اين راستا از نظر خودِ ساکنان محله و سازمانها و نهادهاي ذينفع ،پتانسيل جيرم و کجيروي در ايين محليه
باالتر از سطح ميانگين تهران قرار دارد .در اين ميان يكی از مسايل مهم مورد اشاره ،اعتياد بوده است.
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وضعيت زيرساختهای ضروری اجتماع و همچنين توصيف زيرساختهاای باا كااربری مهاابه و
تحليلهای نهادی
مشاهدهها و مصاحبههاي صورت گرفته گوياي آن هستند که محله صادقيه به دليل قرار گيرفتن در جنيوب
خط آهن سراسري تهران ي تبريب و عدم ارتباط کامل آن با ساير مح ت منطقه  81و نيب ساير مناطق تهران،
به نوعی دچار حاشيه اي شدن مضاعف در شهر تهران گرديده است .ع وه بر اين ،قيرارگيرفتن کياربريهياي
فراوان صنعتی ،خدماتی ي تجاري و انبارهاي صنعتی در اين محليه ،آن را از ييك محليه در شيهر تهيران بيا
ويژگیهاي مبتنی بر "فضاي سكونتی" متفاوت کرده است .به بيان ديگر محله صيادقيه ماننيد ييك فضياي
حاشيهاي(گتو) در يك ک نشهر است که کاربري غالب در آن ،کاربري غيرمسكونی است کيه آن هيم بيا دو
ببرگراه مهم که مرزهاي اين محله را تشكيل داده و از درون منطقه  81میگذرنيد ،دچيار گسسيتگیهياي
خاصی(جدايیگبينی اکولوژيكی) در ارتباط با مح ت ديگر منطقه و ساير مناطق تهران است .به دليل همين
ويژگیهاست که تأکيد میکنيم هرنو فضا يا امكانات فرهنگی ،ورزشی ،آموزشی و خدماتی میتوانيد سيهم
مهم و قابل توجهی در ارتقاي فرهن

و توسعه شهري در اين بخش حاشيهاي از پايتخيت داشيته باشيد .در

نگاهی ديگر يافتههاي به دست آمده از مصاحبهها بيانگر آن است که در حال حاضر هيچ امكانات تفريحی و
ورزشی خوبی در محله براي استفاده اهالی وجود ندارد .زمين چمين هيم خيليی زيياد ميورد اسيتفاده قيرار
نمیگيرد و سالن ورزشی شهداي صادقيه هم بسته شده است .در اين مقيام ميیتيوان بيه وضيعيت خيدمات
شهري اين محله نيب نگاهی کوتاه افكند .بيشتر پاسخگوييان از خيدمات شيهرداري در نظافيت خيابيانهيا و
جمعآوري روزانه زبالهها ابراز رضايت کرده و بيان داشتهاند که ببرگترين معضيل بيراي ايين محليه کيه بيه
شهرداري مربوط است ،نبود فضاي سبب در اين محله می باشد که فقدان آن بسيار مشهود است.
در مجمو میتوان چنين نتيجهگيري نمود که محله صادقيه از محلههاي بسيار محروم شهر تهران
محسوب میشود که امكانات اوليهاي چون بيمارستان ،داروخانه و ميوه و ترهبار ندارد و ميبان جرايم مرتبط
با اعتياد در اين محله بسيار زياد است.

وضعيت اقتصاد محله و ساختار شغلي و الگوی كاربری زمين در محدوده تحت تاثير پروژه
جمعيت محله صادقيه را بيشتر ،ساکنان بومی و غير مهاجر ،اما داراي توان اقتصادي کم تشكيل میدهند .به
بيان ديگر اين محله شهروندانی را در خود جاي داده که اکثرا داراي مشاغل ييدي ماننيد کيارگري هسيتند.
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بنابر اظهارات خود اهالی ،بيشترين فراوانی جمعيت نمونه از نظر ميبان درآمد ماهانه مربوط به درآمد ماهانيه
بين  999تا  199هبار تومان میشود 21/4 .درصد از افراد ساکن در محله صادقيه درآمد ماهانه بين  999تا
 199هبار تومان در ماه داشتهاند .در عين حال 42/1 ،درصد نيب درآمدي بين  199تا  199هيبار توميان در
ماه داشتهاند .در اين ميان ،کمترين فراوانیها مربوط به سطوح درآمدي باالتر از  199هبار تومان در ماه بوده
است.
مصاحبههاي صورت پذيرفته نيب گوياي آن است که مردم ساکن محله صادقيه از نظر درآمدي و اجتماعی در
سطح متوسط و پايين قرار دارند .ميبان سواد اهالی محله نيب بيشتر تا مقطع دييپلم ميیباشيد و تحصيي ت
دانشگاهی بسيار محدود است.
در خصوص الگوي کاربريهاي زمين در محدوده تحت تاثير پروژه ،همانطور که پييشتير نييب بيدان اشياره
گرديد زمين چمن مصنوعی در جايی واقع شده است که کاربري بيشتر زمينهاي آن ،به واحدهاي خدماتی،
صنعتی ،انبارها و مواردي مانند آن اختصاص دارد .کاربريهاي مسكونی در محله صيادقيه نييب در بيين ايين
کاربريهاي غير صنعتی پراکنده شدهاست .زمين چمن مصنوعی شهيد زقر در جنوب خط آهن تهران تبرييب
واقع شده است .اين زمين ورزشی از شمال به خيابان شهيد زقر و نيب خيط آهين تهيران ي تبرييب(دو مسيير
موازي) ،از جنوب به کوچه دوابی ،از شرق به خيابان شهيد افشار و از غرب به خيابان غفياري محيدود شيده
است .در زمينی که چمن مصنوعی شهيد زقر واقع شده ،چند کاربري ديگر وجود دارد .در جوار غربی چمين
مصنوعی ،زمين متعلق به احداث پايگاه مديريت بحران محله صادقيه واقع است .در کناره شيرقی آن ،زميين
مربوط به سه شنبه بازار قرار گرفته است .ع وه بر اين در مجياورت زميين ايين بيازار محليی ،زميين خياکی
باقی مانده از زمين خاکی ببرگ فوتبال که پيش از احداث زمين چمن مصنوعی ،از آن استفاده میشيد قيرار
گرفته است و در نهايت ،در شرقیترين بخش همسايگی زمين خاکی بياقیمانيده و در کنياره غربيی خيابيان
شهيد افشار ،سالن ورزشی شهداي صادقيه قرار گرفته است .در شمال زمين چمن مصنوعی و در واقع شمال
خط آهن تهران ي تبريب ،محله ولی عصر و پيش از هرچيب ،پيار

سيپيده قيرار گرفتيه اسيت .مجموعيه ايين

کاربريهاي مجاور به همراه ساير کاربريهاي اطراف زمين چمن مصنوعی شهيد زقر در محله صادقيه شامل
موارد زير خواهند بود :دبستان پسرانه ابوذر ،دبستان و راهنمايی دخترانه طريق القدس ،دفتر ازدواج و ط ق،
حسينيه شهدا ،مسجد صاحب البمان ،خانه س مت محله صيادقيه ،بوسيتان ميرداد ،دفتير شيوراياري محليه
صادقيه ،کتابخانه شهداي صادقيه و سالن ورزشی شهداي صادقيه.
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تنوع فرهنگي و زباني و همچنين شبكه روابط غيررسمي و پنهان قدرت در محله
بنا به يافتههاي پژوهش اکثر افراد اين محله ،بومی اين محله بوده و داراي قوميت تر

می باشند .به سخنی

ديگر قوم تر (آذري زبانها) در اين محله فراوانی بيشتري نسبت به قوم فارس دارند .به بيان ساده با اندکی
تسامح در تعميم ،می توان گفت که در محله صادقيه ،اکثريت جمعيتی با قوم تر (آذري زبانها) اسيت کيه
 19/1درصد از نمونه را نيب شامل میشوند .در مقابل  29/0درصد از جمعيت نمونه را هم فارسهيا تشيكيل
میدهند .ساير قوميتها در مقابل اين دو گروه قومی فراوانی بسيار کمی داشتهاند.

روشها ،تكنيكها و ابزارهای گردآوری اطالعات
به طور کلی در ارتباط با اين پروژه سه دسته عام از ذينفعان وجيود دارنيد مردم(سياکنان محليه صيادقيه)،
سازمانها ،نهادها و موسسات دولتی و غير دولتی و ورزشيكاران .بيراي دريافيت و بررسيی نظيرات و ارزييابی
هريك از اين گروه هاي ذينفعان ،نياز به استفاده از روش خاصی در گردآوري اط عات است .بر اين اساس به
دليل ماهيت اتا ،در اين پروژه نيب از ترکيب روشهاي کمّی و کيفی براي گردآوري اط عات استفاده خواهيد
شد .براي بررسی نظرات مردم در باب اين پروژه ،نيازها ،مشيك ت و پيشينهادهاي ميرتبط بيا آن از دييدگاه
شهروندان ساکن محله صادقيه ،از روش پيمايش مبتنی بر استفاده از پرسشنامه استفاده گردييده اسيت .در
عين حال ،براي آن که نتايج بررسی نظرات مردم ،داراي توان تعميم ،اما سيطحی نباشيند ،از مصياحبههياي
عميق نيمهساخت يافته با تعدادي از مردم محله صادقيه نيب استفاده شيد .جهيت بررسيی نظيرات و ارزييابی
سازمانها و نهادهاي دولتی و غيردولتی نيب از مصاحبه عميق نيمه ساختيافته اسيتفاده گردييد .در نهاييت
براي ارزيابی پروژه و برآورد تأثيرات اجتماعی و فرهنگی آن از ديدگاه جوانان و ورزشكاران استفاده کننده از
زمين چمن مصنوعی شهيد زقر ،تكنيك بحث گروهی متمرکب مورد استفاده قيرار گرفيت .پييش از ورود بيه
بحثهاي اصلی ،يادآوري میشود که بخش ديگري از اط عات ميورد اسيتفاده در ايين مطالعيه را ـ بيه جيب
اط عات کمّی پيمايش و کيفی مصاحبههاي و بحثهاي گروهی متمرکبي اط عات اسنادي تشكيل میدهد.
اين بخش از اط عات که اعم از داده هاي آماري و کمّی و نيب ساير دادههاي کيفی مربوط به پروژه در اسناد
باال دستی GIS ،مح ت تهران ،نقشهها ،طرح تفصيلی منطقه  81و ماننيد آن ميیشيود ،در بخيش سيوم از
اط عات که شامل اط عات اسنادي است ،جاي میگيرند.
جمعيت و نمونه آماری
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 .1شهروندان :نخستين بخش از جمعيت آماري همانگونه که درباال آمد ،شامل ساکنان محله صادقيه است.
بر اين اساس و با توجه به پراکندگی جمعيت ساکن در اين محليه ،تعيداد  499نمونيه بيراي اجيراي بخيش
پيمايش در نظر گرفته شده است .براي جبران ريبش احتمالی نمونه ،در نهايت  489نفير بيه عنيوان انيدازه
نمونه در اين بخش تعيين گرديد .روش نمونهگييري در ايين ميورد بير اسياس روش نمونيهگييري تصيادفی
خوشهاي انتخاب شده است .براي اين کار 48 ،بلو
در هر بلو

مسكونی در محله صادقيه به طور تصادفی انتخاب شده،

مسكونی نيب  89نمونه با استفاده از روش نمونهگيري تصادفی سيستماتيك انتخاب گرديدند .در

اين مورد تعادل بين متغيرهاي جنس و سن ،مدنظر بوده است .همان طور که پيش از اين گفتيم ،عي وه بير
پرسشنامه ،براي عمق بخشيدن به ارزيابی پروژه بر اساس نظير ميردم محليی ،از مصياحبههياي عمييق نييب
استفاده گرديد .به اين منظور 89 ،تا  81مصياحبه عمييق بيا ميردم و کسيبه محليه صيادقيه ،اعيم از زنيان،
نوجوانان ،جوانان و ميانساالن صورت پذيرفت.
 .2سازمانها ،نهاد و موسسات دولتي و غيردولتي :در اين مورد ،تمامی ذينفعان سازمانی ،براي مصاحبه
عميق نيمهساخت يافته مدنظر بودهاند .بر اين اساس ،مصاحبههيايی بيا مسينوالن ييا ميديران سيازمانهيا و
نهادهاي زير انجام پذيرفت:
ي معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداري منطقه 81
ي معاونت طرح و برنامه شهرداري منطقه 81
ي معاونت فنی و عمرانی شهرداري منطقه 81
ي کارشناس تربيت بدنی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداري منطقه 81
ي شوراياري محله صادقيه
ي مدير زمين چمن مصنوعی شهيد زقر
ي مديريت سالن ورزشی شهداي صادقيه
ي مسنول خانه س مت محله صادقيه
ي مدير دبستان پسرانه ابوذر
ي مدير دبستان و راهنمايی دخترانه طريقالقدس
ي امام جماعت مسجد صاحبالبمان(عج)
ي مديريت حسينيه شهدا
ي فرماندهی ک نتري محله صادقيه
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ي سردفتر(مسنول) دفتر ازدواج و ط ق محله صادقيه(تنها دفتر خصوصی فعال در محله)
بنابراين ،در اين بخش حداقل  82مصاحبه عميق با مسنوالن يا مديران سازمانها و نهادهاي يادشيده انجيام
گرديده است.
 .3ورزشكاران و استفادهكنندگان :براي ارزيابی نظرات ورزشيكاران و اسيتفادهکننيدگان از زميين چمين
مصنوعی شهيد زقر از بحث گروهی متمرکب( )FGDاستفاده گرديد .به ايين منظيور ،دو جلسيه بحيث گيروه
متمرکب برگبار شد که در يكی از آنها تعدادي( 1تا 89نفر) از جوانان و نوجوانانی که از زمين چمن مصنوعی
شييهيد زقيير اسييتفاده مييینمودنييد شييرکت داشييتند .در جلسييه ديگيير ،همييان تعييداد از ورزشييكاران و
استفادهکنندگان ببرگسال(باالي  91سال) طرف گفتگو قرار گرفتند.

پيامدهای اجتماعي پروژه
ارتقاي سرانه فضاهاي ورزشی محله صادقيه ،ناحيه دو و کل منطقه  ،81پيشگيري از انوا آسيبها ،انحرافات
و جرايم مختلف اجتماعی ،تقويت شبكه روابط اجتمياعی بيين افيراد (ارتبياط و فعالييت افيراد بيه وييژه در
ورزشهاي گروهی ي که فوتبال به عنوان ورزش اصلی در فضاهايی مانند زمينهاي چمن مصنوعی ي بيش از
ساير رشتههاي ورزشی میتواند چنين تأثيري داشته باشد) ،پر نمودن اوقات فراغت ساکنان محله و ارتقياي
سطح س مت عمومی را میتوان از جمله پيامدهاي اين پروژه در نگاه نخست قلمداد نمود .در نگياهی ديگير
بايد افبود که زمين چمن مصنوعی شهيد زقير از دو وجيه خياص و عيام داراي کارکردهيا و تيأثيرات مثبيت
فراوانی است .وج ه عام آن همان مجموعه تأثيرات مثبت و سازنده اماکن ورزشی در تسهيل ورزش عمومی و
از آن طريق ،در افبايش سطح س مت ،شادي و نشاط اجتماعی و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعی است .اما
وجه خاص اين تأثيرات و کارکردها در ارتباط با ويژگیهاي محله و منطقهاي که اين زمين چمين مصينوعی
درآن واقع شده ،معنا میيابد .از سوي ديگر با توجه به حاشيهنشين بودن ،فقر و اسيتبداد فضيايی حياکم بير
سطح محله ،میتوان چنين استنباط نمود که هر يك از پيامدهاي مورد اشاره در باال میتواننيد از تياثير بيه
سبايی در افبايش ضريب عدالت فضايی و از بين بردن احساس فقر در محله موثر واقع شوند .ايين در حيالی
است که در صورت شكست و ناموفق بودن پروژه ياد شده ،اين احساس فقير و بيدبينی بيه ميديريت شيهري
بيش از پيش خود را در بروز آنومی ،آشفتگی و بیاعتمادي اجتماعی جليوهگير خواهيد سياخت .اميوري کيه
نبديك شدن به اهداف طرح جامع و اسناد باالدستی را بيش از پيش دور از دسترس خواهد ساخت .در ادامه
میتوان به نظرات پاسخگويان در اين ارتباط نيب اشاره داشت.
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بر اساس يافتههاي تحقيق ،در مجمو  48درصد از جمعيت نمونه تأثير زمين چمن مصنوعی شهيد زقير در
پركردن اوقات فراغت كودكان و نوجوانان را در حد زياد و خيلی زياد دانستهاند .در مقابيل ،تنهيا 89/1
درصد اين تأثير را کم يا خيلی کم ارزيابی کردهاند 41/4 .درصد نيب زمين چمن مصنوعی شهيد زقر را داراي
تأثير حد متوسط در اين زمينه معرفی کردهاند.
بازهم بيش از نيمی از جمعيت نمونه يعنی  48/1درصد از آنان تأثير زمين چمن مصنوعی شيهيد زقير را در
پركردن اوقات فراغت جوانان در حد زياد يا خيلی زياد قلمداد نمودهاند .در مقابل 81/8 ،درصد نيب تأثير
يادشده را در حد کم يا خيلی کم دانستهاند 81/8 .درصد نيب معتقد بودهاند که زمين چمن مصنوعی شيهيد
زقر تأثير متوسطی بر پرکردن اوقات فراغت جوانان دارد.
در ادامه از نظر اهالی محله صادقيه ،زمين چمن مصنوعی شهيد زقر تأثير نسبتاً قابل م حظهاي بر باالبردن
انگيزه ورزش كردن در مردم داشته است 44/4 .درصد از پاسخگويان تأثير يادشده را در حد زياد يا خيلی
زياد ارزيابی کردهاند .در مقابل 80/8 ،درصد اين اثر را کم يا خيلی کم دانستهاند 41/4 .درصد نيب تأثير زمين
چمن مصنوعی شهيد زقر را در باال بردن انگيبه ورزش در ميان مردم در حد متوسط ارزيابی کرده اند.
بر خ ف موارد پيشين ،ارزيابی اهالی محله در مورد تأثير احداث زمين چمن مصنوعی شيهيد زقير بير كام
شدن جرم و خالف در محله ،چندان مناسب نيست .در حالی کيه  24/2درصيد از جمعييت نمونيه تيأثير
يادشده را کم يا خيلی کم دانستهاند ،تنها  49/4درصد ،اين اثر را زياد يا خيلی زياد ارزيابی کيردهانيد92/8 .
درصد نيب معتقدند که تأثير زمين چمن مصنوعی شهيد زقر بر کم شيدن جيرم و خي ف در محليه در حيد
متوسطی قابل مشاهده است.
در ادامه در حالی که  29/2درصد از مردم محله معتقدند که احداث زمين چمن مصنوعی شهيد زقير تيأثير
زياد يا خيلی زيادي بر باالرفتن اعتماد مردم به دولت داشته 44/4 ،درصد از آنان اين اثر را در حد کم يا
خيلی کم ارزيابی کردهاند .در عين حال  91درصد از جمعيت نمونه نيب تأثير مورد نظر را در حيد متوسيطی
دانستهاند .در مجمو بير اسياس يافتيههياي تحقييق  20/4درصيد از پاسيخگوييان معتقدنيد کيه احيداث و
بهره برداري از زمين چمن مصنوعی شهيد زقر تأثير زياد يا خيلی زيادي بير همكااری بيهاتر ماردم باا
شهرداری داشته است .در مقابل 88/1 ،درصد مخالف اين نظر هستند 91/1 .درصد از جمعييت نمونيه نييب
تأثير يادشده را در حد متوسطی ارزيابی کردهاند .در پاسخ به اين پرسش که زمين چمن مصنوعی شهيد زقر
چه تأثيري بر كم شدن مهتريان سالن ورزشي شهدای صادقيه ي که جنب چمن مصنوعی قيرار دارد ي
داشته ،بيشترين فراوانی عينی  21/4درصد تأثيري در حد متوسط ارزيابی کردهاند .در مقابيل 24/4 ،درصيد
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نيب تأثير آن را در حد کم يا خيلی کم دانستهاند 84/9 .درصد نيب اثر يادشده را زياد يا خيليی زيياد ارزييابی
کردهاند .در مجمو باتوجه به يافتههاي به دست آمده میتوان گفت از نظر اهالی محليه صيادقيه ،احيداث و
بهره برداري از زمين چمن مصنوعی شهيد زقر تأثير متوسط به پايينی بر کمشدن مشيتريان سيالن ورزشيی
شهداي صادقيه داشتهاست.
در مورد تأثير زمين چمن مصنوعی شهيد زقر بر رونق كسب و كار مغازههای اطراف آن ،بيش از نيمی از
پاسخگويان ،يعنی  14درصد معتقدند که اين زمين تأثير کم يا خيلی کمی بر رونق داشتهاسيت .در مقابيل،
 98/4درصد تأثير حد متوسطی براي آن درنظر میگيرند 98/9 .درصد نيب تأثير زمين چمن مصنوعی شهيد
زقر را در اين مورد در حد متوسط ارزيابی کرده اند .از اين نظير ،زميين چمين مصينوعی شيهيد زقير تيأثير
محسوسی بر رونق کسب و کار کسبه اطراف آن نداشته است.
در ادامه و بنا به يافتههاي پژوهش میتوان به تاثيرات ،گستره اثر ،شدت اثر ،گستره جمعيت ،احتمال وقو و
اهميت هر يك از تاثيرات تحت قالب جدول زير اشاره داشت.

جدول شماره 1ا گستره اثر ،شدت اثر ،گستره جمعيت ،احتمال وقوع و اهميت هر يک از تاثيرات
تأثير

گستره

شدت

گستره

احتمال

اثر

اثر

جمعيت

وقوع

اهميت

رتبه

پرکردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان

8

9

9

9

89

4

پرکردن اوقات فراغت جوانان

8

9

9

9

89

4

باالبردن انگيبه ورزش کردن در مردم

8

9

9

9

89

4

کم شدن جرم و خ ف در محله

8

4

8

9

1

2

باالرفتن اعتماد مردم به دولت

8

4

8

8

1

4

همكاري بيشتر مردم با شهرداري

8

9

8

4

1

2

کم شدن مشتريان سالن ورزشی شهداي صادقيه

8

4

8

4

4

1

رونق کسب و کار مغازههاي اطراف

8

4

8

9

1

2

هويتبخشی به محله

8

9

9

9

89

4

افبايش احساس تعلق به مكان

8

9

9

9

89

4

ارتقاي سرانه فضاهاي ورزشی

9

9

9

9

84

8

ارتقاي سطح س مت عمومی

4

9

9

4

89

4

تقويت شبكه روابط اجتماعی بين افراد

8

9

9

4

0

9

* توضيح :گستره اثر :محله ،8 :منطقه ، 4 :شهر 9 :شدت اثر ،گستره جمعيت ،احتمال وقو  :کم ،8 :متوسط ، 4 :زياد9 :
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جدول باال گوياي آن است که گستره اثر پروژه مد نظر در بيشتر موارد محله صادقيه را در بر گرفته و اهميت
تاثيرات نيب در حد محله قابل بررسی و توجه خواهند بود .به سخن ديگر با نگاهی به رتبه تاثيرات میتوان از
ارتقاي سرانه فضاهاي ورزشی ،پرکردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانيان ،پرکيردن اوقيات فراغيت جوانيان،
باالبردن انگيبه ورزش کردن در مردم ،هويتبخشی به محله ،افبايش احساس تعلق به مكان ،ارتقياي سيطح
س مت عمومی ،تقويت شبكه روابط اجتماعی بين افراد ،کم شدن جرم و خ ف در محله ،همكاري بيشيتر
مردم با شهرداري ،رونق کسب و کار مغازههاي اطراف و نهايتا کم شيدن مشيتريان سيالن ورزشيی شيهداي
صادقيه به ترتيب به عنوان پيامدهاي سخن به ميان آورد که داراي گستره ،شدت ،احتميال وقيو و اهمييت
بااليی خواهند بود.

الگوی توزيع پيامدهای پروژه در گروههای ذینفع
در اين بخش ،تحليل و ارزيابی پروژه و مسايل مربوط به آن از نظر ذينفعان مختلف اراييه ميیشيود .در ايين
خصوص جهت نيل به نظرات ساکنان محله صادقيه ،ع وه بر پرسشنامه ،بيراي عميق بخشييدن بيه ارزييابی
پروژه بر اساس نظر مردم محلی ،از مصاحبههاي عميق نيب استفاده گرديد .به اين منظور 89 ،تا  81مصاحبه
عميق با مردم و کسبه محله صادقيه ،اعم از زنان ،نوجوانان ،جوانان و ميانساالن صورت پيذيرفت .در اداميه
جهت بررسی نظرات سازمانها ،نهاد و موسسات دولتی و غيردولتی مصاحبه عميق نيمهسياختيافتيه صيورا
پذيرفته است .بر اين اساس ،مصاحبههايی با مسنوالن يا مديران سيازمانهيا و نهادهياي هيمچيون معاونيت
فرهنگی و اجتماعی شهرداري منطقه  ،81معاونت طرح و برنامه شهرداري منطقه  ،81معاونت فنی و عمرانی
شهرداري منطقه  ،81کارشناس تربيت بدنی معاونت فرهنگی و اجتماعی شيهرداري منطقيه  ،81شيوراياري
محله صادقيه ،مدير زمين چمن مصنوعی شهيد زقر ،مديريت سالن ورزشی شهداي صيادقيه ،مسينول خانيه
س مت محله صادقيه ،مدير دبستان پسرانه ابوذر ،مدير دبسيتان و راهنميايی دخترانيه طرييقالقيدس ،اميام
جماعييت مسييجد صيياحبالبمييان(عج) ،مييديريت حسييينيه شييهدا ،فرمانييدهی ک نتييري محلييه صييادقيه و
سردفتر(مسنول) دفتر ازدواج و ط ق محله صادقيه(تنها دفتر خصوصی فعال در محله) انجام پذيرفت.
بنابراين ،در اين بخش حداقل  82مصاحبه عميق با مسنوالن يا مديران سازمانهيا و نهادهياي يادشيده
انجام گرديده است .براي ارزيابی نظرات ورزشكاران و استفادهکنندگان از زمين چمن مصنوعی شهيد زقير از
بحث گروهی متمرکب( )FGDاستفاده گرديد .به اين منظور ،دو جلسه بحث گروه متمرکب برگبار شيد کيه در
يكی از آنها تعدادي( 1تا 89نفر) از جوانان و نوجوانانی که از زمين چمن مصنوعی شهيد زقر استفاده ميی-
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نمودند شرکت داشتند .در جلسه ديگر ،همان تعداد از ورزشكاران و استفادهکننيدگان بيبرگسيال(باالي 91
سال) طرف گفتگو قرار گرفتند .در اين مقام ،اين يافته ،گروههاي ذينفع و الگوي توزيع پيامدهاي مثبيت و
منفی پروژه بر برندگان و بازندگان اين پروژه مطمح نظر قرار خواهد گرفت.
ساكنان محله صادقيه
به گفته کارشناس محترم تربيت بدنی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداري منطقه  81تهران ،زمين چمين
مصنوعی شهيد زقر در اغلب قريب به اتفاق موارد ،از سوي ساکنان همين محله يا در نهايت شهروندان محله
ولی عصر(واقع در شمال محله صادقيه و سمت شمالی خط آهن تهران ي تبريب) ،يا در نهايت ،سياير محي ت
منطقه  81مورد استفاده قرار میگيرد .به بيان ديگر ،حدود 09درصد استفادهکنندگان از اين زمين ورزشی را
ساکنان مح ت مختلف منطقه  ،81به ويژه محله صادقيه تشكيل میدهند و در معدودي از مواردي ممكين
است شهروندانی از ساير مناطق تهران نيب از اين امكانات ورزشی بهره ببرند .بنابراين میتوان ابتدا به سياکن،
ساکنان محله صادقيه را به عنوان برنده متاثر از اجراي اين پروژه قلمداد نمود.
در اين راستا همانطور که در بخشهاي قبلی بدان اشاره گرديد تشويق و ترغييب سياکنان بيه ورزش ،بياال
رفتن ارزش زمينهاي اطراف پروژه به دليل بهسازي فضا و منظر شهري ،افبايش ضريب س مت ساکنان بيه
واسطه استفاده از زمين و الجرم کاهش بيماريها و هبينههاي جانبی ،تقويت تعام ت اجتماعی بيه واسيطه
شكل گيري فضايی جهت حضور افراد در کنار يكديگر ،تقويت امكان مشارکت افراد در حل مسائل محله و در
ادامه ارتقاي هويت محله و ارتقاي حس دلبستگی به مكان را میتوان از جمله تاثيراتی دانست کيه سياکنان
محله صاد قيه به طور خاص و ساکنان مح ت اطراف و در نهايت ساکنان منطقه را به طور عام از خود متياثر
ساخته و ايشان را جبء برندگان ناشی از اجراي پروژه قرار خواهد داد .اکثر پاسخگويان( 844نفر) نيب ساکنان
محله را برنده و کام برنده 91 ،نفر نه برنده و نه بازنده و  1نفر ساکنان محله را بازنده قلمداد نمودهاند.
كارخانهها و انبارهای صنعتي اطراف زمين
در مورد کارخانهها و انبارهاي صنعتی اطراف زمين ،اکثر پاسخگويان( 819نفر) معتقد بودهاند که ايين گيروه
ذينفع در اين پروژه نه برنده و نه بازنده محسوب خواهند شد .در عين حال  41نفر از پاسخگويان کارخانههيا
و انبارهاي صنعتی اطراف زمين را بازنده و يا کام بازنده و  1نفر نيب کارخانهها و انبارهياي صينعتی اطيراف
زمين را برنده و يا کام برنده قلمداد نمودهاند.
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نيروی انتظامي
همچنين در مورد نيروي انتظامی و برنده بودن آن از کاهش احتمالی زمينيه بيروز جيرم و قيانونشيكنی در
محله ،اکثر پاسخگويان( 889نفر) معتقد بودهاند که پليس نه برنده و نه بازندهي اين پروژه محسوب میشود.
در عين حال  41نفر از پاسخگويان نيروي انتظامی را بازنده و يا کام بازنده و  41نفر نيب نيروي انتظيامی را
برنده و يا کام برنده قلمداد نمودهاند.
مغازهداران اطراف زمين چمن مصنوعي
در اين راستا اکثر پاسخگويان( 841نفر) معتقد بودهاند که مغازهداران اطراف زمين چمن مصنوعی نه برنده و
نه بازنده خواهند بود .در ادامه  44نفر اين مغازهداران را بازنده و يا کام بازنده و  11نفر مغازهداران اطيراف
زمين چمن مصنوعی را برنده و يا کام برنده قلمداد نمودهاند.
تربيت بدني(متولي سالن ورزشي شهدای صادقيه)
در اين خصوص نيب اکثر پاسخگويان( 884نفر) معتقد بودهاند که تربيت بدنی(متولی سالن ورزشيی شيهداي
صادقيه که در مجاورت زمين چمن مصنوعی شهيد زقر قرار دارد) ،نه برنده و نه بازنده خواهيد بيود .در ايين
راستا  49نفر تربيت بدنی را بازنده و کام بازنده و  14نفر تربيت بدنی را برنده و کام برنده دانستهاند.
شهرداری
در اين راستا اکثر پاسخگويان( 894نفر) شهرداري را که مجري پروژه زمين چمن مصنوعی شهيد زقر بوده،
برنده و يا کام برنده میدانند .در اين خصوص  14نفر اين نهاد را نه برنده و نه بازنده و  9نفير ايين نهياد را
بازنده دانستهاند.
آموزش و پرورش(مدارس اطراف و محله صادقيه)
بر مبناي يافتههاي پژوهش  849نفر از پاسخگويان معتقد بودهانيد کيه ميدارس اطيراف و محليه صيادقيه از
احداث پروژه برنده و يا کام برنده خواهند بود .در ادامه  10نفر اين مدارس را نه برنده و نه بازنده و  1نفير
اين مدارس را بازنده قلمداد نمودهاند.
كودكان و نوجوانان محله
بر مبناي يافتههاي پژوهش  818نفر از پاسخگويان معتقد بودهاند که کودکان و نوجوانيان محليه صيادقيه از
احداث پروژه برنده و يا کام برنده خواهند بود .در ادامه  44نفر کودکان و نوجوانان محله صادقيه را نه برنده
و نه بازنده و  4نفر اين کودکان و نوجوانان را بازنده قلمداد نمودهاند.
جوانان محله
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بر مبناي يافتههاي پژوهش  818نفر از پاسخگويان معتقد بودهاند که جوانان محله محله صيادقيه از احيداث
پروژه برنده و يا کام برنده خواهند بود .در ادامه  92نفر جوانان محله صادقيه را نه برنده و نه بازنده و  2نفر
اين جوانان را بازنده قلمداد نمودهاند.
در ادامه بر اساس نظرات بيشتر نهادها و سازمانهاي ذينفع ،بيشترين سود از وجود ايين زميين چمين
براي اهالی محله مخصوصا نوجوانان و جوانان می باشد اما به علت آنکه در حال حاضر ،مدت زمان زيادي از
اين زمين چمن مصنوعی استفاده نمیشود ،فوايد آن نيب محدود میباشد .بر اساس نظر اين گيروه از پاسيخ-
گويان کسی يا گروه خاصی از اين زمين چمن متضرر نخواهد شد مگر سالن شهدای صادقيه که در کنيار
زمين چمن واقع شده و به ميبان کمی از مشتريان آن کاسته شده است.
در يك جمعبندي ،از اهالی محله ،شهرداري ،آموزش و پرورش ،کودکان ،نوجوانان و جوانان ،میتوان به
عنوان برنده و از مغازهداران اطراف زمين ،تربيتبدنی ،نيروي انتظامی و کارخانهجات اطراف زمين به عنيوان
نه برنده و نه بازنده سخن به ميان آورد.

بر اساس يافتههاي پژوهش تاثيرات پروژه احداث زمين چمن مصينوعی شيهيد زقير را در قاليب شيكل زيير
میتوان به نمايش درآورد.
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احداث زمين چمن مصنوعی

ارزش زمينهاي اطراف پروژه به

تاثير اقتصادي

واسطه بهسازي فضاي شهري

شهيد زقر

کاهش هبينههاي مربوط به
بخش درمان با توجه به ترغيب
اهالی به ورزش
تاثير اجتماعی

تقويت تعام ت

تقويت امكان

تقويت سرمايه

اجتماعی

مشارکت افراد در

اجتماعی

حل مسائل محله
افبايش اعتماد
مردم به
شهرداري
کاهش امكان
بروز انحرافات
اجتماعی
تاثير فرهنگی

ظهور ميل به

غنی شدن اوقات

ورزش در بين

فراغت ساکنان

اهالی

تاثير کالبدي

هويتبخشی به محله

ارتقاي حس تعلق و دلبستگی به مكان

شكل شماره 2ا تاثيرات پروژه احداث زمين چمن مصنوعي شهيد زقر
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 .4.8ارائه سناريوهای محتمل
 .1سناريوی خوشبينانه
اگر مبناي "سناريوي خوشبينانه" را "بهتر" شدن آينده نسبت به گذشته قلمداد نماييم ،اين سناريو قيادر
است که با در نظر گرفتن پيامدهاي مثبت پروژه ،آيندهي بهتري را براي موضو مورد بررسی تجسم نمايد.
به عبارتی ديگر اين پروژه قادر است به واسطه فراهم آوردن زمينه ورزش در محله به کاهش بخش مهمی از
نابهنجاري محله(کم شدن جرم و خي ف در محليه) ،بيه واسيطه فيراهم آوردن فضيايی جهيت برخوردهياي
نبديكتر و رو در رو ،به تقويت و يا گسترش شبكه روابط اجتماعی بين افراد ،به واسطه فراهم آورن محيطی
جهت ورزش و تفريح ،به غنی شدن اوقات فراغت ساکنان محله(پرکردن اوقات فراغت کودکان ،نوجوانيان و
جوانان) ،به واسطه ترغيب مردم به ورزش ،به ارتقياي سيطح سي مت عميومی سياکنان محليه ،بيه واسيطه
دسترسپذيري ،به ارتقاء انگيبه ورزش در مردم ،به دليل فراهم شيدن يكيی از نيازهياي محليه ،بيه افيبايش
اعتماد مردم به شهرداري و الجرم از اين بين ،به افبايش همكياري اهيالی بيا شيهرداري ،بيه دلييل افيبايش
محيطهاي ورزشی ،به ارتقاي سرانه فضاهاي ورزشی در محله صادقيه ،ناحيه دو و کل منطقه  81منتج و در
ادامه به واسطه بهسازي محيطی حاشيهنشين به ارتقاء کيفيت منظر شهري منجر شود .به عبارت ديگر ايين
پروژه میتواند به ارتقاي "حس مكان" ،هويتبخشی به محله و بروز "حسجا" دامن زده و الجرم دلبستگی
افراد به محله و منطقه را دوچندان نمايد.
به سخن ديگر اگر حس مكان را به معناي ادرا

ذهنی مردم از محيط و احساسات کيم و بييش آگاهانيه

آنها از محيط خود قلمداد نماييم که شخص را در ارتباطی درونی با محيط و مكان قرار میدهد ،به طيوري
که فهم و احساس فرد با زمينه معنايی پيوند خورده و يكپارچه میشود ،اين حس عاملی اسيت کيه موجيب
تبديل يك "فضا به مكانی" با خصوصيات حسی و رفتاري ويژه براي افراد خاص میگردد .به عبيارت ديگير،
محيط ع وه بر عناصر کالبدي شامل پيامها ،معانی و رمبهائی است کيه ميردم براسياس نقيشهيا ،توقعيات،
انگيبهها و ديگر عوامل آنرا رمبگشائی و در
پس از ادرا

میکنند و در مورد آن به قضاوت میپردازند .اين حس کلی که

و قضاوت نسبت به محيط خاص در فرد به وجود ميیآييد ،حيس مكيان()sense of place

ناميده میشود(محمدزکی .)8914 ،لذا با توجه به اين موضو میتوان اين پروژه را عاملی در جهيت تقوييت
حس مكان و هويت محله برشمرد.
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 .2سناريوی بدبينانه
در اين راستا "سناريوي بدبينانه" را می توان سناريويی دانست کيه بيراي موضيو ميورد نظير ،بيا توجيه بيه
پيامدهاي منفی ،آيندهي "بدتري" را نسبت به حال و گذشته لحاظ میکند.
در اين خصوص اين پروژه قادر است به دليل بسته بودن درب زمين چمن مصنوعی در ساعتهاي ابتدايی
صبح(به منظور ورزشهاي همگانی) ،وجود ضعف در نظافت زمين چمن و اطيراف آن ،نبيود رخيتكن ،نبيود
سرويسهاي بهداشتی ،نبود نگهبان ،نبود نورافكن ،عيدم امكيان اسيتفاده خيانمهيا از ايين زميين ورزشيی و
بستهبودن درب ورودي زمين در بيشتر مواقع ،به دلبدگی از مكان و بیاعتنايی و بيیاعتميادي بيه ميديريت
شهري دامن زند .اين در حالی است که با توجه به آن که محله صادقيه از محليههياي بسييار محيروم شيهر
تهران محسوب می شود که امكانات اوليهاي چون بيمارستان ،داروخانه و ميوه و تره بار ندارد و ميبان جرايم
مرتيط با اعتياد در اين محله بسيار زياد است ،وجود اين پروژه به دليل آن که مطابق با اولويتها و نيازهياي
اهالی تعريف نگرديده است قادر است به سرمايه اجتماعی و اعتماد اهالی نسيبت بيه ارکيان ميديريتی شيهر
لطمه وارد سازد .همچنين تجمع معتادان پشت زمين چمن در برخی اوقيات ،نبيود ييك ميديريت کارآميد،
کوچك بودن زمين و عدم امكان استفاده خانمها از اين زمين ورزشی خود میتواند به ميبان استفاده از ايين
زمين لطمات جبرانناپذيري وارد سازد به طوري که پس از مدتی ب استفاده باقی بماند .اين هميه در حيالی
است که اين پيامدهاي منفی قادرند زمينه "حس المكانی" و احساس فقر را بيش از پيش در محله و منطقه
فراهم آورده و سرمايهاجتماعی (اعتماد و مشارکت) را بيش از پيش خدشهدار سازد.
به عبارت ديگر اگر "حس المكانی" را احساس عدم تعليق بيه مكان(شيكويی و تبرييبي )8914 ،قلميداد
نماييم ،گروههاي ذينفع بر مبناي اين سناريو ،از اجراي پروژه زيان خواهند ديد و بر اين اسياس ،از محييط،
دلزده خواهند شد .به سخنی ديگر اين پروژه قادر است نه تنها بيه الگوهياي متعيدد آسييبزا(دلزدگيی از
مكان ،اغتشاش بصري ،آشفتگی کالبدي) منتج گردد بلكه در ادامه به سرزندگی(شادابی) و ايمنی محله نييب
لطمه زند.
 .3سناريوی واقعبينانه
سناريوي واقعبينانه ،سناريويی است که مهمترين پيامدهاي احتمالی(مثبت و يا منفی) در آن لحاظ گردييده
و متناسب با وضعموجود(پيامدهاي مثبت و منفی) ،مشاهدهها و مطالعات ميدانی و پرسشنامههاي گردآوري
شده به ترسيم آيندهي مورد انتظار منتج میگردد .در اين خصوص میتوان با بررسيی و تطبييق يافتيههياي
پژوهش با وضع موجود و استفاده از مهمترين تاثيرات منفی و مثبت پروژه به ترسيم آينده همت گماشت.
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به عبارتی ديگر اگر چه اين پروژه قادر است به واسطه فيراهم آوردن زمينيه ورزش در محليه بيه کياهش
بخش مهمی از نابهنجاري محله(کم شدن جرم و خ ف در محله) ،به واسيطه فيراهم آوردن فضيايی جهيت
برخوردهاي نبديك تر و رو در رو ،به تقويت و يا گسترش شبكه روابط اجتماعی بين افراد ،به واسيطه فيراهم
آورن محيطی جهت ورزش و تفريح ،به غنيی شيدن اوقيات فراغيت سياکنان محليه(پرکردن اوقيات فراغيت
کودکان ،نوجوانان و جوانان) ،به واسطه ترغيب مردم به ورزش ،به ارتقياي سيطح سي مت عميومی سياکنان
محله ،به واسطه دسترسپذيري ،به ارتقاء انگيبه ورزش در مردم ،به دليل فراهم شدن يكی از نيازهاي محله،
به افبايش اعتماد مردم به شهرداري و الجرم از اين بين ،به افبايش همكاري اهالی بيا شيهرداري ،بيه دلييل
افبايش محيطهاي ورزشی ،به ارتقاي سرانه فضاهاي ورزشی در محله صادقيه ،ناحييه دو و کيل منطقيه 81
منتج و در ادامه به واسطه بهسازي محيطی حاشيهنشين ،به ارتقاء کيفيت منظر شهري منجر گردد در عيين
حال میتواند به دليل بسيته بيودن درب زميين چمين مصينوعی در سياعتهياي ابتيدايی صيبح(به منظيور
ورزشهاي همگانی) ،وجود ضعف در نظافت زمين چمين و اطيراف آن ،نبيود رخيتكن ،نبيود سيرويسهياي
بهداشتی ،نبود نگهبان ،نبود نورافكن ،عدم امكان استفاده خانمها از ايين زميين ورزشيی و بسيتهبيودن درب
ورودي زمين در بيشتر مواقع به دلبدگی از مكان و بیاعتنايی و بیاعتمادي به مديريت شيهري دامين زنيد.
همچنين تجمع معتادان پشت زمين چمن در برخی اوقات ،نبود يك مديريت کارآمد ،کوچك بودن زميين و
عدم امكان استفاده خانمها از اين زمين ورزشی خيود ميیتوانيد بيه مييبان اسيتفاده از ايين زميين لطميات
جبرانناپذيري وارد سازد به طوري که پس از مدتی ب استفاده باقی بماند.
اين در حالی است که کمشدن مشتريان سالن ورزشی شهداي صادقيه و بیتاثير بيودن پيروژه بير رونيق
کسب و کار کسبه اطراف نيب جبء واقعياتی است که میتوان در آينده به نظاره نشست.
در اين خصوص واقعيات موجود و يافتههاي ميدانی ،نتايج مشاهدههيا ،مصياحبههياي صيورت پذيرفتيه و
بحثهاي کارشناسی گوياي آن است که اين سناريو به وضع موجود ،نبديكتر بوده و ميیتوانيد براينيدي از
تاثيرات مثبت و در عين حال تاثيرات منفی ناشی از بیتوجهی به وضيعيت اقتصيادي ،اجتمياعی و کالبيدي
باشد .در بيانی ديگر متناسب با اين سناريو میتوان چنين پنداشت که ظهور فضايی ورزشی از يك سيو و در
عين حال برجاي ماندن برخی از مشك ت کالبدي دور از ذهن نخواهد بود .به عبارت ديگر اگر چه اين پروژه
قادر است به افبايش احساس شور و تحر

زندگی ،احياي ارزشها جدييد ،ارتقياء کيفييت محييط و ارتقياء

هويت محله دامن زند در عين حال میتواند با برجاي گذاشتن مسائلی همچون وجود ضعف در نظافت زمين
چمن و اطراف آن ،نبود رختكن ،نبود سرويسهاي بهداشتی ،نبود نگهبان ،نبود نورافكن و ...به ظهور برخيی
از مشك ت همچون ب استفاده شدن زمين ورزشی منتج گردد.
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 .5برنامههای مديريت پيامدها
لينچ نيب  1عامل را سازنده فضاي شهري میداند ،اين عوامل عبارتند از :
8ي راهها ،که حرکات شهروندان و اشيا از خ ل آنها انجام میشود
4ي مرزها يا لبهها ،که حد فاصل دو يا چند فضاي شهري هستند
9ي محلهها ،يعنی بخشهايی از فضاي شهري که به صورت پهنههيايی داراي تجيانس شيكلی ييا کيارکردي
مشاهده میشوند
2ي گرهها ،يعنی نقاط استراتژيكی که در آنها تقاطع به وجود میآيد نظير پايانههاي حميل و نقيل ،پيلهيا،
ساختمانهاي اداري مرکبي و غيره
1ي نشانه ها ،يعنی نقاطی که داراي تراکم مشخصی از معانی نشانهشناختی در مجموعيه نشيانههياي شيهري
هستند (فكوهی .)490 :8919 ،در نگاهی ديگر میتوان عناصر محتواي فضاي شيهري را بيه دو دسيته زيير
تقسيم بندي نمود:
الف) عناصر متغير محتواي فضاي شهري ب) عناصر نسبتا پايدار محتواي فضاي شهري
عناصر متغير محتواي فضاي شهري شامل فعالييتهيا ميیباشيند .فعاليتهياي انسيانی در عرصيه اجتمياعی،
اقتصادي ،فرهنگی و مانند آن معطوف به هدفی معين است و ضامن بقياي جامعيه و تيداوم بخيش زنيدگی
عمومی و اجتماعی مردمانی است که به واسطه آن به هم میآميبند .بسياري از فعالييتهياي انسيانی داراي
خصلت اجتماعیاند و ضرورتا در فضا تجلی میيابند .فعاليت وجه و عنصر اساسيی هير مكيانی و هير مكيان
طبيعی يا انسانساخت ،بافتهايست از اشياء و فعاليت .اما اساسا مكانها را براي تسهيل فعاليتها میسازيم و
اگر فرمی نمی ساختيم زندگی در فضيايی وحشيی ممكين نبيود .از سيوي ديگير اجيبا و عناصير مشيخص و
فعاليتهاي انسانی است که میتواند به يك فضا شخصيت و روح بخشد .فضاي شهري بستر زندگی عميومی
و اجتماعی جامعه اسيت کيه در فرآينيد تحيول زنيدگی زيسيتی ي اجتمياعی بيه ييك زنيدگی اجتمياعی و
روانشناختی ،به واسطه بنمايههاي خردگرايانه ،مشارکت آگاهانه و فعاالنه نظري و عمليی ،واجيد کيفيتيی
عالی از ارزشهاي انسانی و مدنی شده است .اين کيفيت(عنصر) که چيبي جيب ميدنيت و ييا حييات ميدنی
جامعه نيست ،به اين ترتيب ،عنصر ذاتی محتواي فضاي شهري است و روابط انسانها و فعاليتهاي شيهري
را متاثر میسازد(پارسی ،بدون تاريخ) .لذا با توجه به مطالب گفته شيده در بياال پيروژه ميد نظير از اهمييت
بسبايی در فضاي شهري برخوردار خواهد بود زيرا از يك سو خود میتواند به عنوان يك نشانه عمل نمايد و
از سوي ديگر محلهاي را از خود متاثر خواهد ساخت .بنيابراين متناسيب بيا يافتيههياي پيژوهش ميیتيوان
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راهکارهاي زير را به منظور مديريت پيامدها در نظر گرفت:
ي افبايش تعامل شهرداري با مردم و شوراياري محله صيادقيه جهيت شناسيايی کمبودهيا و نيازهياي زميين
ورزشی و اختصاص بودجه جهت ارتقاء تجهيبات.
در اين خصوص میتوان با برگباري جلساتی با شوراياران محله ،مواضع و استراتژيهاي منسجمتري نسبت به
وضعموجود و آينده پروژه و تاثيرات مثبت و منفی آن اتخاذ نمود.
ي در نظر گرفتن يك نفر نگهبان براي برقراري امنيت.
در اين راستا شوراياري محله میتواند با کمك شهرداري ،فردي را در اين خصوص دعوت به همكاري نموده
و يا اين امر را با مشارکت اهالی و معتمدين محله حل و فصل نمايد.
ي تغيير مديريت زمين چمن و واگذاري آن به اهالی محله.
يافتههاي پژوهش گوياي آن است که مديريت فعلی اين زمين نتوانسته است رضايت استفادهکننيدگان را در
پی داشته باشد .لذا به نظر میرسد شهرداري ،شوراياران و معتمدين محله(افرادي بجب شوراياران) میتواننيد
با برگباري جلساتی ،مديريت اين زمين را به فرد مورد اعتماد هر سه گروه واگذار و اين مساله را حل نمايند.
ي گسترش زمين چمن.
با توجه به ب استفاده ماندن زمين کناري اين پروژه ،به نظر میرسد امكان تبديل آن به زمين چمنی ديگر و
گسترش پروژه فعلی(در صورت کسيب نظيرات کارشناسيان ورزشيی) فيراهم باشيد .ليذا همكياري و رايبنيی
شوراياران و شهرداري در اين خصوص میتواند کارگشا باشد.
ي مديريت زمانی نحوه باز شدن درب زمين چمن مصنوعی در ساعتهاي ابتدايی صبح(به منظور ورزشهياي
همگانی).
با توجه به بسته بودن درب اين زمين در ساعات ابتدايی صبح و عدم امكان ورود افيراد بيه آن جهيت ورزش
صبحگاهی ،شوراياري محله میتواند با همكاري معتمدين محله اين معضيل را حيل و بيه ارتقياء سيرزندگی،
شادابی و رضايت اهالی محله دامن زند.
ي ارتقاء نظافت زمين چمن و اطراف آن.
در اين راستا مديريت فعلی زمين میتواند با واگذاري نظافت زمين به فرد و يا افراد خاصيی ،ايين معضيل را
حل و به نظافت مجموعه سامان دهد .در سيخنی ديگير اسيتفاده از مشيارکت اهيالی و اسيتفادهکننيدگان و
همفكري با ايشان میتواند راهگشا باشد.
ي در نظر گرفتن رختكن ،سرويسهاي بهداشتی ،نورافكن.
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مشاهدات و يافتههاي ميدانی گوياي آن است که اين زمين در حيال حاضير فاقيد امكانياتی نظيير رخيتكن،
سرويسهاي بهداشتی و نورافكن میباشد .لذا اين امور در صورت حل نشدن قادرند افراد را از مكان دليبده و
پروژه را با شكست مواجه سازند .در اين مورد نيب همكاري شوراياران و شيهرداري منطقيه ميیتوانيد معضيل
فعلی را حل و به دلپذيري مكان دامن زند.
ي مديريت و کنترل تجمع معتادان پشت زمين چمن در برخی اوقات.
اين امر نيب با استفاده از نگهبان و نيب بررسی علل تجمع معتادان در اين مكان به عنوان فضيايی بيیدفيا و
الجرم حذف زمينههاي بیدفاعی مكان میتواند حل گردد.
در انتها به نظر میرسد در دو قالب تقويت آثار مثبت و کاهش نقاط منفی ،بتيوان پياميدهاي ايين پيروژه را
مديريت نمود.
تقويت تاثيرات مثبت
احداث زمين ورزشی در محلهاي حاشيهنشين به خودي خود داراي بار روانی و کالبدي مثبت بيراي محليه و
اهالی آن میباشد .در اين بين اگر کاهش بخيش مهميی از نابهنجياري محليه(کم شيدن جيرم و خي ف در
محله) ،تقويت و يا گسترش شبكه روابط اجتماعی بين افراد ،غنی شدن اوقات فراغت ساکنان محله(پرکردن
اوقات فراغت کودکان ،نوجوانان و جوانان) ،ارتقاي سطح س مت عمومی ساکنان محله ،ارتقياء انگييبه ورزش
در مردم ،افبايش اعتماد مردم به شهرداري و الجرم از اين بين ،افبايش همكاري اهالی با شهرداري ،ارتقياي
سرانه فضاهاي ورزشی در محله صادقيه ،ناحيه دو و کل منطقه  81و در ادامه ارتقاء کيفيت منظر شيهري را
از مباياي حضور فضايی اين پروژه قلمداد نماييم ،لذا میتوان با تقويت ابعاد کالبدي(رختكن ،چمن ،سرويس
بهداشتی و )...و غير کالبدي(حضور نگهبان ،باز شدن درب زمين در ساعات ابتدايی صبح و )...اين تياثيرات را
دو چندان نمود.
كاهش تاثيرات منفي
در اين راستا نيب اگر تاثيراتی همچون نداشتن نگهبان ،مديريت ضعيف ،بسته بيودن درب زميين در سياعات
ابتدايی صبح ،ضعيف بودن نظافت زمين چمن و اطراف آن ،نداشتن رختكن ،سرويسهاي بهداشتی ،نورافكن
و تجمع معتادان پشت زمين چمن در برخی اوقات را از جمله اثرات منفی اين پروژه قلمداد نماييم ،میتوان
با برطرف نمودن آنها به ارتقاي سرزندگی و دلپذيري زمين و محله کمك نمود.
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بحث و نتيجهگيری
مطالعهي اتاي پيشرو با هدف ارزيابی تأثيرات اجتماعی پروژه احداث زمين چمن مصنوعی شيهيد زقير ،بيه
عنوان يك پروژه ورزشی انجام شده است .چند ويژگی به اين پروژه ،ابعادي خاص داده و همين ابعاد نيب بيه
نوبه خود ضرورت و اهميت ارزيابی تأثيرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از اجراي آن را بيشيتر سياخته اسيت.
نخست اينکه چنين پروژهاي در منطقه و محلهاي حاشيهاي و حاشيهنشين در شهر تهران اجرا شيده کيه از
نظر استقرار مراکب و امكانات با کاربريهاي فرامنطقهاي نسبت به ساير مناطق تهران وضعيت چندان مطلوبی
ندارد .در ادامه محله صادقيه به عنوان محلهاي حاشيهنشين را میتوان فضايی قلمداد نميود کيه از امكانيات
خدماتی ،ورزشی و فرهنگی مناسبی برخوردار نبوده ،در چنين شرايطی وجود اين زميين ورزشيی ميیتوانيد
مهجوريت اين محله را در نگاه شهروندان آن(نسبت به ساير مح ت و مناطق تهران) تا حدودي جبران کند.
حاشيهنشين بودن اجتماعی ،فرهنگی ،ورزشی ،اقتصادي و ...را میتوان از جمليه علليی دانسيت کيه قادرنيد
زمينه بروز آسيبهايی همچون سرقت ،جرايم موادمخدري و ...را در اين محله افبايش داده و به ناامنیهياي
منطقهاي و شهري دامن زند.
لذا احداث زمين ورزشی فوق در محله و منطقهاي با ويژگیهاي ياد شده ،ع وه بر کارکرد هويتبخشی،
داراي اثرات مختلف ديگري بر محيط اجتماعی و فرهنگی خود بوده است .اما پيش از اشياره بيه ايين اثيرات
متنو  ،توجه به کارکردهاي اصلی پروژه براي جمعبندي نهايی در باب تأثيرات مختلف آن ضروري است.
در اين خصوص اگر چه اين پروژه قادر است به واسطه فراهم آوردن زمينه ورزش در محليه بيه کياهش
بخش مهمی از نابهنجاري محله(کم شدن جرم و خ ف در محله) ،به واسيطه فيراهم آوردن فضيايی جهيت
برخوردهاي نبديك تر و رو در رو ،به تقويت و يا گسترش شبكه روابط اجتماعی بين افراد ،به واسيطه فيراهم
آورن محيطی جهت ورزش و تفريح ،به غنيی شيدن اوقيات فراغيت سياکنان محليه(پرکردن اوقيات فراغيت
کودکان ،نوجوانان و جوانان) ،به واسطه ترغيب مردم به ورزش ،به ارتقياي سيطح سي مت عميومی سياکنان
محله ،به واسطه دسترسپذيري ،به ارتقاء انگيبه ورزش در مردم ،به دليل فراهم شدن يكی از نيازهاي محله،
به افبايش اعتماد مردم به شهرداري و الجرم از اين بين ،به افبايش همكاري اهالی بيا شيهرداري ،بيه دلييل
افبايش محيطهاي ورزشی ،به ارتقاي سرانه فضاهاي ورزشی در محله صادقيه ،ناحييه دو و کيل منطقيه 81
منتج و در ادامه به واسطه بهسازي محيطی حاشيهنشين به ارتقاء کيفيت منظر شهري منجر گردد در عيين
حال میتواند به دليل بسيته بيودن درب زميين چمين مصينوعی در سياعتهياي ابتيدايی صيبح(به منظيور
ورزشهاي همگانی) ،وجود ضعف در نظافت زمين چمين و اطيراف آن ،نبيود رخيتكن ،نبيود سيرويسهياي
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بهداشتی ،نبود نگهبان ،نبود نورافكن ،عدم امكان استفاده خانمها از ايين زميين ورزشيی و بسيتهبيودن درب
ورودي زمين در بيشتر مواقع به دلبدگی از مكان و بیاعتنايی و بیاعتمادي به مديريت شيهري دامين زنيد.
همچنين تجمع معتادان پشت زمين چمن در برخی اوقات ،نبود يك مديريت کارآمد ،کوچك بودن زميين و
عدم امكان استفاده خانمها از اين زمين ورزشی خيود ميی توانيد بيه مييبان اسيتفاده از ايين زميين لطميات
جبرانناپذيري وارد سازد به طوري که پس از مدتی ب استفاده باقی بماند.
در مجمو میتوان چنين گفت که احداث اين زمين ورزشی میتواند روابط و اعتماد فیمابين ميديريت
شهري و شهروندان محله را افبايش داده و از اين مسير ،روند بروز "شهر ي محله مشارکتی" را رونق بخشيد.
امري که میتواند شهري توسعه پايدار را قابل دستيابی سازد .اين در حالی است که ناديده انگاشتن مشيك ت
فعلی زمين ،حصول به پديده مشارکت و پايداري شهري را هر چيه بيشيتر دور از دسيترس خواهيد نميود و
بیاعتمادي ،بيش از پيش ميان مديريت شهري و شهروندان جلوهگر خواهد شد.
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