گزارش ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مسیر ویژه دوچرخه
چکیده

در عصر حاضر با گسترش ابزارهای فناوری اطلاعات (کامپیوتر ،اینترنت
نحوه اشتغال افراد ،اوقات فراغ

و ،)...تغییتر بت ز دنت گ و

و فعالی های وردش یک اد موضوعات قابل بررب اب  .هر بادمان و

نهادی با توجه به توان خود در این حوده فعالی

داشته ،شهرداری تهران به عنوان نهاد م یریت با رویکترد

اجتماع و با ه ف همگان نمودن وردش و ارتقاء بلام

جسم و روان شهرون ان دب

بته اقت امات

اباب دده اب  .در ایتن رابتتا ،وردشهتای همگتان  ،عمتوم و حت حگاه در اولویت هتای اجرایت
شهرداری قرار گرف

و با اجرای برنامههای اد جمله برپای ایستگاههای تن ربت در پتار هتا ،برگتزاری

مسابقات وردش محلات ،وردشهای عمتوم نییتر دو و میت ان  ،دوچرخهبتواری ،کوهپیمتای  ،توبتعه
فرهنگ وردش را در شهر دن ال م کنن و همچنین توبعه فضتاهای وردشت نییتر احت ای دمتین چمتن
مصنوع  ،بالن مخصوص بانوان اد اهم اق امات بوده اب  .پیام چنین رویکردی ،تودیع عادلانه فضتاهای
وردش اب  .با این مق مه ،رویکرد شهرداری تهران در بخش وردش ،رویکترد وردش همگتان ابت

در

این رابتا شهرداری ،توبعه آمودش و نهادینه باختن و ترویج فرهنگ وردش را در دبتور کار ختود قترار
داده اب .
واژگان کلی ی :اردیاب تاثیر ،اح ای مسیر ویژه دوچرخه،منطقه  ،22ب ز دن گ
مقدمه

مزایای انجام اردیاب تاثیرات اجتماع  ،دامنه نس تاً وبیع را دربرم گیرد که اد شنابای پیام های منف
م توان شروع شود و تا کمز به م یران برای تصمیمگیری بهتر ادامه یاب  .این امر تا ح ود دیادی به
گسترده بودن فاکتورهای اجتماع
اق امات توبعهای را تح

و فرهنگ

برم گردد که به انحاء گوناگون م توانن دبتاوردهای

تاثیر قرار داده و حت در مواردی آنها را با شکس

کامل روبرو بادن  .هر چن

که اردیاب تاثیرات اجتماع نم توان تمام این فاکتورها را مورد بررب قرار ده اما توانای آن را دارد که

دادههای مفی ی را در اختیار طراحان پروژهها و م یران شهری قرار ده و نشان ده که فاکتورهای
گوناگون اجتماع و فرهنگ چگونه م توانن ب راه پروژه شون و یا در برخ اد موارد در مقام تسهیل
کنن ه 1عمل نماین  .این پژوهش نیز ب ن ال این اب
اح ای مسیر ویژه دوچرخه را با توجه به موقعی

که فاکتورهای گوناگون اجتماع و فرهنگ ناش اد
خاص منطقه اجرای پروژه بررب نمای .

ارزیابی تأثیر

اردیاب تأثیر پروژه ،اردیاب چگونگ و میزان وقوع تغییر تعریف م شود (فاضل  ،1831ص .)11هنز
بکر اردیاب تأثیر را "فراین شنابای تأثیرات آت یز فعالی

جاری یا پیشنهاد ش ه" تعریف م کن .

ارزیابی تأثیر اجتماعی

اردیاب تأثیر اجتماع پژوهش بین رشتهای با محوری

که م کوش با بهیم ش ن در

علوم اجتماع اب

همه مراحل برنامه ریزی ،اجرا و اردیاب نتایج اق امات توبعه ای -بیاب ها ،برنامهها و طرحها – شناخ
معت ری اد تغییرات که این اق امات در محیط ط یع و اجتماع ایجاد م کن ارائه ده و پیش اد اجرا ش ن
اق ام توبعهای تأثیرات اجتماع
م کوش شرایط اجتماع موفقی

ناش

اد اجرای آنها را برآورد نمای  .همچنین اردیاب

تأثیر اجتماع

اق امات توبعهای را مطالعه ،تأثیرات منف این اق ام را پیش بین و

راهکارهای برای حذف کردن یا کابتن اد تأثیرات منف و تقوی

تأثیرات مث

ارائه ده ( فاضل ،1831

ص)06
معرفی پروژه

در عصر حاضر با گسترش ابزارهای فناوری اطلاعات (کامپیوتر ،اینترنت
نحوه اشتغال افراد ،اوقات فراغ

و ،)...تغییتر بت ز دنت گ و

و فعالی های وردش یک اد موضوعات قابل بررب اب  .هر بادمان و

نهادی با توجه به توان خود در این حوده فعالی

داشته ،شهرداری تهران به عنوان نهاد م یریت با رویکترد

اجتماع و با ه ف همگان نمودن وردش و ارتقاء بلام

جسم و روان شهرون ان دب

بته اقت امات

اباب دده اب  .در ایتن رابتتا ،وردشهتای همگتان  ،عمتوم و حت حگاه در اولویت هتای اجرایت
شهرداری قرار گرف

و با اجرای برنامههای اد جمله برپای ایستگاههای تن ربت در پتار هتا ،برگتزاری

مسابقات وردش محلات ،وردشهای عمتوم نییتر دو و میت ان  ،دوچرخهبتواری ،کوهپیمتای  ،توبتعه
فرهنگ وردش را در شهر دن ال م کنن و همچنین توبعه فضتاهای وردشت نییتر احت ای دمتین چمتن
مصنوع  ،بالن مخصوص بانوان  ،مسیر ویژه دوچرخه اد اهم اق امات بوده اب  .پیام چنین رویکردی،

Facilitator

1

تودیع عادلانه فضاهای وردش اب  .با این مق مه ،رویکرد شهرداری تهران در بختش وردش ،رویکترد
وردش همگان اب

در

این رابتا شهرداری ،توبعه آمودش و نهادینه باختن و ترویج فرهنگ وردش را در دبتتور کتار ختود
قرار داده اب .
کته مستوولان شتهری ،در جهت

ابتقرار امکانات وردش در اماکن عموم  ،یک اد راه ردهای ابت

توبعه فعالی های وردش و همگان نمودن وردش به کار گرفتهان  .اد جمله فضاهای عموم کته قابلیت
اجرای طرحهای وردش را داراب

پار ها و فضاهای جنگل اب  .شهرداری مناطق  22گانته تهتران بتا

دمینهیاب و انجام مطالعات مق مات در خصوص پار ها ،امکانات وردش را در این فضاها مستقر نمتوده-
ان  .اد جمله پار های جنگل  ،پار چیتگر واقع در منطقه  22تهران اب
وردش را دارد .با توجه به ویژگ های خاص چیتگر اد جمله مساح
توریس

که قابلیت

دیاد ،قابلی

اجترای پروژههتای
بالا در جذب

و گردشگر و پتانسیل دیاد برای برمایهگذاری در دمینههای تفریح  -وردش  ،نیر مستوولان

را اد بالیان ق ل ،به خود جلب نموده اب  .ورود فعالی های وردش در پار جنگل اد چن ین بال پیش
با اح ای پیس

دوچرخهبواری آغاد و در ادامه با اح ای باشگاه بوارکاری و دمینهتای روبتاد هنت بال،

بسکت ال و والی ال ادامه داشته اب  .متعاق اً شهرداری منطقه  22جه
وردش پار  ،م یری

تربی

ب ن منطقه را با اح ای بتاختمان در ضتلع شترق و در مرکتز  -مراکتز

وردش  -پار راهان ادی کرد و م یری
نمود .این مرکز علاوه بر م یری

ه ای

و م یری

بهتتر فعالی هتای

پار چیتگر و م یری

وردش پتار چیتگتر را بتا هتم ،ادغتام

فعالی ها و برنامههای وردش پار  ،م یری

بایر مراکتز وردشت دیتر

نیر شهرداری منطقه را نیز بر عه ه گرف .
ویژگیهاي كلی طرح:

پروژه اح ای مسیر ویژه دوچرخه بواری فاد غرب بوبتان چیتگر اد جمله پروژههای ترافیک شهرداری
منطقه  22اب  .که با م یری

و نیارت معاون

ترافیز شهرداری منطقه  22با طول تقری

 0226و با

بودجه ای معادل( 2پنج) میلیارد ریال و با اه اف ذکر ش ه در بالا در حال اح ای اب  .ط ق برنامه
طرح اد خرداد ماه  1831شروع و تا پایان بهمن ماه  1831اتمام

دمان ن ی اجرای این پروژه ،مقرر ش ه اب
و به بهره برداری برب .
حیطه و محدوده اجتماعی طرح:

الف) جمعی
جمعی

باکن محله  1منطقه :22
و اکثری

این محله ح ود  22666نفر اب

آنها مسلمان و شاغل در مراکز دولت ونیام هستن .

مشخصات عموم محله چهار
ویژگ های عموم محله 2
نام محله

محله چهار

جمعی

21366

مساح

(هکتار)

802

تع اد خانوار

2116

بع خانوار

1.2

شنابنامه محلات1833 ،
محله دی ا دش

پایین دارای دارای  18م ربه 7 ،مسج  13 ،پار  2 ،کتابخانه 8 ،مجموعه وردش  ،یز

فرهنگسرا و  3بانز م باش .

ب) جمعی

شناور و مسافر محله  1منطقه :22

وجود مراکز فرامنطقه ای مثل پار
شهر به این محله(دی ادش

جنگل چیتگر و وردشگاه آدادی مسافرت های گسترده اد بایر مناطق

پائین) را به همراه داشته اب .

آثار ،پیام ها و مقتضیات پروژه شهری مذکور (در نگاه اولیه) بر ابعاد اجتماع و فرهنگ شهر:
در اردیاب و نگاه اولیه به برفصلهای دیر به عنوان آثار و پیام های کل پروژه اح ای مسیر ویژه دوچرخه
بواری فاد غرب بوبتان چیتگر در دمان اجرا و بهره برداری م توان اشاره کرد:
اقتصادی و تجاری (تأثیرات مث

 ،منف  /موق

یا پای ار):

حذف و تغییر برخ اد مشاغل و منابع درآم ی مستقر در مح وده طرح.
اشتغال و کارآفرین برای کارگران و حنوف مرت ط.
ایجاد مشاغل ج ی با شرایط و مقتضیات خاص خود.
تاثیر بر دیرباخ

ها و توبعه محلات اطراف و محیط داخل بوبتان چیتگر.

کاهش/احلاح میزان مصرف بوخ .
اجتماع (تأثیرات مث

 ،منف  /موق

یا پای ار):

تأثیر بر رفاه و آبایش شهرون ان بخصوص باکنین محله  ،3ناحیه  1و کل منطقه .22
تاثیر بر ب ز دن گ مردم (تغییر در شیوه تعامل و روابط افراد ،گروه ها و خانواده ها.)... ،

افزایش  /کاهش آبیبها و بزهکاری های اجتماع (مانن برق  ،اعتیاد.) . . . ،
تاثیر بر امنی

اجتماع محلات همجوار بوبتان چیتگر .

مشارک  /ع م مشارک

شهرون ان در اداره امور شهر.

تاثیر بر هنجارهای اجتماع و بای و ن ای های اخلاق .
تاثیر بر روابط خانوادگ و تعاملات اجتماع افراد.
تاثیر بر تشکل ها و انجمن های وردش و اجتماع .
فرهنگ (تأثیرات مث

 ،منف  /موق

یا پای ار):

تاثیرات طرح بر نحوه ابتفاده اد فضاهای عموم .
تغییرات نگرش در شهرون ان نس

به موضوع ترافیز و حمل و نقل درون شهری.

تأثیر بر نحوه مصرف کالاها و خ مات فرهنگ .
تاثیر بر آداب ،ربوم و اردشهای فرهنگ .
نیادهای آمودش و مهارت خاص فرهنگ – وردش .
بیاب (تأثیرات مث

 ،منف  /موق

تغییر در روابط مجموعه م یری

یا پای ار):
شهری با شهرون ان.

افزایش /کاهش اعتماد شهرون ان و مردم محل به برنامه های شهرداری و کل مجموعه م یریت شهر تهران.

تقوی

حس همکاری و مشارک

شهرون ان در اداره امور شهر و همکاری با م یری

ترافیک  ،کال ی  ،محیط  ،به اشت و ایمن (تأثیرات مث

 ،منف  /موق

محل .

یا پای ار):

افزایش بر و ح ا (آلودگ حوت ) برای ابتفاده کنن گان اد بوبتان چیتگر.
تاثیرات کال ی و دی ای شناخت (تغییر چشمان اد محیط شهری) بصورت موق

و پای ار.

احتمال افزایش حوادی و بوانح بر اثر مح وی های ایجاد ش ه در معابر و دبترب ها.
کاهش آلودگ هوا.
بادمان (تأثیرات مث

 ،منف  /موق

یا پای ار):

احتمال تغییرات بادمان (ایجاد یا تغییر در وظایف بادمان شهرداری ها و ادارات تابعه).
افزایش حجم کار شهرداری های نواح و مناطق درگیر در طرح در م ت اجرا/بهره برداری پروژه.
روانشناخت (تأثیرات مث

 ،منف  /موق

افزایش یا کاهش بلام

روان .

یا پای ار):

تاثیر بر مهارتها و ایجاد شرایط خاص در افراد و برخ ذینفعان.
تاثیر بر احسابات و روحیات شهرون ان.
تاثیر بر خلق و خو و رفتار شهرون ان.
اد مجموع اثرات و پیام های ذکر ش ه در بالا ،برخ اد اثرات و پیام های مهم و اولوی

دار اجتماع و

فرهنگ برای گروههای ذینفع پس اد ط مرحله اکتشاف شنابای  ،انتخاب و مورد اردیاب قرار خواهن
گرف

که بع ا در گزارشها و در ج اول مثل ج اول شماره 1تا  8جمع بن ی و تشریح م گردن .

بیان مساله
شهر تهران با جمعی

باکن نزدیز به  3میلیون نفر و با احتساب بفرهای دوره ای که جمعی

شناور آن

را به بیش اد  1می لیون نفر در رود م ربان بزرگترین کلان شهر در کشور و خاورمیانه اب

که با

مشکلات ج ی و ع ی ه ای در بیستم حمل و نقل خود مواجه اب .در ط  16باله اخیر با افزایش
مالکی

خودرو و افزایش رفاه نس  ،نرخ بفر اد  1/2بفر بواره به اداء هر بفر افزون ش ه اب

بطوری

که قریب به  12میلیون بفر بواره در ط رود در ش که معابر شهر تهران جریان دارد .این تع اد بفر منشاء
بسیاری اد مشکلات دیگر شهر تهران اب

بطوری که رودانه قریب به  11میلیون لیتر بنزین توبط

خودروها مصرف م شود که این امر خود باعث آلودگ محیط دیس

و در نتیجه کاهش ضریب ایمن و

بلامت شهرون ان اب  .ضمن اینکه افزایش حجم تردد خودروها خود باعث افزایش تصادفات و خسارات
مادی و جان ناش اد آن نیز م شود .در کلان شهر تهران بیش اد  8میلیون خودرو تردد م کنن  .تمام
این آمارها نشان اد گستردگ مسائل و مشکلات کلان شهر تهران در بخش حمل و نقل دارد که نیادمن عزم
و ابزاری کارآم برای کاهش مشکلات و به ود وضعی

آن اب .لذا شهرداری تهران برای رفع این مشکل

اد راهکارها و طرحهای مختلف مانن باخ  ،توبعه یا به ود ش که بزرگراه و معابر ،توبعه و تقوی
بیستم حمل و نقل عموم  ،بکارگیری روشهای م یریت در کنترل و ه ای
ترافیک و توبعه و ترویج فرهنگ دوچرخه بواری بهره م گیرد.

ترافیز و احلاح فرهنگ

باخ

و توبعه مسیرهای ویژه دوچرخه بواری بر احلاح فرهنگ ترافیک  ،روانبادی ترافیز و آلودگ

هوا تاثیرات قابل توجه دارد .که خود عامل بسیار موثر در به ود شرایط دیس محیط و در نتیجه کاهش
گادهای آلاین ه و آلودگیهای حوت و بصری ،افزایش بلامت  ،کاهش میزان تصافات و مرگ و میر و
معلولی  ،افزایش به اش

روان شهرون ان ... ،و در مجموع ارتقاء وضعی

م شود .اد بوی دیگر عامل مهم در جه

پر کردن اوقات فراغ

فرهنگ و اجتماع مردم

شهرون ان و افزایش برانه فضاهای

تفریح – وردش اب .
محیط های اقتصادی – اجتماع در مراحل باخ  ،بهره برداری و یا پس اد اجرای پروژه های عمران و
ترافیک دبتخوش تغییرات مشخص م شون  .آلودگ هوا و آلودگ حوت ناش اد فعالی
توان بر جمعی

منطقه تأثیر گذارد .ب یه اب

پروژه م

در پروژه اح ای مسیر ویژه دوچرخه بواری بوبتان

چیتگر نیز پیام های به شرح مذکور قابل ذکر اب  ،که پیش اد اجرای یا حین اجراء و بهره برداری اد این
پروژه بایست مطالعه گردد .و پیام ها و اثرات مهم منف و ناخوابته طرح کنترل و دامنه تاثیرات آن به
ح اقل کاهش یاب یا تع یل گردد و یا گزینه های ب یل و جایگزین برای آن فراهم شود.
اه اف طرح
ه ف کل :
ه ف کل این تحقیق اردیاب اثرات و پیام های اجتماع

و فرهنگ ناش اد اح ای و بهره برداری اد

مسیر ویژه دوچرخه بواری در بوبتان چیتگر ،محله ،ناحیه ،منطقه و شهر تهران و همچنین تهیه پیوب

اجتماع و فرهنگ و ارائه راهکارهای برای به ح اقل ربان ن اثرات و پیام های منف ناخوابته و
ابتفاده و بهره برداری مطلوب تر اد پیام های مث

و نقاط قوت این پروژه اب .

پیرو ه ف فوق ،اه اف جزئ و عملیات دیر دن ال م شود:
اه اف عملیات :
بررب میزان توجه و تأکی بر عوامل فرهنگ (فضاهای عموم و فضاهای فرهنگ مثل بینما،کتابخانه،
پارکها و نمایشگاه ها ،فرهنگسراها ،نیادهای آمودش و مهارت خاص فرهنگ – هنری) در طراح و
اجرای پروژه؛
بررب میزان توجه و تأکی بر عوامل روانشناخت (بیم ها و آردوها ،فشار روان  ،اضطراب و ناراحت
اعصاب) باکنین محلات و ابتفاده کنن گان در طراح و اجرای پروژه.
بررب و شنابائ ابعاد و جن ههای مهم فرهنگ (فضاهای فرهنگ  ،نیادهای آمودش و  )...تح

تاثیر در

هنگام اح ای و راهان ادی پروژه؛
بررب و شنابائ ابعاد و جن ههای مهم روانشناخت (فشار روان  ،اضطراب و ناراحت اعصاب) تح

تاثیر

در هنگام اح ای و راهان ادی پروژه ؛
بررب و شنابائ تاثیرات واقع باخ

و بهره برداری اد پروژه بر ترافیز ،حوادی ،بوانح و تخلفات/

قوانین و مقررات رانن گ ،
بررب و شنابائ تاثیرات واقع باخ

و بهره برداری اد پروژه بر تراکم وجابجای جمعیت ؛

ارائه راهکارهای برای رفع یا کاهش پیام های اجتماع  ،فرهنگ و روانشناخت منف موق

و پای ار ناش

اد اح ای پروژه ؛
ارائه راهکارهای برای افزایش نس

بهره وری و اثربخش پروژه ؛

ارائه و اردیاب راهکارها ،گزینه ها و روشهای جایگزین جه

اح ای و اجرای طرحهای مشابه شهری و

طرح های توبعه پروژه ؛
تهیه و ت وین پیوب
ضرورت و اهمی

اجتماع و فرهنگ و برنامه نیارت آن.
اردیاب اجتماع و فرهنگ

ترافیز در کلان شهرها موجب ع م دبترب به فضاهای اجتماع  -فرهنگ  ،ایجاد مانع برای توبعه ابعاد
اجتماع

و فرهنگ

دن گ

شهری ،کاهش دمان مفی در انجام فعالی های رودانه ،ایجاد اضطراب و

ابترس و  ...برای شهرون ان اب  .به همین دلیل یک اد مهمترین عوامل تغییر در روشهای حمل و نقل
درون شهری جه

احلاح فرهنگ ترافیک و کاهش حجم و تمرکز ترافیز در مناطق مختلف ،ابتفاده اد

دوچرخه و توبعه مسیرهای ویژه دوچرخه بواری اب .
بررب و بنجش پیام های اجتماع و فرهنگ ایجاد ش ه در دوره اح ای و بهره برداری اد مسیر ویژه
دوچرخه بواری برای ذینفعان مختلف و در چن بخش قابل بررب اب  .کس ه و شاغلین بوبتان؛
شه رون ان باکن در محلات مجاور یا با تأثیرپذیری بالا اد اح ای طرح؛ شهرون ان ابتفاده کنن ه اد بوبتان
و فضاهای فرهنگ  ،وردش و تفریح پار  ،کارکنان ،گروهها و مسیرها و فضاهای که هماکنون درگیر
باخ

پروژه اب .

با توجه به اینکه پروژه های مشابه مسیر ویژه دوچرخه بواری بوبتان چیتگر در شهر تهران در دب
بررب و اح ای اب  ،نتایج این تحقیق م توان کمز شایان توجه در تع یل و کاهش پیام های منف
و فشارهای ناش اد اجرای این پروژه ها در دمان اح ای و افزایش بهره وری آنها در دمان راه ان ادی
نمای .
ب یه اب

میزان تأثیر اجرای یز پروژه پس اد به بهرهبرداری ربی ن کامل آن مشخص م شود ،که این

امر خود مستلزم هزینه کلان اجرای پروژه اب
موردنیر ن اش یا دارای آثار منف موق
تاثیر خود قرار ده برگش

و در حورتیکه نتایج اجرای یز پروژه مطابق با اه اف

یا پای اری باش که اه اف مهم پروژه و اجتماع و فرهنگ را تح

اد آن وضعی  ،امکانپذیری کمتری خواه داش

و ضرر و دیان گزاف به بار

خواه آم  .لذا ایجاب م نمای و ضرورت دارد که مطالعات اردیاب پیام های اجتماع و فرهنگ این
پروژه در دمان اجرا و بهره برداری بعمل آی .

بوالات اباب اتا درطرح
در بررب و اردیاب طرح و پروژه مسیر ویژه دوچرخه بواری با رویکردی اجتماع  -فرهنگ  ،بوالات
دیر مطرح اب :
اثرات و پیام های اجتماع  -فرهنگ ایجاد مسیر ویژه دوچرخه بواری در بطح محله ،ناحیه و منطقه
ک ام اب ؟
تا چه ان اده در طراح و اجرای پروژه به اثرات و پیام های اجتماع  -فرهنگ توجه ش ه اب ؟
چه بخش اد اثرات و پیام های اجتماع  -فرهنگ در طراح پروژه پیشبین ش ه اب ؟
چه راهکارهای جه

پیشگیری و یا مقابله با اثرات و پیام های اجتماع  -فرهنگ منف و احتمال ایجاد

پروژه لحاظ ش ه اب ؟
 -1-8ک ام بخش اد گروههای باکن یا فعال در مح وده پروژه ،بیشتر اد بایرین متحمل خسارت ناش اد
اح ای پروژه ش هان ؟
 -1-8-1میزان خسارت و عوارض منف ناش اد اح ای پروژه برای گروههای مختلف مردم و بادمان
مناطق اطراف پروژه چگونه اب ؟
دمان ،اهمی

و دامنه اثرات اجتماع  -فرهنگ ناش اد اجرا و بهره بردار ی اد پروژه چگونه اب ؟

راهکارهای پیشنهادی ذینفعان برای جلوگیری و کاهش آثار و پیام های منف و ناخوابته طرح چیس ؟
راهکارهای ب یل و جایگزین برای پیام های طرح در ابعاد مختلف ک ام اب ؟

بابقه مطالعات و تحقیقات موضوع و اردیاب اجتماع و فرهنگ آن در ایران و جهان
در کشورهای در حال توبعه اردیاب اثرات اجتماع بطور معمول به حورت خاص و با اه اف مانن
کاهش فقر و یا به ود و توبعه موقعی
اردیاب اقتصادی و بپس اردیاب دیس

دنان مورد توجه قرار گرفته اب  .در اکثر کشورهای توبعه یافته
ویژه ای برخوردار اب

محیط اد اهمی

عملا حورت نم پذیرد .تا جای که برخ حوادی اهمی

مطالعات اجتماع را بخوب نشان داد .بطور

مثال دمان که در بال  1116خط لوله آلابکا که مطالعات اردیاب دیس
بر گذاشته بود ح مه دی و تح

و اردیاب اجتماع

تاثیر آن فاجعه بزرگ دیس

محیط و اجتماع را نیز پش

محیط و اجتماع به بار آورد ،دن گ

بیش اد  12هزار کارگر در جوامع محل آن دچار مشکل گردی و علایم اد برود یز فاجعه اجتماع
ظاهر ش  .در اینجا بود که اولین جرقه های اردیاب اثرات اجتماع پروژه ها ظاهر گردی ( .معراج برات ،
کارشناس ارش خطوط ریل دانشگاه علم و حنع )
 )2-0-1پیشینه تحقیق در داخل کشور
تاریخچه مطالعات مسیر ویژه دوچرخه بواری بوبتان چیتگر:
پار چیتگر ق مت  16باله دارد و نهالهای کوچز آن ،توبط بادمان جنگلها و مراتع کاشته ش  ،که با
مساح

تقری

 1126هکتار اد مرکز جذب جمعی

جه

گذران ن اوقات فراغ

باکنان شهر تهران بوده

اب  .اما به دلایل مختلف ،اد جمله ع م ابتقرار کاربریهای تفریح منابب و امنی
دائم اد آن میسر ن وده اب  .اد دمان که م یری

ابتفاده ،بهرهبرداری

پار به شهرداری تهران واگذار ش  ،با اح ای امکانات

رفاه -تفریح تحولات در آنجا رخ داد .اح ای پیس

دوچرخهبواری ،غرفهها و آلاچیقهای دی ا ،کاش

گلهای رنگارنگ ،برگزاری مسابقات فرهنگ  ،وردش و  ...این پار را کمکم اد ط یع
به مکان تفریح و تفرجگاه م ل باخ  .در بال  71این پار
و بامان ه پار

بکر خود خارج و

مشخصا به شهرداری منطقه  22واگذار

چیتگر در دبتور کار حودههای مختلف قرار گرف

و شهرداری این منطقه نیز در

نوبادی و تکمیل امکانات فربوده پار  ،تلاشهای وافری به خرج داده اب .
نتایج تحقیق که در بال  1833توبط شرک

راه رد ان یشه آپاما در خصوص بوبتان چیتگر انجام ش ه

اب  .نشان م ده که  71/1درح اد پابخگویان اعلام کردهان که اد پیس

دوچرخهبواری ابتفاده

کردهان و  22/1درح اد آن ابتفاده نکردهان  .لذا اد یافته های این تحقیق م توان نتیجه گرف

که با توجه

به متقاضیان دیاد این وردش هوادی و همگان  ،توبعه و اختصاص فضاهای بیشتری برای اح ای
مسیرهای ویژه دوچرخه بورای در بطح بوبتان جنگل چیتگر و بایر فضاها و اماکن شهر تهران ضروری
م باش .

نتیجهگیری
وردش و فعالی های تفریح همواره جزء تکمیل دن گ فرد و خانواده در ط اعصتار و تمت نهتای
گوناگون انسان بوده و هس  .وردش اد منیر اوقات فراغ  ،برای اعضتای ختانواده خربتن ی و لتذت و
شادی به ارمغان آورده اب

و نیز بلام

جسم و آبایش روان و اجتماع برای افراد و تأمین به اشت

و بلامت و دن گ بالم به عنوان یک اد دبتاوردهای وردش تأثیر اردن های داشتته ابت  .بت ون تردیت ،
پ ریزی یز جامعه بالم و بانشاط در گرو بلام

روحت و جستم اعضتای جامعته مت باشت  .مجتمتع

وردش چیتگر به دن ال محقق باختن تأثیرات عنوان ش ه م باش .
گروههای ذینفع در این پژوهش ع ارتن اد:

 تیمهای وردش که به حورت حرفهای اد امکانات این مجتمع ابتفاده م کنن .

 کارکنان بخشهای خصوح و بادمانهای دولت که به حورت دورهای یا هفتگ اد امکانات ایتن
مجتمع ابتفاده م کنن .
 کارکنان شهرداری و بوبتان چیتگر.
 باکنین محلات همجوار پار چیتگر.
 مراجعهکنن گان بوبتان چیتگر.
 مربیان وردش .

پیامدهای مثبت
افزایش رضای
کیفی

و کمی

خاطر مراجعهکنن گان پار ،افزایش مراجعهکنن گان پار و گروههای وردش  ،افتزایش
مسابقات وردش  ،رضای منت ی بتادمانها و ارگانهتا و افتزایش تعاملتات بتا مجموعته

شهرداری ،افزایش فرهنگ وردش  ،ارتقاء بلام

جسم و روان  ،افزایش مشتارک های وردشت  ،ایجتاد

گروههای دوبت وردش  ،ارتقای برانه وردش ناحیه ،منطقه و پار  ،تنوع بخش به فعالی های وردش
و تفریح پار  ،افزایش مشارک های وردش  ،افزایش روحیه همکاری ،افتزایش حضتور در مرابتمهتا و
همایشها به حورت داوطل انه افزایش آگاه و اطلاعربان  ،افزایش مشارک های عموم  ،افزایش روحیته
همکاری ،تأثیر اح ای پیس

دوچرخه بواری در افتزایش روحیته همکتاری و کارهتای مشتارکت  ،تتأثیر

مجتمع در ابتحکام روابط اجتماع وپر کردن اوقات فراغ

مردم.

