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تاریخ دریافت1396/01/09 :

تاریخ پذیرش1396/04/19 :

چکیده
شهرهای فعال ،یک منبع سرمایهگذاری در توسعة هرچهبیشتر سرمایههای زیستمحیطی،
اجتماعی ،اقتصادی و انسانی هستند .اثر این شهرها بر ابعاد زندگی شهری بسیار ملموس است و
بهآسانی نمیتوانند نادیده گرفته شوند .مسئلة مهمی که در شهر فعال مشاهده میشود ،توجه به
گروههای سنی مختلف و نیاز به بررسی همهجانبة عواملی است که چه مستقیم و چه غیرمستقیم
نقش ایفا میکنند .هدف پژوهش حاضر ،ارائة مدل شهر دوستدار فعالیت بدنی بود .پژوهش حاضر
ازنوع کیفی و با رویکرد نظریی دادهبنیاد (ساختگرا) بود .در این مطالعه ،از دو منبع اطالعات برای
جمعآوری دادهها استفاده شده است -1 :مصاحبه با هفت نفر از نخبگانی که درزمینة شهر فعال
پژوهشهایی را انجام دادهاند؛ اعم از مدیرانی که درزمینة ورزش همگانی سابقه داشتند و برخی از
مدیران ورزش شهرداری تهران؛  -2کدگذاری  12مورد از مقاالت معتبر درزمینة شهر فعال .پس از
پایانیافتن مرحلة کدگذاری طی سه مرحله 534 ،کد باز با تکرار از دو مرحلة کدگذاری مقاالت و
مصاحبهها ( 286کد باز از مقاالت و  248کدباز از مصاحبهها) بهدست آمدند .پس از بررسی دقیق
مدل شهر فعال تافیسا و تقسیمبندی مدلهای زیستشناختی در چهار سطح کلی ،همجواری
کدهای باز و رجوع به مقاالتی که در این زمینه منتشرشده بودند ،تقسیمبندی کدهای باز در سه
الیة کلی و یک محور انجام شد .درنهایت ،یک مدل بومی برای تبدیل شهر تهران به شهر دوستدار
فعالیت بدنی بهدست آمد که برای دستیابی به شهر فعال ،جوامع فعال و شهروندان فعال ،این مدل
راهکارهایی را پیش روی مدیران قرار میدهد.
واژگان کلیدی :شهر فعال ،فعالیت بدنی ،تفریح ،نظریة دادهبنیاد
* نویسندۀ مسئول

Email: saffari.marjan@modares.ac.ir
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مقدمه
شهرهای فعال یک منبع سرمایهگذاری در توسعة هرچهبیشتر سرمایههای زیستمحیطی ،اجتماعی،
اقتصادی و انسانی هستند .اثر این شهرها بر ابعاد زندگی شهری (کار ،تفریح و حملونقل) بسیار
ملموس است و بهآسانی نمیتواند نادیده گرفته شود .این نکته برای مدیرانی است که میگویند
نمیتوانند هزینههای انجام امور را توجیه کنند .چیزی که احتماالً مدیران نمیتوانند هزینههای آن
را توجیه کنند ،هزینههای انجامندادن آن است (گزارش ساالنة سازمان بینالمللی ورزش برای همه،1
 .)7 ،2016پژوهشها نشان میدهند که فعالیت بدنی اثرهای قابلتوجهی بر حس خوب بودن روانی
(سرین ،لسلی ،سوگیاما و اون2009 ،2؛ هامر ،استمتکسی و استپتو2009 ،3؛ مک ،ویلسون ،گانل،
گیلچریست ،کاوالسکی و کروکر ،)2012 ،4کاهش میزان افسردگی (استرابریج ،دلگر ،رابرتز و
کاپالن )2002 ،5و افزایش شادی ،عالقه ،نشاط ،هیجان ،شور و شوق (پاسکو ،جاکا ،ویلییامز ،برنم،
لسلی و برک )2011 ،6دارد .بااینحال ،فعالیت بدنی دیرزمانی نیست که صرفاً یک فعالیت تفریحی
درنظر گرفته میشود؛ اما بهعنوان ستون اساسی سالمت حال و آیندۀ ما شناخته میشود (نیمان و
جاکوبی .)277 ،2003 ،7در پایان دهة  ،1990متخصصان حوزۀ سالمت عمومی کشف کردند که
متخصصان دیگر رشتهها نیز به فعالیت بدنی عالقه دارند (سالیس ،سرورو ،آسچر ،هندرسون ،کرفت،
و کر .)298 ،2006 ،8همین نگاه باعث توجه گروههای پژوهشی متنوعی به مسئلة فعالیت بدنی و
شهروندان فعال شد؛ درنتیجه ،بیشتر جوامع بهصورت جهانی بهسمت تأیید حیاتیبودن ورزش
اوقاتفراغت برای حس خوببودن شهروندان میروند که این امر به توسعة اقتصادی و اجتماعی
جوامع نیز کمک میکند (کارتاکولیس ،وب ،کارلیس ،پولوکاس ،لویزو و کارتاکولیس.)42 ،2015 ،9
با توجه به آمار اعالمشده ازسوی مرکز آمار ایران در سال  ،1395شهر تهران جمعیتی بالغ بر
 12،452،230نفر دارد (مرکز آمار ایران .)1395 ،بااینحال ،مرکز آمار ایران در سال  1393آمار
شرکتکنندگان سازماندهیشدۀ شهر تهران را در ورزش همگانی  32848نفر اعالم میکند .سازمان
شهرداری تهران در آمار ساالنة خود در سال  ،1394میزان ورزشکاران سازمانیافته در ورزشهای
1. The Association for International Sport for All
2. Cerin, Leslie, Sugiyama, & Owen
3. Hamer, Stamataki & Steptoe
4. Mack, Wilson, Gunnell, Gilchrist, Kowalski & Crocker
5. Strawbridge, Deleger, Roberts & Kaplan
6. Pasco, Jacka, Williams, Brennan, Leslie, & Berk
7. Neiman & Jacoby
8. Sallis, Cervero, Ascher, Henderson, Kraft & Kerr
9. Kartakoullis, Webb, Karlis, Pouloukas, Loizou, & Kartakoullis
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همگانی را در مناطق بیستدوگانه 51123 ،نفر اعالم کرد .این آمار براساس مشارکت سازمانیافتة
مردم در فعالیت بدنی است؛ اما پایینبودن نرخ مشارکت در فعالیتهای بدنی در شهر تهران کامالً
محسوس است .نتایج مطالعات مراکز پژوهشی و مطالعاتی شهرداری تهران و نظرسنجی که توسط
مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما انجام شده است ،نشان میدهد که شهرداری تهران باوجود
دارابودن اعت بارات و امکانات ورزشی ،توفیق چندانی درجهت توسعة ورزش همگانی بهدست نیاورده
است و رضایت شهروندان تهرانی نیز درحد مطلوب نیست (سوری1393 ،؛ مرکز پژوهش صداوسیما،
)1395؛ بنابراین ،باوجود صرف منابع گسترده  ،تاکنون توسعة فعالیت بدنی در شهر تهران انجام
نشده است و قطعاً عناصر متعددی در این وضعیت نقش داشتهاند که یکی از این عناصر ،فقدان
چهارچوبی معتبر و بومی برای بهبود وضعیت فعالیت بدنی در شهر تهران است که بتواند مبنای
عمل دستاندرکاران قرار گیرد.
در سالهای اخیر ،در اشاعة فعالیت بدنی ،مدلهای جامع اهمیت بسیاری یافتهاند .یکی از مدلهای
رایج در توسعة فعالیت بدنی شهروندان ،مدلهای زیستشناختی 1هستند .معموالً سطوح متغیرها در
مدلهای زیستشناختی فعالیت بدنی شامل  -1سیاستها (قوانین ،حقوق ،مقررات و کدها)-2 ،
محیط فیزیکی (ساختگی و طبیعی) -3 ،سازمانی -4 ،درونفردی (بیولوژیک و روانشناختی) و -5
فرهنگی /بینفردی میشود (سالیس و همکاران .)299 ،2006 ،استفاده از مدلهای زیستشناختی
بهدلیل جامعیت آن و توجه صرفی که به فعالیت بدنی دارد ،میتواند راهکاری برای ایجاد و توسعة
الگوی فعالیت بدنی در شهرها باشد .ویژگی استفاده از این مدل از این حیث است که برای مثال ،اگر
پژوهشگری تنها بر ارتباط بین محیط ایجادشده و فعالیت بدنی تمرکز کند ،نقش محیط ایجادشده
میتواند اغراقآمیز بهحساب آید (همفری .)25 ،2005 ،2در ادامه ،هریک از این دسته عوامل معرفی
میشوند.
یکی از مداخالت در توسعة فعالیت بدنی در شهرها و ایجاد شهر فعال ،عوامل سیاسی و
سیاستگذاری است .هدف اصلی سیاست عمومی مربوط به فعالیت بدنی ،ایجاد محیطهای حمایتی،
زیرساختها و برنامههایی برای توانمندسازی مردم است تا بهسمت زندگیهای فعال هدایت شوند
(بلوو ،بامن ،مارتین ،بال و ماتسادو .)341 ،2011 ،3بهطور خاص ،طراحان سیاستهای فعالیت بدنی؛
یعنی شهرداریها و استانها و مدیران ورزشی باید درنظر بگیرند که رفتوآمد فعال به مدارس
1. Ecological Model
2. Humphrey
3. Bellew
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سیاست کمهزینهای برای ایجاد دانشآموزانی همراه با داشتن فعالیت بدنی است (کاراکاتسانیس و
همکاران .)5 ،2015 ،1باید خاطرنشان کرد که سیاستهای مربوط به افزایش سطح فعالیت بدنی
شهروندان ،در سه قالب ریخته میشود -1 :کدها ،قوانین یا تصمیمات نوشتهشدۀ رسمی که مقامات
قانونی آنها را وضع کردهاند؛  -2استانداردهای نوشتهشده؛  -3هنجارهای اجتماعی نانوشته که بر
رفتار اثر میگذارند (اسشمید ،پرت و ویتمر)22 ،2006 ،2؛ البته در این پژوهش ،تعریف از سیاست
تنها به قوانین و آییننامههایی اشاره دارد که رسمیت داشته باشند و با این توضیح که قوانین
نوشتهشده و رسمی میتوانند هنجارهای اجتماعی و نانوشته را نیز دستخوش تغییر کنند .درنهایت،
برای مثال ،اثر مداخالت طراحی و سیاستگذاری به ایجاد محلهای امن کمک میکند که در گام
اول برای تشویق پیادهروی ضروری هستند (لوکایتو-سایدریز)229 ،2006 ،3؛ یعنی نیروی سیاسی و
سیاستگذاریها در ایجاد امنیت ،تسهیل در دسترسی و ایجاد زیرساختهای عمرانی و غیرعمرانی،
نقش انکارناپذیری دارند .زیرساختهای غیرعمرانی از جنس آموزش ،فرهنگ و رسانه هستند؛ اما
درحقیقت ،درحالیکه ارتقاء سطح فعالیت بدنی بهصورت جهانی به عنوان عامل بهبود دهنده
سالمتی افراد پذیرفتهشده است ولی توافق کمی در توسعة سیاستهای فعالیت بدنی وجود دارد
(گولیاو و تایبولت .)578 ،2013،4درنهایت ،تغییرات سیاستها در سطح منطقهای ،ممکن است
بهصورت اثربخش به تشویق فعالیت بدنی در دورۀ بلندمدت با تسهیل دسترسی به فعالیت بدنی به
گزینهای مطلوب و آسان تبدیل شود (ادواردز و تیسوروس.)2 ،2006 ،5
بخشهایی مانند پارکها ی شهری ،فضاهای سبز ،مسیرهای پیادهروی و دوچرخهسواری ،سیستم
حملونقل فعال و محالت جزو مقولههایی هستند که در عوامل محیط فیزیکی میتوانند جای
گیرند .مطالعات متعدد نشان میدهند شهرهایی که راهحلهای طراحیشدهای را با هدف
توانمندسازی برای فعالیت بدنی (مانند پارکها ،حملونقل فعال ،توسعة استفادههای چندمنظوره)
پیادهسازی میکنند ،مزایای بزرگی را تجربه میکنند (طرحی برای حرکت)8 ،2016 ،6؛ البته،
پارکهای شهری بهعنوان یک بخش مهم از توسعة شهر و جامعه نسبت به اینکه تنها بخشی برای
تفریح و سرگرمی باشند ،درنظر گرفته میشوند (صادقیان و وردانیان .)233 ،2013 ،7یک طبقه از
تأثیرات محیطی که توجه دقیق کمتری به آن شده است ،پارکها و محیطهای تفریحی هستند
1. Konstantinos
2. Schmid, Pratt & Witmer
3. Loukaitou-Sideris
4. Goulão & Thibault
5. Edwards & Tsouros
6. Designed to Move
7. Sadeghian & Vardanyan
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(کاسزینسکی و هندرسون .)620 ،2008 ،1اینگونه بهنظر میرسد که محیطهای طبیعی اثر زیادی
بر فعالیت بدنی مردم دارند .پژوهشگران سازمان جهانی بهداشت در مطالعهای بینالمللی که روی
 17شهر انجام دادند ،دریافتند که تقریباً پارکهای عمومی و زیباشناسی بصری ،بهطور مثبتی با
مدت زمان فعالیت بدنی بزرگساالن ارتباط دارد (سازمانی جهانی بهداشت .)143 ،2016 ،2باید این
مطلب را افزود که دسترسی به فضاهای باز شهری برای پیادهروی (گیلز-کورتی ،برومهال،
نایمن،کالینز ،داگالس و دانون2005 ،3؛ اون ،هاپل ،لسلی ،بامن و سالیس2004 ،4؛ مک کورمارک،
گیلز-کورتی ،بالسارا و پیکورا )2006 ،5میتواند یکی از عوامل اثرگذار بر ایجاد و توسعة شهر فعال
باشد؛ یعنی اینگونه بهنظر میرسد که فاصله از خانه تا فضاهای باز شهری بر میزان استفاده و نوع
استفاده از این فضاها (فعالیت بدنی یا تفریح منفعل) اثرگذار باشد (گیلز-کورتی و همکاران،2005 ،
 .)170عالوهبراین ،ویژگیهای خاص طراحی محالت برای فعالیت بدنی نیاز به شناسایی دارند تا
طراحان و برنامهریزان را برای ساخت محیطهای دوستدار فعالیت بدنی بیشتر راهنمایی کند
(سالیس و همکاران .)485 ،2009 ،درمورد سیستم حملونقل ،این مطلب قابلتأمل است که
مشکالت سیستم حملونقل و تبعات آن در شهرهای بزرگ مانند تهران ،میتواند تاحدزیادی با
سیستم حملونقل فعال مرتفع شود .بهطورکلی ،تأکید بر انجام اقداماتی با هدف قراردادن محیط
غیرطبیعی (ساختهشده) شامل ترویج و تسهیل امکانات مورد نیاز برای پیادهروی و دوچرخهسواری
از طریق بهبود زیرساخت فیزیکی شهر وجود دارد (فاسکنگر.)5 ،2013 ،6
ایجاد و توسعة شهر فعال با ایجاد زیرساختهای عمرانی ،بهعنوان بخشی از این برنامة بزرگ آغاز
میشود؛ اما شهرواندان ،بدون آموزش ،مشوق و محرک ،سعی نخواهند کرد حتی از بهترین
زیرساختهای عمرانی استفاده کنند .با این توضیح باید گفت که بیشتر روشهایی که برای توسعة
فعالیت بدنی استفاده میشوند ،از نظریههای روانشناختی انگیزش و تغییر رفتار نشأت گرفتهاند
(مارکوس و فورسیس .)12 ،2003 ،7تغییر رفتار بهخودیخود حاصل نمیشود و همین امر محل
تالقی آموزش و تغییر رفتار است و شاید به دلیل اینکه مدارس در بیشتر کشورها توسط مسئوالن
1. Kaczynski & Henderson
)2. World Health Organization (WHO
3. Giles-Corti, Broomhall, Knuiman, Collins, Douglas & Donovan
4. Owen, Humpel, Leslie, Bauman & Sallis
5. McCormack, Giles-Corti, Bulsara, & Pikora,
6. Faskunger
7. Marcus & Forsyth
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ملی اداره میشوند (فاسکنگر ،)8 ،2013 ،نیاز به تغییر توجه ملی برای این امر باشد .بهطورکلی،
سازمانهایی با مبنای اجتماعی ،نقشی حیاتی در مهیاکردن فرصتهایی برای افراد ایفا میکنند تا
در فعالیت بدنی حضور داشته باشند .سازمانها تنها ورزشگاههایی برای فعالیت بدنی آماده
نمیکنند؛ بلکه برنامههایی را نیز ایجاد میکنند که از فعالیت بدنی حمایت میکنند (پیت و بونچر،1
 .)174 ،2014درحقیقت ،عوامل سوم و چهارم پیوستگی خاصی با یکدیگر دارند .مسئلة آموزش که
مهمترین عامل فردی؛ یعنی آگاهی را رقم میزند ،بدون کمکگرفتن از سازمانهای متولی این امر
مانند آموزشوپرورش شدنی و عملی نخواهد شد .با این توضیح باید تکمیل کرد که برای توجه به
گروههای مختلف در شهر تهران ،باید تفاوتهای فردی و بینفردی را درنظر داشت؛ زیرا ،شهر فعال،
اشارهای به تمامی شهروندان است .افزونبراین ،ایجاد فرهنگ ورزشکردن یکی از راهکارهای ایجاد
شهروندان و شهر فعال است .این همان جایی است که به ورزش از دریچة رفتار نگریسته میشود؛
یعنی رفتاری نهادینهشده در درون شهروندان و این هدف غایی یک شهر فعال است.
درکنار عوامل چهارگانة ذکرشده باید توجه داشت که نقش سازمانهای رهبر در ورزش برای همه
(ورزش همگانی) انکارناپذیر است .تافیسا 2بهعنوان سازمان بینالمللی ورزش برای همه ،در سال
 ،2012برنامهای با نام «شهرهای فعال ،جوامع فعال ،شهروندان فعال» 3با حمایت کمیتة بینالمللی
المپیک و شبکة شهرهای سالمت سازمان جهانی بهداشت تنظیم کرد .این برنامه بر شهرها و
جوامعی که تافیسا و شرکای آن تشخیص دادهاند ،تمرکز کرده است که شهرداریها ارائهدهنده و
حامی اصلی ورزش برای همه و فعالیت بدنی برای شهروندان خود هستند (تافیسا .)2016 ،این
برنامه از ساختاری چهار سطحی تشکیل شده است که در سطح اول آن ،تافیسا و شرکا (مانند
کمیتة بینالمللی المپیک) بهعنوان تصمیمگیرندگان هستند .سطح دوم ،پیشگامان هستند که شامل
سازمانهای ملی و بینالمللی ،فدراسیونها و انجمنهای ملی ورزش همگانی سراسر جهان هستند
که وظیفة راهانداز ی ،عضویت برنامه ،شناسایی و معرفی بازیگران و ایجاد هماهنگی و انگیزه در
شهرها را بر عهدهدارند .سطح سوم ،بازیگران هستند که شامل سیاستمداران ،دانشمندان،
سرمایهگذاران و پزشکان هستند که وظیفة تدارک پشتیبانی سیاسی و مالی ،کمک به تنظیم و
دستیابی و به اهداف و پایش ،ارزیابی و بازخورد را با ایجاد ارتباط و هماهنگی جهت اجرای برنامه در
مدارس ،دانشگاهها ،باشگاهها ،کارگاههای آموزشی ،خانة سالمندان خانوادهها و غیره بهعهده دارند.

1. Pate & Buchner
2. TAFISA
3. Active Cities – Active Communities – Active Citizens
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در سطح پایانی ،دریافتکنندگان خدمات هستند که شامل تمامی شهروندان یک جامعه میباشند
(میرزمانی .)161-162 ،1390 ،الگوی زیر ساختار برنامه را نشان میدهد.

سطح اول

سازمان بینالمللی ورزش برای همه

سطح دوم

شهرها

سطح سوم

جوامع

سطح چهارم

شهروندان
شهر فعال،
جوامع فعال،
شهروندان فعال

شکل  -1مدل شهر فعال سازمان بینالمللی ورزش برای همه (تافیسا)

همانطورکه پیشتر بیان شد ،ایجاد شبکهای از شهرهای فعال در اروپا بهعنوان خاستگاه شهر فعال،
مدنظر بوده است .در چرایی این مسئله باید اضافه کرد که بهاشتراکگذاشتن تجارب شهرها
مهمترین پیامد این مسئله است .صرفنظر از جدایی برخی مسائل فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
متفاوت شهرها ،ماهیت فعالیت بدنی برای شهروندان از کلیات یکسانی برخوردار است .بههمیندلیل،
پژوهشگران بهصورت مفصل تجارب عملیاتی در شهرهای فعال را بررسی کردند .جدول شمارۀ یک،
برخی از تجارب مهم شهرهای فعال را بهصورت موردی نشان میدهد.
جدول شمارۀیک نشاندهندۀ بهترین تجارب برنامهای است که هر شهر برای دستیابی به مأموریت
خود در فعالشدن شهروندان درنظر گرفته است و موضوع قابلتوجه رویدادهای ویژه و گروههای
هدف است .در این جدول ،برنامهها و رویدادهای اصلی نشان میدهند که هر شهری با توجه به
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منابع و ساختار خود برنامههای متفاوتی را بهکار گرفته است .مسئلة مهمی که در شهر فعال
مشاهده میشود ،توجه به گروههای سنی مختلف و نیاز به بررسی همهجانبة عواملی است که چه
مستقیم و چه غیرمستقیم نقش ایفا میکنند که در تهران نیز میتواند مهم بهنظر آیند؛ برایناساس،
با توجه به بافت فیزیکی ،اجتماعی ،فرهنگی و نظام سیاسی هر شهری ازجمله تهران ،وجود یک
مدل منحصربهفرد الزم است .بههمینمنظور ،پژوهش حاضر با هدف پاسخ به مسئلة نبود مدلی
بومی برای توسعة شهر فعال در شهر تهران ،شکل گرفته است.
جدول  -1اقتباس از سایت شهر فعال ،جوامع فعال ،شهروندان فعال
()www.triple-ac.net
نام شهر
(کشور)

مأموریت اصلی

لیورپول (انگلستان)

تغییر و تداوم توسعة
ورزش و فعالیتهای
فعال در شهر

بوفالو کانتی (آمریکا)

ایجاد آگاهی ،حمایت
و هیجان از شهروندان
برای فعالیت بدنی

هورسنس (دانمارک)

تشویق شهروندان به
فعالبودن بهعنوان
مسئولیت مشترک
برای سالمتی خود،
توسعة پایدار جوامع
محلی

نمونة رویدادها و برنامهها
 .1حملونقل فعال:
راهبرد دوچرخهسواری
لیورپول (انقالب
دوچرخهسواری)
 .2مکانهای فعال:
خیابانهای فعال،
پارکهای فعال
به جنبش ملحق شو!
چالش جامعه

برنامة صعود به قلة
اورست

ما دختران زنده!
برنامة زنان فعال

سازمانهای فعال:
فعالیت در محل کار

دور شو! ثبتنام و
دویدن به مسافت
پنج کیلومتر یا
بیشتر

 .1دویدن با آبپاش
در حیاطتان ،راهرفتن
یا رقصیدن در زیر
باران؛
 .2رویداد ساالنه :تا
محل کار قدم بزنیم
صعود به تپههای
بسیار در ماههای
پاییز ،برنامه
جنبوجوش جالب
است بهمدت سه ماه
در سال

تمرین روزانه در
مدارس
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ادامه جدول  -1اقتباس از سایت شهر فعال ،جوامع فعال ،شهروندان فعال
()www.triple-ac.net
نام شهر
(کشور)

تورکو (فنالند)
(استرالیا)

ملبورن

مأموریت اصلی

نمونة رویدادها و برنامهها

ارائة ورزشهای متنوع
و تمرینات مربوط به
تناسب اندام در همة
سنین و هر سطحی از
مهارت

توانمندسازی از تابستان
برای سنین  13-19سال

فعالشدن استخرها
و ساحل و مراکز
پیادهروی آنها

شهری که بهراحتی
میشود در آن فعال
بود.

تمرکز :فعالیت بدنی،
فعالیت تفریحی و
رقابتهای ورزشی

تشخیص اهمیت
فضاهای باز و
سیاستگذاریهای
مربوط به آن

توجه به
زیرساختهای فیزیکی
محیط

روششناسی پژوهش
دادهبنیاد1

به شیوۀ ساختگرا است .دیدگاه
پژوهش حاضر ازنوع کیفی است و رویکرد موردنظر ،نظریة
ساختگرا بر اندیشههای چارمز )1990( 2استوار است .چارمز ( )1990بر معنایی که
مشارکتکنندگان به اعمال و رفتارشان در یک پژوهش میدهند ،توجه میکند؛ بنابراین ،بیشتر بر
دیدگاهها ،ارزشها ،باورها ،احساسات ،پیشفرضها و ایدئولوژیهای افراد تأکید دارد (داناییفرد و
اسالمی .)50 ،1390 ،در پژوهش توسعة شهر فعال در تهران و بهطورکلی ،پژوهشهایی که نیاز به
نگاه جامعی به تمامی مؤلفههای دخیل در موضوع پژوهش دارند ،پژوهش کیفی و نظریة دادهبنیاد
میتواند طرح پژوهشی مناسبی باشد .در پژوهش حاضر ،از دو منبع اطالعات برای جمعآوری دادهها
 -1مصاحبه با نخبگانی که درزمینة شهر فعال پژوهشهایی را انجام دادهاند،
استفاده شده است:
مدیرانی که درزمینة ورزش همگانی سابقه داشتند و برخی از مدیران ورزش شهرداری تهران؛ -2
کدگذاری مقاالت معتبر درزمینة شهر فعال .نمونة آماری شامل هفت نفر از پژوهشگران دانشگاهی و
مدیران عالی ورزش همگانی ایران است .با استفاده از روش هدفدار ،تعداد هفت مصاحبه انجام شد.

1. Granded Theory
2. Charmaz
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پیش از انجام مصاحبه ،محورهای پژوهش طی راهنمای مصاحبه برای مصاحبهشوندگان ارسال شد.
محورهای پژوهش شامل موارد زیر بودند:
 -1ازنظر شما ،محرکهای اصلی (نشانهها) که مسئوالن را متوجه ضرورت پیادهسازی رویکرد شهر
فعال میکند ،چیستند؟
 -2ازنظر شما ،برای پیادهسازی چنین رویکردی ،کدام حوزهها و بخشها در تهران نیاز به تغییر و
توجه دارند؟ برای کدام حوزهها و بخشها نیاز به سیاستگذاری است و چه سیاستهایی الزم
هستند؟
 -3راهبردهای مناسب برای هر حوزه یا بخش مدنظر در سیاستگذاری چیستند؟
 -4عوامل تسهیلکننده و مانع در اجرای این رویکرد در تهران کدامها هستند؟
 -5الزامات پژوهش چنین رویکردی در شهر تهران چیست؟
 -6پیامدهای حاصل از اجرای راهبردهای پیشنهادی در تهران چه خواهند بود؟
مصاحبهها بهصورت متن کامل پیادهسازی شدند .سپس ،با استفاده از روش کدگذاری سه
مرحلهای ،به تحلیل آنها پرداخته شد .پس از کدگذاری مصاحبهها ،مقاالت با توجه به کدهای باز
دریافتی از مصاحبهها جستوجو شدند و تعداد  12مقاله یا گزارش ساالنة معتبر از سازمانهای
مربوط بهدست آمدند که کدهای باز این مقاالت نیز استخراج گردیدند .برای تعیین پایایی از توافق
درونموضوعی استفاده شد که بهصورت تصادفی ،دو مورد از متن کامل مصاحبهها دراختیار یکی از
نخبگانی که درزمینة ورزش همگانی تجربة کافی داشتند ،قرار گرفت .میزان توافق درونموضوعی دو
کدگذار ( 60درصد یا بیشتر) درمورد یک مصاحبه (کنترل تحلیل) روشی برای پایایی تحلیل است.
جدول شمارۀ دو نتایج حاصل از توافق درونموضوعی را نشان میدهد.
جدول  -2تعیین پایایی مصاحبهها به روش توافق درونموضوعی
شمارة مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقها

نبود توافق

درصد

A1
B2
کل

49
40
89

23
17
40

7
7
14

93
85
89

در تعیین اعتبار پژوهش ،پژوهشگران گرایش بیشتر به اعتبار سازهای (روشهای متعدد برای
جمعآوری دادهها) و اعتبار درونی (نمونهگیری بر اساس پرمایگی اطالعات) داشتند .بههمیندلیل ،از
منابع متعددی برای جمعآوری دادهها و تحلیلگران متعدد در دستیابی به کدگذاری گزینشی
استفاده شد.
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نتایج
در این پژوهش ،مصاحبه با هفت نفر از مدیران ورزشی انجام شد که سه نفر از آنان دارای تحصیالت
در مقطع دکتری ،سه نفر در مقطع کارشناسیارشد و یک نفر دارای تحصیالت در مقطع کارشناسی
بودند .از هفت نفر مصاحبهشونده ،دو نفر عضو هیئتعلمی دانشگاهها ،چهار نفر از مدیران فدراسیون
ورزش همگانی و دو نفر از مدیران ورزش شهرداری تهران بودند .پس از پایانیافتن مرحلة کدگذاری
درطی سه مرحله 534 ،کد باز با تکرار از دو مرحلة کدگذاری مقاالت و مصاحبهها ( 286کد باز از
مقاالت و  248کدباز از مصاحبهها) بهدست آمدند که تعداد کدهای باز بدون تکرار  248مورد بودند.
پس از بررسی دقیق مدل شهر فعال تافیسا و تقسیمبندی مدلهای زیستشناختی در چهار سطح
کلی ،همجواری کدهای باز و مراجعه به مقاالتی که در این زمینه منتشر شده بودند ،منجر به
تقسیمبندی کدهای باز در سه الیة کلی و یک محور گردید.
الیة اول :این الیه با نام سیاستهای کالن شهر تهران و کشور ایران ،بهعنوان یک الیة محافظی
درمقابل دگردیسی شهر فعال به شهری بیتحرک است؛ شهری که نبود حرکت جانمایة آن است؛ نه
حرکت .اگر هر الیه یک شاهرگ درنظر گرفته شود ،زیرالیههای این مدل رگهای حیاتی شناخته
میشوند .همچنین ،هر رگ شامل مویرگهایی است.
در این الیه ،سه رگ جریانسازی میکنند -1 :زیرساختهای سیاستگذاری؛  -2زیرساختهای
عمرانی؛  -3زیرساختهای نرمافزاری .رگ زیرساختهای سیاستگذاری شامل تمامی سیاستهایی
است که برای توسعة شهر فعال به آنها نیاز است؛ برای مثال« ،ایجاد بستر حمایتکننده توسط
دولت»« ،ایجاد قوانین تشویقی و حمایتی» و «تحریک توسط دولت برای فعالیت بدنی بیشتر»،
ازجمله کدهای باز هستند که به سیاستهای حمایتی و تشویقی اشاره میکنند« .ایجاد تناسب بین
بودجه و هزینة سازمانهای ورزشی»« ،توجه کمیسیون تلفیق مجلس» و «کاهش عدد ریالی سرانة
ورزش» ،از مهمترین مواردی هستند که در مویرگ منابع مالی و مادی مشاهده میشوند .نبود فضا و
امکانات فیزیکی متناسب با هدف شهر فعال ،موضوع اصلی در رگ زیرساختهای عمرانی است؛
بنابراین ،اهمیت این رگ ازطریق «توسعه و بهبود»« ،نوسازی» و «ساخت و ایجاد» روشن و
مشخص است.
رگ زیرساختهای نرمافزاری ،زیباسازی ،امنیت و کژکارکردهای زندگی شهری (مانند آلودگی و
ترافیک) هستند .اطالق نام نرمافزاری از این حیث است که بیشتر بهعنوان بستر پنهانی است که
بههنگام سیاستگذاریها کمتر درمعرض دید است؛ اما مادامیکه به مرحلة عملیات میرسد ،نمود
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واقعی خود را نشان میدهد؛ برای مثال ،هنگامیکه سیاستگذاران باالدستی ورزش درحال
برنامهریزی برای یک رویداد (با رویکرد تفریح و اوقاتفراغت) هستند ،مواردی ازقبیل نیروی انسانی
کافی ،برنامهریزی دقیق ،مکان برگزاری و بودجة کافی را لحاظ میکنند؛ اما کمتر به ایجاد جذابیت
خود رویداد یا رنگشناسی بهکاربردهشده ،دقت میکنند.
جدول شمارۀ سه ،روش دستیابی پژوهشگران از کدهای باز به کدهای محوری الیة سیاستهای
کالن را نشان میدهد.
جدول  -3نحوة تبدیل کدهای باز به کدهای محوری الیة سیاستهای کالن
کدهای باز

دستهبندی کدهای باز

استفاده از مدل مول در بودجه
کاهش عدد ریالی سرانة ورزش
توجه کمیسیون تلفیق بودجه

منابع مالی و مادی

حقوق استفاده از فضاهای روباز و طبیعی
افزایش سهم و ظرفیت ورزش از بازار
تعیین سازمانها یا بازیگران درگیر

قانون

دسترسی رایگان به تجهیزات و فعالیتهای بدنی
یارانه تشویقی برای حملونقل فعال
نقش حمایتی دولت و محالت
رنگشناسی و ویژگیهای زیباشناختی پارکها
چیدمان شهری
نورپردازی و موسیقی
امنیت روانی زنان و خانواده
امنیت فعالیتهای و تجهیزات
سیاستهای مدیریت ترافیک شهری
باالبودن میزان آلودگی شهری
اطالعرسانی صحیح نسبت به وجود یا نبود ترافیک
پراکندگی شهری
شبکة ارتباطی خیابانها
تعریض خیابانها

کدهای محوری

زیرساختهای
سیاستگذاری

حمایت و تشویق

زیباسازی

امنیت

زیرساختهای
نرمافزاری

کژکارکردهای زندگی شهری و
شهروندی

توسعه و بهبود

آسیبزابودن تجهیزات ایستگاههای تندرستی
لحاظکردن سیاستها در نوسازی شهری
طراحی محالت

نوسازی

دسترسی به فضاهای روباز
سالمتمحوری :محور طراحی شهری

ساخت و ایجاد

زیرساختهای
عمرانی
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الیة میانی :این الیه نشاندهندۀ نقش شکلدهی رفتار در سطح میانی است .همة امور اجرایی و
نظارتی برای شهر فعال ،در این الیه عملی میشوند .ذکر این نکته دربارۀ نقش اصلی این الیه
ضروری است که الیة میانی دریچة موفقیت برای عبور به الیههای پسین و پیشین است.
بهعبارتدیگر ،ترجمة سیاستهای کالن درقالب برنامههای عملیاتی و همچنین ،تغذیة سیاستهای
کالن نیز توسط رگهای این شاهرگ انجام میشود .رگهای جریانساز در این الیه -1 ،اجرایی-2 ،
نظارت -3 ،سازمانهای پشتیبان و  -4بازاریابی اجتماعی هستند .شایان ذکر است که مطابق الیة
قبلی ،هر رگ بهعنوان منشأ جریانسازی ،از مویرگهایی تشکیل شده است که بهطور مشروح ،در
جدول شمارۀ سه مالحظه میشوند.
جدول شمارۀ چهار ،نحوۀ دستیابی پژوهشگران را از کدهای باز به کدهای محوری الیة سازمانی و
جوامع نمایش میدهد.
جدول  -4نحوة تبدیل کدهای باز به کدهای محوری الیة سازمانی و جوامع
کدهای باز

دستهبندی کدهای باز

واگذاری اختیار به مدیران مناطق
طبقهبندیکردن شهر

محالت و مناطق

کاهش پرتی هزینه در شهرداریها

شهرداری

ارتباط آموزش مدارس با خانواده
استفاده از زمینهای مدارس در ساعات غیرکاری
عالئم دسترسی به پارکهای تندرستی
حفظ و نگهداری از پارکها

اجرایی

آموزشوپرورش
مدیریت پارکها

برنامهریزی برای بخش نظارتی
مساجد

شهرداری
رسانه و سازمانهای اجتماعی

کاهش هزینة درمانی با ورزش شهروندی

بهداشت و درمان

نیاز به مقایسة ادواری

پایگاه داده

نقشهبرداری هوایی
جلب حمایت شهروندان
بازاریابی اجتماعی و حمایتطلبی

هواشناسی

کمبود ایدههای خوب و بکر
شناسایی شکافهای موجود در ورزش

کدهای محوری

محیط اجتماعی
خالقیت

نظارت

سازمانهای
پشتیبان

بازاریابی
اجتماعی
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الیة داخلی :الیة داخلی با نام الیة شهروندان فعال ،تجمیعی از متغیرهای فردی و درونفردی است
که بهتعبیر دیگر ،متغیرهای عملیاتی شهر فعال است .گامبرداری در مسیر دستیابی به شهر فعال
نیاز به ابزارهای عملیاتی دارد که بهدست شهروندان راهاندازی خواهند شد .این شاهرگ ،چهار رگ
را در برمیگیرد که شامل  -1انگیزش و آموزش -2 ،برنامهریزی عملیاتی -3 ،کمپینها و -4
گروههای هدف هستند.
اهمیت این مسئله را میتوان در این یافت که تعداد کدهای باز بدون تکرار آموزش و انگیزش (33
کد باز بدون تکرار) ،نهتنها از تمامی کدبازهای دیگر رگها در این الیه ،بلکه از تمام رگهای دو الیة
پیشین بیشتر بودهاند« .توجه به جنبههای مثبت ورزشکردن و جنبههای منفی ورزشنکردن»،
«استفاده از آموزش سازمانیافته» و «برانگیختن کنجکاوی شهروندان» ،از نمونه کدهای باز این رگ
هستند .جدول شمارۀ پنج ،بهطور مبسوط نحوۀ دستیابی پژوهشگران را از کدهای باز به کدهای
محوری الیة فردی و الیة درونفردی نمایش میدهد.
جدول  -5نحوة تبدیل کدهای باز به کدهای محوری الیة فردی و درونفردی
کدهای باز

دستهبندی کدهای باز

الگوبرداری از رهبران سازمانی
تأثیر بازیگران جامعه از زندگی روزمرۀ شهروندان

الگوسازی

اثربخشی دوستان ،همسایگان و خانواده
فرهنگسازی ورزش توسط والدین

خانواده و گروههای همتا

تبلیغات برای جذب مشارکت شهروندان
استفاده از فضای مجازی برای آموزش

اطالعرسانی و آگاهیبخشی

استفاده از نقش اصناف در آموزش
نیاز به آموزش عمومی
مراکز مختص به ورزش غیرسازماندهیشده
دوچرخهسواری خبرنگاران برای آگاهسازی
استفاده از سازمانهای مردمنهاد( 1سمنها)
حمایت صاحبنفعان و سهامداران

کدهای محوری

آموزش و انگیزش

آموزش سازمانیافته
کمپینهای فعال
کمپینها
حامیان

1. NGO
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ادامه جدول  -5نحوة تبدیل کدهای باز به کدهای محوری الیة فردی و درونفردی
کدهای باز

دستهبندی کدهای باز

برنامهریزی سیستم حملونقل
مشخصکردن خیابانهای بدون وسایل نقلیة موتوری

حملونقل فعال

تحرک حین کار
روز رفتن به کار با دوچرخه

شغلهای فعال

دوی آهسته و پیادهروی
بازیهای گروهی برای تشویق همدیگر

رویدادها و مداخالت فعال

استفاده از فعالیتهای درون منزل (مانند باغبانی)
انتقال ورزش به منازل

زندگی فعال

کافهتریا ورزشی
بازیهای ورزشی کامپیوتری
آموزش برای سالمندان

سالمندان

فعالیت بیشتر کودکان بیرون از منازل

کودکان و نوجوانان

1

کدهای محوری

برنامهریزی
عملیاتی

اوقات فراغت و تفریح

گرایش بیشتر زنان به پیادهروی

زنان و دختران

مشخصکردن جوامع محروم از امکانات ورزشی

جوامع محروم

توجه به معلوالن

معلوالن

گروههای هدف

محور حرکت« :تأکید بر تغییرات در سطح کالن جامعه ،ساخت محیط برای بهبود شرایط و
ازبینبردن موانع برای زندگی فعال» ،نکاتی هستند که باید در طراحی یک مدل برای توسعة تهران
بهعنوان شهر فعال به آنها توجه داشت .برای اینکه مدل توسعة شهر فعال از پویایی و حرکت
بازنایستد ،مواردی را باید در این مدل لحاظ کرد؛ چیزی که میتواند بهعنوان ستون فقرات مدل
شهر فعال درنظر گرفت .پویایی مدل با تغییراتی که در شهر تهران اتفاق میافتد ،در این بخش
تعبیه میشود« .تجزیهوتحلیل زندگی شهروندان تهرانی» و «توجه به اصول پایداری در
سیاستگذاریها و برنامهریزیها در تمام الیهها» ،نمونه کدهایی هستند که در این بخش قرار
میگیرند .جدول شمارۀ شش معرف کدهای باز محور حرکت و تبدیل آنها به کدهای محوری است.

1. E-Games
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جدول  -6نحوة تبدیل کدهای باز به کدهای محوری در محور حرکت
کدهای محوری

کدهای باز
معماری جدید برای اصول پایداری در شهر تهران
ایجاد یکپارچگی و پایداری بین سیاستها
توجه به مجموع الجزایر ورزش
ایجاد و توسعة شبکة ارتباطی در شهر تهران
استفادهنکردن از برنامة روبنایی
نیاز به نگاه برنامهمحور
تجزیهوتحلیل زندگی
وابستگی رفتار دوچرخهسواری و مداخالت طراحی شهری
موقعیت نژادی و اقتصادی-اجتماعی

توسعة پایدار
ارتباطات
برنامهمحوری

جامعهمحوری

درنهایت ،پژوهشگران با بررسی تمامی کدهای بهدستآمده ،مدلهایی را که مربوط به اشاعة فعالیت
بدنی هستند و نیز مدل شهر فعال تافیسا (شکل شمارۀ یک) ،به شکل شمارۀ دو درست یافتند.
فردی و درونفردی

سازمانی و جامعه

اجرایی

آموزش و
انگیزش
برنامهریزی
عملیاتی

سیاستهای کالن

زیرساختهای
سیاستگذاری
سازمانهای
پشتیبان

توسعة پایدار -ارتباطات -برنامهمحوری -جامعهمحوری
کمپینها

تهران:
شهر فعال
جوامع فعال
شهروندان فعال

بازاریابی
اجتماعی
نظارتی

گروههای
هدف

شهروندان فعال

زیرساختهای
عمرانی
زیرساختهای
نرمافزاری

جوامع فعال

شکل  -2مدل شهر فعال در تهران

شهر فعال
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بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،ارائة مدل بومی شهر فعال برای تهران بود .در بیان تفاوت مدل بومی شهر تهران
با مدلهای مشابه و موجود باید گفت که این مدل با ادغام سطوح اول و دوم مدل تافیسا ،نیاز به
یک رهبر بینالمللی برای توسعة شهر فعال را حذف میکند؛ زیرا ،مدل بومی شهر تهران تنها
مختص به شهر تهران است و شاید مدل فعلی برای شهرهای دیگر در ایران نیاز به تغییر داشته
باشد .افزونبراین ،تفاوت این مدل با مدل زیستشناختی ،در نظم و تأکید مشخص بر هر الیه است؛
یعنی چیزی که در مدل زیستشناختی دیده نمیشود ،اهمیت عوامل است و صرفاً توجه به تمام
عوامل را میتوان نقطة قوت مدل زیستشناختی دانست .همانگونهکه در شکل شمارۀ دو مالحظه
میشود ،این مدل در سه الیه و یک محور ،قالب گرفته است .الیة بیرونی بهعنوان سیاستهای کالن
کشور ایران و شهر تهران است .رویکردهای محیطی و سیاسی با تغییر ساختار محیطهای سازمانی و
فیزیکی برای ایجاد مکانهای ایمن ،جذاب و مناسب برای فعالیت بدنی (کان و همکاران،2002 ،1
ص ،)75 .سرعت رسیدن به شهر فعال را دامن میزنند .بخشی از سیاستهای حمایتی در منابع
مالی و مادی معنا پیدا میکند؛ البته ترکیب اقدامات متنوع در جایگاههای مختلف برای رسیدن به
جمعیتهای هدف ،موردنیاز است .رسیدن به چنین هدفی جز ازطریق قانون امکانپذیر نخواهد بود.
«حمایت از ورزش خانواده در اسناد»« ،تدوین قوانین و مقررات در سطوح باال» و «افزایش سهم و
ظرفیت ورزش از بازار» نیز اشاراتی بوده که در این بخش قابلتأمل هستند .آنچه که با یک نگاه
ساده به تهران مشاهده میشود و در تمامی مصاحبهها نیز به آن اشاره شد ،نبود فضا و امکانات
فیزیکی متناسب با هدف شهر فعال است .شاید بتوان این رگ را بیشتر بهعنوان یک پمپاژکنندۀ
جریان در شهر فعال درنظر گرفت؛ زیرا ،فعالیتهای بدنی اوقاتفراغت بهطور طبیعی باید به یک
مکان ختم شوند و نبود فضا و مکان مناسب عمالً مرگ فعالیتهای بدنی را رقم میزند .افزونبراین،
زیرساختهای سیاستگذاری در این الیه چتر حمایتی خوانده میشوند که دو زیرساخت دیگر را در
برخواهند گرفت .البته معموالً توافق وجود دارد که مواجهة فیزیکی و بصری با محیط طبیعی ،برای
سالمت فیزیولوژیک و روانشناختی مناسب است .بااینحال ،تاحدزیادی به طراحی فضاهای شهری
انتقاد میشود که در بهکارگیری نیازهای کاربران عالقهمند شکست خورده است (لو ،ییو و لو،2
 .)604 ،2003پیادهروی و دوچرخهسواری ،دو شکل رایج فعالیت بدنی در شهرهای فعال هستند که
1. Kahn
2. Lo, Yiu & Lo
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درقالب ابعاد مختلف زندگی شهری (کار ،تفریح ،حملونقل و ورزش) ریخته میشوند؛ برای مثال،
طبیعت زیبای محیط محله ،راحتی تجهیزات برای پیادهروی (پیادهرو و جادههای پیادهروی) ،توانایی
دسترسی به مکانها برای پیادهرفتن به فروشگاهها ،سطح ترافیک در جادهها و آمیزهای از
ویژگیهای محیطی ،همه مرتبط با پیادهروی برای اهداف خاص شناخته شدهاند (اون و همکاران،
.)72 ،2004
نگاه جامع به سیاستهای موردنیاز ،در گام دوم به مرحلة ترجمهشدن برای سازمانها و جوامعی
میرسد که بیشتر در سطح شهر تهران فعالیت دارند .تفکیک کامل امور در این الیه از مهمترین
مواردی است که باید به آن پرداخته شود؛ البته نظارت برعهدۀ سازمانی است که در امور اجرایی
نقش بیشتری دارد .مهمترین بخش این مسئله ،نظارت بر مدیریت پارکها و مراکز تفریحی و
ورزشی است که دسترسی شهرداری دربین تمامی سازمانهای مجری بیشتر است .پژوهشگران و
شاغالن حرفهای مرتبط با پارکها و فضاهای باز و همچنین ،برنامههای اجتماعی و تفریحی ،برای
توسعة فعالیت بدنی ،نقشهای حیاتی برای ایفانمودن در رویکردهای فرارشتهای و زیستشناختی
دارند .بهبیانساده ،نقش اوقاتفراغت و تفریح بهطور نسبی با زندگی فعال ممکن است بهعنوان
تسهیل «فعالیت بدنی به انتخاب خود» توصیف شود (هندرسون و بیالسکی)357 ،2005 ،1؛ اما
دراینمیان ،تنها شهرداری نقشآفرینی نمیکند؛ بلکه سازمانهای دیگری که گاهی از جنس ورزش
و اوقاتفراغت نیستند ،در رگ سازمانهای پشتیبان حضور پررنگی میتوانند داشته باشند« .رسانه»،
«سازمانهای هواشناسی»« ،سازمانهای بهداشت و درمان»« ،سازمانهایی بهعنوان پایگاه داده» و
«سازمانهای تربیتکنندۀ مربی و نیروی انسانی» ،از مهمترین این سازمانها میتوانند باشند .یکی
دیگر از اموری که باید در شاهرگ جوامع قرار گیرد ،بازاریابی اجتماعی است« .استفاده از
فعالیتهای ترویجی با رویکرد ورزش و اوقاتفراغت»« ،بازاریابی برای کسب ایده و خالقیت» و
«شناسایی شکافهای موجود در بازار ورزش» ،راهکارهایی هستند که به بازاریابی اجتماعی ختم
میشوند .استفاده از نام بازاریابی اجتماعی برای این رگ برایناساس است که نگاه ،نگاه سودآوری
نیست؛ بلکه اهداف بلندمدت جامعه مدنظر است .درراستای مدیریت شهری ،در تهران که
بخشبندی منطقهای صورت گرفته است« ،واگذاری مدیریت مناطق» در ارائة خدمات ورزشی و
تفریحی و حتی شناخت بهتر نیازهای ورزشی و تفریحی شهروندان هر منطقه میتواند بسیار مؤثر
واقع شود .افزونبراین ،نیاز است که «ساختار تصمیمگیری و فرایندهای شهری» بررسی شود.
درکنار مطرحشدن این مسائل« ،همکاری مدیران شهری با مدیران آموزشوپرورش» و «استفاده از

1 . Henderson & Bialeschki
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مدارس برای ارتباط با خانواده» ،راهکارهایی هستند که در مویرگ اجرایی جای بحث خواهند
داشت.
طبیعی است که کمپینها برای افزایش دانش ،نگرشها و باورهای سودمند و تغییر رفتار ،طراحی
شدهاند (کان و همکاران« .)79 ،2002 ،راهاندازی مراکز غیرسازماندهیشده برای فعالبودن»،
«ایجاد کمپینهای مشوق فعالبودن» و « استفاده از الگوهای جامعه برای ایجاد رفتار فعالیت بدنی»،
مواردی هستند که رسالت این کمپینها را نشان میدهند .حلقة این ارتباط با برنامهریزی عملیاتی
رنگ میگیرد .در رگ برنامهریزی عملیاتی ،توجه بهتمامی برنامهها و مداخالتی است که میتوانند
برای شهروندان ارائه شوند تا تهییجکنندۀ آنها به تالش برای فعالبودن شوند« .ایجاد اماکن ورزش
خانوادگی»« ،مراکز بازی» و «استفادۀ چندمنظوره از فضاها» ،پیشنهادهایی هستند که مطرح
میگردند .باید اضافه کرد یکی از موارد مهمی که توسط مصاحبهکنندۀ  A2نیز مطرح گردید ،چیزی
به نام کافهتریای ورزشی بود .مکانهایی که در آن شهروندان خودشان فعالیتهای موردعالقة خود را
خلق میکنند .این شیوه یکی از ابتکاراتی است که میتواند شهروندان را در مسیر فعالبودن بیشتر
سوق دهد .ذکر این نکته در روشنسازی تفاوت این الیه با الیة میانی ضرورت دارد که این الیه به
سازمانها ی زیادی نیاز ندارد .برای تحقق «تهران؛ شهر فعال» ،این الیه نزدیکترین الیه به هدف
است؛ زیرا ،این شاهرگ دربرگیرندۀ شهروندان است؛ یعنی همان سطح چهارم در مدل تافیسا .باید
اضافه کرد که این زنجیرۀ ارتباطی در الیة ذکرشده ،درنهایت با توجه به گروههای هدف خاتمه
مییابد .اهمیت این مسئله زمانی مشخص میشود که شما برای هر گروه هدف باید برنامهریزی
عملیاتی و برنامة آموزش و انگیزش خاصی را اختصاص دهید« .سالمندان؛ نسل نقرهای»« ،زنان و
دختران»« ،معلوالن» و «کودکان و نوجوانان» ،از مهمترین این گروهها هستند.
در ایجاد زیرساختهای محیطی باید توجه کرد که میزان و کیفیت امکانات ،دسترسی به آنها و
زیباییشناسی محیط ،میتوانند بخشی از برنامة ایجاد شهروندان فعال باشند و درنتیجه ،کمک به
ایجاد شهر فعال نماید .برای ایجاد پیادهروی و دوچرخهسواری نیاز به برنامههای طراحی شهری
است و این همان چیزی است که بهعنوان حملونقل فعال از آن یاد میشود .محیط برای حملونقل
فعال و تدارک تجهیزات و زیرساختها معموالً ضعیف است و سطوح خطر مصدومیت بهطورمعمول
بیشتر از حالت وسایل موتوری است .بههمیندلیل ،دیدگاه نسبت به حملونقل فعال اغلب منفی
است و جایگاه سبکهای حملونقل فعال دربین شهروندان معموالً پایین است (فاهرتی و موریسی،1
1. Faherty &Morrissey
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 .)6 ،2014بهطور گستردهای قابلتشخیص است که افزایش در پیادهروی و دوچرخهسواری برای
مسیرهای کوتاه در مناطق شهری ،میتواند به کاهش حجم ترافیک ،بهبود کیفیت زیستمحیط
شهری ،ترو یج بهبود سالمت شخصی و کاهش انتشار کربن کمک کند (پولی و همکاران،2011 ،1
.)1601
بهطورکلی ،برای حرکت بهسمت تهرانی فعال ،توجه به الیههای سهگانه از اهمیت زیادی برخوردار
است؛ اما نکتة اصلی در توجه به محور حرکت است .تمامی پیکرۀ شهر فعال بر محور حرکت استوار
است .اهمیت دیگر این محور به پویایی مدل است .با توجه به تغییراتی که در محیط شهرها اتفاق
خواهد افتاد ،نیاز به مدلی که بتواند این تغییرات را گاهی پیشبینی کند و خود را با تغییرات تطبیق
دهد ،از اهمیت زیادی برخوردار است .چیزی که از آن به نام توسعة پایدار در محور حرکت نام برده
شده است ،لذا توجه به سیاستهایی را میطلبد که شامل تمامی الیهها شود و آن ،دورشدن از
بخشینگری است .افزونبراین ،ارتباطات ،یکی دیگر از عوامل پویایی است .ارتباطات باید در خود
الیهها و بین الیه تا رسیدن به شهر فعال موردتوجه باشد .برای ایجاد ارتباطات مناسب ،ترسیم یک
نمودار ارتباطی بین سازمانهای درگیر در ایجاد شهر فعال میتواند راهگشا باشد .مورد آخر در این
مقاله ،جامعهمحوری است .نگاه به جامعه و چیزی که جامعه خواهان آن است ،میتواند پویایی
حرمت را تسریع بخشد؛ برای مثال ،اهمیت شکلهای رایج حملونقل فعال بهحدی است که بیشتر
شهرهای عضو شبکة شهری سالمت اروپا ،اقدامات اولیه را برای توسعة زندگی فعال ،با تأکید بر
هدفگذاری اقدامات ساخت و محیطهای اجتماعی برای اشاعة پیادهروی و دوچرخهسواری گزارش
کردند (ادواردز .)4 ،2009 ،2برای کمک به پوشش سیاست سالمتمحور و دیگر سیاستها،
سیاستگذاران و شاغالن بهدنبال راهی هستند تا استفاده از پیادهروی و دوچرخهسواری برای
سفرهای روزانة خود را افزایش دهند (دیل .)95 ،2009 ،3درحالیکه بیشتر تمرکز زندگی فعال بر
پیادهروی است ،دوچرخهسواری ظرفیت بیشتری برای جایگزینکردن سفرها با وسایل نقلیة موتوری
بهدلیل سرعت باالتر و توانایی پوشش مسافتهای بیشتر دارد؛ بنابراین ،ظرفیت برای تغییر سفرها
(درونشهری) از رانندگی به دوچرخهسواری باال است (دیل .)104-95 ،2009 ،این همان چیزی
است که در این مدل ،با عنوان جامعهمحوری باید به آن توجه داشت.
در حیطة مشارکت ورزشی و فعالیت بدنی ،استفاده از مدلهایی که تمام عوامل را درنظر بگیرند،
افزایش یافته است .افزونبراین ،تحقق شهرهای فعال با رویکرد فعالیت بدنی نیاز شدیدی است که
1. Pooley
2. Edwards
3. Dill
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 همین نکته باعث میشود که در توجه به فعالیت.در شهرهای نوین جهان سوم احساس میشود
 نحوۀ تکمیل این، عالوهبراینکه تمام عوامل مانع یا تسهیلکننده بازبینی شوند،بدنی شهروندان
 در.مجموعه از عوامل نیز مشخص شود؛ چیزی که در این حوزه کمتر به آن پرداخته شده است
 باید بیان کرد که،)مقایسة مدل نهایی پژوهش با سایر مدلها (مدل زیستشناختی و مدل تافیسا
 مدل زیستشناختی به جمیع، بهطور خاص. مدلهای عملیاتی نبودهاند،هیچیک از این مدلها
عوامل مؤثر در فعالیت بدنی در شهرها پرداخته است؛ اما اشارهای به چگونگی ارتباط آنها نداشته
 این کمبود در مدل تافیسا دیده نمیشود؛ اما مدل تافیسا نگاه کالنی به توسعة شهر فعال دارد.است
 پژوهش حاضر با لحاظکردن نقاط قوت مدلهای.و راهکار عملیاتی را بهعهدۀ شهرها نهاده است
 به نشر مدلی پرداخت که عالوهبر ارائة راهکارهای متنوع در ایجاد،گذشته و رفع نقاط ضعف آنان
. عوامل توسعة فعالیت بدنی در شهرها را بهصورت کالن و خرد نیز نشان داده است،شهر فعال
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Abstract
Active cities are an investment source in the development of environmental,
social, economic and human capitals. Their effect on aspects of urban life is very
tangible and cannot easily be ignored. An important issue in active cities is to
consider different age groups and the need for a comprehensive review of
factors that contribute both directly and indirectly. The aim of the present study is
to propose a physical activity-friendly city model. This qualitative study uses a
grounded theory approach (Constructive). In this study, two sources of
information are used to collect data: 1. interviews with seven elites who carried
out research in the field of active cities, managers who have experience in the field
of sport for all, and some sports managers of Tehran municipality, and 2. coding
12 validated articles on active cities. After coding in three stages, 534 open codes
were obtained by repeating the two stages of coding articles and interviews (286
open codes from articles and 248 open codes from interviews). After careful
examination of the TAFISA active city model, division of biological models in
four general levels, adjacency of open codes, and review of articles published in
this field, the open codes were divided into three general layers and one axis.
Finally, an indigenous model of converting Tehran into a physical activityfriendly was achieved, which can provide guidelines for managers to achieve the
active city, active communities and active citizens.
Keywords: Active City, Physical Activity, Recreation, Grounded Theory
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