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 چکیده

محیطی، های زیستبیشتر سرمایهگذاری در توسعة هرچهیک منبع سرمایه ،الشهرهای فع 

بسیار ملموس است و  بر ابعاد زندگی شهری ، اقتصادی و انسانی هستند. اثر این شهرهااجتماعی

، توجه به شودیم مسئلة مهمی که در شهر فعال مشاهده .نادیده گرفته شوند توانندآسانی نمیبه

یرمستقیم غمستقیم و چه  که چهاست عواملی  ةجانبهمهی سنی مختلف و نیاز به بررسی هاگروه

پژوهش حاضر . ارائة مدل شهر دوستدار فعالیت بدنی بودحاضر،  پژوهشهدف  کنند.یم نقش ایفا

از دو منبع اطالعات برای در این مطالعه،  .بود( گراساخت)بنیاد داده رویکرد نظریی و بانوع کیفی از

شهر فعال  نخبگانی که درزمینةهفت نفر از مصاحبه با  -1است:  شده استفاده هادادهی آورجمع

ی از ورزش همگانی سابقه داشتند و برخ ؛ اعم از مدیرانی که درزمینةانددادهیی را انجام هاپژوهش

مقاالت معتبر درزمینة شهر فعال. پس از  از مورد 12کدگذاری  -2شهرداری تهران؛ مدیران ورزش 

کدگذاری مقاالت و  کد باز با تکرار از دو مرحلة 534 کدگذاری طی سه مرحله، یافتن مرحلةپایان

. پس از بررسی دقیق ندآمددست ها( بهمصاحبهکدباز از  248کد باز از مقاالت و  286) هامصاحبه

ی جوارهمشناختی در چهار سطح کلی، یستزهای بندی مدلیمتقسهر فعال تافیسا و مدل ش

بندی کدهای باز در سه یمتقسبودند،  منتشرشدهکدهای باز و رجوع به مقاالتی که در این زمینه 

تهران به شهر دوستدار  یک مدل بومی برای تبدیل شهر، یتدرنها .شد انجام الیة کلی و یک محور

این مدل  ،فعال و شهروندان فعال جوامعفعال،  که برای دستیابی به شهر دست آمدبه بدنیفعالیت 

 دهد.ا پیش روی مدیران قرار میراهکارهایی ر
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 مقدمه
، اجتماعی، محیطیزیست هایسرمایهبیشتر در توسعة هرچه گذاریسرمایهشهرهای فعال یک منبع 

بسیار  (نقلوحمل و )کار، تفریح د زندگی شهریابعا بر اثر این شهرهاند. تاقتصادی و انسانی هس

گویند است که می مدیرانیبرای  نکته این د.نادیده گرفته شو دتواننمی آسانیبهو  است ملموس

 آن هایهزینه توانندنمی مدیران احتماالً که چیزی انجام امور را توجیه کنند. هایهزینه توانندنمی

، 1ورزش برای همه المللیبینسازمان  ش ساالنةراگزن است )ندادن آهای انجامهزینه ،را توجیه کنند

بودن روانی  توجهی بر حس خوباثرهای قابلفعالیت بدنی که د ندهیم نشان هاپژوهش (.7، 2016

، ویلسون، گانل، ؛ مک9200، 3هامر، استمتکسی و استپتو؛ 2009، 2ن، لسلی، سوگیاما و اوسرین)

و  ، دلگر، رابرتزاسترابریج)کاهش میزان افسردگی  (،2012، 4گیلچریست، کاوالسکی و کروکر

جاکا، ویلییامز، برنم،  و،شوق )پاسک و ، نشاط، هیجان، شورعالقه شادی، ( و افزایش2002، 5نکاپال

یک فعالیت تفریحی  صرفاً که یرزمانی نیستدحال، فعالیت بدنی ینباادارد. ( 2011، 6برک و لسلی

شود )نیمان و یمشناخته ما  حال و آیندۀ اساسی سالمت ستون عنوانبهاما  ؛شودیمنظر گرفته در

حوزۀ سالمت عمومی کشف کردند که ن متخصصا ،1990. در پایان دهة (277، 2003، 7جاکوبی

کرفت،  ، سرورو، آسچر، هندرسون،نیز به فعالیت بدنی عالقه دارند )سالیس هارشتهن دیگر متخصصا

ی پژوهشی متنوعی به مسئلة فعالیت بدنی و هاگروهتوجه همین نگاه باعث  (.298، 0620، 8و کر

بودن ورزش یاتیح ییدتأسمت جهانی به صورتبه یجه، بیشتر جوامعدرنت شهروندان فعال شد؛

اقتصادی و اجتماعی  به توسعةاین امر  کهروند یمبودن شهروندان خوبفراغت برای حس اوقات

 .(42، 2015، 9، وب، کارلیس، پولوکاس، لویزو و کارتاکولیسکند )کارتاکولیسیمکمک نیز جوامع 

 بر بالغجمعیتی شهر تهران ، 1395 ایران در سال آمارمرکز ازسوی  شدهاعالمبا توجه به آمار 

آمار  1393ایران در سال  آمارحال، مرکز ینباا(. 1395دارد )مرکز آمار ایران، نفر  12،452،230

مان کند. سازیمنفر اعالم  32848 در ورزش همگانی را شدۀ شهر تهرانیدهسازمان کنندگانشرکت

 هایورزش در یافتهسازمان ورزشکارانمیزان  ،1394خود در سال  شهرداری تهران در آمار ساالنة

                                                           
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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یافتة سازماناساس مشارکت بر آماراین  نفر اعالم کرد. 51123 ،گانهدورا در مناطق بیستهمگانی 

کامالً های بدنی در شهر تهران یتفعالبودن نرخ مشارکت در است؛ اما پایینمردم در فعالیت بدنی 

نتایج مطالعات مراکز پژوهشی و مطالعاتی شهرداری تهران و نظرسنجی که توسط  است. محسوس

 وجودبا دهد که شهرداری تهرانمی نشان ،نجام شده استامرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما 

دست نیاورده بارات و امکانات ورزشی، توفیق چندانی درجهت توسعة ورزش همگانی بهبودن اعتدارا

 مرکز پژوهش صداوسیما، ؛1393، سوری) روندان تهرانی نیز درحد مطلوب نیستو رضایت شه است

، تاکنون توسعة فعالیت بدنی در شهر تهران انجام صرف منابع گسترده باوجود ،بنابراین (؛1395

فقدان  ،یکی از این عناصر اند کهت نقش داشتهاین وضعی درمتعددی  عناصر است و قطعاً نشده

بومی برای بهبود وضعیت فعالیت بدنی در شهر تهران است که بتواند مبنای و چهارچوبی معتبر 

 اندرکاران قرار گیرد.دستل عم

ی هااز مدلیکی  .اندبسیاری یافته اهمیت ی جامعهامدل، فعالیت بدنی در اشاعة ،های اخیرسالدر 

سطوح متغیرها در  معموالً. هستند 1شناختییستزی هامدلفعالیت بدنی شهروندان،  رایج در توسعة

 -2و کدها(،  مقررات قوانین، حقوق،ها )یاستس -1 شناختی فعالیت بدنی شاملیستزی هامدل

 -5ی( و شناختروان بیولوژیک و) یفرددرون -4 ی،سازمان -3ساختگی و طبیعی(، ) یزیکیفیط مح

 شناختیهای زیستمدل (. استفاده از299، 2006شود )سالیس و همکاران، یمفردی بین فرهنگی/

 برای ایجاد و توسعةراهکاری تواند یم ،و توجه صرفی که به فعالیت بدنی دارد آندلیل جامعیت به

رای مثال، اگر ب کهین مدل از این حیث است از اباشد. ویژگی استفاده  هاشهر فعالیت بدنی در الگوی

یجادشده ایجادشده و فعالیت بدنی تمرکز کند، نقش محیط اتنها بر ارتباط بین محیط  پژوهشگری

عرفی یک از این دسته عوامل مهر ،در ادامه .(25، 2005، 2ید )همفریآ حساببه یزآماغراقتواند یم

  .شوندیم

عوامل سیاسی و  ،فعالیت بدنی در شهرها و ایجاد شهر فعال یکی از مداخالت در توسعة

های حمایتی، یطمحایجاد  ،است. هدف اصلی سیاست عمومی مربوط به فعالیت بدنی گذارییاستس

های فعال هدایت شوند یزندگسمت برای توانمندسازی مردم است تا بهیی هابرنامهها و یرساختز

؛ های فعالیت بدنییاستسخاص، طراحان  طوربه(. 341، 2011، 3ماتسادو و مارتین، بال ، بامن،)بلوو

 فعال به مدارس وآمدرفتنظر بگیرند که دیران ورزشی باید درو م هااستانها و یشهردار یعنی

                                                           
1. Ecological Model 

2. Humphrey 

3. Bellew  
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فعالیت بدنی است )کاراکاتسانیس و داشتن همراه با ی آموزاندانشبرای ایجاد  ایینههزکمسیاست 

های مربوط به افزایش سطح فعالیت بدنی سیاست کرد که خاطرنشان(. باید 5، 2015، 1همکاران

مقامات ۀ رسمی که شدنوشتهکدها، قوانین یا تصمیمات  -1شود: یمدر سه قالب ریخته  ،شهروندان

های اجتماعی نانوشته که بر هنجار -3 ؛شدهنوشتهاستانداردهای  -2 اند؛کرده وضع ها راآنقانونی 

البته در این پژوهش، تعریف از سیاست  (؛22، 2006، 2و ویتمرد )اسشمید، پرت نگذاریم رفتار اثر

با این توضیح که قوانین  اشاره دارد که رسمیت داشته باشند و یهاینامهیینآتنها به قوانین و 

یت، درنهاتغییر کنند.  خوشتدسهای اجتماعی و نانوشته را نیز هنجارد نتوانیمو رسمی  شدهنوشته

در گام  که کندیمای امن کمک گذاری به ایجاد محلهمثال، اثر مداخالت طراحی و سیاستبرای 

یعنی نیروی سیاسی و ؛ (229، 2006، 3سایدریز-روی ضروری هستند )لوکایتویادهپاول برای تشویق 

 ،یعمرانیرغ عمرانی و هاییرساختزدر ایجاد امنیت، تسهیل در دسترسی و ایجاد  هاگذارییاستس

اما هستند؛ ، فرهنگ و رسانه آموزشی از جنس عمرانیرغهای یرساختز دارند. ییرانکارناپذنقش 

دهنده بهبود عامل  عنوان بهجهانی  صورتبهفعالیت بدنی ارتقاء سطح که یدرحالحقیقت، در

 وجود داردفعالیت بدنی های سیاست توسعة ولی توافق کمی دراست  شدهیرفتهپذافراد سالمتی 

ممکن است  ،یامنطقهها در سطح یاستس(. درنهایت، تغییرات 578، 4،2013)گولیاو و تایبولت

 بهیت بدنی فعال تسهیل دسترسی بهبا  بلندمدت ۀدورتشویق فعالیت بدنی در  به صورت اثربخشبه

 (.2 ،2006، 5تبدیل شود )ادواردز و تیسوروس ی مطلوب و آساناینهگز

ی، سیستم سواردوچرخهروی و یادهپی شهری، فضاهای سبز، مسیرهای هاپارک هایی مانندخشب

توانند جای یمیی هستند که در عوامل محیط فیزیکی هامقوله وفعال و محالت جز ونقلحمل

 هدف با ای راشدهیطراحی هاحلراهد شهرهایی که ندهیممطالعات متعدد نشان  گیرند.

ی چندمنظوره( هااستفاده فعال، توسعة ونقلحمل، هاپارکمانند )توانمندسازی برای فعالیت بدنی 

البته،  ؛(8، 2016، 6حرکت کنند )طرحی براییمبزرگی را تجربه کنند، مزایای یمسازی یادهپ

برای  بخشیشهر و جامعه نسبت به اینکه تنها  یک بخش مهم از توسعة عنوانبهی شهری هاپارک

(. یک طبقه از 233 ،2013، 7شوند )صادقیان و وردانیانیمنظر گرفته ، دردنتفریح و سرگرمی باش

 های تفریحی هستندیطمحو  هاپارک که توجه دقیق کمتری به آن شده است، یرات محیطیتأث

                                                           
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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های طبیعی اثر زیادی یطمحرسد که یمنظر گونه بهینا(. 620، 2008، 1)کاسزینسکی و هندرسون

 المللی که رویینب ایمطالعهسازمان جهانی بهداشت در  پژوهشگران .دارند مردمبر فعالیت بدنی 

مثبتی با  طوربه ،ی عمومی و زیباشناسی بصریهاپارکیباً تقردریافتند که انجام دادند، شهر  17

(. باید این 143، 2016، 2ارتباط دارد )سازمانی جهانی بهداشت ساالنبزرگفعالیت بدنی  زمان مدت

، برومهال، کورتی-گیلز) یرویادهپکه دسترسی به فضاهای باز شهری برای  مطلب را افزود

، ؛ مک کورمارک2004، 4، هاپل، لسلی، بامن و سالیس؛ اون2005، 3ندانوو  نایمن،کالینز، داگالس

شهر فعال  جاد و توسعةتواند یکی از عوامل اثرگذار بر ایمی (6200، 5پیکوراو  کورتی، بالسارا-گیلز

فاصله از خانه تا فضاهای باز شهری بر میزان استفاده و نوع  که رسدنظر میبه گونهینا باشد؛ یعنی

، 2005همکاران،  کورتی و-گیلزباشد )فعالیت بدنی یا تفریح منفعل( اثرگذار فضاها )استفاده از این 

نیاز به شناسایی دارند تا  های خاص طراحی محالت برای فعالیت بدنییژگیواین، بر(. عالوه170

های دوستدار فعالیت بدنی بیشتر راهنمایی کند یطمحریزان را برای ساخت طراحان و برنامه

است که  تأملقابل این مطلب ،ونقلحملسیستم  مورددر (.485، 2009، )سالیس و همکاران

زیادی با تواند تاحدیم، مانند تهران شهرهای بزرگ در و تبعات آن ونقلحملسیستم مشکالت 

دادن محیط قرار هدف بااقداماتی انجام ید بر تأکی، طورکلبه فعال مرتفع شود. ونقلحملسیستم 

 یسواردوچرخهروی و یادهپامکانات مورد نیاز برای و تسهیل یج ترو ( شاملشده)ساخته یرطبیعیغ

 .(5، 3201، 6وجود دارد )فاسکنگر بهبود زیرساخت فیزیکی شهراز طریق 

آغاز بزرگ  بخشی از این برنامة عنوانبه ،عمرانی یهایرساختزبا ایجاد  ایجاد و توسعة شهر فعال

حتی از بهترین ، سعی نخواهند کرد مشوق و محرکآموزش، بدون  دان،شهروان اما؛ شودیم

 توسعةیی که برای هاروشباید گفت که بیشتر  های عمرانی استفاده کنند. با این توضیحیرساختز

 اندگرفته تأنشی انگیزش و تغییر رفتار شناختروانهای نظریهاز  ،دنشویمفعالیت بدنی استفاده 

شود و همین امر محل ینمخود حاصل یخودبه(. تغییر رفتار 12، 3200، 7)مارکوس و فورسیس

ن مسئوالدارس در بیشتر کشورها توسط تالقی آموزش و تغییر رفتار است و شاید به دلیل اینکه م

                                                           
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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، یطورکلبهنیاز به تغییر توجه ملی برای این امر باشد.  ،(8، 2013د )فاسکنگر، نشویمملی اداره 

کنند تا یم یی برای افراد ایفاهافرصتیاکردن مهنقشی حیاتی در  ،یی با مبنای اجتماعیهاسازمان

 آمادهیی برای فعالیت بدنی هاورزشگاه تنها هاسازمان باشند. داشته حضوردر فعالیت بدنی 

، 1یت و بونچرپ) کنندیمکه از فعالیت بدنی حمایت کنند نیز ایجاد مییی را هابرنامهبلکه  ؛کنندیمن

آموزش که  مسئلة .پیوستگی خاصی با یکدیگر دارند مهارچ وعوامل سوم  ،حقیقتدر (.174، 2014

متولی این امر  یهاسازمان گرفتن ازکمکزند، بدون رقم می یعنی آگاهی را ؛عامل فردی ینترمهم

که برای توجه به  تکمیل کردباید  شدنی و عملی نخواهد شد. با این توضیح وپرورشآموزشمانند 

شهر فعال،  فردی را درنظر داشت؛ زیرا،های فردی و بینمختلف در شهر تهران، باید تفاوت هایگروه

ی ایجاد کردن یکی از راهکارهابراین، ایجاد فرهنگ ورزشافزونی به تمامی شهروندان است. ااشاره

شود؛ میان جایی است که به ورزش از دریچة رفتار نگریسته این هم شهروندان و شهر فعال است.

 شده در درون شهروندان و این هدف غایی یک شهر فعال است.یعنی رفتاری نهادینه

ی رهبر در ورزش برای همه هاسازماناشت که نقش باید توجه د درکنار عوامل چهارگانة ذکرشده

در سال المللی ورزش برای همه، ینبسازمان  عنوانبه 2فیساا)ورزش همگانی( انکارناپذیر است. ت

المللی ینب کمیتة با حمایت 3«شهرهای فعال، جوامع فعال، شهروندان فعال»ی با نام ابرنامه ،2012

تنظیم کرد. این برنامه بر شهرها و شهرهای سالمت سازمان جهانی بهداشت  المپیک و شبکة

و  دهندهارائهها یشهردارتمرکز کرده است که  ،انددادهفیسا و شرکای آن تشخیص اجوامعی که ت

این  .(2016فیسا، احامی اصلی ورزش برای همه و فعالیت بدنی برای شهروندان خود هستند )ت

مانند شرکا )فیسا و ات ،شده است که در سطح اول آن یلتشکبرنامه از ساختاری چهار سطحی 

پیشگامان هستند که شامل  ،گیرندگان هستند. سطح دومیمتصم عنوانبهالمللی المپیک( ینب کمیتة

ستند هجهان  ی ملی ورزش همگانی سراسرهاو انجمنها یونفدراسالمللی، ینبی ملی و هاسازمان

ی، عضویت برنامه، شناسایی و معرفی بازیگران و ایجاد هماهنگی و انگیزه در اندازراه که وظیفة

مداران، دانشمندان، شامل سیاستکه  ، بازیگران هستندسوم سطح .دارندبر عهدهشهرها را 

یبانی سیاسی و مالی، کمک به تنظیم و پشتتدارک  هستند که وظیفةپزشکان  گذاران ویهسرما

دستیابی و به اهداف و پایش، ارزیابی و بازخورد را با ایجاد ارتباط و هماهنگی جهت اجرای برنامه در 

 .دارند عهدهو غیره به هاخانوادهسالمندان  ی آموزشی، خانةهاکارگاه ،هاباشگاه، هادانشگاهمدارس، 

                                                           
1. Pate & Buchner 

2. TAFISA 
3. Active Cities – Active Communities – Active Citizens 
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 سطح اول المللی ورزش برای همهسازمان بین

 شهرها

 

 جوامع

 

 شهروندان

 

 دوم سطح

 

 سوم سطح

 

 چهارم سطح

 

باشند یمشامل تمامی شهروندان یک جامعه  هستند که خدماتکنندگان دریافت ،سطح پایانی در

 دهد.یمساختار برنامه را نشان  (. الگوی زیر161-162، 1390 ،)میرزمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 المللی ورزش برای همه )تافیسا(ینبمدل شهر فعال سازمان  -1شکل 

  

 ،فعال شهر گاهتاسخ عنوانبه از شهرهای فعال در اروپا یاشبکهایجاد  ،بیان شد تریشپکه طورهمان

گذاشتن تجارب شهرها اشتراکاین مسئله باید اضافه کرد که به بوده است. در چرایی مدنظر

از جدایی برخی مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی  نظرصرف پیامد این مسئله است. ینترمهم

دلیل، همینبهماهیت فعالیت بدنی برای شهروندان از کلیات یکسانی برخوردار است. ، متفاوت شهرها

جدول شمارۀ یک، . کردند یبررس مفصل تجارب عملیاتی در شهرهای فعال را صورتبه پژوهشگران

 دهد.موردی نشان می صورتبهبرخی از تجارب مهم شهرهای فعال را 

یت مأموری است که هر شهر برای دستیابی به ابرنامهبهترین تجارب  ۀدهندنشان جدول شمارۀیک

های توجه رویدادهای ویژه و گروهشدن شهروندان درنظر گرفته است و موضوع قابلخود در فعال

که هر شهری با توجه به  دهندمی نشانو رویدادهای اصلی  هابرنامه ،است. در این جدولهدف 

 شهر فعال،

جوامع فعال، 

 فعال شهروندان
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مسئلة مهمی که در شهر فعال  کار گرفته است.متفاوتی را به یهابرنامهمنابع و ساختار خود 

 که چه است عواملی ةجانبهمهی سنی مختلف و نیاز به بررسی هاگروه، توجه به شودمشاهده می

اساس، ؛ برایندنیآنظر تواند مهم بهیمدر تهران نیز  که کنندیرمستقیم نقش ایفا میغمستقیم و چه 

یک وجود  تهران، ازجمله عی، فرهنگی و نظام سیاسی هر شهریتوجه به بافت فیزیکی، اجتمابا 

لی مد ة نبودمسئلپاسخ به  ، پژوهش حاضر با هدفمنظورهمینبه .الزم است فردمنحصربهمدل 

 است. گرفته شکل توسعة شهر فعال در شهر تهران، بومی برای

 
 ، جوامع فعال، شهروندان فعالشهر فعالاقتباس از سایت  -1جدول 

(www.triple-ac.net) 

 اصلی تیمأمور هارویدادها و برنامه نمونة
نام شهر 

 )کشور(

فعال:  هایسازمان

 فعالیت در محل کار

 ما دختران زنده!

 زنان فعال ةبرنام

فعال:  ونقل. حمل1

 سواریدوچرخه راهبرد

)انقالب  لیورپول

 (سواریدوچرخه

فعال:  های. مکان2

فعال،  هایخیابان

 فعال هایپارک

 ةتغییر و تداوم توسع

 هایفعالیتورزش و 

 فعال در شهر

ول
ورپ

لی
 (

ن(
ستا

گل
ان

 

 پاشآبدویدن با . 1

رفتن راه ،حیاطتان در

زیر  در یا رقصیدن

 ؛باران

رویداد ساالنه: تا . 2

 محل کار قدم بزنیم

و  نامثبت !دور شو

دویدن به مسافت 

کیلومتر یا پنج 

 بیشتر

به جنبش ملحق شو! 

 چالش جامعه

ایجاد آگاهی، حمایت 

و هیجان از شهروندان 

 برای فعالیت بدنی

و 
فال

بو
ی

انت
ک

 (
کا(

ری
آم

 

 هایتپهصعود به 

 هایماهبسیار در 

برنامه  ،پاییز

جالب  وجوشجنب

مدت سه ماه به است

 در سال

تمرین روزانه در 

 مدارس

 قلةصعود به  ةبرنام

 اورست

تشویق شهروندان به 

 عنوانبهبودن فعال

ولیت مشترک مسئ

 ،برای سالمتی خود

جوامع  پایدار ةتوسع

 محلی

س
سن

ور
ه

 (
ک(

مار
دان
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 ، جوامع فعال، شهروندان فعالشهر فعالاقتباس از سایت  -1جدول ادامه 

(www.triple-ac.net) 

 اصلی تیمأمور هانمونة رویدادها و برنامه
نام شهر 

 )کشور(

شدن استخرها فعال 

و ساحل و مراکز 

 هاآن رویپیاده

توانمندسازی از تابستان 

 سال 13-19برای سنین 

متنوع  هایورزش ةارائ

 بهو تمرینات مربوط 

 همةاندام در  تناسب

سنین و هر سطحی از 

 مهارت

د(
الن

)فن
و 

رک
تو

 

توجه به 

فیزیکی  یهارساختیز

 محیط

تشخیص اهمیت 

فضاهای باز و 

 یهایگذاراستیس

 مربوط به آن

بدنی،  تیفعالتمرکز: 

فعالیت تفریحی و 

 ورزشی یهارقابت

 یراحتبهشهری که 

در آن فعال  شودیم

رن .بود
بو

مل
 

(
یا(

رال
ست

ا
 

 

 پژوهش یشناسروش
دیدگاه  است. ساختگرا به شیوۀ 1بنیادداده نظریة ،موردنظررویکرد  پژوهش حاضر ازنوع کیفی است و

( بر معنایی که 1990)چارمز  استوار است. (1990) 2چارمزهای ساختگرا بر اندیشه

بنابراین، بیشتر بر  کند؛دهند، توجه مییم به اعمال و رفتارشان در یک پژوهش کنندگانمشارکت

 فرد و)دانایی تأکید داردهای افراد یدئولوژیاها و فرضیشپ، باورها، احساسات، هاارزشها، یدگاهد

هایی که نیاز به ، پژوهشیطورکلبهو  شهر فعال در تهران در پژوهش توسعة .(50، 1390اسالمی، 

بنیاد نظریة دادهدخیل در موضوع پژوهش دارند، پژوهش کیفی و  یهامؤلفه یتمام به یجامع نگاه

 هاداده یآورجمعاز دو منبع اطالعات برای  ،مناسبی باشد. در پژوهش حاضر طرح پژوهشی تواندیم

، انددادهرا انجام  ییهاپژوهششهر فعال  مصاحبه با نخبگانی که درزمینة -1      است: شده استفاده

 -2ی از مدیران ورزش شهرداری تهران؛ برخ و ورزش همگانی سابقه داشتند مدیرانی که درزمینة

دانشگاهی و  نفر از پژوهشگران هفت شامل یآمار نمونة شهر فعال. کدگذاری مقاالت معتبر درزمینة

. شدمصاحبه انجام  هفت ، تعداددارهدفبا استفاده از روش لی ورزش همگانی ایران است. عا مدیران

                                                           
1. Granded Theory 

2. Charmaz 
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ارسال شد.  شوندگانمصاحبهراهنمای مصاحبه برای  پژوهش طی یمحورهاپیش از انجام مصاحبه، 

 بودند: پژوهش شامل موارد زیر یمحورها

رویکرد شهر  سازییادهپ( که مسئوالن را متوجه ضرورت هانشانهاصلی ) یهامحرکشما،  ازنظر -1

 ؟ندیستچ، کندیمفعال 

در تهران نیاز به تغییر و  هابخشو  هاحوزهکدام  ،چنین رویکردی سازییادهپشما، برای  ازنظر -2

الزم  هایییاستساست و چه  گذارییاستسنیاز به  هابخشو  اهحوزهکدام  یبرا توجه دارند؟

 ؟هستند

 ؟ندچیست گذارییاستسراهبردهای مناسب برای هر حوزه یا بخش مدنظر در  -3

 د؟تنسها هاجرای این رویکرد در تهران کدام و مانع در کنندهیلتسهعوامل  -4

 چنین رویکردی در شهر تهران چیست؟ الزامات پژوهش -5

 د بود؟نپیامدهای حاصل از اجرای راهبردهای پیشنهادی در تهران چه خواه -6

با استفاده از روش کدگذاری سه  ،سپس شدند. سازییادهپمتن کامل  صورتبه هامصاحبه 

 باز کدهایبه ، مقاالت با توجه هامصاحبهپرداخته شد. پس از کدگذاری  هاآن، به تحلیل یامرحله

 یهاسازمانمعتبر از  ساالنة گزارشمقاله یا  12تعداد و  وجو شدندجست هامصاحبهدریافتی از 

توافق برای تعیین پایایی از  .ندکه کدهای باز این مقاالت نیز استخراج گردید ندمدآدست به مربوط

ها دراختیار یکی از مصاحبه متن کامل دو مورد از ،تصادفی صورتبهاستفاده شد که  موضوعیدرون

دو  موضوعیمیزان توافق درون قرار گرفت. ،کافی داشتند درزمینة ورزش همگانی تجربة نخبگانی که

صاحبه )کنترل تحلیل( روشی برای پایایی تحلیل است. ممورد یک درصد یا بیشتر( در 60دگذار )ک

 .دهدیمموضوعی را نشان جدول شمارۀ دو نتایج حاصل از توافق درون

 
 موضوعیبه روش توافق درون هامصاحبهتعیین پایایی  -2جدول 

 درصد توافق نبود هاتوافقتعداد  تعداد کل کدها مصاحبه شمارة

A1 49 23 7 93 

B2 40 17 7 85 

 89 14 40 89 کل

 

متعدد برای  یها)روش یاسازهگرایش بیشتر به اعتبار  پژوهشگران، در تعیین اعتبار پژوهش

از  دلیل،همینبه داشتند. پرمایگی اطالعات( بر اساس یریگ)نمونه یدرون( و اعتبار هاداده یآورجمع

کدگذاری گزینشی  به دستیابی در گران متعددو تحلیل هاداده یآورجمعبرای  یمنابع متعدد

 استفاده شد.
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 نتایج
 دارای تحصیالت آناننفر از  سهکه  از مدیران ورزشی انجام شدنفر هفت با به مصاح در این پژوهش،

کارشناسی دارای تحصیالت در مقطع یک نفر و  ارشدکارشناسیدر مقطع نفر  سهدکتری،  در مقطع

نفر از مدیران فدراسیون ، چهار هادانشگاه علمییئتهنفر عضو دو ، شوندهمصاحبهاز هفت نفر . ندبود

کدگذاری  یافتن مرحلةپس از پایان نفر از مدیران ورزش شهرداری تهران بودند.دو ورزش همگانی و 

کد باز از  286) هامصاحبهکدگذاری مقاالت و  کد باز با تکرار از دو مرحلة 534 طی سه مرحله،در

 .ندمورد بود 248که تعداد کدهای باز بدون تکرار  ندآمددست ( بههامصاحبهکدباز از  248 مقاالت و

سطح  چهاردر  شناختییستزهای مدل بندییمتقسپس از بررسی دقیق مدل شهر فعال تافیسا و 

منجر به  بودند، شده منتشربه مقاالتی که در این زمینه  کدهای باز و مراجعه یجوارهمکلی، 

 گردید. و یک محور کلی الیةکدهای باز در سه  بندییمتقس

الیة محافظی  یک عنوانبه ،های کالن شهر تهران و کشور ایرانبا نام سیاست الیه این: اول الیة

نه  یة آن است؛ماجانحرکت است؛ شهری که نبود  تحرکیبی مقابل دگردیسی شهر فعال به شهردر

شناخته حیاتی  هایرگاین مدل  هاییهالیرزنظر گرفته شود، یک شاهرگ در یهالهر حرکت. اگر 

 است. هاییشامل مویرگ، هر رگ مچنینه .دنشویم

 هاییرساختز -2گذاری؛ سیاست هاییرساختز -1 :کنندیم سازیجریانسه رگ  ،در این الیه

 یهاییاستستمامی  شامل گذاریهای سیاستزیرساخت رگ .یافزارنرم هاییرساختز -3 عمرانی؛

توسط  کنندهیتحما بستر یجادا» مثال، برای ؛نیاز است هاآنشهر فعال به  وسعةکه برای ت است

 ،«برای فعالیت بدنی بیشتر دولتتحریک توسط »و  «ایجاد قوانین تشویقی و حمایتی»، «دولت

 بین تناسب ایجاد» .کنندیمحمایتی و تشویقی اشاره  هاییاستسهستند که به  کدهای باز ازجمله

 کاهش عدد ریالی سرانة»و  «توجه کمیسیون تلفیق مجلس» ،«ی ورزشیهاسازمان نةبودجه و هزی

نبود فضا و  .شوندمنابع مالی و مادی مشاهده می در مویرگ که ترین مواردی هستند، از مهم«ورزش

؛ های عمرانی استموضوع اصلی در رگ زیرساخت ،شهر فعال هدف باامکانات فیزیکی متناسب 

روشن و  «ساخت و ایجاد»و  «نوسازی»، «توسعه و بهبود»طریق بنابراین، اهمیت این رگ از

 است. مشخص

)مانند آلودگی و  زندگی شهری یکارکردهاکژزیباسازی، امنیت و  ،افزاریهای نرمزیرساخت رگ

که  ی استبستر پنهان عنوانبهاز این حیث است که بیشتر  یافزارنرماطالق نام  هستند. ترافیک(

نمود  ،رسدیمعملیات  به مرحلة کهیماداماما  ؛معرض دید استکمتر در هاگذارییاستسهنگام هب
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حال در ورزش یباالدست گذارانیاستس کهبرای مثال، هنگامی ؛دهدیمواقعی خود را نشان 

قبیل نیروی انسانی هستند، مواردی از فراغت(تفریح و اوقات با رویکرد) یدادروبرای یک  یزیربرنامه

اما کمتر به ایجاد جذابیت  ؛کنندیمفی را لحاظ اکگزاری و بودجة دقیق، مکان بر یزیربرنامهکافی، 

 .کنندیمدقت  شده،کاربردهبهسی ناشیا رنگ خود رویداد

های سیاست کدهای باز به کدهای محوری الیة از یابی پژوهشگراندست شمارۀ سه، روشجدول 

 .دهدیمکالن را نشان 

 های کالنسیاست الیة تبدیل کدهای باز به کدهای محوری نحوة -3جدول 

 محوریکدهای  کدهای باز یبنددسته کدهای باز

 استفاده از مدل مول در بودجه

 منابع مالی و مادی

های یرساختز

 گذارییاستس

 ورزش ی سرانةالیعدد رکاهش 

 توجه کمیسیون تلفیق بودجه

 حقوق استفاده از فضاهای روباز و طبیعی

 افزایش سهم و ظرفیت ورزش از بازار قانون

 یا بازیگران درگیرها سازمانتعیین 

 ی بدنیهاتیفعالدسترسی رایگان به تجهیزات و 

 فعال ونقلحملتشویقی برای  یارانه حمایت و تشویق

 نقش حمایتی دولت و محالت

 هاپارکی زیباشناختی هایژگیوو  یشناسرنگ

 زیباسازی

های یرساختز

 یافزارنرم

 چیدمان شهری

 نورپردازی و موسیقی

 خانوادهو امنیت روانی زنان 
 امنیت

 ی و تجهیزاتهاتیفعالامنیت 

 ی مدیریت ترافیک شهریهااستیس
ی زندگی شهری و کژکارکردها

 شهروندی
 آلودگی شهریمیزان بودن باال

 ترافیک ی صحیح نسبت به وجود یا نبودرساناطالع

 پراکندگی شهری

 توسعه و بهبود

های یرساختز

 عمرانی

 هاابانیخارتباطی  شبکة

 هاابانیختعریض 

 ی تندرستیهاستگاهیابودن تجهیزات زابیآس

 در نوسازی شهری هااستیسکردن لحاظ نوسازی

 طراحی محالت

 دسترسی به فضاهای روباز
 ساخت و ایجاد

 ی: محور طراحی شهریمحورسالمت
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امور اجرایی و  همة رفتار در سطح میانی است. یدهشکلنقش  ۀدهندنشان این الیه: میانی الیة

نقش اصلی این الیه  بارۀ. ذکر این نکته دردنشویمدر این الیه عملی  ،برای شهر فعال نظارتی

 پسین و پیشین است. هاییهالبه  موفقیت برای عبور دریچة میانی ه الیةکضروری است 

 هاییاستس ، تغذیةعملیاتی و همچنین یهابرنامهقالب کالن در هاییاستس ةرجمت ،یگردعبارتبه

 -2اجرایی،  -1، ساز در این الیههای جریانرگ .شودیمانجام  شاهرگاین  هایرگکالن نیز توسط 

 شایان ذکر است که مطابق الیة .بازاریابی اجتماعی هستند -4و  های پشتیبانسازمان -3نظارت، 

در  ،مشروح طوربهکه است  شده یلتشک هایییرگمواز  ،سازیجریان منشأ عنوانبههر رگ قبلی، 

 .دنشویممالحظه  شمارۀ سه جدول

سازمانی و  الیة از کدهای باز به کدهای محوری چهار، نحوۀ دستیابی پژوهشگران را جدول شمارۀ

 .دهدیمنمایش  جوامع

 وامعسازمانی و ج الیة تبدیل کدهای باز به کدهای محوری نحوة -4جدول 

 کدهای محوری بازکدهای  یبنددسته کدهای باز

 واگذاری اختیار به مدیران مناطق
 مناطق محالت و

 اجرایی

 کردن شهریبندطبقه

 شهرداری هایشهردارکاهش پرتی هزینه در 

 ارتباط آموزش مدارس با خانواده
 وپرورشآموزش

 یکارریغمدارس در ساعات  یهانیزماستفاده از 

 تندرستی یهاپارکعالئم دسترسی به 
 هاپارکمدیریت 

 هاپارکحفظ و نگهداری از  نظارت

 شهرداری برای بخش نظارتی یزیربرنامه

 اجتماعی یهاسازمانرسانه و  مساجد

 یهاسازمان

 پشتیبان

 بهداشت و درمان درمانی با ورزش شهروندی کاهش هزینة

 پایگاه داده ادواری نیاز به مقایسة

 هواشناسی هوایی یبردارنقشه

 جلب حمایت شهروندان
 محیط اجتماعی

بازاریابی 

 اجتماعی

 یطلبتیحمابازاریابی اجتماعی و 

 و بکر خوب یهادهیاکمبود 
 خالقیت

 موجود در ورزش یهاشکافشناسایی 
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فردی است رونشهروندان فعال، تجمیعی از متغیرهای فردی و د الیة داخلی با نام الیة: داخلی الیة

برداری در مسیر دستیابی به شهر فعال گام. متغیرهای عملیاتی شهر فعال است ،دیگر تعبیرکه به

چهار رگ  ،این شاهرگ .دد شنخواه یاندازراهت شهروندان دسدارد که به یاتیعملابزارهای  بهنیاز 

 -4و  هاینکمپ -3عملیاتی،  یزیربرنامه -2و آموزش،  یزشانگ -1که شامل  گیردیبرمرا در 

 هستند. هدف یهاگروه

 33) یزشانگتوان در این یافت که تعداد کدهای باز بدون تکرار آموزش و یمرا  مسئلهیت این اهم

 های دو الیةبلکه از تمام رگ ،یهالاین در  هارگ دیگر یکدبازهااز تمامی  تنهانه ،کد باز بدون تکرار(

 ،«نکردنی منفی ورزشهاجنبهکردن و ی مثبت ورزشهاجنبهتوجه به ». اندبیشتر بوده پیشین

از نمونه کدهای باز این رگ  ،«برانگیختن کنجکاوی شهروندان»و  «افتهیسازماناستفاده از آموزش »

از کدهای باز به کدهای  نحوۀ دستیابی پژوهشگران را مبسوط طوربهجدول شمارۀ پنج،  هستند.

 دهد.یمنمایش فردی محوری الیة فردی و الیة درون

 
 

 فردیالیة فردی و درون تبدیل کدهای باز به کدهای محوری نحوة -5جدول 

 کدهای محوری کدهای باز یبنددسته کدهای باز

 الگوبرداری از رهبران سازمانی
 الگوسازی

 انگیزشآموزش و 

 شهروندان بازیگران جامعه از زندگی روزمرۀ ریتأث

 اثربخشی دوستان، همسایگان و خانواده
 ی همتاهاگروهخانواده و 

 ی ورزش توسط والدینسازفرهنگ

 مشارکت شهروندان جذبتبلیغات برای 
 بخشییآگاهی و رساناطالع

 آموزشاستفاده از فضای مجازی برای 

 نقش اصناف در آموزشاستفاده از 
 یافتهسازمانآموزش 

 عمومی آموزشنیاز به 

 شدهیدهسازمانریغمراکز مختص به ورزش 
 فعال هایینکمپ

 هاینکمپ
 یسازآگاهخبرنگاران برای  یسواردوچرخه

 ها(سمن) 1نهادمردمهای سازماناستفاده از 
 حامیان

 داراننفعان و سهامحمایت صاحب

 

 

 

 

                                                           
1. NGO 
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 فردیالیة فردی و درون تبدیل کدهای باز به کدهای محوری نحوة -5جدول ادامه 

 کدهای محوری ی کدهای بازبنددسته کدهای باز

 ونقلحملی سیستم زیربرنامه
 فعال ونقلحمل

یزی ربرنامه

 عملیاتی

 موتوری ی بدون وسایل نقلیةهاابانیخکردن مشخص

 تحرک حین کار
 ی فعالهاشغل

 رفتن به کار با دوچرخه روز

 یروادهیپو  آهستهدوی 
 رویدادها و مداخالت فعال

 ی گروهی برای تشویق همدیگرهایباز

 مانند باغبانی(منزل )ی درون هاتیفعالاستفاده از 
 زندگی فعال

 انتقال ورزش به منازل

 تریا ورزشیکافه
 اوقات فراغت و تفریح

 1کامپیوتریهای ورزشی بازی

 سالمندان آموزش برای سالمندان

 ی هدفهاگروه

 کودکان و نوجوانان فعالیت بیشتر کودکان بیرون از منازل

 زنان و دختران یروادهیپگرایش بیشتر زنان به 

 جوامع محروم کردن جوامع محروم از امکانات ورزشیمشخص

 نمعلوال نتوجه به معلوال

 

شرایط و  بهبود برای محیط ساخت جامعه، کالن سطح در تغییرات بر تأکید»: حرکت محور

تهران  باید در طراحی یک مدل برای توسعة که هستندنکاتی  ،«فعال زندگی برای موانع بردنازبین

شهر فعال از پویایی و حرکت  برای اینکه مدل توسعة توجه داشت. هاشهر فعال به آن عنوانبه

ستون فقرات مدل  عنوانبه تواندیمچیزی که  ؛لحاظ کرداین مدل در باید را مواردی  ،یستدبازنا

در این بخش  ،افتدیمی که در شهر تهران اتفاق پویایی مدل با تغییرات شهر فعال درنظر گرفت.

به اصول پایداری در  توجه»و  «زندگی شهروندان تهرانی وتحلیلیهتجز» .شودیمتعبیه 

در این بخش قرار کدهایی هستند که  ، نمونه«هادر تمام الیه هایزیرو برنامهها گذاریسیاست

 .به کدهای محوری است هاآنو تبدیل محور حرکت جدول شمارۀ شش معرف کدهای باز  گیرند.می

 

 
 

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

 کدهای محوری کدهای باز

 تهران شهر در پایداری اصول برای جدید معماری
 پایدار توسعة

 هاسیاست بین پایداری و یکپارچگی ایجاد

 ورزش الجزایر مجموع به توجه
 ارتباطات

 تهران شهر در ارتباطی شبکة توسعة و ایجاد

 روبنایی برنامة از نکردناستفاده 
 محوریبرنامه

 محوربرنامه نگاه به نیاز

 زندگی وتحلیلتجزیه

 شهری طراحی مداخالت و سواریدوچرخه رفتار وابستگی محوریجامعه

 اجتماعی-اقتصادی و نژادی موقعیت

 

فعالیت  که مربوط به اشاعةرا ی یهامدل، آمدهدستبهبا بررسی تمامی کدهای  پژوهشگران ،یتدرنها

 درست یافتند.شمارۀ دو  شکلبه  ،(شمارۀ یک شکلبدنی هستند و نیز مدل شهر فعال تافیسا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در تهران شهر فعالمدل  -2 شکل

 جوامع فعال

 سازمانی و جامعه

 شهر فعال

 های کالنسیاست

 شهروندان فعال

 فردیفردی و درون

 هایزیرساخت

 گذاریسیاست

های زیرساخت

 افزارینرم

های زیرساخت

 عمرانی

 اجرایی

 نظارتی

های سازمان

 پشتیبان

بازاریابی 

 اجتماعی

های گروه

 هدف

 هاکمپین

ریزی برنامه

 عملیاتی

آموزش و 

 انگیزش

محوریجامعه -محوریبرنامه -ارتباطات -پایدار توسعة  

 تهران:

 فعال شهر

 جوامع فعال

 شهروندان فعال
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 گیرییجهنتبحث و 

 در بیان تفاوت مدل بومی شهر تهران بومی شهر فعال برای تهران بود. مدل ارائة هدف این پژوهش،

نیاز به  ،فیسااادغام سطوح اول و دوم مدل ت با باید گفت که این مدل های مشابه و موجودبا مدل

مدل بومی شهر تهران تنها  زیرا، ؛کندیمحذف  شهر فعال را برای توسعة المللیینبیک رهبر 

برای شهرهای دیگر در ایران نیاز به تغییر داشته فعلی به شهر تهران است و شاید مدل  مختص

 است؛ یههر المشخص بر  یدتأکنظم و در  ،شناختییستزتفاوت این مدل با مدل  براین،افزون باشد.

توجه به تمام  صرفاًاهمیت عوامل است و  ،شودینمدیده  شناختییستزیعنی چیزی که در مدل 

مالحظه که در شکل شمارۀ دو گونههمان دانست. شناختییستزمدل قوت  نقطة توانیمعوامل را 

 های کالنسیاست عنوانالیة بیرونی به قالب گرفته است.، این مدل در سه الیه و یک محور ،شودیم

ازمانی و های ستغییر ساختار محیط او سیاسی ب رویکردهای محیطی .است شهر تهران و کشور ایران

، 2002، 1کان و همکاران) های ایمن، جذاب و مناسب برای فعالیت بدنیفیزیکی برای ایجاد مکان

در منابع  های حمایتیسیاستبخشی از  .دنزنرسیدن به شهر فعال را دامن میسرعت  ،(75ص. 

های مختلف برای رسیدن به یگاهجاکند؛ البته ترکیب اقدامات متنوع در یممالی و مادی معنا پیدا 

 یر نخواهد بود.پذامکانطریق قانون ز است. رسیدن به چنین هدفی جز ازیاموردن ،های هدفیتجمع

افزایش سهم و »و  «تدوین قوانین و مقررات در سطوح باال»، «حمایت از ورزش خانواده در اسناد»

که با یک نگاه  آنچه هستند. تأملقابلکه در این بخش  نیز اشاراتی بوده «ازارظرفیت ورزش از ب

نیز به آن اشاره شد، نبود فضا و امکانات  هامصاحبهدر تمامی  و شودتهران مشاهده می ساده به

یک پمپاژکنندۀ  عنوانبهرا بیشتر  رگشهر فعال است. شاید بتوان این  هدف بافیزیکی متناسب 

طبیعی باید به یک  طوربهفراغت تهای بدنی اوقایتفعال جریان در شهر فعال درنظر گرفت؛ زیرا،

 براین،افزون زند.های بدنی را رقم مییتفعالمرگ  عمالًمکان ختم شوند و نبود فضا و مکان مناسب 

دو زیرساخت دیگر را در  که دنشویمه خواند یتیچتر حمادر این الیه  گذاریهای سیاستزیرساخت

، برای و بصری با محیط طبیعی یزیکیف اجهةکه موتوافق وجود دارد  معموالً البته د گرفت.نخواهبر

طراحی فضاهای شهری  به زیادی، تاحدحالینباامناسب است.  یشناختروانو  سالمت فیزیولوژیک

، 2لو، ییو و لو) است خورده شکست مندعالقهران برنیازهای کا یریکارگبهکه در  شودمی انتقاد

هستند که فعالیت بدنی در شهرهای فعال رایج  دو شکل، یسواردوچرخهروی و یادهپ (.604 ،2003

                                                           
1. Kahn  

2. Lo, Yiu & Lo 
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مثال،  رایب ؛دنشویمریخته  نقل و ورزش(وکار، تفریح، حمل) یشهرقالب ابعاد مختلف زندگی در

(، توانایی روییادهپ یهاجاده و رویادهپ) یرویادهپطبیعت زیبای محیط محله، راحتی تجهیزات برای 

از  اییزهآمو  هاجاده، سطح ترافیک در هافروشگاهن به رفتپیاده یبرا هامکانبه دسترسی 

اون و همکاران، ) انده شدهروی برای اهداف خاص شناختههمه مرتبط با پیاد ،محیطی هاییژگیو

2004، 72). 

و جوامعی  هاسازمانشدن برای در گام دوم به مرحلة ترجمه ،یازموردن هاییاستسنگاه جامع به 

ترین در این الیه از مهمامور کامل تفکیک  که بیشتر در سطح شهر تهران فعالیت دارند. رسدیم

در امور اجرایی  سازمانی است که برعهدۀ البته نظارت ه شود؛پرداخت مواردی است که باید به آن

و مراکز تفریحی و  هاپارکنظارت بر مدیریت  ،بخش این مسئلهین ترمهم نقش بیشتری دارد.

پژوهشگران و  .ی مجری بیشتر استهاسازمانبین تمامی اری درورزشی است که دسترسی شهرد

برای تفریحی، و اجتماعی  یهابرنامه ،همچنینو و فضاهای باز  هاپارک امرتبط ب یاحرفهن شاغال

 شناختییستزای و در رویکردهای فرارشته نمودنبرای ایفا ی حیاتیهانقش، فعالیت بدنی توسعة

 عنوانبهنسبی با زندگی فعال ممکن است  طوربهفراغت و تفریح ساده، نقش اوقاتبیانبه دارند.

اما ؛ (357، 2005، 1هندرسون و بیالسکی) توصیف شود «فعالیت بدنی به انتخاب خود»تسهیل 

دیگری که گاهی از جنس ورزش  یهاسازمانکه بل ؛ندکینمینی آفرنقشمیان، تنها شهرداری دراین

، «رسانه» توانند داشته باشند.یمی پررنگیبان حضور پشتی هاسازماندر رگ  ،فراغت نیستندو اوقات

و  «پایگاه داده عنوانبه ییهاسازمان»، «ی بهداشت و درمانهاسازمان»، «ی هواشناسیهاسازمان»

توانند باشند. یکی یم هاسازماناین  تریناز مهم ،«مربی و نیروی انسانی کنندۀیتتربی هاسازمان»

استفاده از »گیرد، بازاریابی اجتماعی است. جوامع قرار  دیگر از اموری که باید در شاهرگ

و  «بازاریابی برای کسب ایده و خالقیت»، «فراغتی ترویجی با رویکرد ورزش و اوقاتهایتفعال

ختم که به بازاریابی اجتماعی  راهکارهایی هستند ،«ی موجود در بازار ورزشهاشکافشناسایی »

ی سودآوراساس است که نگاه، نگاه ی اجتماعی برای این رگ براین. استفاده از نام بازاریابشوندیم

در تهران که راستای مدیریت شهری، درجامعه مدنظر است.  بلندمدتبلکه اهداف  ؛نیست

خدمات ورزشی و  در ارائة «واگذاری مدیریت مناطق»، است ای صورت گرفتهمنطقهی بندبخش

 مؤثرتواند بسیار یمتفریحی و حتی شناخت بهتر نیازهای ورزشی و تفریحی شهروندان هر منطقه 

ی شود. بررس «گیری و فرایندهای شهرییمتصمساختار » که نیاز است براین،واقع شود. افزون

استفاده از »و  «شرپروواری مدیران شهری با مدیران آموزشهمک» ،ین مسائلا شدنمطرحکنار در

                                                           
1 . Henderson & Bialeschki 
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د نخواه جای بحثراهکارهایی هستند که در مویرگ اجرایی  ،«مدارس برای ارتباط با خانواده

 .داشت

 یطراح ،و تغییر رفتار و باورهای سودمند هاها برای افزایش دانش، نگرشکمپینطبیعی است که 

، «بودنشده برای فعالیدهسازمانیرغی مراکز اندازراه». (79، 2002، و همکاران)کان  اندشده

، «استفاده از الگوهای جامعه برای ایجاد رفتار فعالیت بدنی»و  «بودنهای مشوق فعالینکمپایجاد »

یزی عملیاتی ربرنامهاین ارتباط با  ند. حلقةدهیمها را نشان ینکمپکه رسالت این  مواردی هستند

د نتوانیمو مداخالتی است که  هابرنامهی تمامبهیزی عملیاتی، توجه ربرنامه رگگیرد. در یمرنگ 

ن ورزش اکایجاد ام»د. نشو بودنبه تالش برای فعال هاآن کنندۀند تا تهییجبرای شهروندان ارائه شو

که مطرح  هستند نهادهاییپیش ،«فضاهاچندمنظوره از  استفادۀ»و  «مراکز بازی»، «خانوادگی

چیزی  ،مطرح گردید نیز A2 ۀکنندمصاحبه. باید اضافه کرد یکی از موارد مهمی که توسط دنگردیم

خود را  ةموردعالقهای یتفعالیی که در آن شهروندان خودشان هامکانورزشی بود.  یتریاهنام کافه ب

بودن بیشتر تواند شهروندان را در مسیر فعالیمکنند. این شیوه یکی از ابتکاراتی است که یمخلق 

که این الیه به ضرورت دارد میانی  ی تفاوت این الیه با الیةسازروشنسوق دهد. ذکر این نکته در 

ترین الیه به هدف یکنزداین الیه  ،«شهر فعال تهران؛»ی زیادی نیاز ندارد. برای تحقق هاسازمان

باید  فیسا.ایعنی همان سطح چهارم در مدل ت هروندان است؛یرندۀ شدربرگاین شاهرگ  است؛ زیرا،

ی هدف خاتمه هاگروهیت با توجه به درنها یرۀ ارتباطی در الیة ذکرشده،زنجاضافه کرد که این 

یزی ربرنامهشود که شما برای هر گروه هدف باید یمزمانی مشخص  مسئلهیابد. اهمیت این یم

زنان و » ،«یانقرهنسل  سالمندان؛»و انگیزش خاصی را اختصاص دهید.  آموزش عملیاتی و برنامة

 هستند. هاگروهین این ترمهماز  ،«کودکان و نوجوانان»و  «معلوالن»، «دختران

و  هاآنهای محیطی باید توجه کرد که میزان و کیفیت امکانات، دسترسی به یرساختزدر ایجاد 

کمک به یجه، نتدرو باشند ایجاد شهروندان فعال  از برنامة نند بخشیتوامی ،یطمحشناسی یباییز

ی طراحی شهری هابرنامهی نیاز به سواردوچرخهروی و یادهپ. برای ایجاد نمایدشهر فعال ایجاد 

 ونقلحملشود. محیط برای یمفعال از آن یاد  ونقلحمل عنوانبهاین همان چیزی است که  و است

 طورمعمولبهسطوح خطر مصدومیت  ضعیف است و معموالًها ساختیرزفعال و تدارک تجهیزات و 

فعال اغلب منفی  ونقلحملدیدگاه نسبت به  ،دلیلهمینبیشتر از حالت وسایل موتوری است. به

، 1پایین است )فاهرتی و موریسی معموالًبین شهروندان فعال در ونقلحملی هاسبکاست و جایگاه 

                                                           
1. Faherty &Morrissey 
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ی برای سواردوچرخهروی و یادهپکه افزایش در  است یصتشخقابل ایگسترده طوربه (.6 ،2014

محیط هش حجم ترافیک، بهبود کیفیت زیستتواند به کایم ،مسیرهای کوتاه در مناطق شهری

، 2011 ،1یج بهبود سالمت شخصی و کاهش انتشار کربن کمک کند )پولی و همکارانترو شهری،

1601.) 

 برخوردار از اهمیت زیادی گانهسه هاییهالتوجه به  ،تهرانی فعالسمت ، برای حرکت بهیطورکلبه

شهر فعال بر محور حرکت استوار  جه به محور حرکت است. تمامی پیکرۀتو؛ اما نکتة اصلی در است

 است. اهمیت دیگر این محور به پویایی مدل است. با توجه به تغییراتی که در محیط شهرها اتفاق

د و خود را با تغییرات تطبیق کن بینییشپ که بتواند این تغییرات را گاهیخواهد افتاد، نیاز به مدلی 

 برده نامدر محور حرکت  یدارپا ه نام توسعةب آنچیزی که از  برخوردار است. دهد، از اهمیت زیادی

دورشدن از آن، شود و  هایهالتمامی شامل طلبد که یرا م هایییاستستوجه به لذا است، شده 

ارتباطات، یکی دیگر از عوامل پویایی است. ارتباطات باید در خود  براین،افزون نگری است.بخشی

، ترسیم یک برای ایجاد ارتباطات مناسب باشد. موردتوجهو بین الیه تا رسیدن به شهر فعال  هایهال

در این  مورد آخر گشا باشد.راه تواندیمدرگیر در ایجاد شهر فعال  یهاسازمانبین ارتباطی  نمودار

پویایی  تواندیم ،ن استآاست. نگاه به جامعه و چیزی که جامعه خواهان  یمحورجامعهمقاله، 

 بیشتر کهحدی است فعال به ونقلحملی رایج هاشکلاهمیت مثال،  رایب حرمت را تسریع بخشد؛

ید بر تأکزندگی فعال، با  را برای توسعةوپا، اقدامات اولیه شهری سالمت ار های عضو شبکةشهر

گزارش  یسواردوچرخهروی و یادهپ های اجتماعی برای اشاعةیطمحی اقدامات ساخت و گذارهدف

، هایاستسو دیگر  محورسالمت سیاست برای کمک به پوشش (.4، 2009، 2کردند )ادواردز

برای  یسواردوچرخهو  روییادهپدنبال راهی هستند تا استفاده از و شاغالن به گذارانیاستس

 که بیشتر تمرکز زندگی فعال بریدرحال .(95، 2009، 3)دیل افزایش دهند را خود سفرهای روزانة

موتوری  کردن سفرها با وسایل نقلیةی ظرفیت بیشتری برای جایگزینسواردوچرخهروی است، یادهپ

برای تغییر سفرها  دارد؛ بنابراین، ظرفیتی بیشتر هامسافتدلیل سرعت باالتر و توانایی پوشش به

(. این همان چیزی 104-95، 2009ی باال است )دیل، سواردوچرخهی( از رانندگی به شهردرون)

 توجه داشت. آنباید به  یمحورجامعهبا عنوان  ،در این مدلاست که 

 ،نظر بگیرندکه تمام عوامل را در ییهامدلاستفاده از  ،مشارکت ورزشی و فعالیت بدنی در حیطة

نیاز شدیدی است که تحقق شهرهای فعال با رویکرد فعالیت بدنی  براین،است. افزون یافته یشافزا

                                                           
1. Pooley  

2. Edwards 
3. Dill 
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در توجه به فعالیت که  شودیمهمین نکته باعث  .شودیمدر شهرهای نوین جهان سوم احساس 

تکمیل این  نحوۀبازبینی شوند،  کنندهیلتسهاینکه تمام عوامل مانع یا بر، عالوهبدنی شهروندان

در  است. شده پرداخته آنچیزی که در این حوزه کمتر به  نیز مشخص شود؛عوامل  از مجموعه

که  ، باید بیان کردشناختی و مدل تافیسا(یستز)مدل  هامدلبا سایر  مقایسة مدل نهایی پژوهش

به جمیع  شناختییستزمدل  ،خاص طوربه .اندنبودهی عملیاتی هامدل، هامدلیک از این یچه

نداشته  اهنی به چگونگی ارتباط آااشاره است؛ امار فعالیت بدنی در شهرها پرداخته د مؤثرعوامل 

شهر فعال دارد به توسعة  یکالن ؛ اما مدل تافیسا نگاهشودینماین کمبود در مدل تافیسا دیده  است.

 یهامدلکردن نقاط قوت اظلحبا  پژوهش حاضراده است. نه شهرها عهدۀاهکار عملیاتی را بهو ر

ع در ایجاد تنوراهکارهای م بر ارائةمدلی پرداخت که عالوهنشر ، به آنانگذشته و رفع نقاط ضعف 

  نشان داده است.نیز کالن و خرد  صورتبهرا  شهرهافعالیت بدنی در  شهر فعال، عوامل توسعة
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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 activity-

friendly 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 

 

 

 

                                                 
* Corresponding Author                                Email: saffari.marjan@modares.ac.ir 


