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ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي اقدامات توسعهاي با هدف شناسايي تأثيرات هرگونه اقدام
توسعهاي (اعم از سياست ،برنامه و يا پروژه اجرائي) و تعيين دامنه تأثيرات آن صورت ميگيرد تا
متناسب با ماهيت اقدامات توسعهاي ،اقدامات تعديلي و جبراني الزم براي کاهش تأثيرات منفي
صورت گيرد .از جمله اين اقدامات مداخلهاي ميتوان به طرح ارتقاي کيفي ميادين شهري اشاره
کرد؛ طرح ساماندهي و ارتقاي کيفي ميدان مشق تهران از جمله اين اقدامات مداخلهاي است .اين
طرح توسط سازمان زيباسازي شهر تهران انجام شده و هدف اصلي در اين نوشتار است .شناسايي
سطوح تأثيرات ،انواع پيامدهاي احتمالي و اقدامات تعديلي متناسب با ماهيت تأثيرات ،در اين مقاله
سعي شده تا با استفاده از روشهاي کمي و کيفي ،پيامدهاي طرح ساماندهي ميدان مشق مورد سنجش
قرار گيرد .نتايج تحقيق نشان ميدهد که تأثيرات ساماندهي ميدان مشق به مقدمهاي براي ثبت جهاني
اين ميدان تبديل شده و زمينهساز تغييرات بنيادي در جهت احياء هويت واقعي اين ميدان به مثابه
کانون گردشگري گشته است .همچنين نتايج حاصل از اين طرح بسته به نوع سناريوهاي احتمالي
نشاندهنده احترام به ماهيت تاريخي اين اثر از طريق حفظ اصالت تاريخي در کاربرد نوع مصالح و
مواد اوليه بکارگرفته در اين طرح است .اجراي اين طرح پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي متعددي
داشته که هويتبخشي به منطقه  11تهران در قالب طرح گذر فرهنگي بخشي از اين پيامدهاست.
ارزيابي تأثير اجتماعي ،ساماندهي ،ميدان مشق ،تهران ،ميادين شهري.
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بحث ساماندهي ميدان مشق با هدف احياء هويت تاريخي تهران قديم و حفظ اصالت
تاريخي ميدان مشق تهران بهعنوان يک اثر ارزشمند تاريخي در سه بخش پيادهراهسازي
معابر ميدان ،نورپردازي و دکوراسيون داخلي صورت گرفته است .در اين مقاله تالش شده تا
تأثيرات اجتماعي و فرهنگي(اتاف) ساماندهي ميدان مشق شناسايي و تبيين گردد .در واقع
هدف اصلي در اين تحقيق ،متناسب با اهداف مطالعات ارزيابي تأثير اجتماعي ،شناسايي
پيامدهاي مثبت و منفي ،کوتاهمدت و بلندمدت و انباشتي ناشي از ساماندهي ميدان مشق
هست که اجتماعي و فرهنگي بوده ،و ميتوان با شناسايي اين پيامدها ،سياستهاي جبراني،
تعديلي و تقويتي متناسب با نوع تأثيرات ارائه نمود.
ارزيابي تأثير اجتماعي در دهه  1393تنها در بعد محيط زيستي مطرح بوده است ولي
امروزه ارزيابي تأثير اجتماعي دربرگيرنده فرايندهاي اجتماعي شناسايي و مديريت ابعاد
اجتماعي اقدامات توسعهاي است ( .)Vancley, 2015: 5ارزيابي تأثيرات اقدامات توسعهاي
بخشي از سياست جهاني توسعه در کشورهاي پيشرفته است تا با جهتگيري اجتماعي و
فرهنگي به مداخالت فني و مهندسيشده صبغه انساني ببخشند؛ مداخالتي که از ديرباز در
سياستها و الگوهاي توسعهاي کشورها توسط دولتها ،از باال به پايين ،مهندسي شده و
ابزاري بوده است .در واقع مطالعات ارزيابي تأثير اجتماعي و فرهنگي داللت بر يک نوع
بينش جامعهشناختي است که با اتخاذ رويکرد انتقادي از منافع گروههاي حاشيهاي،
آسيبپذير و خاموش جامعه دفاع ميکند (فاضلي .)113 :1013 ،ارزيابي تأثير اجتماعي و
فرهنگي با ارزشيابي تأثيرات نيز مرتبط بوده و سعي دارد ضمن شناسايي پيامدهاي مثبت و
منفي پروژهها ،ميزان تحققپذيري اهداف آنها را برآورده کند .در کل بايد گفت که در
مطالعات ارزيابي ،با توجه به بسترهاي اجتماعي جامعه هدف ،منافع گروههاي ذينفع و
دامنه تأثيرات پروژه ،نوع رهيافت و سياست غالب در اجراي طرحها ،انواع و شدت پيامدهاي
احتمالي از اين سياستها را تعيين ميکند (علينژاد.)130 :1031 ،
امروزه رويکرد پيوست اجتماعي و فرهنگي در ايران بتدريج درحال تثبيت و نهادينه
شدن هست؛ نهادها ،سازمانها و دستگاههاي دولتي با آگاهي از اهميت آن ،سعي در

...

گنجاندن مطالعات پيوست اجتماعي و فرهنگي در سياستها ،برنامهها و اقدامات اجرائي خود
هستند .اين سياست (پيوست اجتماعي و فرهنگي) به يک رهيافت علمي-عملي در
سياستگذاريهاي عمومي و اجرائي تبديل ميشود.
پر واضح است که گستره مفهومي ارزيابي تأثير وسيع بوده و تعاريف مختلفي از آن وجود
دارد .هنک بکر ( )1333ابتدا ارزيابي تأثير را «فرايند شناسايي تأثيرات آتي يک فعاليت
جاري يا پيشنهاد شده» تعريف ميکند و به تبع آن ،ارزيابي تأثير اجتماعي را يکي از
زيرشاخههاي «ارزيابي تأثير» و فرايند شناسايي تأثيرات آتي يک فعاليت جاري يا پيشنهاد
شده بر افراد ،سازمانها و نظامهاي اجتماعي کالن ميداند (فاضلي .)93-13 :1031 ،بر اين
اساس ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي بهدنبال شناسايي پيامدهاي و تأثيرات احتمالي
اقدامات توسعهاي هستند که در قالب يک پروژه عمراني تعريف و اجرايي ميشوند .به
عبارتي ارزيابي تأثير اجتماعي برآورد واقعگرايانهاي از پيامدهاي اجتماعي احتمالي به عمل
آورده و پيشنهاداتي براي جايگزيني پروژه و سنجههاي تعديل احتمالي ارائه ميدهد (برج،
 .)19 :1013از نظر بک و ونکلي ،برآورد تأثير اجتماعي فرآيند تحليل (پيشبيني ،برآورد،
بازانديشي) و مديريت عواقب خواسته و ناخواسته مداخالت برنامهريزيشده (سياستها،
برنامهها ،طرحها و پروژهها) براي محيط انساني و فرآيند تغيير اجتماعي ناشي از اين
مداخالت است به نحوي که محيط انساني و زيستي -فيزيکي پايدارتر و عادالنهتر پديد آيد
(بکر و ونکلي.)10 :1011 ،
ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي از آنرو حائز اهميت است که هر برنامه و اقدام
توسعهاي و از جم له پروژه ساماندهي ميدان مشق تهران ،تأثيراتي مثبت و يا منفي بر جامعه
هدف و اجتماعات پيراموني خود برجاي ميگذارد .بيتوجهي به اين موضوعات ميتواند
منجر به بروز پيامدهاي نامطلوب اجتماعي شود .لذا همين امر نياز به انجام مطالعات اتاف 1را
در پروژه ياد شده را ضروري ميسازد .در اين نگارش سعي شده تا تأثيرات مثبت و منفي
ناشي از اجراي اين اقدام شناسايي و با ارائه راهکارهاي تعديلي زمينه را براي کاهش
پيامدهاي منفي و تقويت پيامدهاي مثبت اجتماعي و فرهنگي فراهم شود .سواالتي که در
 -1مخفف ارزيابي تأثير اجتماعي و فرهنگي

اين مقاله به آنها پرداخته شده عبارتند از اينکه پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي ساماندهي
ميدان مشق کدامند؟ ماهيت ،دامنه ،انواع و ابعاد اين پيامدها به چه صورت بوده ،سناريوهاي
احتمالي ناشي از پيامدها کدامند؟ و مجموعه اقدامات تعديلي و جبراني آن چيستند؟ مجموعه
سواالتي کدامند.

ميدان مشق ،که امروزه در ضلع غربي ميدان امام خميني(ره)(توپخانه سابق) واقع شده شامل
مجموعهاي از موزههاي پست و تلگراف و تلفن ،موزه عترت ،موزه سکه ،موزه ايران باستان،
کتابخانه ملکالملک ،دانشکده هنر ،ساختمان وزارت امور خارجه و غيره هست .اين ميدان
در ابتدا با هدف آموزش ،تمرين و رژه نظاميان ،در سال  1111ه.ش در دوره فتحعلي شاه
قاجار بنياد گذاشته شد .وجه تسميه آن ،به دليل سابقه مشق و آموزش نظاميان بوده است
(محمدحسن .) 112 :1019 ،اين ميدان از گذشته تابحال تغييرات زيادي را در خود ديده
است .امروزه ميدان مشق بيشتر با ابنيه و بناهاي تاريخي و فرهنگي شناخته ميشود تا با
کارکرد سابق و نظامي آن .در واقع امروزه هيچ تصويري از دوره قاجاري و ناصري آن در
دست نبوده و اغلب ابنيه و نماهاي دوره پهلوي آن معرف هويت تاريخي و ميراث فرهنگي
شهر محسوب ميشود .اين ابنيهها شامل :ساختمان وزارت امور خارجه ،ساختمان اداره پست،
ساختمان موزه ايران باستان ،ساختمان کتابخانه ملي و غيره ميباشد .سازمان زيباسازي
شهرداري تهران با همکاري شهرداري منطقه  ،11وزارت امور خارجه و ساير سازمانهاي
ذيربط ،ساماندهي اين ميدان تاريخي را در دستور کار خود قرار داده است ،به طوريکه در
قالب اين پروژه ،فعاليتها و اقداماتي مانند پيادهراهسازي خيابان يارجاني ،پيادهراهسازي
خيابان کوشک مصري ،اجراي مبلمان شهري ميدان مشق ،مرمت سردر باغ ملي ،مرمت
دروازههاي ورودي ميدان مشق ،نورپردازي ،مرمت جداره قزاقخانه ،احداث آتشنشاني و
غيره مورد توجه قرار گرفته است .اين مجموعه اقدامات با هدف بازسازي ،مرمت و
يکسانسازي فضاي ميدان مشق از طريق ساماندهي و همچنين احياي هويت تاريخي شهر
و ارتقاي کيفيت زندگي در بافت تاريخي تهران با محوريت حفظ اصالت اثر در ميدان مشق
صورت گرفته است.

...
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منطقه  11و مناطق مجاور
ناحيه  1و 1
ناحيه  ،1محله باغ ملي و ميدان مشق

دامنه جغرا فيايي و انساني طرح اتاف پروژه ساماندهي ميدان مشق به صورت فراگير در سطح
کالن منطقه  11شهرداري تهران ميباشد .منطقه  11با مساحت بالغ بر 12/31کيلومتر
مربع ،با  2ناحيه و  10محله رسمي ،داراي  31333خانوار و  020333جمعيت ساکن
ميباشد .اين منطقه از شمال به خيابان انقالب ،ميدان فردوسي ،پيچ شميران ،الله زار ،پل
چوبي ،از غرب به خيابان حافظ و خيابان وحدت اسالمي ،ميدان وحدت اسالمي ،چهارراه
وحدت اسالمي و از جنوب به خيابان شوش با نقاط عطف خيابان جهان پهلوان تختي،
يخچال و ميدان غار و از شرق ،به خيابان  19شهريور ،خيابان مجاهدين و اتوبان شهيد
محالتي ختم ميشود که تداعي تهران قديم را در اذهان متبادر ميکند.
به لحاظ تاريخي عدهاي بر اين باورند که تهران قديم امروزه در محدوده منطقه  11بوده
و ساختمانها و مراکز با ارزش موجود در اين منطقه ،هويت اصلي تهران را تشکيل ميدهد
(پوالدوند )03 :1013 ،در واقع منطقه  11با وسعتي بيش از  12هکتار بيش از  93درصد
تهران دوره ناصري را پوشش داده و دربرگيرنده بزرگترين مرکز تاريخي ايران ميباشد.
برخي از اين مراکز قديمي و تاريخي که حدود يک چهارم منطقه دوازده را پوشش داده بيش
از چهارصد سال و برخي از آنها بيش از صد الي دويست سال قدمت دارند (پوالدوند:1013 ،
 .)01-03لذا نگهداري و حفظ اين آثار نقش بسيار کليدي در حفظ ،احياء و ساماندهي هويت
تاريخي و حفظ اصالت اثر در منطقه دارد .با عطف به پيشينه تاريخي منطقه  11دامنه
جغرافيايي و انساني ميدان مشق نيز شامل کل تهران بوده و به دليل مرکزيت منطقه  11و
مشرف بودن به بازار ،مجلس شوراي اسالمي و ساير مراکز فرهنگي داراي تراکم بيشتر و

جمعيت شناور و ثابت باال بوده و براين اساس دامنه تأثير پروژه ميتواند پوششدهنده
جمعيتي باشد که نماينده کل تهران هست.
اما عليرغم آنچه گفته شد منطقه  11به لحاظ شهري طي سه دهه اخير با کاهش
10درصدي جمعيت (سال پايه  )1003مواجه بوده ،بسياري از بافتها و ابنيه ارزشمند متروکه
شده ،و در طول روز با فعاليتهاي اقتصادي ،تجاري ،اداري بسيار گسترده ،ترافيک زياد،
آلودگي ،ازدحام و در شب با ناامني و فضاهاي بيدفاع روبروست .سرانه فضاي سبز نسبت به
جمعيت ثابت  0متر مربع و با پراکنش نامطلوبي روبروست ،مطلوبيت سکونتي در منطقه به
شدت کاهش يافته است بهطوري که طي سالهاي 1010-1003حدود صدهزار نفر از
جمعيت منطقه مهاجرت کردهاند و پايينترين قيمت زمين را طي سالهاي  1012-1090در
بين مناطق 11گانه تهران داشته است .رسوب فعاليتهاي ناسازگار و جايگزيني فعاليتهاي
ناسازگار بهجاي فعاليتهاي سازگار و دومين منطقه به لحاظ فعاليتهاي کارگاهي و صنعتي،
پهنه عمومي منطقه را دشوارتر و با محدوديتهاي اساسي مواجه ساخته است (قبيتي،
.)01 :1033

دامنه جغرافيايي و انساني طرح اتاف در سطح مياني( ،بالفصل) شامل منطقه 11شهر تهران
به ويژه ناحيه  1ميباشد .ناحيه  1داراي جمعيتي بالغ بر بيست و شش هزار و پانصد نفر
ميباشد .اين ناحيه داراي بافت تاريخي ،فرهنگي و مذهبي دوره صفوي نيز ميباشد .اگر به
نقشههاي دو قرن پيش تهران توجه شود ،مشخص خواهد شد محدوده تهران قديم تا سال
 1033در ناحيه دو خالصه شده است و گوشه و کنار ابنيه تاريخي و اماکن داراي جاذبههاي
توريستي نظير؛ کاخ گلستان ،شمسالعماره ،موزه پست ،پارک شهر ،کوچه مروي ،خيابان
ناصر خسرو ،مدرسه دارالفنون ،امامزاده يحيي ،امامزاده روحاله و نوراله ،و اماکن دولتي و
حکومتي نظير وزارت خانه اقتصاد و دارايي ،وزارت خانه دادگستري ،دادگستري تهران ،ديوان
عدالت اداري ،شوراي اسالمي شهر تهران ،شهرداري تهران ،دادگاههاي تجديدنظر،
دادسراي ناحيه  ،101برق منطقه خيام ،آب و فاضالب منطقه  ،0پست منطقه  11و شرکت
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مخابرات ايران که همه روزه مورد رجوع جمعيت کثيري از شهروندان تهران و کشور به اين
ناحيه ميباشد.
وجود پايانه اصلي متروي امام خميني ،ايستگاه متروي خيام با جابجايي جمعيت
 033333نفري مسافر بهصورت روزانه و ايستگاه پر تراکم و ترمينال پر از ازدحام اتوبوسراني
فياض بخش قورخانه باعث تردد جمعيت پرشماري از شهروندان از سطح شهر تا مرکز شهر
شده است.

حيطه نفوذ اصلي و مداخلهاي طرح سامانده و ارتقاء ميدان مشق واقع در محدوده ميدان
مشق سابق و خيابانهاي کوشک مصري ،ملل متحد و يارجاني است .عالوه بر خيابانها
اين اقدام با ابنيه و نماهاي موجود در ميدان مشق سابق مرتبط بوده و شامل ساختمان
وزارت امور خارجه ،سردر باغ ملي و ساير ابنيه پيرامون آن است.
محدوده دقيق ميدان مشق ،که زماني محل آموزش و مشق نظاميان بوده ،در منطقه
 ،11ناحيه  1و محله فردوسي واقع شده که از شمال به خيابان سرهنگ سخايى(خيابان سوم
اسفند سابق) و از جنوب خيابان امام خمينى(ره) (خيابان باغشاه ،سپه و مريضخانه سابق) ،از
شرق به خيابان فردوسي و از غرب به خيابان تير را شامل ميشود.
در محوطه داخلي ميدان مشق بناهاي متعددي واقع شده که بخشي از هويت تاريخي
ميدان را تشکيل داده و اغلب شامل بناهاي اداري و سازماني بوده است اين بناها ،که بخشي
از تجربه معماري دورههاي مختلف قاجاريه و پهلوي را دربرميگيرد ،شامل اداره پست (موزه
پست و مخابرات) ،سردر باغ ملى ،ساختمان شماره  0وزارت امور خارجه (شرکت نفت ايران
و انگليس سابق) ،موزه  10آبان ،موزه ايران باستان ،کتابخانه ملى ،موزه آبگينه ،کاخ
شهربانى ،کاخ وزارت امور خارجه ،اداره ثبت اسناد و امالک ،مرکز قزاقخانه (سازمان تأمين
خدمات درمانى نيروهاى مسلح فعلى) ،ساختمان شماره  9وزارت امور خارجه (باشگاه افسران

سابق) ،بناى وزارت جنگ سابق (بيمه بازنشستگى نيروهاى مسلح فعلى) ،ساختمان هنرستان
دختران يا مدرسه کودکان بىسرپرست ميباشد.

طرح ساماندهي ميدان مشق و تبديل آن به قطب تاريخي -فرهنگي تهران در قالب طرح
گسترش موزه ملي ،سال 1011به تصويب هيات دولت رسيد و بالفاصله طرح مطالعاتي آن
توسط کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري تهيه و تقديم دولت
شد .در سال  1011طرحي تهيه و در هيأت دولت مصوب شد که براساس آن تمام
ساختمان هاي موجود در ميدان مشق اعم از دولتي و غيردولتي که کاربري موزهاي ندارند به
موزه ملي واگذار و به موزه تبديل شوند .البته مطالعات کامل اين پروژه در سال  1010تهيه
و به هيأت دولت تقديم شد .تا اينکه سازمان زيباسازي شهرتهران ،با همکاري شهرداري
منطقه ساماندهي پروژه ساماندهي اين ميدان تاريخي را در دستور کار خود قرار دادند .به
طوريکه در قالب اين پروژه ،فعاليتها و اقداماتي مانند پياده راهسازي خيابان يارجاني ،پياده
راهسازي خيابان کوشک مصري ،اجراي مبلمان شهري ميدان مشق ،مرمت سردر باغ ملي،
مرمت دروازههاي ورودي ميدان مشق ،نورپردازي ،مرمت جداره قزاقخانه و احداث آتش
نشاني) مورد توجه قرار گرفته است .اين مجموعه اقدامات با هدف بازسازي ،مرمت و
يکسانسازي فضاي شهري ميدان مشق از طريق ساماندهي و همچنين احياي هويت
تاريخي شهر و ارتقاي کيفيت زندگي در بافت تاريخي تهران با محوريت حفظ اصالت اثر در
ميدان مشق صورت گرفته است .همچنين در طرح کاربري مناسب براي پروژه ارتقاي کيفي
ميدان مشق ،غير از سازمان زيباسازي شهر تهران و شهرداري منطقه  ،11سازمانهاي
مختلفي در مراحل مختلف طرح مشارکت دارند .برخي از اين سازمانهاي مرتبط عبارتند از:
سازمان گردشگري و صنايع دستي ،سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ،کتابخانه ملي،
موزه ايران باستان ،اداره کل ثبت اسناد و امالک و سازمان پارکها و فضاي سبز.

...

فضاي عمومي 1فضاي باز و در دسترس عموم است که مردم براي انجام فعاليتهاي فردي
و جمعي به آنجا ميروند .در تعريف فضاي عمومي از منظر برنامهريزان شهري و جامعهشناسان
تفاوتهايي وجود دارد .از منظر برنامهريزان شهري همه فضاهاي باز و در دسترس عموم
نظير خيابان و بازار و  ...از جمله فضاهاي عمومي شهري تلقي ميشوند .صرفنظر از اينکه
در اين فضاها چه روي ميدهد .اما از منظر اجتماعي تنها آن دسته از فضاهاي باز شهري
که "کنش جمعي" در آنها رخ ميدهد يا اثرات اجتماعي قابل توجهي دارند ،از جمله
استراحت و تمديد قوا ،معاشرت و تعامل اجتماعي يا خبرگيري و اطالعرساني در زمره
فضاهاي عمومي بالفعل تلقي ميشوند .به اين اعتبار ،بسياري از فضاهاي باز شهري تنها به
صورت بالقوه فضاي عمومي محسوب ميشوند (خاتم .)11 :1010 ،به عبارت ديگر ،تا زماني
که روحيه دموکراتيک و مدني در نظام فعاليتها و آميختگي روابط انساني در فضاهاي
شهري تبلور نيابد و مردم فرصتي براي بيان خويش در فضا نيابند هنوز فضاي عمومي خلق
نشده است .فضاهاي عمومي به فضايي اطالق ميشود که دسترسي به آن براي همه
اعضاي جامعه امکانپذير است اما فرد در انجام اعمالش در آن آزاد نيست و هنجارها و
قوانين بر رفتار وي نظارت دارند .در اين فضاها آزادي افراد و ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي
مورد احترام ميباشد .در فضاهاي عمومي افراد با يکديگر ارتباط مييابند و ميتوانند در امور
اجتماعي و فرهنگي مشارکت داشته باشند .فضاهاي عمومي در شهرها داراي پيامهايي
هستند .اين پيامها در ترتيبي که ساختمانها با هم مجتمع شدهاند ،در فضاهاي آنان و
خصوصاً در عالئمي که نشان ميدهند ،انتقال مييابند ،حتي اگر بناهاي تعريف شده در آن
وجود نداشته باشد (ايرانمنش .)01 :1011 ،فضاي عمومي به تمامي فضاها ،مکانها و
تجمعگاههاي موجود در يک فضاي اجتماعي اطالق ميشود که بدون تعلق به بخش
خصوصي و يا دولتي در اختيار تمام ساکنان شهر به منظور گفت و گوي عاري از هرگونه
تسلط ايدئولوژيکي و انگارههاي سياسي قرار ميگيرد .اين فضاها جاهائي هستند که
شهروندان و بازديدکنندگان ميتوانند با محدوديتي کمتر نسبت به ديگر فضاها ،وارد آن
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شوند .فضاي عمومي ،محل عمومي و جايي است که مردم فعاليتهاي تشريفاتي و
عملکردي را که موجب تقويت همبستگي ميشود ،انجام ميدهن (مدنيپور .)1011 ،فضاي
عمومي شهر فضايي است که تحت کنترل فرد يا حکومت و سازمانهاي دولتي نيست.
فضايي است که برحسب نياز شهروندان پديد ميآيد و از اين رو بر روي عامه مردم گشوده
است .اين فضا فضايي است براي سياست ،مذهب ،داد و ستد و ورزش و فضايي است براي
هم زيستي مسالمتآميز و برخوردهاي غيرشخصي .فضاي عمومي تحققبخش ايده عرصه
عمومي (حوزه عمومي) است ،اما تمام آن نيست (حسام.)10 :1013 ،
کميسيون طراحي ولز 1چنين بيان ميکند که کيفيت نبايد تنها بهعنوان سيماي ظاهري و
نماي بيروني ساختمانها در نظر گرفته شود .کيفيت بايد در برگيرنده تناسب اهداف،
فعاليتهاي محيطي ،پايداري اقتصادي و اجتماعي ،پاسخگوي به نياز کاربران و اهداف و
آرمانهاي اجتماعات ملي و محلي باشد ( .)Cowan, 2005: 317بهطور کلي کيفيت
عملکردي در شش بخش مطالعه خواهد شد که عبارتند از؛
نفوذپذيري :نفوذپذيري يعني قابل دسترس بودن .نفوذپذيري کيفيتي است که با آن امکان
دسترسي به نقاط مختلف فراهم ميشود .دسترسي ميتواند کالبدي ،بصري يا اجتماعي
باشد.
تنوع :اين کيفيت به معناي وجود تنوع عملکردي ،تنوع فرمها ،تنوع اشخاص و گروههاي
اجتماعي در مکانهاي شهري است ( .)Bentley,1985اين کيفيت را ميتوان با اختالط
مرتبط دانست .بهطوري که اختالط کاربريها و اختالط مردم و گروههاي اجتماعي باعث
تنوع محيط ميگردد.
ايمني و امنيت :اين کيفيت به حفاظت خود ،خانواده ،دوستان و اموال يک فرد مربوط
ميشود .کمبود ايمني به معناي خطر و ترس از قرباني شدن بوده و ممکن است استفاده
از فضاي عمومي و خلق محيط مصنوع موفق را مورد تهديد قرار ميدهد ( Carmona,
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 .)2003با اين کيفيت فضا بايد مانع از آسيبهاي اجتماعي يا آسيبهاي حاصل از سوانح
باشد .اين کيفيت غالباً در ابعاد اجتماعي محيط شهري مطرح است.
انعطافپذيري :اين کيفيت به مفهوم توانايي و قدرت فضا در پذيرفتن عملکردها و فعاليتهاي
گوناگون در خود است ( .)Bently,1985اين کيفيت با عناوين تبديلپذيري و تطبيقپذيري
هم ناميده شده است.
فراگيري :اين کيفيت به معناي آن است که فضا قابليت پذيرش همه گروههاي سني و
جنسي و انواع تواناييهاي جسمي را داشته باشد .عدالت ،دموکراسي و فضايي براي همه
کيفيات نيز در ارتباط با اين کيفيت مطرح است.
سرزندگي :اين کيفيت ميتواند در قالب سرزندگي اقتصادي ،جذابيت طبقات همکف خيابانها،
سرزندگي حرکت پيادهها ،حس شهريت در مراکز شهري ،فعاليتهاي قابل رؤيت و تجمع
فعاليتهاي خرده فروشي تأمين شود.

در فرهنگ ايراني فضاهاي باز و وسيعي که داراي محدودهاي محصور يا کمابيش معين
باشد و در کنار راهها يا در محل تقاطع آنها قرار داشته و داراي کارکرد ارتباطي ،اجتماعي،
ورزشي ،نظامي و يا ترکيبي از آنها باشد ميدان ميگويند (سلطانزاده( ،)11 :1010 ،دانش،
طيبي .)99 :1033 ،ميدان ،فضا و يا مکاني است در ابعاد منظم و يا نامنظم که گاهي به نام
فعاليت خاصي شناخته ميشود مانند ميدان مشق و يا ميدان ترهبار .ميادين محلي براي
انجام مراسم نظامي و قدرتنمايي حکومتهاي وقت بوده و ضمن فراهم کردن اسباب
سرگرمي براي پادشاهان و اهالي شهر ،عرصه تبادل اطالعات ،تعامل و گردهمآيي افراد در
قالب مراسم ها و عزاداري ها بوده است .ميدان به مثابه فضا مکان آمد و شد گذشته  ،حال و
آينده است .اين فضا شامل چهار عنصر انسان ،کالبد ،تعامل انسان و کالبد و زمان است
(حبيبي ،مقصودي.)90 :1033 ،

ميدانها بر حسب عملکرد و کارکرد وسعت مختلفي دارند .مياديني نظير ميدان مشق با
کارکرد نظامي بسيار بزرگ ،ميادين حکومتي نسبتاً برزگ و ميادين تجاري بزرگ هستند که
ميدان امام خميني (توبخانه) ،مشق و ارگ از جمله اين ميادين قديمي و بزرگ هستند
(اميرخاني و همکاران.)11 :1011 ،

تحقيق ارزيابي اجتماعي بنا به ماهيتي که دارد ،محدود به استفاده از تنها يک روش خاص
نيست ،بلکه برحسب نياز همزمان از روشها و تکنيکهاي مختلفي متناسب با هر مرحله از
پژوهش استفاده ميگردد .لذا در اين پژوهش همزمان از روشهاي کمي و کيفي بهصورت
مثلثبندي 1استفاده شده است .در اصل بر اساس منطق حاکم بر مثلثبندي ،سعي شده هم
از مطالعات اسنادي ،هم از روشهاي کمي چون پيمايش و تکينک پرسشنامه و هم از
روشهاي کيفي همچون مشاهده ،مصاحبه و تحليل سناريو استفاده شود.
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه افرادي است که به نوعي متأثر از پروژه ياد
شده مي باشند و يا اطالعات مفيدي در اين زمينه در اختيار دارند .بر اين اساس جامعه آماري
پژوهش حاضر در بخش ميداني را ميتوان به شرح ذيل برشمرد :الف) محالت همجوار
پروژه همچنين کسبه محل واقع در منطقه  11و ب) مديران و کارشناسان ذيربط در سازمان
زيباسازي شهر تهران ،رؤسا و يا کارشناسان سازمانها و ادارت ذيربط و کليه افراد مطلع و
صاحبنظر.
در خصوص حجم نمونه در بخش مصاحبه حدود  03نفر از مطلعين کليدي ،مسئوالن
سازمان زيباسازي ،پيمانکار ،کسبه و عابرين انتخاب شدند و در بخش کمي که با شيوه
پيمايش ،که با تکنيک پرسشنامه انجام شده است ،از سکنه محل 133پرسشنامه و از
مغازهداران و کسبه محل نيز  133پرسشنامه که در مجموع  033پرسشنامه انتخاب شد .اين
حجم نمونه به اين دليل انتخاب شده که دامنه تأثير پروژه در سطح منطقه  ،11ناحيه يک
بوده و دامنه تأثير آن اغلب محدود به حوزه مداخله آن است تا حوزه بالفصل يا فراگير آن.
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روش نمونهگيري در اين کار بهصورت تصادفي سيستماتيک بوده است .يعني ضمن برآوردي
از حجم نمونه در محل به تکميل پرسشنامه بهصورت تصادفي پرداخته شده است.

اکتشافي
گردآوري داده
دامنه يابي
برآورد

کيفي
کمي و کيفي
کيفي
کمي و کيفي

مشاهده ،مصاحبه و ...
مصاحبه ،مشاهده ،پرسشنامه ،اسنادي
مشاهده ،مصاحبه
تحليل سناريو ،مصاحبه

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

در بحث ارزيابي تأثير اجتماعي سعي ميشود معيارهاي به عنوان مبنا مورد توجه قرار گيرد
که برخي از آنها عبارتند از:
 تأثيراتي که احتمال وقوعشان و گستره تأثيراتشان زياد است. تأثيراتي که بر آسيبپذيرترين گروههاي وارد ميشود اولويتدار است. تأثيراتي که دوره زماني طوالني ماندگار هستند اولويت دارند. تأثيراتي که ميتوانند تأثيرات و انباشت بيشتري را سبب شودند اولويت دارند. تأثيرات با عواقب امنيتي و چالشزا براي سياست کلي اولويت دارد تأثيراتي که احساسات اجتماعي را خدشهدار ميکند اهميت بيشتري دارد. تأثيراتي که هزينههاي اقتصادي بيشتري را به اجتماع تحميل ميکند اولويت دارد. تأثيراتي که سطح بروز آنها در دو حالت عدم اقدام و اقدام بيشار است اهميت دارد(فاضلي.)110 :1031 ،

دامنهيابي در اصل مشتمل بر شناسايي منطقه جغرافيايي اعم از جغرافياي انساني و محيطي
متأثر از اقدام توسعهاي؛ شناسايي متغيرها و مقوالتي که با تأثيرات اقدام مرتبط هستند و
تعيين اوليه نفع برندگان و زيانکنندگان از يک اقدام توسعهاي است.
تأثيرات (يا اثرات و پيامدهاي) اجتماعي هر اقدام بهطور کلي به تغييراتي اشاره دارد که
يک اقدام پيشنهادي در سطح اجتماعي يا فردي به بار ميآورد و شيوه زندگي ،کار ،بازي و
روابط افراد با يکديگر ،نحوه برآوردن نيازهايشان و بهطور کلي شيوه انطباقشان بهعنوان
اعضاي يک جامعه را تغيير مي دهد .ارزيابي تأثيرات اجتماعي به افراد ،اجتماعات و همچنين
دولت و بخش خصوصي کمک ميکند تا تأثيرات اجتماعي احتمالي پروژهها و تغيير
سياستها را بر جمعيتهاي انساني درک کرده و قادر به پيشبيني آنها باشيم .اتاف به
عنوان بخشي از فرآيند برنامهريزي انجام ميشود و از اين رو برنامهريز و حامي پروژه را از
احتمال وقوع تأثيرات اجتماعي آگاه ميکند .تأثيرات اجتماعي -نيز همانند تأثير بيولوژيکي،
فيزيکي يا اقتصادي – بايد مورد توجه و اندازهگيري واقع شوند تا درک شده و با جمعيت
متأثر و تصميمگيرندگان در ميان گذارده شوند .ارزيابي تأثير اجتماعي برآورد واقعگرايانهاي
از پيامدهاي اجتماعي احتمالي بهعمل آورده و پيشنهاداتي براي جايگزيني پروژه و
سنجههاي تعديل احتمالي ارائه ميدهد (برج.)19 :1013 ،
دامنه تأثيرات ساماندهي ميدان مشق به صورت تأثيرات فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي،
زيباشناختي و گردشگري مشخص ميشود .در واقع در صورت عملي و اجرائي شدن طرح
ساماندهي ميدان مشق ،تأثيرات آن در ابعاد مختلف با شدت و ضعف و بهصورت مستقيم و
غيرمستقيم بروز خواهد کرد؛ تأثيراتي که در نهايت به بهبود کيفيت محيطي و کيفيت زندگي
جامعه هدف خواهد انجاميد.
با توجه به ماهيت فرهنگي طرح و چشمانداز آتي آن در پيوستن به طرح جامع فرهنگي
و همچنين ثبت در ميراث جهاني ،تأثيرات طرح مذکور اغلب بهصورت بلندمدت و مطلوب
1- Scoping

...

خواهد بود ،اما عليرغم تأثيرات مطلوب و خواسته آن ،به جهت تنوع در تأثيرات و وجود
عوامل و متغيرهاي درگير در منطقه و ناحيه ،شدت تأثيرات مشروط به هماهنگي طرح با
کليت اقدامات فرهنگي منطقه و غلبه وجوه مثبت بر جنبههاي منفي و تخريبي آن خواهد
بود .به عبارت ديگر منطقه  11تهران با توجه به قدمت زياد ،مرکزيت بازار ،شلوغي و تراکم
باال با عوامل فرساينده و تخريبي فراواني روبروست که ممکن است چهره عمومي منطقه را
با مشکل روبرو کند ولي در طرف ديگر بهدليل وجود ابنيه تاريخي و سياست ميرات فرهنگي
و شهرداري در احياء ،ساماندهي و هويتبخشي به آن ممکن است آثار و پيامدهاي مطلوب
آن بيشتر از آثار و پيامدهاي ناخواسته آن باشد.

برندگان در
سطح فردي

بازندگان در
سطح فردي
برندگان در
سطح نهادي

ساکنان منطقه11و محالت و نواحي آن و احساس تعلق محلهاي ،تسهيل در تردد ،افزايش امنيت و نشاط
و سرزندگي ناشي از اجراي طرح
جمعيت ثابت
افزايش فضاي کسب و کار ناشي از تغيير چشمانداز عمومي
کسبه ،مراجعان بازار و جمعيت شناور
منطقه و اقبال عمومي به منطقه
الگوگيري از سبک معماري اصيل ايراني ،آشنايي با هويت
گردشگران و مخاطبان خاص نظير
تاريخي منطقه از طريق تداعي گذشته تاريخي منطقه
دانشجويان هنر و فرهنگيان
رونق کسب و کار ناشي از افزايش مسافران و بازديدکنندگان از
رانندگان
اين مجموعه
شلوغي و تراکم بااليي مراجعان و تردد زياد
وزارت امور خارجه
برخي از کسبه به طور محدود

شلوغي ناشي از خاک برداري و سروصدا

سازمان زيباسازي
شهرداري منطقه 11

افزايش سطح رضايتمندي از عملکرد سازمان زيباسازي
تغيير نگرش و افزايش سطح رضايتمندي از عملکرد شهرداري
افزايش بازديدکننده و مشتري و در نتيجه افزايش درآمد جهت
تقويت و توسعه اين موزهها ،تغيير نگرش و افزايش سطح
رضايتمندي از عملکرد سازمانها و موزهها

موزه ملي ملک ،ارتباطات ،موزه سکه،
عبرت ،ايران باستان و ساير موزهها

در اين بخش بهطور ايجاز به تحليل دادهاي کمي و پيمايشي پرداخته شده و تالش براين
است که بتوان بازخوردهاي اجتماعي پيامدها را ،که از متن مصاحبهها استخراج و در معرض
ارزيابي و پيمايش قرار گرفته ،منعکس نمود.
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جدول زير به ارزيابي نظرات کسبه ،مغازهداران و سکنه منطقه  11از پيامدها و تأثيرات
ساماندهي ميدان مشق پرداخته است .در اين ارزيابي هريک از گروهها بسته به نوع پيامد
احتمالي و ممکن طرح نظرات متفاوت داشتهاند که اين پيامدها به تفکيک کسبه و سکنه
مورد سنجش قرار گرفته است.
به منظور ارزيابي کلي کسبه ،مغازهداران و ساکنان منطقه از فوايد پروژه ساماندهي ميدان
مشق ،مجموعه سؤاالت ذکر شده در جدول زير با هم تجميع شده و نمره کلي ارزيابي کلي
کسبه و سکنه از فوايد پروژه ساماندهي ميدان مشق محاسبه شده است .بر همين اساس
نتايج بدست آمده بيانگر آن است که به طور کلي شهروندان ساکن در محدوده فوايد طرح
مذکور را متوسط به باال ارزيابي نمودهاند .نمره ميانگين به دست آمده در ميان کسبه  0/03و
در ميان سکنه  0/01از دامنه  1تا  0است که اثرات و پيامدهاي طرح مثبت و در حد متوسط
به باال برآورد شده است و از طرف ديگر ميانگين نظرات کسبه باالتر از سکنه بوده است.

ارزيابي کلي ساکنان از پيامدها و تأثيرات ساماندهي
ميدان مشق

ميانگين سکنه
(دامنه  1تا)0
0301

ميانگين کسبه و
مغازهداران (دامنه  1تا)0
0303

در برآورد پيامدها به تفکيک به بررسي پيامدهاي احتمالي ،نوع پيامدها و نوع واکنشهاي
احتمالي ناشي از مرمت و ساماندهي ميدان مشق پرداخته شده که در قالب محورهاي
مختلف به تصوير کشيده شده است .در واقع در اين بخش با استناد به مصاحبههاي مختلف
از ذي نفعان به بررسي پيامدهاي احتمالي اين اقدام پرداخته شده است؛ مصاحبه هاي انجام
شده با مسئوالن وزارت امور خارجه ،دانشگاه هنر ،موزهها ،به ويژه موزه ملک ،و ساير
مراجعان به مجموعه پرداخته شده که اغلب شامل دانشجويان هنر ،مراجعان به ادارات
وزارت امور خارجه ،توريست و يا ساير افراد درحال گذر از ميدان بودند.
بيشک اين پروژه مانند هر اقدام توسعهاي ديگري داراي پيامدهاي متعددي است که در
اين پروژه مورد بررسي قرار گرفته است .اين تأثيرات و پيامدها را ميتوان ذيل پنج مقوله
تأثيرات فرهنگي و سبک زندگي ،تأثيرات زيباشناختي ،تأثيرات توريستي و گردشگري،
تأثيرات اجتماعي و تأثيرات اقتصادي دستهبندي کرد.
نتايج حاصل از مصاحبهها نشان ميدهد که تأثيرات فرهنگي
ساماندهي ميدان مشق از بارزترين تأثيراتي است که هم به مثابه يک مجموعه مستقل قابل

...

طرح بوده و هم در کنار طرح گذر فرهنگي تهران قديم در منطقه  11قابل تعميم هست.
اين طرح هم تأثيرات فرهنگي مستقل و محدود به مجموعه فرهنگي ميدان مشق داشته و
هم در کنار پيادهراهسازي خيابانهاي اطراف ميدان امام نظير :داور ،باب همايون،
صوراسرافيل 10 ،خرداد ،سي تير و ساير طرحها تأثيرات فرهنگي انباشتي داشته و باعث
خواهد شد تا وجه فرهنگي منطقه  11بر وجه اقتصادي و سياسي آن غلبه کند.

محدود ميدان مشق

مربوط به منطقه  11وتأثيرات
فرامنطقهاي

آشنايي با ميراث فرهنگي و تاريخي ايران قديم که به صورت متمرکز
در يک مجموعه فرهنگي واقع شده است.
هويت بخشي و احساس تعلق به ميدان مشق وابنيه تاريخي آن
غلبه وجه فرهنگي بر وجوه اداري -سياسي
تداعي گذشته تاريخي تهران قديم
هويت بخشي و احساس تعلق به منطقه و تهران قديم
کمک به ثبت ميدان مشق در ميرات جهاني
کمک به ايجاد يک مجموعه فرهنگي در قالب طرح گذر فرهنگي در
منطقه 11

از جمله تأثيرات بارز و ملموس ساماندهي ميدان مشق تأثيرات
آن بر افزايش گردشگري و جذب توريست است .اين طرح در واقع بيش از آنکه تأثير
مستقيمي بر افزايش توريست داشته باشد باعث تشديد و اقبال عمومي به ميدان مشق و
استقبال از آن بهعنوان يک مجموعه فرهنگي و گردشگري خواهد بود .وجود موزهها در
اطراف ميدان مشق ،موزه ملي ملک ،دانشگاه هنر ،سردرباغ ملي و پيادهراه خيابان ملل با
دکوراسيون و مبلمان خاص از مجموعه عواملي است که ميدان مشق را جاذب توريست و
گردشگر ساخته و روزانه تعداد قابل توجهي توريست به ديدن اين مجموعه باارزش وارد
ميدان شده و از آن بازديد به عمل ميآوردند .مشاهدات ميداني از ورود چند توريست خارجي
به ميدان مشق و نتايج حاصل از مصاحبهها نشان داد که اين مجموعه و ميراث قديمي به
مثابه يک بسته فرهنگي عمل کرده و توانسته چندين اثر تاريخي از چند دوره تاريخي را به

طور همزمان در خود حفظ کند .برآيند حاصل از مصاحبهها و پيمايش نشان ميدهد که
تأثيرات توريستي ساماندهي ميدان مشق و پياده راهسازي معابر آن در جلب توريست و
گردشگر مطلوب بوده مشروط به شرايطي است که طي آن ،ميدان مشق بهتدريج از يک
مجموعه کامل فرهنگي -هنري تبديل شده و از طرف ديگر در کليت فرهنگي منطقه 11
ديده شود.

محدود ميدان مشق

مربوط به منطقه  11وتأثيرات
فرامنطقهاي

افزايش کميت گردشگران داخلي و خارجي
رونق گردشگري شبانه در ميدان
افزايش تعداد بازديدکنندگان موزه ها
غلبه وجه توريستي و گردشگري در منطقه
اقبال عمومي به منطقه با هدف گردشگري در منطقه
رونق گردشگري شبانه در منطقه
تبديل منطقه  11به قطب گردشگري تهران

از جمله تأثيرات ملموس ساماندهي ميدان مشق تأثيرات
زيباشناختي و بصري آن است که به صورت يک کل واحد و يکدست با ابنيه تاريخي و
قديمي ظاهر شده و تداعي گذشته تاريخي آن است .با استناد به نظرات مشاور سازمان
زيباسازي وجه غالب و حائز اهميت در ساماندهي و پيادهراهسازي کمک به حفظ اصالت اثر
در منطقه و تالش براي ايجاد تناسب بين مصالح ،دکوراسيون و مبلمان با نوع مصالح و
بافت قديمي ميدان مشق هست .اين ويژگي عالوه بر حفظ اصالت اثر به حفظ وجه هنري و
زيباشناختي آن کمک کرده و باعث ايجاد نوعي هارموني در مجموعه ميدان مشق به لحاظ
بصري و زيباشناختي ميشود .نتايج حاصل از مصاحبهها و پيمايش نشان ميدهد که تأثيرات
زيباشناختي ساماندهي ميدان مشق و پيادهراهسازي معابر ،از آن جهت حائز اهميت است که
تصوير دقيق و روشن از يک اثر تاريخي و فرهنگي در قالب کليتي واحد نشان ميدهد که
منسجم ،يکنواخت و يکدست ميباشد.

...

کمک به ايجاد هاموني بصري ميدان مشق
کمک به زيبايي بصري ميدان
ايجاد هاموني بين دکوراسيون ،مبلمان ،ابنيه تاريخي و تصوير ذهني از ميدان
ايجاد تناسب و يکنواختي در ابنيه تاريخي منطقه
تقويت چشم انداز منطقه از طريق هماهنگي ميدان مشق با ساير ابنيه تاريخي منطقه

تأثيرات اجتماعي ساماندهي ميدان مشق همانند ساير تأثيرات
فرهنگي ،هنري ،زيباشناختي و توريستي حايز اهميت زيادي بوده و نشاندهنده اين واقعيت
است که در فرايند انجام اين طرح و در مرحله بعد از آن تا چه ميزان به حقوق انساني
شهروندان توجه شده است و بهويژه اينکه اين حقوق انساني در يک فضاي عمومي و در
عرصه تعامل اجتماعي اهميت مضاعف پپدا ميکند .از طرف ديگر هرچند يک اقدام عمراني
و کالبدي با هدف تغييراتي در فضاي کالبدي صورت ميگيرد ولي تأثيرات آن اغلب
اجتماعي -انساني است تا عمراني .لذا تأثيرات اجتماعي ساماندهي ميدان مشق داراي
اهميت زيادي بوده و در نهايت ،سبب تسهيل در رفت و آمد ،افزايش سطح سرزندگي
اجتماعي ،نشاط و شادابي ،رضايتمندي و سطح ايمني و امنيت خواهد شد.

تسهيل در تردد و آمد وشد
افزايش سطح مراجعه و اقبال عمومي از ميدان
تأثير در گذران اوقات فراغت
افزايش سطح شادابي و سرزندگي در ميدان
افزايش سطح نشاط اجتماعي و رضايتمندي
افزايش سطح ايمني و امنيت

اين تأثيرات در قالب افزايش سطح درآمد حاصل از جذب توريست،
افزايش سطح درآمد کسبه و افزايش سطح درآمد شهرداري خواهد بود .نتايج حاصل نشان

ميدهد که تأثيرات اقتصادي ساماندهي ميدان مشق از آن حيث حايز اهميت است که به
افزايش سطح درآمد شهرداري ،موزههاي موجود و درآمد کسبه منجر خواهد شد.

افزايش سطح درآمد موزهها
افزايش سطح درآمد ناشي از گردشگري
افزايش سطح درآمد کسبه

...

به اقتضاي مطالعات ارزيابي تأثيرات اجتماعي در مقام بحث و نتيجهگيري در اين نوشتار
سعي شده تا نظام کاربست که شامل ارائه سناريوهاي سهگانه ،تدوين نظام پايش و مديريت
اجرائي پيامدها و پيشنهادات عملي هست مورد بررسي قرار گيرد.
در اين مقاله بهمنظور ارائه تصويرهايي از آينده تغييرات و پيآمدهاي حاصل از طرح
ساماندهي ميدان مشق و پيادهراهسازي معابر در آن ،سه نوع سناريو (خوشبينانه ،بدبينانه و
واقعبينانه) ارائه شده است.
سناريو خوشبينانه در اين پروژه نشان ميدهد که بهدليل قدمت ،اصالت و فرهنگي
بودن ميدان مشق ،هماهنگي و توافقات فيمابين شهرداري و وزارت امور خارجه اين طرح با
موفقيت کامل عملي و انجام خواهد شد و در عمل شاهد کمترين ميزان از مشکالت و
چالشها به ويژه در فرايند بعد از اجراء خواهيم بود .پيشبيني ميشود در اثر اجراي اين طرح
تأثيرات مختلف طرح تفاوت محسوسي با دوره قبل از اجراء داشته و اغلب اين تأثيرات با
شدت و دامنه بيشتري ظاهر شوند .در کل در اين سناريو چشمانداز طرح نه تنها در محدوده
ميدان مشق ،بلکه در منطقه  11نيز مطلوب ارزيابي شده ،پيشبينيهاي الزم براي تحقق
اهداف در بلند مدت مدنظر بوده و اهداف موجود در طرح توجيهي اوليه اين پروژه محقق
خواهد شد.
سناريو بدبينانه در ارتباط با ساماندهي ميدان مشق و پيادهراه سازي معابرآن نشاندهنده
موفقيت نسبي طرح در آينده بهدليل وجود موانع ساختاري و غيرارادي در روند تحقق اهداف
طرح است .اين موانع در منطقه بيشتر در قالب شلوغي و تراکم باالي تردد خودروها و انواع
آالينده هاي شهري در منطقه مشخص است که عرصه را براي حضور و موفقيت طرح
محدود کرده و در مقياس بخشي و در داخل ميدان مشق نيز به دليل بسته بودن فضاي
ورود به ميدان مشق ،غلبه وجه اداري-سياسي و امنيتي ميدان بر ساير ابعاد آن و تسلط
هرچه بيشتر وزارت امور خارجه بر فضاي آن ،در عمل اجراي اين با موفقيتي نسبي همراه
خواهد بود .در اين سناريو اين اقدام ،اگر تأثيرات منفي نداشته باشد ،تأثيرات مثبت محسوسي

نخواهد داشت .بر اساس اين سناريو به دليل مشکالت عديده موجود در ميدان ،اقبال
عمومي در استفاده از اين طرح با انفعال و عدم حساسيت همراه بوده و اين طرح در تحقق
اهداف خود ناتوان خواهد شد .پيشبيني ميشود که چشمانداز آتي اين طرح عدم تحقق
اهداف اوليه و عدم تحقق تأثيرات مثبت اين طرح است.
سناريوي واقعبينانه در ساماندهي ميدان مشق هرگونه موفقيت طرح را مشروط به
مجموعه عوامل متداخل در روند اجراي طرح ميداند؛ عواملي که هم کالبدي ،فضايي ،فني،
مديريتي بوده و موفقيت طرح را رقم ميزنند .در محدوده ميدان مشق مجموعه عواملي
وجود دارد که موفقيت اين طرح را باعث شده و زمينهساز استقبال و پذيرش طرح از ناحيه
ذينفعان و مراجعان به ميدان خواهد نمود .وجود ذهنيت مثبت در مسئوالن وزارت امور
خارجه ،دانشگاه هنر ،موزه ملک و ساير موزهها پيادهراهسازي ،مبلمان و دکوراسيون ميدان
مشق دليلي بر تأثيرات مثبت اين اقدام و موفقيت آن خواهد بود .در مصاحبه انجام شده،
مسئوالن موزه ملک اذعان داشتند که ميدان مشق قبالً پيادهراهسازي نبود ،ولي بعد از پياده
راه شدن خيابان ملل و به تبع آن ساير خيابانها از جمله يارجاني و کوشک مصري استقبال
از اين ميدان بيشتر نيز خواهد شد .لذا پيشبيني ميشود که اين طرح هم در تحقق اهداف
اوليه خود موفق شده و هم تأثيرات مثبتي براي ميدان مشق و محدوده آن داشته باشد .ولي
از آنجا که منطقه  11بهعنوان بخش مرکزي کالنشهر تهران همواره با روند افزايش
ترافيک ،انواع آاليندهها و تراکم فضايي روبروست ،لذا بايستي موفقيت اين طرح را مشروط
به موانع موجود در منطقه کرد .در سناريو واقعبينانه تصور تحقق تمام اهداف طرح غيرممکن
بوده و نميتوان انتظار تأثيرات و تغييرات محسوس از طرح مذکور داشت .در مقابل ،اين
طرح به دليل همسويي با سياستهاي فرهنگي و طرح گذر فرهنگي در منطقه در دستيابي
به هدف ،جذب گردشکر ،تنوعبخشي فرهنگي ،زيبايي و وجه بصري و تحقق اهداف
فرهنگي منطقه سهم سزايي خواهد داشت.
گروهها و نهادهاي درگير در ميدان مشق به ترتيب شامل پنج گروه محوري و کليدي هستند
که نقش بارز آنها در تعامالت ،نحوه تعامالت و توافقات فيمابين در پيشبرد طرح و اهداف

...

آن تأثير بارز داشته و ميزان تحقق بخشي اهداف و تأثيرات مطلوب در گرو نحوه تعامالت
اين گروههاست.
در مرحله اول شهرداري ،سازمان زيباسازي که مسئوليت اجراي پروژه مرمت،
ساماندهي ،پيادهراهسازي و کم و کيف کار متوجه او بوده و انتظار ميرود به عنوان مجري و
کارفرما تعامالت مطلوب و سازنده با ارگانهاي درگير در ميدان مشق داشته باشد.
وزارت امور خارجه از جمله نهادهاي کليدي و محوري است که بيشترين بخش از ميدان
مشق و ساختمانهاي موجود در اين ميدان را به خود اختصاص داده است .در واقع بدون
توجه به نقش فعال وزارت امور خارجه امکان پيشبرد اهداف اجرايي در ميدان مشق ممکن
ني ست اما با توجه به توافقات فيمابين شهرداري و امور خارجه و مبنا قرار دادن مي تواند به
تحقق اهداف کمک کند.
دانشگاه هنر که يکي از قديميترين ابنيه (قزاقخانه) را در تملک خود داشته و انتظار
ميرود بين شهرداري و دانشگاه توافقاتي صورت گرفته و انتظارات متقابل براي بازديد عموم
افراد از فضاي دانشگاه و مرمت بخشي از فضا توسط شهرداري در توافقات گنجانده و از
ساير ظرفيتهاي دانشگاه براي اجراي طرح پياده راهسازي استفاده گردد.
انواع موزه ها از جمله موزه ملک و موزه ارتباطات و ساير موزها از جمله نهادهايي هستند
که در ميدان مشق حضور داشته و از تأثيرات اقدامات شهرداري بهرهمند بوده و نتايج
مصاحبهها نيز نشاندهنده رضايت آنها از عملکرد شهرداري است.
مراجعا ن به ميدان مشق اعم از دانشجويان دانشگاه هنر ،دانشجويان ساير دانشگاهها،
توريستها ،مراجعان به امور خارجه و ساير افراد در حال تردد و گذر از ميدان ،بدنه اصلي
مردمي را تشکيل ميدهند که مدام از ميدان بازديد کرده و در آن تردد ميکنند .لذا
شهرداري بايستي از طريق اطالعرساني ،توزيع بروشورها و ساير امکانات اطالعرساني
نظرات اين گروه را جويا شود .نتايج مصاحبههاي انجام شده با اين گروه داللت بر رضايت
نسبي آنها از فضاي ميدان و رضايت آنها از سياست زيباسازي براي پياده راهسازي معابر آن
است.

اغلب پيامدهاي اين طرح مثبت بوده و تنها معدودي پيامد منفي را در پي داشته است .در
ادامه ضمن برشمردن پيامدهاي مثبت و منفي ،راهکارهايي نيز جهت تقويت تأثيرات مثبت
طرح و نيز جبران تأثيرات منفي اجراي طرح ارائه شده است:
مديريتي  -فني
ـ پيادهراهسازي معابر ميدان مشق و ساماندهي آن ،بخشي از توافقات بين شهرداري و
وزارت امور خارجه است .انتظار ميرود براي تحقق اهداف و تبديل شدن فضاي ميدان
مشق به يک فضاي عمومي به تمامي بندهاي آن توافقنامه عمل کرده و در نهايت
شرايط را براي خروج وزارت امور خارجه از ميدان و تبديل آن به يک عرصه فرهنگي
ممتاز و جهاني فراهم گردد؛
ـ انتظار ميرود نوع نگرش مديريت به اين اقدام بخشي و محدود نبوده و آنرا بخشي
از چشمانداز کاملي قلمداد کند که هدف آن ثبت ميدان مشق در ميراث جهاني است.
لذا تمام سياستها و اقدامات اجرايي بايستي با فرض حفظ اصالت اثر و تالش
برايثبت جهاني اين ميدان صورت گيرد؛
ـ امضاي توافقات بين تمامي نهادهاي درگير در ميدان و ترسيم انتظارات و اقدامات
متقابل نظير توافق بين وزارت امور خارجه و شهرداري و تبديل آن به دستورالعمل
اجرايي جهت تضمين ايمني و حفظ اصالت ميدان؛
ـ اتخاذ مديريت متمرکز و تعيين کميتهاي متشکل از گروههاي درگير در ميدان براي
پيشبرد موفق اهداف اجرايي در ميدان؛
ـ ارتباط مستمر و مداوم با نهادها و گروههاي درگير در ميدان مشق اعم از وزارت امور
خارجه ،دانشگاه هنر ،موزه ملک و ساير موزها؛
ـ مرمت و بازپيرايي مداوم ميدان مشق و ابنيه تاريخي آن با هدف جلوگيري از
فرسايش و تخريب نماها و ابنيه تاريخي آن؛

...

ـ تشويق افراد و گروهها براي مراجعه و بازديد مداوم از ميدان و ايجاد پل ارتباطي بين
شمال و جنوب ميدان جهت تردد عموم شهروندان از فضاي داخل ميدان؛
ـ استفاده از تجارب جهاني در امر نگهداري ،مرمت ،و استفاده بهينه از فضاي داخل
ميدان؛
ـ سرعت عمل در فرايند انجام پروژه و مسئوليتپذيري پيمانکار در نحوه انجام ،سرعت
و دقت در فرايند انجام کار ،پذيرش نظرات گروههاي متأثر از پروژه؛
ـ جلوگيري از طوالني شدن فرايند انجام کار با هدف تخريب چهره ميدان و مراقبت
کامل از ابنيه تاريخي در فرايند انجام کار؛
ـ الزم هست قبل از پيادهراه سازي اقدامات تأميني در جهت کاهش آثار تخريبي و
زيانبار به تأسيسات و ابنيه تاريخي انديشيده شده و مسيرهاي احتمالي تاسيسات
زيرزميني شناسايي و امکان ضرر و زيان به حداقل برسد.
اطالعرساني
ـ امر اطالعرساني گام اول در جهت احترام به شأن نهادي و انساني افراد و گروههاي
درگير در ميدان مشق بوده و با اطالعرساني بهموقع ميتوان از نظرات سازنده ذينفعان
بهره برد؛
ـ با اطالعرساني به موقع و به هنگام ،افراد ،گروهها و مراجعهکنندهها در جريان فرايند
انجام کار قرار داده شوند.
ـ براي اين منظور ميتوان از طريق اطالعرساني ،آموزش ،برگزاري جشنوارهها،
برگزاري مسابقات و همچنين درگير نمودن سازمانها و نهادهايي بهره برد که هرکدام
ميتوانند سهمي در جلب مشارکت شهروندان داشته باشند.
اجتماعي و فرهنگي:
ـ جمله تأثيرات اجتماعي و مثبت اين طرح در ميدان ،تقويت سرزندگي و نشاط
اجتماعي است .لذا براي تقويت اين تأثير بايد تدبيري انديشيده شود تا عموم شهروندان

بتوانند بدون هرگونه محدوديتي از امکانات توريستي ميدان استفاده کنند؛
ـ بايد امکان استفاده از ميدان از طريق برگزاري جشنها ،آئينها و برخي نکوداشتها و
يا بزرگداشتها براي همگان فراهم گردد.
ـ بايد با راهاندازي طرحهايي نظير طرح منطقهگردي ،تهرانگردي و غيره ،امکان بازديد
دانشآموزان از ميدان فراهم گردد.
ـ از ديگر تأثيرات اجتماعي و مثبت طرح افزايش سطح اعتماد شهروندان نسبت به
طرح در منطقه است ،لذا شايسته است مدام به نظرات مردم ،گروههاي ذينفع و ساير
افراد و نهادهاي درگير در پروژه توجه کند.

...
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