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  SIA.IHSS.AC.IR                                      مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
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 یابی تاثیرات اجتماعیزرا ای درهای مرحلهگزارش

 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

 

 

:        1گزارش 
توصیف اقدام

:          2گزارش
و ادبیات، مبانی نظری
روش شناسی

:  3گزارش
توصیف سیمای 

اجتماعی و دامنه یابی

:  4گزارش
برآورد پیامدها

:  5گزارش
مدیریت پیامدها

(کاربست)
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 ایای/ توسعهتوصیف اقدام مداخلهاتا:  نخستشرح خدمات گزارش  -1

 یا ف اقدام مداخلهیتوصـ 1ـ1

 پروژه انیحام-1-1-1

  یا مداخله اقدام تیماه -2-1-1

  طرح مکان جانمایی -3-1-1

  ییایجغراف دامنه و قلمرو -4-1-1

 های اطرافاهم کاربری زمین -5-1-1

 اقتصادی و مالی توجیه -6-1-1

 یطیمح ستیز و فرهنگی اجتماعی، هیتوج -7-1-1

 یفن توجیه -8-1-1

 یا مداخله اقدام یهاهدف -9-1-1

 و جایگاه پروژه در آن فرادست/بانیبه اسناد پشت ینگاه -2-1

 

 شناسیروش و نظری مبانی ادبیات،شرح خدمات گزارش دوم اتا:  -2

 ادبیات تجربیـ  1ـ2

 های مشابه شهریـ طرح1ـ1ـ2

 های خارجیـ تجربه و طرح1ـ1ـ1ـ2

 های داخلیـ تجربه و طرح2ـ1ـ1ـ2

 ی پژوهشـ پیشینه2ـ 1ـ2

 ی خارجیـ پیشینه1ـ 2ـ 1ـ2

 ی داخلیـ پیشینه2ـ 1ـ 1ـ2

 نظریادبیات  ـ2ـ2

 طرح و بسط مفاهیم مرتبط با طرح ـ 1ـ2ـ1ـ2

 مبانی نظری پژوهشبه مثابه ـ 3ـ2

 بیان نظریه های مرتبط با طرحـ 1ـ2ـ2

 مفهومی نظری/ مدل و مفهومی  /نظری چهارچوب ـ4ـ2

 پژوهش شناسیروش ـ 5ـ2

 ـ روش پژوهش1ـ 5ـ2 

 گیریـ جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه2ـ 5ـ2

 ـ ابزارهای پژوهش3ـ 5ـ2

 (و... ها و پرسشنامهنامهابزارهای پژوهش)مصاحبه: پیوست
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 یابیتوصیف سیمای اجتماع و دامنهاتا:  سومشرح خدمات گزارش  -3

 توصیف سیمای اجتماعـ  1ـ3

 T-1  توصیف و تحلیل روندی فرآیند تاریخی مرتبط با موضوع اقدام مداخله ای برای -1-1-3

 T0  اجتماعیتوصیف زمینه های اجتماعی اقدام، شرایط مبنایی وضعیت موجود و تشکیل پروفایل  -2-1-3

 یابیدامنهـ 2ـ3

ریزی شهری )گوگل مپ / های جغرافیایی و برنامهمندی از ابزارها و تکنیکتعیین مرزهای جغرافیایی تاثیر با بهره -1-2-3 

 ها ، تصاویر و....( در حوزه های نفوذ )مداخله، بالفصل و فراگیر(نقشه

 تعریف و تعیین قلمرو دامنه اجتماعی تاثیر با شناسایی ؛  -2-2-3

 انواع تاثیرات ) مستقیم / اولی ، غیرمستقیم / ثانوی و انباشتی / فزآینده( -1-2-2-3

 شدت، مدت، ماهیت )خواسته، ناخواسته، مثبت، منفی(، علت و ... تاثیرات  -2-2-2-3
 ذی نفعان -3-2-2-3

ــدولی -3-2-3 ــو ج ــاو و ترکی ــداو   انطب ــی ج ــا طراح ــایی و ب ــای جغرافی ــرو ه ــا قلم ــاثیرات ب ــاعی ت ــه اجتم دامن
 و ماتریس های تاثیرات اجتماعی  و اولویت بندی آنها

 بیان استداللی و توجیه مد  های نظری برای دامنه یابی تاثیر اجتماعی -3-2-4
 یابی تاثیرات اجتماعیدر دامنه های مورد استفادهها و شیوهها، تکنیکروش یبیان استداللی و توجیه -4-2-4

 

 برآورد پیامدهااتا:  چهارمشرح خدمات گزارش  -4

 بازسازی و بازنمایی جداو   تاثیرات و معرفی جدو  تاثیرات اولویت بندی شده برای برآورد پیامد هاـ 1ـ4

 بدون اقدام مداخله ای 1Tبرآورد پیامدها در ـ  2ـ4

 با اقدام مداخله ای 1Tبرآورد پیامدها در ـ 3ـ4

 هابرآوردها پیامدها و تحلیل آنتبیین  ـ4ـ4 

 هاارایه جداو  اولویتی برآوردها و تعیین ویژگی آن ـ5ـ4

 های احتمالیبرآورد واکنش ـ6ـ4

 

 (کاربستمدیریت پیامدها) نظاماتا:  پنجمشرح خدمات گزارش  -5

طراحی و تدوین نظام ارتباطی برای مداخله و مشارکت همه کسانی که ضرورت دارد در مراحل مختلف نظام ارتباطی :  -1-5

 اقدام مداخله ای)برنامه ریزی ، اجرا ، پایش ...( واکنش ، مداخله و مشارکت نمایند.
 ها، سازمان و شبکه های ارتباطیتعریف افراد ، گروه  -1-1-5

و  طراحی و تدوین نظام  اجرا برای مدیریت اجرایی پیامد ها با رویکرد اقدامات زنجیره ای )اجتناب، جبران نظام اجرا: -2-5

 (تعدیل

 ایهای پس از اجرای اقدام مداخلهطراحی و تدوین نظام پایش با هدف مراقبتنظام پایش:  -3-5

های بینی پیامد ها و تاثیراتی که پیش بینی دقیق نشده است )باتوجه به قانون عدم قطعیت...( احتما  احتما  پیش -1-3-5
 پیش بینی نشده

 ای(طراحی فرآیند مدیریت اجرایی برای جبران )حلقه ی پایانی اقدامات زنجیره -2-3-5

 ای ...های اقدام مداخلهها برای اندازه گیری بازخورد ها و چک لیستتهیه  لیست -3-3-5
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 یابی تاثیرات اجتماعیزرا گزارش نهاییصو  ف

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

: فصل او  
کلیات پژوهش

:  فصل دوم
توصیف اقدام

:  فصل سوم
توصیف سیمای 

اجتماع

:  فصل چهارم
دامنه یابی

:  فصل پنجم
برآورد پیامدها

:  فصل ششم
مدیریت پیامدها 

(کاربست)
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 تاثیرات اجتماعی ارزیابی نهاییگزارش 

 چکیده/ خالصه -0

 کلیات )مساله، بینش، روش و...( -0-1                                

 یابی و برآورد پیامدها(بدنه اصلی )دامنه -0-2                                

 (کاربستمدیریت پیامدها) -0-3                                

 فصل اول: کلیات پژوهش. 1

 بیان مساله -1-1

 شهاهمیت و ضروت پژو -2-1

 های پژوهشهدف -3-1

 های پژوهشپرسش -4-1

 ادبیات پژوهش  -5-1
  های تجربی شهریاشاره به پیشینه -1-5-1                                

 های تجربی جهانیاشاره به پیشینه -2-5-1                                

 های داخلیاشاره به تجربه -3-5-1                                
 بسط نظری مفاهیم مرتبط -4-5-1                               

 مبانی نظری و چهارچوب مفهومی/نظری -6-1

 های مرتبطنظریه ارائه نظریه/ -1-6-1                                

 نظری ارچوب مفهومی/چه -2-6-1                                
 مد  مفهومی/ نظری -3-6-1                                

 شناسیشرو -7-1

 و روش پژوهشرویکرد  ،بیان راهبرد -1-7-1                        

 گیریهای نمونهجامعه آماری، حجم نمونه و روش -2-7-1                                                       

 آن (و پایایی)ابزارهای پژوهش و اعتبار  -3-7-1                                                       
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 توصیف اقدام: دومفصل . 2

 کلیات اقدام -1-2                            

 عنوان و معرفی اقدام -1-1-2                                                   

 ضرورت اجرا -2-1-2                                                   

 های اقدامهدف -3-1-2                                                   

 حامیان اقدام -4-1-2                                                   

 دامنه جغرافیایی و حوزه نفوذ -5-1-2                                                   

 بری اراضیکار -2-2                              

 های اجرایی برنامه -3-2                               

 مهای اصلی و جانبی اقدافعالیت -1-3-2                                                    

 مراحل زمانی اجرا -2-3-2                                                     

                    وضعیت پیشرفت اقدام  -3-3-2                                                     

                                                      

 نیروهای انسانی درگیر -4-2                               

 هاتوجیه -5-2                               

 سنجی شناسی / امکانظرفیت -1-5-2                                                    

 های پروژهریسک -2-5-2                                                    

 توجیه اقتصادی -3-5-2                                                    

 محیطیتوجیه زیست -4-5-2                                                    

 توجیه فنی  -5-5-2                                                    

 توجیه اجتماعی و فرهنگی -6-5-2                                                    

 . فصل سوم: توصیف سیمای اجتماع3       

 (T-1)فرآیند تاریخی -1-3                            

 نیمرخ اجتماعی / (T0)شرایط مبنایی -2-3                            

 وضع موجود در حوزه متغیرهای اجتماعی و فرهنگی -1-2-3                                                     

 کالبدیوضع موجود در حوزه  -2-2-3                                                     

 اقتصادی / معیشتی وضع موجود در حوزه متغیرهای -3-2-3                                                     

 سالمت /محیطیزیستوضع موجود در حوزه  -4-2-3                                                     
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 یابیدامنه: چهارم. فصل 4

 دامنه اجتماعی  -1-4                            

 تاثر و تاثیرگذارهای مها و سازمانگروه ،افراد -1-1-4                                                     

 متغیرهای تحت تاثیر -2-1-4                                                     

 دامنه جغرافیایی)حوزه مداخله، بالفصل و فراگیر( -2-4                            

 بندی تاثیرات )نوع، ماهیت، شدت، قلمرو و...( و تشکیل ماتریس تاثیراتاولویت -3-4                            

 

 

 برآورد پیامدها: پنجم. فصل 5

  (اهمیت و شدت، احتما  وقوع، زمان، قلمرو جغرافیایی حسو نوع، ماهیت،)برماتریس پیامدها -1-5                           

 نفعان )فردی، گروهی و سازمانی(متاثران / ذی -2-5                             

 هابینی عدم قطعیتمندی، ارتباط با مد  نظری / مفهومی(، پیشتحلیل پیامدها )چرایی، نظام -3-5                             

  ایبرآورد پیامدها در آینده با اقدام مداخله -4-5                           

  ایبدون اقدام مداخلهبرآورد پیامدها در آینده  -5-5                           

 

 مدیریت پیامدها )کاربست(: ششم. فصل 6  

  نظام ارتباطی -1-6                            

 رسانیاطالع -1-1-6                                                     

 آموزش -2-1-6                                                     

 شبکه ارتباطی -3-1-6                                                     

  اجرانظام  -2-6                            

 ارائه برنامه برای اجتناب -1-2-6                                                     

 رسانیلارائه برنامه برای تعدیل / حداق -2-2-6                                                     

 جبرانارائه برنامه برای  -3-2-6                                                     

  بندی و موضوع(پایش )بر حسو زماننظام  -3-6                              

                  

 
-رداری تهران. گردآوری توسط فاطمـه ملـکگانه شه 22ها و مناطق ها، سازمانمعاونت اجتماعی از دستورالعمل اجرایی ارزیابی تاثیرات با اندکی تغییرات[]برگرفته

 .1394زهره کدیور. اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران. سا  زاده، زینو افخمی ستوده، زهره مومیوند و محمدی، زهیر ابراهیم
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