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1
تمرکز بر رشد اقتصادی•

2

بی توجهی به تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی•

3

نبود مفاهیمی چون بهداشت، آموزش، سواد، برابری، •
در اولین گزارشهای ... محیط زیست، مشارکت، دموکراسی و

(1964)سازمان ملل در مورد توسعه



هـ فایدناکارآمدی توسعه به مثابه رشد اقتصادی با ابزار تحلیل هزینه

چهیکشورهااینجمعیتسومیکحدودبراینیافته،توسعهکشورهایحرکتشروعازدههیکذشتگبا»
به1960سالدرسومجهانسرانهدرآمدمیانگیناگرچه.استبودهاندکبسیارمزایایانیامدهحاصلمزایایی
اینروندسوم،جهانکشورهایمیاننابرابربسیارنحوبهدرآمدیچنینحالاینبایافتافزایشدرصد50میزان

«استشدهتوزیعاقتصادیـاجتماعیهایگروهوکشورها

(1970)گزارش بانک جهانی

توسعه 
پایدار توسعه



پیوست فرهنگی

:13۸6سال آذرماهآیت اهلل خامنه ای در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در حضرت 
جود در طرح های گوناگون که در کشور تنظیم می شود، طرح های پولی و مالی و عمرانی، حتماً یک پیوست فرهنگی و»

«  داشته باشد

صوب نخستین بند سیاست های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران م
15/10/13۸9

ایراناسالمیجمهوریتوسعهپنجمسالهپنجبرنامهقانون2ماده

فرهنگیانقالبعالیشورایتوسطجدیدومهمهایطرحبرایفرهنگیپیوستتهیه



1386سال

، توسعه ایاقدامات اجراکنندگانشهرداری به عنوان یکی از بزرگترین 
ها و  سیاست هابرنامه 

طرح های موظف شدن شهرداری برای انجام پیوست اجتماعی برای تمام 
توسعه شهری





فرهنگی و اجتماعی

پیش، حین و پس







1387سال

برنامه ریزی برای توسعه حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی توسط اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

...دوره آموزشی، تالیف، ترجمه، همایش و











Social Impact Assessment
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ثابت2حامی

برخی مفاهیم



شهری

ایفرامنطقه

منطقه ای

محلی



حکم بوده و بااتافشورایی که اعضای آن از شخصیت های حقیقی مجرب علمی، پژوهشی و دانشگاهی با تجربیات اجرایی 
گذاری معاون امور اجتماعی و فرهنگی و یا مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی منصوب می شوند و عمده وظیفه آن سیاست

شهرداری تهران استاتافعلمی 

ی و اداره پیوست انتخاب و مهمترین وظایف آن بررسسازمان ها/معاونت ها/شورایی که اعضای آن با هماهنگی مناطق
به مجریان استاتافاقدام مداخله ای و پایش واگذاری طرح های اتافنیاز به 

ام و اداره پیوست انتخاب و مهمترین وظیفه آن انجسازمان ها/ معاونت ها/ شورایی که اعضای آن با هماهنگی مناطق
استاتافمرحله دفاع و ارزیابی گزارش نهایی مجری 

کیل و تشاتافسازمان ها و مدیران ستادی / معاونت ها/، شورای دفاع مناطقاتافشورایی که  اعضای آن از ترکیب شورای علمی 
وظیفه آن داوری اختالف فی ما بین مجری، کارفرما و ناظر استعمده ترین

علمیشورای 
اتاف

شورای تخصصی 
اتافارزیابی 

شورای دفاع

شورای حل 
اتافاختالف 



شرح خدماتعنوان خدمات

تدوین طرح نامه

طرح نامه می بایست پس از ؛
؛مداخله ایبازدید از اجتماع و محل اقدام -1

فاتابه عنوان راهنمای اجرای طرح اتافو با رعایت و روش های علمی و پژوهشی جامعشفاف، رسا، و ناظر علمی ؛ در قالب ساختار طرح نامه طراحی شده به صورت ( حامیان طرح)مشترک با کارفرما جلسه -2

.دفاع و نمره قبولی کسب کندتدوین، 

توصیف اقدام مداخله ای

مشاهده و بررسی اسناد پشتیبان-1
(بالفاصله و فراگیرای، مداخله )توصیف مکانی و جغرافیایی  اقدام و تعیین حوزه نفوذ -2
...درگیر و مرتبط با اقدام و ( انسانینیروی )افراد ها، گروه اقدام، سازمان، توصیف کاربری های -3
توصیف فنی و تکنیکی اقدام به اندازه ضروری و نیاز-4
بررسی و توصیف توجیه های زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی اقدام که توسط کارفرما و یا گروه مهندسین مشاور تهیه شده است-5
...بررسی ضرورت ، اهداف طراحان اقدام از اجرای آن و مهمترین پیش بینی آنها از پیامد ها و ریسک های اجتماعی و -6

...و گروهی انجام شودمشارکتیاین مرحله باید به صورت : تذکر

روش ، ومفهومیرویکرد ها ، مدل نظری 
ها ، تکنیک ها و ابزارها

رویکردهاتدوین -1
طراحی مدل نظری و مفهومی-2
آن کاربستطراحی و تعریف روش ها و نحوه -3
آنها کاربستبرآورد و غیره و نحوه ی یابی، طراحی و تعریف تکنیک ها گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها ، دامنه -4
حجم نمونه و شیوه های نمونه گیری آماری، تعریف و تدقیق جامعه -5
آنهاکاربستتعریف ابزارهای پژوهش و تعیین نحوه ی -6
اعتبار سنجی ابزارهای سنجش-7
روشیسایرموارد-۸

توصیف سیمای اجتماع و دامنه یابی

T_1& T0توصیف و تحلیل روندی فرآیند تاریخی مرتبط با موضوع اقدام مداخله ای برای -1

توصیف زمینه های اجتماعی اقدام ، شرایط مبنایی وضعیت موجود و تشکیل پروفایل اجتماعی -2
(و فراگیربالفصلمداخله،  )در حوزه های نفوذ ....( نقشه ها ، تصاویر و/ مپگوگل)از ابزارها و تکنیک های جغرافیایی و برنامه ریزی شهری مندیتعیین مرزهای جغرافیایی تاثیر با بهره -3
تعریف و تعیین قلمرو دامنه اجتماعی تاثیر با شناسایی ؛-4
(فزآینده/ ثانوی و انباشتی / غیرمستقیم اولی، / مستقیم ) انواع تاثیرات -4-1
تاثیرات ... علت و ، (منفیخواسته، ناخواسته، مثبت، )شدت، مدت، ماهیت-4-2
نفعانذی -4-3
چگونگی تاثیر بر کیفیت و سبک زندگی ساکنین حوزه نفوذ-4-4
های تاثیرات اجتماعی  و اولویت بندی آنهاماتریسانطباق و ترکیب جدولی دامنه اجتماعی تاثیرات با قلمرو های جغرافیایی و با طراحی جداول و -5
بیان استداللی و توجیه مدل های نظری برای دامنه یابی تاثیر اجتماعی-6
اجتماعیدر دامنه یابی تاثیرات استقادهبیان استداللی و توجیه ای روش ها ، تکنیک ها و شیوه های مورد -7

.بین رشته ای و کار گروهی انجام گیرد و در گردآوری داده ها و اطالعات الزم دقت بسیار شودمشارکتیاین مرحله می بایست به صورت : تذکر 



شرح خدماتعنوان خدمات

برآورد پیامدها

:آنها باکاربستبا استفاده بهینه و درست از تکنیک ها و شیوه های برآورد و توجیه 
پیامدها بازسازی و بازنمایی جداول  تاثیرات و معرفی جدول تاثیرات اولویت بندی شده برای برآورد -1
بدون اقدام مداخله ای 1Tبرآورد پیامد ها در -2
با اقدام مداخله ای1Tبرآورد پیامد ها در -3
تبیین برآوردها پیامد ها و تحلیل آنها-4
برآوردها و تعیین ویژگی آنهااولویتیارایه جداول -5
برآورد واکنش های احتمالی-6

کاربستنظام 

.واکنش ، مداخله و مشارکت نمایند...( برنامه ریزی ، اجرا ، پایش ) طراحی و تدوین نظام کارآمد ارتباطی برای مداخله و مشارکت همه ی کسانی که ضرورت دارد در مراحل مختلف اقدام مداخله ای -1
1تعریف افراد ، گروه ها ، سازمان و شبکه های ارتباطی برای تحقق هدف بند -1-1
تهیه لیست ها و چک لیست های الزم-1-2
...(اجتناب ، حداقل و تعدیل و)طراحی و تدوین نظام بسامد اجرا برای مدیریت اجرایی پیامد ها با رویکرد اقدامات زنجیره ای -2
طراحی لیست اقدامات و چک لیست های آن -2-1
طراحی و تدوین نظام هوشمند پایش با هدف مراقبت های پس از اجرای اقدام مداخله ای-3
های پیش بینی نشده احتمالاحتمال ...( به قانون عدم قطعیتباتوجه) پیش بینی پیامد ها و تاثیرات که پیش بینی دقیق نشده است -3-1
(حلقه ی پایانی اقدامات زنجیره ای)طراحی فرآیند مدیریت اجرایی برای جبران -3-2
...تهیه ی لیست ها و چک لیست ها برای اندازه گیری بازخورد های اقدام مداخله ای -3-3
کاربستنظام کاربستارایه مشاوره به حامی بهره بردار برای -4

ارایه پیش دفاع به صورت غیر رسمی -1حضور موثر در جلسات دفاع
و کسب نمره قابل قبول با صورت جلسه رسمی( شورای دفاع)دفاع از طرح مطالعاتی اتاف در جلسه رسمی -2

یپژوهش–یکی از مجالت علمی درپژوهشی با رعایت استاندارد های علمی و اصول نگارشی ابالغ شده از سوی کارفرما یا چاپ مقاله مستخرج از طرح با رعایت اصول امانت داریـ تدوین مقاله ی علمی ارایه مقاله علمی و پژوهشی

...پیوستهای اداره العملمجلد همراه با فایل های الکترونیکی در قالب یک بسته طبق دستور کتبی، و ارایه گزارش آماده کردن گزارش کار



توصیف اقدام 
مداخله ای

حامیان

ماهیت اقدام

دامنه جغرافیایی

توجیه مالی و اقتصادی

پیمانکاران و نوع مداخله آن ها

توجیه فنی و تکنیکی

هدف های اقدام

توجیه اجتماعی، فرهنگی و 
محیط زیستی

بیان مساله اتا
اهمیت و 
ضرورت

هدف ها و 
پرسش های اتا

ادبیات اتا
/ مدل نظری 
مفهومی

روش شناسی
توصیف نظام 

کاربست
شیوه کاربست 

برآورد

T-1

T0

پروفایل اجتماعی





یتحلیل نهاد

توصیف

دامنه یابی

سیمای اجتماع

کاربست

متغیرها

انسانی

دتحلیل رون

سناریو

انباشتی

تطبیقی

مستقیم

غیر 
مستقیم

اولیه

فرایندی ثانویه

شدت

ماهیت

وسعت

اهمیت

نظام 
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نظام پایش

اسناد 
فرادستی

مرور نظام 
مند

مطالعات 
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یجغرافیای

برآورد پیامدها



بیان مسئله

فصل اول 
کلیات

اتافضرورت و اهمیت

اتافاهداف

اتافپرسش های پژوهش

ادبیات اتاف

بینش

روش شناسی

دومفصل 
معرفی اقدام

مداخله

کلیات اقدام

کاربری اراضی

برنامه ای اجرایی

نیروهای انسانی درگیر

توجیه ها

سومفصل 
ط توصیف محی
اجتماعی

فرایند تاریخی

شرایط مبنایی

(پروفایل)سیمای اجتماعی

Barghamadi.h@gmail.com



دامنه اجتماعی

چهارمفصل 
دامنه جغرافیاییدامنه یابی

مبنای اولویت بندی

پنجمفصل 
برآورد 
پیامدها

تدوین جدول پیامدها

پیامدهامتاثرین

تحلیل پیامدها

برآورد

ششمفصل 
کاربست

نظام کارآمد ارتباطی

نظام بسامد اجرا

نظام هوشمند پایش



ه برنامه ششم توسع80ماده 2بند
(1396-1400)

سازمان
امور اجتماعی

سازمان 
برنامه و بودجه
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