
 

  

 اي در اقدامات توسعه اجتماعیات تأثیري  گرایانه ارزیابی واقع

  1سرشت سلیمان پاک

  22/02/1392: تاریخ پذیرش  05/09/1391: تاریخ دریافت

  

  چکیده

با توجه . اي دارند رشته مطالعات ارزیابی پیامدهاي اجتماعی به دلیل تعریف عام پیامدهاي اجتماعی، خصلتی بین

هاي مختلف و حتی در درون یک رشته علمی در طراحی و اجراي  شی در رشتههاي پژوه به تفاوت سنت

هاي حاصل از  ورزان و محققان اتا وجود دارد که یافته هاي علمی، همواره این مساله پیش روي عمل پژوهش

بدون  بررسی پیامدهاي اجتماعی مختلف چگونه باید مورد تحلیل قرار گیرند؟ آیا باید آنها را به طور جداگانه و

اي  توجه به روابط بین پیامدهاي مختلف مورد تحلیل قرار داد و یا اینکه باید پیامدهاي شناسایی شده در رابطه

مند با یکدیگر و شرایط بروز این پیامدها، مورد تحلیل و شناسایی قرار گیرند؟ اگر بنا بر استفاده از این  نظام

یریت پیامدها باشد، چنین رویکردي باید بر چه پارادایمی در بروز و در نهایت مد ،گیري  نگرش سیستمی به شکل

کند تا ضمن دفاع از نگرش  مقاله حاضر تالش می. طراحی و اجراي پژوهش علمی و اجتماعی مبتنی باشد

کید بر ي تأ تی رئالیسم انتقادي به واسطهشناخ سیستمی به تحلیل پیامدهاي اجتماعی، نشان دهد پارادایم روش

هاي علّی و  واقعیت و رابطه ارگانیک بین این سطوح در تولید نتایج علّی، بحث از مکانیسمسطوح مختلف 

ي پدیدار شدن  شناختی مطلوبی براي تحلیل شیوه تواند به مثابه بنیان روش همچنین خصلت انتقادي آن، می

یامد اجتماعی مورد پیامدهاي مختلف و رابطه بین انواع و سطوح مختلف این پیامدها در مطالعات ارزیابی پ

  . استفاده قرار گیرد

 گرایی انتقادي گرایی اجتماعی، واقع ثیر اجتماعی، نگرش سیستمی، واقعارزیابی تأ :ي کلیديها واژه

   مقدمه

از تهران از پیوست اجتماعی و فرهنگی   شهرکالنهاي شهري تصویب لزوم برخورداري پروژه

ي مطالعات ارزیابی  ي عطف مهمی در توسعه را باید نقطه 1386شوراي شهر در سال  سوي

 تأثیراهمیت اجراي مطالعات ارزیابی  1370 يکه از اوایل دههبا این. اجتماعی قلمداد کرد تأثیر

مواردي نیز ت نفت مورد توجه قرار گرفته و در اجتماعی در وزارت نیرو و بعدها در وزار

                                                

                   S_pakseresht@yahoo.com                             استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا  -1
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، گسترش این مطالعات در معاونت هایی براي اجراي این مطالعات تعبیه شده است چارچوب

ن مطالعات ي ای اجتماعی شهرداري تهران از این حیث نقش و جایگاه متفاوتی در سیر توسعه

تولید دانش فنی، گسترش و توزیع مواد و ابزارهاي  این زمینهدر . در کشور ایفا کرده است

توجه به کاربردهاي  ي عملی و سیاستی رونق این مطالعات و در نهایت آموزشی، ایجاد زمینه

اي، برگزاري  لیفی و ترجمهأانتشار اولین منابع ت. زمان مورد پیگیري قرار گرفته استآن هم

هاي مختلف در ارتباط با این مطالعات توسط  هاي آموزشی و میزگردها و کنفرانس کارگاه

این  شهرداري تهران، حاکی از نقش و جایگاه پررنگ این نهاد در وضعیت کنونی حاکم بر

در سه سال گذشته بالغ بر . نظر از هر گونه داوري و ارزشیابی است صرف ،مطالعات در کشور

هاي شهري انجام گرفته و نتایج آن در اختیار  ات اجتماعی پروژهتأثیرچند صد مطالعه بر روي 

خدمات شهري، ترافیک، فرهنگی و (هاي مختلف شهرداري  گیر در حوزه ممدیران تصمی

هاي مختلف  بندي جمع. ري قرار گرفته استبردا براي بهره....) رسازي واجتماعی، شه

هاي  گرفته در ارتباط با نتایج واقعی و عملی این مطالعات در بهبود مدیریت پروژه صورت

رفت قادر به دگرگون کردن  گونه که انتظار می شهري حاکی از آن است که این مطالعات آن

که توسط دود مطالعاتی ز معنظر اصرف. ستا  شهري نشدههاي  و اجراي پروژه الگوي طراحی

ها به لحاظ شکلی و محتوایی  ، بخش قابل توجهی از این بررسیاست محققان خبره انجام شده 

ها اغلب محدود به بیان  هاي پیشنهادي آن هاي بسیاري بوده و نتایج و رهیافت داراي شباهت

ه نیز ها بدون مطالع ي آن به تعبیر رایج، ارائههاي کلی، بدیهی و غیرعملیاتی است که  توصیه

هاي نتایج یک  کند، ویژگی جا اهمیت پیدا میمهمی که در این نکته و پرسش. ممکن بوده است

ي پژوهشی به چه معناست؟ آیا  بدیهی بودن یک یافته. ات اجتماعی استتأثیرارزیابی مطلوب 

شود و  ب در این مطالعات محسوب میي نامطلو بدیهی بودن نتایج این مطالعات یک مشخصه

ها  د؟ چه ویژگیبرانگیز باش وه نوآورانه و هیجانهمواره نتایج مطالعات اجتماعی باید داراي وج

و مشخصات دیگري در ارزیابی کیفیت نتایج چنین مطالعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟ تا چه 

ها  شناختی آن بر طراحی نظري و روش تواند اندازه اعتبار و اثربخشی نتایج چنین مطالعاتی می

توان از وجود مشخصاتی در یک  ها می صورت چگونه و با کدام روش متکی باشد و در این

  که اطمینان به دقت نتایج و اثربخشی را ایجاد کنند، اطالع پیدا کرد؟  تأثیري ارزیابی  مطالعه

و موانع این مطالعات  هاي اخیر به مرور و بیان لوازم، شرایط محققان زیادي طی سال
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به باور ربل برگ عدم هدایت . اند های علمی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی پرداخته در نهاد

ی پیامدها از میان های علّی کارآمد برای تبیین تغییرات و پیش تر فقدان مدل نظری و از آن مهم

اجتماعی و عدم  رتأثیعوامل دیگری است که بر ناکارآمدی و عدم اثربخشی مطالعات ارزیابی 

فراتحلیل او ). 84: الف2003برگ، ( .تراکم دانش تجربی در این حوزه کمک کرده است

مهم نشان داد  یی ارزیابی پیامد اجتماعی در چند مجله مقاالت منتشر شده در حوزه  یبارهدر

ه پژوهش اشار یکننده ها به یک چارچوب نظری و مفهومی هدایت درصد از آن 18که تنها در 

ب بر محققان داخلی نیز در چند سال اخیر از منظر مسایل مترتّ). 2002برگ، (شده است 

مطابق نتایج . اند شناسی قرار داده شناختی، این مطالعات را مورد آسیب طراحی نظری و روش

رهای سازی متغی یتوجه بیش از اندازه به کم :هایی چونها عواملی و ویژگی این بررسی

شهری  ی اعی، عدم توجه به مالحظات نظری مربوط به شهرنشینی و پیشینهپیامدهای اجتم

های استاندارد برای شناسایی پیامدها،  فقدان رویه) 1389صدیق سروستانی و قیصری، (ایران 

های تغییر مورد توافق و  گیری، تمرکز مطالعات بر حوزه کید زیاد بر پیامدهای قابل اندازهأت

های نظری  ی نشده و مورد اختالف، عدم استفاده از چارچوبنمیا غفلت از تغییرات پیش

موسوی و (گیری مقوالت ارزشی  ها و دشواری اندازه مناسب، فقدان مهارت در گردآوری داده

اجتماعی به یک فعالیت علمی و در چارچوب سازمانی و  تأثیرتقلیل ارزیابی ) 1389حسینی، 

ی و تجربیات مطالعاتی، عدم توجه به نقش فقدان انباشت دانش نظر) 1389عبدی، (اداری 

ات تأثیرانواع  میانات انباشتی، عدم توجه به ارتباط تأثیرتوجهی به  های نظری، بی مدل

محور شدن این مطالعات، ضعف  ، تکنیک....محیطی، بهداشتی، اقتصادی و  اجتماعی، زیست

فاضلی و (ای  رشته نمیاتجربی، ضعف پژوهش  هایپژوهشتوجهی به مرور  پژوهش کیفی، بی

اجتماعی و تقلیل آن به  تأثیرارزیابی  یشناسانه عدم توجه به ابعاد معرفت) 1389سرشت،  پاک

توجهی به جایگاه نظریه در  و بی) 1389پور و شریفی،  حبیب(های گردآوری اطالعات  روش

  . اند موجب کاهش اثربخشی این مطالعات شده) 1389سلیمی، (این مطالعات 

 تأثیرهای مطالعات ارزیابی  ها و مشخصات فوق بر بروز کاستی ردید، ویژگیبدون ت

رسد رفع بنیادین مسایل موجود در مسیر طراحی و اجرای  گذارند، اما به نظر میتأثیراجتماعی 

های پارادایمی باشد که  تر در گرو تغییر مفروضات و گزارهاثربخش این مطالعات بیش
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از موضع . عات و به طور کلی مطالعات اجتماعی در کشور هستنداین نوع مطال یکننده هدایت

های تحلیلی محقق در تولید نتایج  ها و توانمندی سهم و نقشی که طراحی پژوهش و نیز ویژگی

شناسانه حایز  شناسانه و شناخت اجتماعی دارد، موضوع مفروضات هستی تأثیرمطالعات ارزیابی 

علوم اجتماعی، پژوهش اجتماعی در اصل یک  یفلسفه چرا که از منظر. اهمیت فراوانی است

 میانمحقق اجتماعی به هنگام طراحی و اجرای پژوهش اجتماعی از . گرانه است کنش گزینش

امکانات آنتولوژیک، اپیستمولوژیک و متدولوژیک موجود علم اجتماعی دست به انتخاب 

شناختی خاص قرار  ایم روشها در یک پاراد ی این انتخاب زند و پژوهش او به واسطه می

شود که توسط  یک پارادایم در معنای کوهنی آن به یک رویکرد تئوریک اطالق می. گیرد می

اجتماع عالمان یک رشته خاص مورد پذیرش واقع شود، بر دانش و معرفت پیشین آن رشته 

در در واقع در این دریافت، محقق . و اصولی برای هدایت پژوهش ارائه کند اشدمبتنی ب

شده که با موضوع تحقیق و  تعیین ی از پیش طراحی و انجام پژوهش خود از یک نقشه

که محقق کدام بسته به این). 1389سرشت،  پاک(کند  های او تناسب دارد استفاده می گرایش

پارادایم پژوهشی را مبنای کسب معرفت قرار داده باشد، تعریف او از چیستی واقعیت 

  . های معتبر کسب شناخت در باب آن متفاوت خواهد بود ن و شیوههای آ اجتماعی، پویایی

گرایی، تفسیرگرایی و  ی علوم اجتماعی یعنی اثبات سه پارادایم مطرح در فلسفه میاندر 

اجتماعی  تأثیرخرتر بوده و با اهداف مطالعات ارزیابی گرایی متأ واقع) 1387بلیکی، (اییگر واقع

ریزی شده،  های سیستمی در اثر اعمال تغییرات برنامه ییها و منطق پویا یعنی کشف صورت

ی کمیت و بینهای علّی تغییرات در سیستم و در نهایت پیش شناسایی منابع، علل و مکانیسم

نگارنده در جای دیگری به اجمال امکانات این . تری داردها در آینده انطباق بیش کیفیت پویایی

ات اجتماعی مورد بحث تأثیرهای ارزیابی  ایت پژوهشپارادایم پژوهشی را برای طراحی و هد

ی ارتقای  کوشد تا در پیگیری دغدغه نوشتار حاضر می). 1389سرشت،  پاک(قرار داده است

گرایی اجتماعی برای  اجتماعی و تحلیل امکانات پاردایم واقع تأثیرکیفی مطالعات ارزیابی 

شهری طی چند سال گذشته ی ی را در حوزهاجتماع تأثیرهدایت این مطالعات، ادبیات ارزیابی 

عملیاتی برای اعمال  یو در نهایت چارچوب دهد از منظر این پارادایم مورد ارزشیابی قرار

استفاده از . مختلف اجرای این مطالعات ارائه کند گرایی اجتماعی در مراحل رویکرد واقع

کاربردی مورد توجه زیادی های این رویکرد در بازنگری و اصالح مطالعات اجتماعی  ظرفیت
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ها تیلی و پاوسون کوشیدند تا با استفاده از  ترین تالش در یکی از این موفق :قرار گرفته است

پاوسون و تیلی، (اصول بنیادین این رویکرد، مطالعات ارزشیابی را مورد بازنگری قرار دهند 

گرایی اجتماعی  کارگیری واقعهحاضر با الهام از رویکرد پاوسون و تیلی در بی در مقاله). 2000

شود تا ضمن  های متعارف طراحی و اجرای مطالعات ارزشیابی، تالش می در اصالح رویه

های شهری که به دلیل غفلت از وجوه اجتماعی در پروژه تأثیرتحلیل مسایل مطالعات ارزیابی 

های عملی برای  چوباند، ابزارها و چار کید این پارادایم در تحلیل اجتماعی حادث شدهأمورد ت

 . ارزشیابی پیروی پژوهشگر در مراحل مختلف مطالعه از این چارچوب ارائه شود

  ي تغییر ي واقعیت تا نظریه گرایی اجتماعی، از نظریه واقع

ثر از آرای أی علم اجتماعی است که مت گرایی اجتماعی عنوان رویکردی در فلسفه واقع

در رابطه با  1970ی  در دهه 3و روی بسکار 2هسه ، مری1نویسندگان انگلیسی چون رام هره

های فکری افرادی چون  ی آن توسعه یافت و با کوشش ماهیت علم طبیعی و موضوع مطالعه

ی روش شناختی  به عنوان یک نظریه... ، تد بنتون و 6، اندرو سایر5، جان اوری4راسل کیت

گرایی خام و  های اثبات وتاهیاین رویکرد فلسفی بر آن است تا ک. وارد علوم اجتماعی شد

از  اًگرایی رادیکال را در تولید معرفت علمی و اجتماعی جبران کند و در این مسیر تقریب نسبی

ی  گرایی اجتماعی مدعای کمرنگ شده واقع. پذیرد می تأثیری یادشده  هر دو رویکرد با سابقه

 از تفسیرگرایان به عاریت گرفته مندی معرفت را گرایان و زمینه علم دقیق و معتبر را از اثبات

از این رو مدعی امتیازات ). 1389بلیکی، ( کرده استها را بر بنیان جدیدی محکم  و آن است

 این دیدگاه نخستین بار. ی آن است مطالعههر دو رویکرد فسلفی به واقعیت اجتماعی و روش 

که مدت توجه به اینبا  :و سپس به علم اجتماعی راه یافت است در علم طبیعی مطرح شده

 ،گذرد شناسی جهان اجتماعی نمی گرایی اجتماعی به عنوان هستی ی واقع زمان زیادی از توسعه

                                                

1 -Rom Harre 
2 - Mary B. Hesse 
3 - Roy Bhaskar 
4 - Russell Keat 
5 - John Urry 
6 - Andrew Sayer 
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با این وجود در . ی جدیدی است های تجربی پدیده موضوع کاربرد آن در هدایت پژوهش

د شناختی این رویکر هایی صورت گرفته تا بتوان از اصول روش تالش ،همین مدت زمان اندک

اصول و مفروضات بنیادین این پارادایم . در طراحی و اجرای مطالعات اجتماعی استفاده کرد

ی مفاهیم کلیدی آن در تحلیل چیستی ماهیت  توان به بهترین شیوه به واسطه پژوهشی را می

  .های آن درک کرد ی تحلیل پویایی سطوح آن و شیوه میانواقعیت اجتماعی، روابط 

  واقعیت

و  1بندی شده ، واقعیت جهان پیرامون ما اعم از فیزیکی و اجتماعی الیهگرایان عبه باور واق

  ).1388سایر،  و1384بنتون و کرایب، (دارای سطوحی است 

نظر از تجربه و ها و غیره که صرف ها، نیروها، گرایش مکانیسم 2سطح واقعی -1  

سطح دارای ساختار و توانایی واقعیات اجتماعی در این . ها وجود دارندمعرفت ما نسبت به آن

هدف علم در واقع شناسایی ساختار و نیروی این واقعیات . تولید اثر، نیرو و تغییر هستند

ی این سطح از واقعیت اجتماعی، بوروکراسی است که  مثال ساده. اجتماعی و طبیعی است

نتقال و ا(و نیرویی ) سازمان سلسله مراتبی، تخصصی شدن، نظام نظارت(دارای ساختاری 

ی ساختار فیزیکی خاصی قابل تولید اثر  یا انسان ها که به واسطه. است) مدیریت اطالعات

ها و ضرورت ،گرایان در این سطح بدین ترتیب واقع. هستند هر چند از آن استفاده نکنند

  .  دهند امکانات را در جهان طبیعی و اجتماعی برای تولید آثار و نتایج نشان می

ها، یا رویدادهایی اشاره دارد که در صورت فعلیت یافتن  به جریان 3سطح عملی -2

کراتیک در فعالیت عملی یک نظام برو. شوند یهای سطح واقعی، آشکار م نیروها و گرایش

 این رویدادها الزاماً. گیرند در این سطح قرار می... گیری و  بندی اطالعات، تصمیم قالب طبقه

  .  قابل مشاهده نیستند

نیز به آن دسته از رویدادهای مشاهده شده و قابل تجربه اشاره دارد  4ح تجربیسط -3  

  . اندثر از نیروها و گرایش های فعلیت یافته در سطح واقعی، امکان بروز تجربی یافتهأکه مت

                                                

1 - Stratified 
2 -The Real 
3 - The Actual 
4 -The Empirical 
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ها از  استقالل آن حالسطوح واقعیت، تعامالت و در عین  میانی  ی مهم در رابطه نکته

های باالتر الزم  گیری الیه های زیرین واقعیت برای شکل معنی که الیهبه این . دیگر استیک

ی زیرین و شرایط مناسب  ت الیهثر از ظرفیأها در هر سطح مت واقعیت. اما کافی نیستند ،هستند

در  1استقالل سطوح واقعیت با مفهوم پیدایش. ی فعلیت یافتن این ظرفیت استو آماده

ی این مفهوم آب است که خود  مصداق ساده. گیرد ره قرار میگرا مورد اشا شناسی واقع هستی

به همین ترتیب . ی آن دارد هایی فراتر از عناصر هیدروژن و اکسیژن سازنده ساختار و ویژگی

ی فیزیکی و  ها خود از الیه های زیستی و آن های اجتماعی از پدیده توان گفت پدیده می

ی فعل و انفعاالت زیستی در مغز روی  ه به واسطهآیند مانند عمل گفتگو ک شیمیایی پدید می

  . اما قابل تقلیل به عوامل زیستی نیست .دهد می

  مکانیسم

ی  گرایانه یعنی ایده ترین ابزار تبیین واقع ما را به مهم ، مستقیماً واقعیتبودن   بندی ی الیه ایده

های  گرایان به شیوه واقع در نزد 2مفهوم مکانیسم بنیادین. کند های تبیینی هدایت می مکانیسم

ها از  دارد که به هنگام توضیح درباب تغییرات پدیدهاشاره ها  بنیادین و پنهان عملکرد پدیده

ی عملکرد یک ساعت  به عنوان مثال به هنگام توضیح در باب شیوه. گیریم ها کمک میآن

ها برای توضیح  ی ساعت مانند پاندول و عقربه های قابل مشاهده پاندولی، هرگز از صورت

ی ساخته شدن و عملکرد فنر  بلکه پس از فهم شیوه. کنیم ی عملکرد ساعت استفاده نمی شیوه

به . را توضیح دهیم ی عملکرد آن شیوه توانیمهاست که می یروی آن به عقربهتعادل و انتقال ن

ده با های قابل مشاهگرا عبارت است از تبیین پدیده طور کلی مدعای اصلی هدف علم واقع

های  اهمیت مفهوم مکانیسم). 145: بلیکی، همان(های زیربنایی  ارجاع به ساختارها و مکانیسم

ها را در تبیین با الگوی متعارف شناخت  شود که جایگاه آن تبیینی و بنیادین هنگامی روشن می

ع و که در الگوی رایج و متعارف هیومی، علیت بر توالی وقایدر حالی. علیت مقایسه کنیم

ها و  این توالیها استوار است و تبیین یعنی یافتن  پدیده میانی  های بیرونی در رابطه ضرورت

                                                

1 -  Emergence 
2  -  Underlying Mechanisms 
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های  و ضرورت 1مولّدهای   گرایی، علیت بر مکانیسم ها، در الگوی واقع آنقوانین عام حاکم بر 

 مولّدهای  مها مبتنی است و تبیین عبارت است از یافتن این مکانیس درونی پیوند و ارتباط پدیده

ترین سطح واقعیت را تشکیل  ها بنیادی مکانیسم. ها ی فعلیت یافتن آن کننده و عوامل مشروط

قش گرایانه ن ها در تبیین واقع مکانیسم. ای قابل تصور نیست ها هیچ رابطهدهند و بدون آن می

توالی دو پدیده  در رویکرد هیومی از علیت هنگامی که. کنند می تئوری را در تبیین اثباتی ایفا

رویکرد (استدالل نظری  و خواه به علت) یکرد استقراییرو(ی تجربه مکرر  خواه به واسطه

اما در بیان . ها سخن گفتآن میانی علّی  توان از رابطه قابل توضیح باشد می) قیاسی

ی یها نیسمی علّی برقرار است که بتوان مکا رابطه یدو پدیده میانگرایانه از علیت هنگامی  واقع

های ذاتی دو پدیده مذکور و توضیح شرایط فعلیت یافتن این  ی گرایش را یافت که بر پایه

برای شناخت . ی دو پدیده پرده بردارد ها، از نوعی ضرورت درونی در پیوند و رابطه گرایش

 است که پیوند علت و مولّدهای  چه ضروری است بیان روایتی از مکانیسمی علّی آن یک رابطه

هاست  توضیحی درباب شرایط فعلیت یافتن این مکانیسم یو ارائه دهدمیمعلول را شکل 

  ). 128-124: 1388سایر، (

شود و برخالف  ی معنا نمی گرایان از مقوله کید بر مفهوم علیت موجب غفلت واقعأت

ها نشی این کهای اجتماعی و تبیین علّ معنامحور بودن کنش میانتفسیرگرایان، آنان تناقضی 

کنند تا به  ار میکنند چون ما را واد ها خود در نقش عّلت عمل می معانی و انگیزه. ندنبی نمی

گرایان اجتماعی علل الزاماً فیزیکی  دریافت واقعدر . ی خاصی بیندیشیم و رفتار کنیم شیوه

تی های فیزیکی و زیس های فردی و اجتماعی به همان اندازه که به علت نیستند و تحلیل کنش

علّت و دلیل در این دیدگاه بر اساس  میانآشتی . تکیه دارد به توضیح دالیل نیز وابسته است

  .پذیر شده است شود، امکان برداشتی که از علیت ارائه می

  زمینه

ها ثابت  ات آنتأثیرنیروهای علّی یا سازوکارها و  میانی  گرایان بر این باورند که رابطه واقع

ها اعم از  بودگی واقعیت مندی و محاط زمینه). 124: 1388سایر، (تنیست، بلکه مشروط اس
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های بنیادین برای فعلیت یافتن خود به  فیزیکی و اجتماعی به این معنی است که مکانیسم

ا، نیروها و ه ای و محیطی نیازمند هستند و  بدون وجود این زمینه همراهی شرایط خاص زمینه

ها در واقع منابع و  زمینه. ی اجتماعی فعلیت نخواهند یافتها و پدیده های ذاتی اشیا گرایش

مثال نقش زمینه در . کنند قواعدی هستند که وقوع یک رفتار یا کنش را محدود و ممکن می

تولید واقعیات فیزیکی، را با توجه به جایگاه اکسیژن در منتهی شدن جرقه به آتش و در 

قواعد آموزشی برای منتهی شدن آموزش به  واقعیات اجتماعی با توجه به نقش ساختارها و

روست که وجود  ها از آن ضرورت توجه به زمینه. توان نشان داد آموز می تغییر رفتار در دانش

  .  ی فعلیت یافتن نیروهای علّی است ها الزمه آن

هایی به  در تحلیل تعامل سطوح واقعیت اجتماعی با واقعیت فیزیکی البته تفاوت

های طبیعی و فیزیکی  که در بروز پدیده در حالی. های انسانی وجود دارد نشی ماهیت ک واسطه

که سوژه ی این در واقعیت اجتماعی به واسطه .ها دخیلند ها و شرایط فعلیت یافتن آن ظرفیت

ها و شرایط فعلیت پیدا کردن  ها و گرایش است، باید عالوه بر ظرفیتانتخابگر و تفسیرگر 

جا در واقع در این. ل منابع و ارتباطات انسانی را نیز در نظر گرفتها، کنش انسانی شام آن

ای فردی را مقدور و ه منظور از منابع و ارتباطات، همان ساختارهای اجتماعی است که کنش

به طور . دشو های فردی خود بازتولید می ی این کنش د و در عین حال به واسطهساز محدود می

شود که به  قعیت اجتماعی یا همچون دنیایی در نظر گرفته میگرایی انتقادی وا کلی در واقع

ای  های اجتماعی محصول منابع شناختی ها یا صحنه طور اجتماعی برساخته شده و در آن بخش

محصول های اجتماعی  ا به عنوان آرایشکنند و ی ها می گران اجتماعی وارد آن هستند که کنش

  ).  145: 1387بلیکی، (روابط اجتماعی هستند ی  ساختارهای مادی اما غیرقابل مشاهده

  تقسیم کار علمی

گرایانه، پذیرش امکان برقراری  واقع  بندی شده و الگوی تبیین ی پذیرش واقعیت الیه نتیجه

ی واقعیت چندالیه و تبیین علّی بر اساس ترکیب  ایده. علوم است میاندیالوگ و همکاری 

های مختلف را مطرح و  رشته میانتقسیم کار علمی ها، نوعی  و زمینه مولّدهای  مکانیسم

که یک علم  به مجرد آن. ندا های مختلف موضوع علوم مختلف واقعیت در الیه. کند ضروری می

بپردازد  پرسشتواند به این  های یک سطح خاص از واقعیت را کشف کند، می بتواند مکانیسم
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معرفت به . شوند واقع می مؤثرلم های در سطوح زیرین چگونه بر موضوع آن ع که مکانیسم

های فعال در سطح باالتر  تر موجب شناخت مکانیسم واقعیت در سطح پایین مولّدهای  مکانیسم

بدین معنی که . بدین ترتیب علوم مختلف در عین استقالل، ارتباطاتی با هم دارند. شود می

. ها قرار داردی آن العهها در سطوح زیرین واقعیت مورد مط موضوعات آن مولّدهای  مکانیسم

ای سطح ه مکانیسم های یک سطح به طور کامل با نیسمالبته این امر بدان معنی نیست که مکا

تر قابل  چون در این صورت علوم سطح باالتر به علوم سطح پایین .شوند زیرین توضیح داده می

د سرشت توانن تر تنها می موضوع این است که علوم سطح پایین. تقلیل خواهند بود

ها  شرایط فعلیت یافتن این مکانیسم یبارهاما در. های سطوح باالتر را توضیح دهند مکانیسم

ها در هر سطحی مستلزم تبیین علّی در همان سطح  گویند و توضیح چرایی پدیده چیزی نمی

ل به عنوان مثال آدمی به دلی. ممکن است ،همان سطح یها یعنی با تکیه بر مکانیسم ها و زمینه

نوع زبان  یتوان درباره این خصایص نمی اما با تکیه بر ،خصایص آناتومیک قادر به تکلم است

های سطح باالتر خود در  های مکانیسم از طرف دیگر فعالیت. و یا تغییرات زبانی توضیح داد

که آن هنگامی  ینمونه. گذارندتأثیرها نیز  های سطوح زیرین، بر آن پذیری از مکانیسمتأثیرعین 

بنتون و کرایب، (شود  اختالل در سیستم عصبی یا سالمت جسمی می موجبانزوای اجتماعی 

بندی واقعیت  ها در الیه ی آن علوم بر اساس جایگاه موضوع مورد مطالعه). 234-239: 1384

در باالترین سطح علوم . دگیر شناختی قرار می و تاخر معرفتدر سلسله مراتبی از تقدم 

شناسی، فیزیولوژی، شیمی  علوم روان تر از سوی دارد و به ترتیب سطوح پاییناجتماعی قرار 

  ). 2000دانرمارک، (آلی، شیمی فیزیک و فیزیک اشغال شده است 

  1مندي قاعده

ها با  ها محصول تعامل مکانیسم مندی قاعده. هاست مندی گرایانه توضیح قاعده هدف تبیین واقع

تغییرات،  ها برای تحلیل میزان مندی قاعدهشناسایی . ای هستند ها و شرایط زمینه زمینه

در واقع هدف از تحلیل . ها اهمیت اساسی دارند ها، آثار و نتایج تغییرات پدیده گرایی هم

دهد چرا  هاست که توضیح می آن میانها، دستیابی به الگویی از ارتباط  ها و زمینه مکانیسم
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عنوان مثال چرا همواره افزایش نظارت و به . دهند ها به شکل خاصی روی می همواره پدیده

عالوه بر این تغییرات در . شود کنترل اجتماعی موجب کاهش بروز جرایم اجتماعی می

توان توضیح  ها می مندی کید بر همین قاعدهأها را نیز با ت الگوهای موجود و رایج بروز پدیده

ارتباط با رل بر بروز جرایم باید در نظارت و کنت تأثیردر مثال قبل توضیح چرایی فقدان . داد

ت جستجو ها و شرایط فعلیت یافتن گرایش بنیادین و مکانیسم عمل نظار تغییراتی در زمینه

ی کلیدی آن یعنی مکانیسم و  لفهفهم دو مؤها تنها با تفکیک و  دیمن کشف قاعدهبنابراین . شود

ی تجربی و اکتشاف شروع  مطالعه گرایانه از مشاهده، فرایند تحقیق واقع. زمینه مقدور است

ی است که یک پدیده را تولید مولّدهای  ی مشاهده ناظر بر کشف مکانیسم مرحله. شود می

ها قابل مشاهده  که این مکانیسم جاییاز آن. اند دو پدیده را موجب شده میانای  اند یا رابطه کرده

 مولّدهای  ساختارها و مکانیسمبعد یعنی مطالعات نظری مدلی از  ی نیستند، باید در مرحله

ها را به درستی بازنموده باشد، منتهی به تبیین  یک مدل اگر ساختارها و مکانیسم. ساخته شود

. ها اهمیت زیادی دارد استفاده از تمثیل و استعاره در ساختن این مدل. علّی خواهد شد

های  رها و مکانیسمها شواهدی یافت شود که عملکرد ساختا چه در آزمون تجربی مدل چنان

: 1387بلیکی، (دو پدیده داد  میانی ی عل ان حکم به وجود یک رابطهتو را تایید کند، می مولّد

45-148.( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )72: 2000تیلی و پاوسون، (گرایانه اجتماعی  عناصر اصلی تبیین واقع - )1( ينمودار شماره

 مکانیسم

 زمینه
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  ي تغییر نظریه

های  ی ژنریک تغییر در سیستم گرایانه، تولید یک نظریه یکی از نتایج مهم الگوی تبیین واقع

ی تغییر، اگر تغییر را  بر اساس مفروضات و مفاهیم این نظریه. اجتماعی و فیزیکی است

سه  میانتعبیر کنیم، باید  T2در زمان  Bبه وضعیت  T1در زمان  Aحرکت از وضعیت 

وضعیت  -T1 ،2یای پدیده در مقطع ثبات پو -1: ی مورد نظر تمایز قایل شویم وضعیت پدیده

مقطع زمانی  میانی  ر آن در فاصلهمتغیT1 , T2  ثبات پویای آن در وضعیت  -3وT2 . در

هایی که وضعیت سیستم  مندی ها و قاعده ها، زمینه های فوق نقش مکانیسم هرکدام از وضعیت

ت تغییرات یک پدیده کیفیت و تحلیل کمی. کنند، قابل شناسایی هستند را در آن مقطع تعیین می

سه وضعیت داشته یا یک رویداد تابع آن است که محقق فهم کاملی از عناصر یادشده در هر 

و وم های مقّ و زمینه ها مکانیسم ،از ماهیت نظم مستقر هاپرسش باشد و بتواند به

یرات در تغی میانی قابل توجه در این میان تفاوت  اما نکته. آن پاسخ دهدی  بازتولیدکننده

آن الگوهای متفاوت تبیین تغییر در علوم اجتماعی و پیرو های اجتماعی و فیزیکی و  سیستم

ها آرچر آن را  هایی است که به اعتبار آن سیستم اجتماعی دارای ویژگی. فیزیکی است

های اجتماعی،  بدین معنی که در سیستم. کنند تعریف می 2و بسکار آن را باز 1زادی ریخت

ستند، در معرض نظم اجتماعی ه مولّدو  ها که منشا مندی ها و قاعده ها، زمینه انیسمتعادل، مک

هایی که بر  مندی افراد در اجتماع همواره از الگوها و قاعده. هستند مولّدو خود تغییرات دائمی

کند و  ها را هدایت می های آن هایی که فعالیت گیرد، انتخاب می  ها زندگی شکلاساس آن

در نتیجه تحلیل . کنند، آگاهند ها را برای تغییر محدود می های آن اجتماعی که فرصتنیروهای 

های  های اجتماعی به دلیل پیچیدگی آن در سیستم مولّدهای  مندی تغییرات و قاعده

تری ، وابسته به مسیر بودن تغییرات و فعالیت کنشگران دارای پیچیدگی بیشمؤثرهای  مکانیسم

  .   است

های تبیین ثبات و  گرایان انتقادی در موضوع روش از بیان مدعاهای واقع اکنون و پس

های اجتماعی و فیزیکی به بحث امکانات این رویکرد پژوهشی در بهبود  تغییر در سیستم

پردازیم  شناختی می اجتماعی از حیث تئوریک و روش تأثیرطراحی و اجرای مطالعات ارزیابی 

                                                

1- Morphogenic 
2- Open 
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ات اجتماعی برای اشاره به رویکردی که از تأثیرگرایانه  ی واقعو بدین منظور از اصطالح ارزیاب

ثر است استفاده خواهیم کرد و آن را در مقابل رویکرد أاین موضع پارادایمی در تحلیل تغییر مت

  .گذاریم ها را به بحث میهای آنات اجتماعی خواهیم نشاند و تفاوتتأثیرمتعارف ارزیابی 

  د اجتماعیپیام ي گرایانه ارزیابی واقع

و مدیریت پیامدهای ) بینی، ارزیابی و انعکاس پیش(، فرایند تحلیل رزیابی پیامد اجتماعیا

ها و  ها، طرح ها، برنامه سیاست(ریزی شده  تغییرات برنامه نشده بینی شده و پیش بینی پیش

منظور این تغییرات به  در محیط انسانی و هر گونه فرایند تغییر اجتماعی ناشی از) ها پروژه

ارزیابی ). 4-2: 2001ونکلی، ( دستیابی به محیط انسانی و بیوفیزیکی برابرتر و پایدارتر است

 یی متون این حوزه ای است که همه رشته میانی مطالعاتی  پیامد اجتماعی عنوان یک حوزه

 در ایاالت 1محیطی گیری و نهادینه شدن آن را به تصویب قانون ملی سیاست زیست شکل

این قانون مشتمل بر دو بعد تصویب سیاست کلی . دهندنسبت می 1969ر سال متحده د

 5قانون این  طبق. گذاری بودسیس شورای کیفیت محیطی برای سیاستأمحیطی و ت زیست

هایی که کیفیت محیط  های فدرال موظف شدند تا پیش از اجرای برنامه ای سازمان صفحه

پیامدهای احتمالی آن برنامه از ای  رشته میانی متعادل و کردند، ارزیاب انسانی را دچار تغییر می

تر بیش. محیطی تهیه و ارائه کنند پیامد زیست ی در قالب گزارشی تحت عنوان بیانیه

ها، دست کم در ایاالت متحده در متن  ی آن و البته نه همهرزیابی پیامد اجتماعی های ا بررسی

ی بیانیه 20000مجموعاً  1989تا   1970از سال  .اند محیطی انجام شده پیامد زیست ی بیانیه

، انجمن 1973در سال  .)270: 1989کانتر، (پیامد محیطی در ایاالت متحده تهیه شده است 

شناختی  های جامعه ای برای طراحی راهنمای انجام تحلیل شناسی آمریکا، تشکیل کمیته جامعه

ی تشکیل بخش  های این کمیته زمینه تالش. محیطی تصویب کرد های پیامد زیست در بیانیه

 ریاست این کمیته را. شناسی آمریکا فراهم کرد شناسی محیط زیست را در انجمن جامعه جامعه

اجتماعی  تأثیررزیابی گذار ااو را بنیان علت بر عهده داشت و به همین  2سی پی وولف

                                                

1 - National Environmental Policy Act 
2 - C. P. Wolf 
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های للی ارزیابی پیامدالمبینی اتحادیه« 1981در سال ). 456: 1986فرودنبرگ، ( دانند می

اتحادیه اروپا و  مانندالمللی های بینسازمان 1980 ی شکل گرفت و تا پایان دهه 1»اجتماعی

را که بررسی ابعاد اجتماعی را نیز در بر » ارزیابی نتایج زیست محیطی ی بیانیه«بانک جهانی 

  .های خویش به کار بستند گرفت پذیرفته و در پروژهمی

ها برای  تصویب اولین تالشاز چهار دهه پس از گذشت که امروزه  واقعیت آن است

ی  ات اجتماعی به عنوان یک حوزهتأثیرتوان گفت ارزیابی  نهادینه کردن این نوع مطالعات، می

پژوهی از جایگاه قابل قبولی در محافل علمی و نهادهای  مهم مطالعات کاربردی و سیاست

های  کوشند کژی ها و نهادهای اجرایی می سازمان. گذاری و اجرایی برخوردار استسیاست

ای نیز با پذیرش انجام  های توسعه گذاری را به این طریق هموار کنند و مجریان برنامهسیاست

های خود به رخ  کارگیری اصول علمی در پروژههچنین مطالعاتی، تمایل خود را به پیروی و ب

توان توسعه را به  هایی می فاده از چنین روشگرفته است که با است باور جدی شکل. کشند می

ی مطالعاتی در  این حوزه. مسیر خویش بازگرداند و منافع آن را به مضارش فزونی بخشید

اجتماعات علمی نیز از پذیرش مناسبی برخوردار بوده و به سندی برای بیان فواید کاربردی و 

که این میزان مقبولیت را تا چه یناما ا. های علمی تبدیل شده است تعهد اجتماعی دیسیپلین

نتایج این مطالعات در بهبود منافع  مؤثری مطالعاتی و نقش  اندازه بتوان به عملکرد این حوزه

که به با این. محل بحث استشده مرتبط کرد،  ریزی توسعه و مدیریت اجتماعی تغییرات برنامه

ای از یک  های توسعه نقد برنامهی پایدار در هدایت و  اهمیت روزافزون رویکرد توسعه علت

ی مطالعات  ویژه در جوامع جهان سوم از سوی دیگر، حوزههسو و بحران مدیریت توسعه ب

پژوهی برخوردار  ی مطالعات سیاست اجتماعی از موقعیت مناسبی در مجموعه تأثیرارزیابی 

ن چندان ی آ ی این مطالعات از وضعیت توسعه نظران و محققان برجستهشده است، صاحب

ها و  در برنامه مؤثرمحدود بودن مطالعاتی که موفق به ایجاد تغییرات . رسند خرسند به نظر نمی

افزایی در نتایج این مطالعات و در نهایت  ای شده باشند، فقدان تراکم و هم های توسعه پروژه

که در ترین مسایلی هستند  محیطی، مهم عدم استقالل از مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست

؛ الکی، 2002و  2003برگ، (اند  کید قرار گرفتهأی این مطالعات مورد ت بازخوانی نقادانه توسعه

                                                

1 - International Association for Impact Assessment 
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  ). 1986فرودنبرگ، و  2001

ارزیابی  یذیل حوزه ات اجتماعی به این دلیل که نخستین بارتأثیری ارزیابی  حوزه

ادشده شدیداً از ی پژوهشی ی محیطی و اقتصادی رشد یافته و دو برنامه ات زیستتأثیر

گیری  ثرند، از حیث جهتأشناسی علم تجربی و اثباتی و عقالنیت تکنوکراتیک مت معرفت

ی الگوی  تا همین اواخر نیز سیطره. ی بر رویکرد اثباتی بوده استپارادایمی عمدتاً متکّ

 ات زیست محیطی و اقتصادی بر اجرایتأثیرشناختی اثباتی مسلط بر مطالعات ارزیابی  معرفت

با ادعای استقالل ارزیابی پیامد . مطالعات ارزیابی پیامدهای اجتماعی مورد نقد قرار نگرفته بود

که البته هنوز به طور کامل محقق نشده  –اجتماعی از ارزیابی پیامد زیست محیطی و اقتصادی 

شناختی تفسیرگرایان شد  شناختی و روش بالدرنگ نگاه محققان متوجه امکانات معرفت -است

بدین ترتیب جریان منتقدی سربرآورد که با تکیه بر ماهیت کامآل ذهنی پیامدهای اجتماعی،  و

های قابل  تنها رویکرد مقبول در شناخت و توضیح این پیامدها را تفسیرگرایی و تنها روش

استوارت الکی و هنک بکر مدافعین این . کرد های کیفی معرفی می دفاع و کاربرد را روش

ی پیامدها به عنوان بین در این دیدگاه اهمیت پیش). 2001الکی، (روند  می جریان به شمار

رنگ شده و به جای آن اهداف  ترین هدف مطالعات ارزیابی پیامد اجتماعی کم مهم

که نظر از این صرف. کنند اهمیت پیدا می... گری، توانمندسازی، یادگیری اجتماعی و  تسهیل

برداشته است، تری دراین مطالعات فواید کاربردی بیش اهداف یای در زمینه چنین موازنه

ی پیامدهای اجتماعی قبل از وقوع و نبی اصلی و بنیادین این مطالعات یعنی پیش ی لهأمس

ات تأثیربرای مدیریت  مؤثرناکارآمدی مطالعات موجود در دستیابی به این هدف و راهکارهای 

  . ه استنخورده باقی ماند ای دست منفی اقدامات توسعه

شناختی اجرای این مطالعات  گیری این نوشتار، تمرکز بر اصول و مبانی روش جهت

گرایی اجتماعی برای طراحی و  برای تبیین مسایل فوق و پیشنهاد استفاده از رویکرد واقع

ات اجتماعی، تأثیرگرایانه  ارزیابی واقع. اجرای این مطالعات و رفع مسایل یادشده است

گرایی اجتماعی و با  شناختی واقع شناختی و روش ی اصول هستی ه بر پایهای است ک مطالعه

. ای بپردازد ی توسعه ی پیامدهای اجتماعی یک مداخلهنبی کاوی به پیش استفاده از استراتژی پس

یا روش   ی شیوه جا مقصود ارائهپیش از طرح موضوع الزم است متذکر شویم که در این
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بلکه تالش خواهد شد تا با کاربست اصول . جتماعی نیستجدیدی برای ارزیابی پیامد ا

حی و اجرای این مطالعات ی متعارف طرا ها و شیوه گرایی، گامی در راستای بهبود روش واقع

اصالح و بهبود  در واقع نشان خواهیم داد که اصوالً. ها برداشته شود افزایش اثربخشی آن برای

های ارزیابی پیامد اجتماعی صورت  ادایمی پژوهشها هنگامی که با تفکر در مبانی پار روش

گرایی اجتماعی  کید بر رویکرد واقعرسد تأ به نظر می. بال خواهد داشتگیرد، نتایج بهتری به دن

ی بین در طراحی، اجرا و هدایت مطالعات ارزیابی پیامد اجتماعی بتواند ضمن حفظ امکان پیش

تری در مؤثرای این مطالعات، به مدیریت  رشته میانهای آن و نیز ماهیت  پیامدها و بهبود تکنیک

  . ریزی شده منتهی شود خصوص پیامدهای اجتماعی ناشی از تغییرات برنامه

گرایی اجتماعی را در بهبود مطالعات  تر کارآمدی واقعپیش) 2000(پاوسون و تیلی 

به تحلیل نتایج حاصل از  گرایانه آنان در کتابی با عنوان ارزشیابی واقع. اند ارزشیابی نشان داده

های گذشته پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این مطالعات بر  مطالعات ارزشیابی طی دهه

یک اقدام اصالحی و نتایج مستقیم و مورد انتظار آن مبتنی هستند  میانی علی  دریافتی از رابطه

با بررسی  آنان. شود میایش و گواه استنباط های آزم های تغییرات گروه از تفاوت که صرفاً

ی  کنند که خالء جدی این مطالعات در توصیه موارد متعددی از مطالعات ارزشیابی ادعا می

ها به همین دریافت از علیت و غفلت از علیت طبیعی  ها و سیاست راهکارهای اثربخشی برنامه

طراحی و پیشنهاد شیابی را آنان در نهایت فرایندی از مراحل اجرای مطالعات ارز. گردد باز می

گرایی اجتماعی و به  ثر از اقدامات اصالحی با تکیه بر منطق واقعکردند که طی آن تغییرات متأ 

ها  شود که برنامه آن روشن می یگیرد و در نتیجه طور تجربی شناسایی و مورد آزمایش قرار می

زنند و  ار را رقم میها با چه کیفیتی و طی چه فرایندی از تغییرات نتایج مورد انتظ و سیاست

ریزی شده  بر موفقیت یا عدم موفقیت یک برنامه در دستیابی به اهداف برنامه مؤثرعوامل 

  کدامند؟

 تأثیرگرایی که در طراحی و اجرای مطالعات ارزیابی  ترین وجه رویکرد واقعمهم

. غییر استی ژنریک آن در باب تحلیل ت تواند بهبود کیفی ایجاد کند، نظریه اجتماعی نیز می

ی تحلیل تغییر که در  گونه که در توضیح این رویکرد اشاره شد، این پارادایم از یک نظریه همان

های مختلف تغییرات قابل استفاده است برخوردار است و کاربرد این نظریه در مطالعات  حوزه

ر حاضر عدم ی جدی این مطالعات را که به ادعای نوشتا لهتواند مسأ اجتماعی می تأثیرارزیابی 
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ثر از أی کارآمد متهای علّ ی قابل دفاعی در باب تغییر و عدم استفاد از مدل ها بر نظریهاتکای آن

، فرهنگ، اقتصاد و محیط زیست های مختلف اجتماع ی تغییرات در عرصهنبی این نظریه در پیش

  . مرتفع کند است،

اهمیت . شناسی آن است فهومگرایانه در م اولین ویژگی یک ارزیابی پیامد اجتماعی واقع

تر به دلیل نقش آن در تعیین مرزهای تحقیق گرایان بیش پردازی برای واقع سازی و نظریه مفهوم

که از آن شناسی جریان تحقیق را پیش مفهوم. و حتی در ارتباط آن با مقوالتی چون دقت است

خاب شده باشد، آوری و تفسیر اطالعات انت روش به مفهوم محدود تکنیک گردآوری جمع

ی مفاهیم مورد استفاده در مطالعات ارزیابی  مجموعه میاندر ). 2:سایر، همان(دهد شکل می

ای و پیامد نقش کلیدی در هدایت و  پیامدهای اجتماعی، بازتعریف دو مفهوم اقدام توسعه

  در واقع تعریف و شناسایی پیامدها کامالً بر تعریف اقدام. تعیین مرزهای پژوهش دارند

ای در این دریافت نه یک فعالیت اجرایی عمرانی یا  اقدام توسعه. ای استوار استتوسعه

-ی تغییر است که بر یک تئوری در باب چیستی، تبیین و پیش اقتصادی صرف بلکه یک برنامه

شده در جهت تحقق اهداف  ریزی ای یک تغییر برنامه ی توسعه مداخله. ی استتغییر متکّ بینی

ها و استراتژی ها  برای تحقق این اهداف مجموعه ای از اقدامات، فعالیتمشخص است و 

ی چگونگی تحقق اهداف به هایی درباره فرض اقدامات بر پیش این گونه. تعریف شده است

ی این  مجموعه. های پروژه و چگونگی بروز آثار مورد انتظار اقدام استوارند فعالیت علت

  . ای نامید توان تئوری تغییر یک اقدام توسعه ا میها و انتظارات ر فرض مقدمات، پیش

ای  از طرف دیگر پیامد یا پیامد اجتماعی نیز بر اساس چنین برداشتی از اقدام توسعه

بدین معنی که پیامدها محصول فعلیت یافتن تئوری تغییر در متن محیط . شود تعریف می

که با توجه به این. محیط تغییر هستندای و  ی تعامل اقدام توسعه بیوفیزیکی و اجتماعی و نتیجه

محیط تغییر در این دریافت فراتر از محیط مستقیم و بالفصل تغییر که در تئوری تغییر نهفته 

ی  بنابراین مجموعه. شود، آثار و نتایج آن فراتر از نتایج مورد انتظار است است، تعریف می

نتایج مستقیم و اهداف . کلی تقسیم کرد توان به دو دسته ای را می نتایج ناشی از اقدام توسعه

دریافتی محصول  پیامدها بنابر چنین. مورد انتظار و نتایج غیرمستقیم و پیامدهای غیرمنتظره

پیامدها بر این . شوند محیط اقدام فراتر از محیط مستقیم آن قلمداد میبازتعریف و گسترش 
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شوند و به  و بیوفیزیکی وارد می ای از تغییراتی هستند که در محیط اجتماعی اساس مجموعه

ی  یک برنامه یی آثار بالقوه پیامدهای بالقوه به همه. شوند بالقوه و بالفعل تقسیم می یدو دسته

ها مستلزم شناسایی آن. ی تغییر وجود دارد ها در برنامهشود که پتانسیل بروز آن تغییر اطالق می

ی  این زنجیره. است یر تا آخرین مرحله آنی تغی ی مندرج در برنامهی علّ پیگیری زنجیره

. رفته و از این رو شناسایی آن دشوار است فراتر ی اقدام از مرزهای تعیین شده تغییرات

ی به فعل درآمدن پیامدهای بالقوه در اثر فراهم شدن زمینه و محیط  پیامدهای بالفعل نتیجه

گیری و  یک اقدام و قابل اندازه ی پیامدهای بالفعل آثار تجربه شده. هاستمساعد بروز آن

گرایانه در واقع  دو دسته از پیامدها با این دریافت واقع میانتفاوت قایل شدن . تحلیل هستند

قبول این موضوع است که پیامدهای یک اقدام محدود به پیامدهای تجربه شده نیست و 

ها و ی تواند در زمانحصول شرایط و شرایط فعلیت یافتن ابعاد دیگری از پیامدهای بالقوه م

توان  در واقع پیامدهای اجتماعی بالفعل را می. های دیگر پیامدهای جدیدی را رقم بزندمکان

  . وجه قابل ادراک تجربی و ذهنی تغییرات محیطی قلمداد کرد

  شناسایی پروژه

ای از  ی توسعه پروژه. اجتماعی، شناسایی پروژه است تأثیراولین گام در فرایند اجرای ارزیابی 

هایی لفهؤشناسی ارائه شده از آن، مشتمل بر عناصر و م گرایی و با توجه به مفهوم منظر واقع

ات ممکن را تأثیرتواند وجوهی از  است که گردآوری اطالعات در ارتباط با هر کدام می

ات آن تأثیری تغییر است که درک  به عبارت دیگر پروژه، به طور کلی یک برنامه. شناسایی کند

ی آن و در گام دوم از طریق تحلیل  دهنده های تشکیل لفهؤدر گام اول از طریق شناخت دقیق م

بنابراین . مختصات محیط اجرای آن ممکن استها و مشخصات کلی پروژه با  لفهؤارتباط این م

شناسایی پروژه در این دیدگاه مستلزم استفاده از چارچوبی است که بتواند کالبدشکافی دقیقی 

ای مستلزم  کنکاش در تئوری تغییر مستتر در یک اقدام توسعه. ای ارائه دهد دام توسعهاز اق

  . گردآوری اطالعات در محورهای زیر است

  مداخله ازمندین و نامطلوب تیوضع کی از یتصور -1  

  نامطلوب تیوضع وجود یکننده هیتوج مستندات و لیدال دانش، ها،زهیانگ -2

آن،  مولّدهای  گیری وضعیت موجود، مکانیسم ایط شکلبرداشتی از عوامل و شر -3

  ی آن شرایط و مقتضیات بازتولیدکننده
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  نفع پروژههای ذیگروه میانالگوی توزیع منافع وضعیت نامطلوب در  -4

5- اهداف مورد انتظار پروژه( شود جادیا دیبا که مطلوب تیوضع کی از یرتصو(  

  مطلوب تیوضع گر هیتوج مستندات و لیدال دانش، ها،زهیانگ -6

7-به مطلوب لیتبد یبرا ییراهبردها و ها روشمراحل،  ملزومات، ابزارها، از یرتصو 

  نامطلوب

8 - کنند داریپا و مؤثر را رییتغ توانند یم که یاتیمقتض و طیشرا مجموعه از یتصور.  

9- تیوضع استقرار و نامطلوب تیوضع حذف بر پروژه تأثیر یهاسمیمکان از یتصور 

   مطلوب

  نفع پروژههای ذیگروه میانالگوی توزیع منافع وضعیت مطلوب در  -10

  پروژه یمنف دیشا و مثبت جینتا و آثار عیتوز یمحدوده -11

 بازنده یها گروه در جبران یها روش -12

ی مهم در ارتباط با استفاده از الگوی فوق در شناسایی پروژه این است که  لهأمس

و با هدف کشف زمینه ر ارتباط با هر کدام از محورهای فوق، باید در گردآوری اطالعات د

به این معنی که . ی هدف صورت گیرد ات مختلف آن در جامعهتأثیرتغییرات ناشی از اقدام و 

کمک این اطالعات ی پروژه، همواره الزم است درباره محقق در گردآوری اطالعات مرتبط با

ها در مراحل بعد  این گمانه. زنی کند ات ناشی از پروژه گمانهیرتأثبه شناسایی انواع تغییرات و 

تقویت یا تضعیف  تأثیرای از محیط اجتماعی تحت  یابی و گردآوری اطالعات پایه یعنی دامنه

ی تغییر مستتر در پروژه و  ات و تغییرات ناشی از برنامهتأثیرچرا که به طور کلی  شد،خواهند 

  . خورند رقم می تأثیرتحت واکنش به آن در متن اجتماع 

  یابی و برآورد دامنه

ی مشتمل بر سه فعالیت اجتماع تأثیری ارزیابی  یابی به عنوان دومین گام مهم یک مطالعه دامنه

شناسایی  - 2 یایی و اجتماعی توزیع آثار اقدامشناسایی مرزهای جغراف -1: اساسی است

ی بروز  اسایی الگوهای حاکم بر شیوهشن -3ها رهای مربوط به آنپیامدهای محتمل و متغی

ی  در توسعه تأثیرانتقاد اساسی وارده به مطالعات ارزیابی . تغییرات و تولید پیامدهای اجتماعی

نقش . های محققان در این مرحله ارتباط دارد های فعالیت ها در واقع به ویژگیغیرتئوریک آن
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ات محتمل تأثیراجتماعی، شناسایی  تأثیربی یابی در فرایند مطالعات ارزیا ی دامنه کلیدی مرحله

ات اجتماعی اقدامات تأثیر یهای آماده استفاده از فهرست به طور معمول این کار از راه. ستا

گیرد و فعالیت محقق  ربل برگ ارائه شده است، انجام می ای نظیر فهرستی که از سوی توسعه

به . ه فهرست آنها از قبل تهیه شده استاتی است کتأثیرمحدود به ارزیابی امکان بروز  صرفاً

در ناکامی این مطالعات در خصوص شناسایی   بسیار جدی یباور بسیاری این رویه نقش

چرا که در شرایطی که روند . ی مدیریت این پیامدها دارد تر شیوه پیامدهای واقعی و از آن مهم

 شناسایی نشود، پیشنهادهایزنند،  میات را رقم تأثیرو جریان علّی تغییراتی را که بروز 

ی مدیریت  شیوهی هایی مبهم دربارههای کلی و حدس تر از توصیهاصالحاتی چیزی بیش

  . ات منفی نخواهد بودتأثیر

ی حاضر نقش اساسی در برآورد  فعالیت اساسی این گام که از منظر تحلیلی مقاله

م و بروز پیامدهای مختلف به ات دارد، طراحی مدلی برای توضیح تغییرات ناشی از اقداتأثیر

باید از  ثر از آنها های اجتماعی متأات و گروهتأثیرچرا که برای شناسایی . هاستی آن واسطه

 تأثیرثر از پروژه در متن واکنش محیطی اجتماع تحت أجریان، فرایند و مراحل تغییرات مت

لف پروژه را برای های مخت های علّی و تئوریک، ویژگی ی مدل پایهسازی کرد و بر مدل

این . مرتبط کرد تأثیرهای اجتماع تحت  ای و واکنش ها، به مشخصات زمینهات آنتأثیرشناسایی 

 ومی است که دو ویژگی داشته باشند،های نظری، روندی و یا مفه کار مستلزم استفاده از مدل

که از مبتنی باشند و دوم آن تأثیرکه بر مختصات خاص پروژه و اجتماع تحت اول این

اجتماعی، نقش  تأثیرهای نظری در مطالعات ارزیابی  این مدل. ی علّی برخوردار باشند پشتوانه

و جایگاهی متفاوت از نقش چارچوب نظری در مطالعات پیمایشی دارند، چرا که هدف محقق 

های برگرفته  رود محقق این مدل را بر اساس داده بلکه انتظار می. آزمون این مدل نظری نیست

و  تأثیراجتماع تحت.... های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  از محیط و ویژگی

های مختلف  حوزه های های نظری متاثر از تئوری شمیانشناسایی دقیق اقدام و البته با الهام از 

که مبتنی بر آزمون تر از آنسازی بیشبدین ترتیب استراتژی مدل. و ارائه کندعلمی تنظیم 

  . سازی و اصالح نظریه است اشد، معطوف به نظریهنظریه ب

گرایانه از مفاهیم تغییر و پیامد نتایج مستقیمی در  شناسی واقع پذیرش مفهوم

های  با توجه به ویژگی باز بودن سیستم. یابی دارد ی دامنه رویکردهای تبیینی محقق در مرحله
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برای . تواند رقم بزند و بالفعل را میای از پیامدهای بالقوه  ای مجموعه اجتماعی، اقدام توسعه

ای تعیین و به تعبیری به یک  شناسایی پیامدهای بالفعل الزم است محیط اجتماعی اقدام توسعه

ی مفروض به محقق کمک  ایجاد یک سیستم زیستی و اجتماعی بسته. سیستم بسته تبدیل شود

تماعی را متن شرایط محیطی ی اج ی مشخصی از تغییرات و پیامدها کند تا بتواند مجموعه می

ی تغییراتی  تعیین مرزهای یک سیستم بسته منتهی به محدود شدن زنجیره. مفروضی تحلیل کند

این کار برای شناسایی . کرد هایت ادامه پیدا مینبی شد و تا  ی تغییر شروع می است که از برنامه

این است که در یک  مهمی لهمسأ. هر نوع پیامد دیگر ضروری استپیامدهای اجتماعی و 

ای تعامل دارند، شناسایی  ی وسیعی از نیروها، پتانسیل ها و شرایط زمینه سیستم باز که مجموعه

لذا باید محیط مصنوعی تغییر . ی علی یک تغییر خاص دشوار و ناممکن است زنجیره

ای از  در حقیقت این تعیین شرایط محیطی است که فعلیت یافتن مجموعه. بازتعریف شود

تری با  به میزانی که این محیط نسبت مستقیم. کند پیامدهای بالقوه را آشکار و قابل شناسایی می

  . ی پیامدهای بالفعل محدودتر خواهد بود ای داشته باشد، مجموعه اقدام توسعه

ها در محیط مصنوع تحلیل پیامدهای اجتماعی یک اقدام مستلزم تحلیل فرایند تولید آن

برای شناسایی و تبیین این پیامدها . محقق مرزهای آن را تعیین کرده استای است که  و بسته

ی پیامدهای  های مربوط به تئوری تغییر نیاز دارد تا بتواند مجموعه محقق از طرفی به داده

از طرف دیگر الزم است مرزهایی را تعیین کند که در آن شرایط . محتمل اقدام را شناسایی کند

بروز پیامدهای یک اقدام را به فعلیت برسانند محدود  یمکانات بالقوهتوانند ا محیطی که می

ی مفروض، نتایج مورد انتظار ی علّ ها، زنجیره ی تغییر شامل انگیزه حال باید محقق برنامه. شوند

که در اثر وقوع کند  بینی ی مورد نظر فعال سازد تا بتواند پیش را در این محیط مصنوع و بسته

از این رو ارزیابی پیامد اجتماعی، ارتباط . و پیامدهایی روی خواهند داد اتاقدام چه تغییر

چه محقق ارزیابی اجتماعی بتواند چنان. وثیقی با ارزشیابی اهداف مورد انتظار یک تغییر دارد

تغییر ی های مفروض وقوع آثار و اهداف مورد انتظار یک برنامه بازسازی دقیقی از مکانیسم

تواند به فهم  بخش می کننده و فعلیت زودن امکانات و شرایط محیطی مشروطصورت دهد، با اف

  . تری از پیامدهای ممکن دست پیدا کند دقیق

ای  دسته. ی نیاز مبرم داردهای علّ گرایانه پیامدهای اجتماعی به مدل محقق ارزیابی واقع
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 رد انتظار طراحان اقدامشوند و بر تغییرات مو ی تغییر استخراج می ی از برنامههای علّ از مدل

ی دیگر را باید محقق ارزیابی  دسته. ی استها متکّی در نزد آناست که بر مفروضات علّ ناظر

ی های علّ ی دوم مدل در واقع دسته. اجتماعی در متن و بستر سیستم محیطی بازسازی کند

به محیط اجتماعی محقق  ی تغییر اقدام هستند که از سوی نامههای علی نهفته در بر تداوم مدل

های خرد برای شناسایی  ی کالن و کلی به مدلهای علّ ی مدل تجزیه. شوند داده می گسترش

 میانهای خرد  محقق باید در این مدل. ها ضروری استها و کاربرد تحلیلی آن تر مکانیسم دقیق

ختاری ی تغییر در سطوح زیستی، فردی، گروهی و سا کننده های مشروط ها و زمینه مکانیسم

این کار مستلزم . تمایز قایل شود و از رهگذر این تفکیک به علت واقعی پیامدها پی ببرد

های ترکیبی است که بتوانند تعامل محیط بیوفیزیکی، زیستی و اجتماعی را  استفاده از مدل

ی  ها و زمینه ی مکانیسم توان همه ای است که می رشته میانبه بیان دیگر با دانش . برقرار کنند

ی بازی یا  با استفاده از رویکردهایی مانند نظریه. ی تغییر را شناسایی کرد مشروط کننده

توان فضای دینامیک  های فردی و اجتماعی می ویژه در تحلیل کنشهگیری استراتژیک ب تصمیم

تر به وقایع عینی نزدیک و ای را مدلسازی کرد که وقایع و رویدادهای آن هر چه بیش و زنده

برای دستیابی به این خوانش واقعی از جریان امور توجه دانش روزمره و عقالنیت . باشد مشتبه

این . دهند، اهمیت اساسی دارد عملی که افراد در مدیریت زندگی روزمره مورد استفاده قرار می

ی تجربیات واقعی نزدیک باشد و هر  تر به عرصهبدان معنی است که تحلیل باید هرچه بیش

بتواند وقوع عینی و جریان واقعی رویدادها را آشکار کند باید مورد استفاده قرار  ای که داده

  .نهفته باشد... های عامیانه و  ها، استدالل گویی ممکن است این دانش در خرافات، پیش. گیرد

  مدیریت پیامدها

ی  گرایانه باید منتهی به یک برنامه شناسایی پیامدها با استفاده از این رویکرد واقع

به بیان دیگر همان الگویی که در تحلیل چرایی بروز پیامدها . گرایانه پیامدها شود مدیریت واقع

این . حال باید برای مدیریت پیامدهای منفی مورد استفاده قرار گیرد ،مورد استفاده قرار گرفت

ید ی تغییر جدید نیازمند است و با بدان معناست که محقق ارزیابی اجتماعی به یک برنامه

ی تغییر بر  این برنامه. ی تغییر تحلیل کند اقدامات جبرانی پیامدهای منفی را به مانند یک برنامه

ی مبتنی است که اقدامات جبرانی را به حذف پیامدهای منفی برنامه مرتبط مفروضات علّ

تحقق . کنند های خاصی عمل می ی در متن شرایط و زمینههای علّ کند و در آن مکانیسم می
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های مورد  ت تحلیل و دقت دادهی مدیریت پیامدها بستگی تام به قو اف مورد انتظار برنامهاهد

 . ها دارداستفاده و واقعی بودن آن

یابی از کفایت  ی دامنه محقق در مرحلهی های علّی مورد استفاده به میزانی که مدل

و مبتنی بر این  راهکارهای اصالحی پیشنهاد شدهنظری و تجربی کافی برخوردار باشند، 

ای  چه در ارتباط با اقدام توسعهاما بر اساس آن. تر خواهند بود تر و معتبر بخش ها اطمینان مدل

ات منفی و تقویت آثار تأثیری تغییر گفته شد، هر راهکاری برای کاهش  به عنوان یک برنامه

. عملیاتی نیاز دارد ای از تغییرات پیشنهادی و الگوی واره مثبت پروژه به طور مستقل به مدل

محققان در اغلب  اتی کردن راهکارهای پیشنهاد شده از سویروی عملی دشواری اساسی پیش

ی  گرایانه در یک ارزیابی واقع. هاستی تغییر مستتر در آن این مطالعات، روشن نبودن برنامه

تغییر مستقر  ی ات اجتماعی، هر کدام از راهکارهای اصالحی به طور مستقل بر یک برنامهتأثیر

ی تغییر نهفته در هر  مطابق برنامه. هستند که کفایت تجربی آن مورد بررسی قرار گرفته است

وکارهای خاصی و با همراهی و مساعدت  راهکار اصالحی، اقدامات اصالحی با تکیه بر ساز

ات منفی و یا تأثیرشرایط محیطی و نهادی مشخصی، به تحقق اهداف مورد انتظار در کاهش 

ی تغییر بدان معنی است که محقق  تصریح این برنامه. کنند قویت آثار مثبت پروژه کمک میت

ات هر کدام از راهکارهای پیشنهادی خود تأثیرقادر است به طور دقیق لوازم، شرایط، موانع و 

در صورتی که راهکارها با چنین مختصاتی ارائه شوند، هرگز بدیهی به . را تعریف و بیان کند

های بدیهی اصالحی نیز به منطق و لوازمی برای توجیه  چرا که حتی گزاره. واهند رسیدنظر نخ

گرایی و کنکاش در جریان  ش واقعبینکاربرد  ها جز به یاریند هستند که تامین آنخود نیازم

گرایانه و برخورداری از کفایت تجربی ممکن  واقع بینی تغییرات با استفاده از منطق تبیین و پیش

    .نیست

  گیري نتیجه

گرایی اجتماعی امکانات مفید و سودمند تحلیلی را در  شناختی واقع رویکرد روش

توان بروز و مدیریت  ی آن می دهد که به واسطه اختیار محقق ارزیابی پیامد اجتماعی قرار می

این رویکرد با تمرکز بر . ی کردبین تر پیش تر و دقیقمؤثری  پیامدهای اجتماعی را به شیوه

ی، امکان فهم دقیق و کاربردی از اقدام ها و شرایط مشروط کننده علّ ی، مکانیسمهای علّ نجیرهز
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ای از یک مجموعه اهداف کلی  با تکیه بر این دریافت اقدام توسعه. کند ای را فراهم می توسعه

 میاندر عین حال این دریافت با پیوندی که . شود به یک برنامه و تئوری تغییر تبدیل می

ای و  کند به تعامل اقدام توسعه ی برقرار میی علّ ی و شرایط مشروط کنندههای علّ انیسممک

ای نه در خالء بلکه در متن شرایط محیطی مورد  اقدام توسعه. کند محیط کمک فراوانی می

تولید آثار و  این شرایط محیطی از سوی محقق برای شناسایی توانایی. گیرد ار میبررسی قر

شود و در نتیجه امکان تحلیل عینی و چندبعدی  ی نشده محدود میبین نتظار و پیشنتایج مورد ا

ه که در تحلیل پیامدها مفید و ندازاستفاده از این رویکرد به همان ا. شود تغییرات فراهم می

ی مدیریت پیامدها  برنامه. ی مدیریت پیامدها نیز اهمیت دارد سودمند است در طراحی برنامه

اجتماعی است و حصول نتایج مورد انتظار آن  تأثیری ارزیابی  یک مطالعه مهمترین خروجی

گرایانه پیامد اجتماعی، مدیریت  در یک ارزیابی واقع. ترین معیار عملکرد توفیق آن استمهم

ی تغییراتی است که از اقدام جبرانی یا احتیاطی  پیامدها مبتنی بر دریافتی عمیق از زنجیره

ی عینی و ذهنی نتایج  ریت پیامدهای منفی شروع می شود و به تجربهمجریان طرح برای مدی

تر  تر و عینی دقیق کامالً روشن است که گسترش. شود ختم می آن در نزد گیرندگان توسعه

ی  اجتماعی مستلزم کنکاش عملی و تجربه تأثیرگرایی انتقادی به مطالعات ارزیابی  اصول واقع
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