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:  ارزیابی تاثیر اجتماعی
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بر اساس فصل اول از کتاب ارزیابی تاثیرات اجتماعی)
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ت ارزیابی تاثیر اجتماعی، یکی از حوزه های فرعی علوم اجتماعی اس

پدیده که با ایجاد مبنای علمی، امکان ارزیابی نظام مند تاثیرات یک

راهمرا پیش از بروز، بر کیفیت زندگی روزانه افراد و اجتماعاتی ف

است و می کند که آنها تحت تاثیر پروژه ای مورد نظر و یا تغییر سی

.خط مشی قرار دارد



افراد اجتماعی، به تغییرات ناشی از اقدامی مورد نظر در زندگی( و پیامدهای)تاثیرات 

اری و اجتماعات اشاره می کند که شیوه زندگی روزانه، کار و تفریح مردم، روش برقر

ور ارتباط آن ها با یکدیگر، نحوه سازماندهی برای برآورده کردن نیازهایشان و به ط

.کلی شیوه عمل آنها به عنوان اعضای جامعه را تغییر می دهد



ارزیابی تاثیر اجتماعی بر جمع آوری اسناد و پردازش طیف وسیعی از پیامدهای اجتماعی، فرهنگی،

از . ستجمعیت شناختی و اقتصادی فعالیت ها و بدیل های محتمل تمام عناصر عمده گروه مورد مطالعه متمرکز ا

ا جمله افراد، گروه ها، کمیته ها و بخش هایی از جامعه که در عمل مورد نظر ذی نفع و به آن عالقه مند بوده و ی

.احتماال تحت تاثیر آن قرار می گیرند

استفاده از روش های علوم اجتماعی

شیوه های مداخله عمومی

و نظرخواهی از افراد تحت تاثیر

ارزیابی در اتاتوسط فرد



تاثیرات اجتماعی بالفاصله پس از ایجاد تغییرات در شرایط اجتماعی ظاهر می شود

(تغییر نگرش)

تغییرات اجتماعی می توانند 

(اولیه)مستقیم

باشند( ثانویه)و یا غیر مستقیم



هدف ارزیابی تاثیر اجتماعی چیست؟

کنترل پیامدهای یک اقدام یا سیاست

(جبران/ تعدیل/ حداقل رساندن/ جلوگیری)



:اتا به سواالت زیر پاسخ می دهد

چه کسی از آن تاثیر می پذیرد؟* 

چه کسی از آن سود می برد یا ضرر می کند؟* 

/در صورت انتخاب گزینه های متفاوت، چه مواردی با تغییر روبرو می شود* 

د؟چگونه می توان فواید را افزایش داد و تاثیرات نامطلوب را کاست یا از بروز آن جلوگیری کر* 

در صورت تحقق و اجرا شدن اقدام مورد نظر، چه اتفاقی، چرا، در چه زمانی و در کجا رخ می دهد؟* 



(1969)سند سیاست ملی زیست محیطی

آن را امضا کرد1970ریچارد نیکسون در اول ژانویه سال 

رال و یاا طبق این  قانون، مسئوالن سیاست ها و پروژه های توسعه که سرزمین فدرالی ایاالت متحده، دالر مالیاتی فد

را باه گزارش ارزیابی زیست محیطیحوزه قضایی فدرالی را درگیر پروژه های خود می کنند، ملزم بودند تاا 

ی به تفصایل شکل پرونده ارائه کرده و تاثیرات طرح و نیز تاثیرات بدیل های آن را بر محیط فیزیکی، فرهنگی و انسان

/شرح دهند

ود تا از همچنین این قانونگذاری خواستار معیار تعدیلی برای تاثیرات و برنامه ای پایشی ب

تاثیرگذاری اقدامات تعدیلی اطمینان یابد



مایلی ترنس ا  آالسکا800خط لوله 

ارائه گزارشی شش صفحه ای از تاثیرات زیست محیطی به همراه درخواست ساخت 

مایلی ترنس ا آالسکا800خطوط لوله 

:یکی از روسای اسکیموها

ه اکنون که به مساله زمین یخ زده و گوزن های شمالی پرداخت

ده در ایم و می دانیم که با نفت داغ چه کنیم، با تغییرات رخ دا

....رسوم و شیوه زندگی مردمان من چه می کنید

دو روز بعد شکایت انجمن صحرا، دوستداران زمین و صندوق حمایت از محیط زیست

دیده نشدن تاثیر پمپاز نفت داغ بر اراضی یخ بسته

برهم خوردن مهاجرت ساالنه چندید گله گوزن شمالی به دلیل ساخت خط لوله

محل اقامت کارگران ساخت خط لوله و خانواده هایشان

اصطالح ارزیابی تاثیر اجتماعی مطرح شد1983اولین بار در سال 



رویداد زمان

(1970امضا شده در اولین روز سال )تصویب سند سیاست ملی زیست محیطی ایاالت متحده  1969

(آوریل22)اولین روز جهانی زمین  1970

خط لوله مورد گزارش تاثیر زیست محیطی تنظیم شده برای اخذ مجوز ساختشکایت علیه خط لوله آالسکا و وزارت کشور در
ترنس آالسکا در آمریکای شمالی

1970

ایالت آمریکا16گسترش روش سند سیاست ملی زیست محیطی در  1971-1976

محیطیتالش های اولیه از سوی یگان مهندسی ارتش ایاالت متحده برای تنظیم ارزیابی های تاثیرات 1970-1973

از سوی دادگاهتوضیح الزامات اتا و اتم 1970-1976

محیطیانتشار پیش نویس دستورالعمل ها برای تنظیم گزارش های تاثیر زیست محیطی از سوی شورای کیفیت زیست 1973

(1977اصالح شده در سال )مرور در کانادا ایجاد ارزیابی زیست محیطی و فرآیند 1973

تحقیق برگر در مورد پروژه پیشنهادی خط لوله دره مکنزی از دریای بوفورتآغاز 1974

تخصصی در مورد اتا/ های پژوهشی طرح محیطی در میلواکی، ویسکانسین ـ اولین جلسه دانشگاهی جلسه انجمن 1974

نهایی شورای کیفیت زیست محیطی برای تنظیم گزارش های اتمراهنماهای 1978

مرور ارزیابی تاثیر زیست محیطی ـ شماره اول 1980

1984جلسه انجمن پیشرفت علم آمریکا در سال تاسیس انجمن بین المللی ارزیابی تاثیر در تورنتو، 1981

اولین کنفرانس بین المللی ارزیابی تاثیر اجتماعی در ونکوور، بریتیش کلمبیا، کانادا 1982



رویداد زمان

ت متحده ایجاد اصولی برای ازیابی تاثیر زیست محیطی و اجتماعی از سوی بیشتر کارگزاری های فدرالی ایاال
آمریکا

1983

انتشار اصول جدید اتم از سوی شورای کیفیت محیط زیست 1986

اری شده الزامی شدن اجرای ارزیابی تاثیر زیست محیطی از سوی بانک جهانی برای تمام پروژه های سرمایه گذ
(اجرای آن از سوی بیشتر بانک های منطقه ای)

1986

(منتشر شده از سوی هیات گزارش برونلند)آینده مشترک ما  1987

الزام اجرای ارزیابی تاثیر زیست محیطی برای کشورهای عضو جامعه اروپا 1989

اجالس زمین در ریو دو ژانیرو، برزیل 1992

یطی اجتماعی در شیوه های اتم از سوی شورای کیفیت زیست محلحاظ کردن راهنماها و اصول ارزیابی تاثیر
ایاالت متحده

1993

در کبک، کانادااجالس ارزیابی تاثیر زیست محیطی 1994

اتم از سوی برنامه محیطی سازمان ملل"بهترین پروژه های اجرا شده"انتشار  1996

(که بعدها ملغی شد)پخش پیش نویس دستورالعمل های اتا از سوی بانک جهانی  1999

انتشار پیش نویس دستورالعمل های اتا از سوی جامعه اروپا 2000

ملل در برخی کشورهای منتخبتامین بودجه افزودن شیوه های اتا از سوی برنامه توسعه سازمان 2001

و ولانشار بازبینی و به روز کردن اصول و راهنماهای ایاالت متحده برای اتا از سوی کمیته میان سازمانی اص
دستورالعمل ها

2003

اجتماعی از سوی انجمن بین المللی ارزیابی تاثیرانتشار اصول بین المللی برای ارزیابی تاثیر 2003



اغلب ادارات فدرال ایاالت متحده روش های 1983تا سال 

ارزیابی تاثیر زیست محیطی را وارد چهارچوب قواعد اداری 

.خود کردند

متغیرهای تاثیر اجتماعی که برای ارزیابی اتخاب می شدند، 

زیر عنوان تاثیرات 

.اقتصادی ـ اجتماعی قرار می گرفتند

گزارش های تاثیر زیست محیطی را به اعضای خود توصیه و در 1983سال اروپا در جامعه 

.کردبه یک الزام تبدیل 1989سال 

جامعه اروپا یکی از موارد گنجانده شده در ارزیابی راهبردی 2000در پیش نویس سال 

اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی استتاثیرات زیست محیطی، پیش بینی 



انتشار دستورالعمل ها و اصول ارزیابی تاثیر اجتماعی 

از سوی کمیته میان سازمانی مرتبط با آن، به عنوان 

اولین بیانیه نظام مند و چند رشته ای از سوی انجمن 

.علوم اجتماعی ایاالت متحده بود

این بیانیه، دستورالعمل هایی رادر سطحی راهبردی تر فراهم نمود که نه 2003چاپ 

فقط پروژه ها، بلکه سیاست ها، طرح ها و برنامه ها را نیز در بر می گرفت

این کمیته متشکل از دانشمندان علوم اجتماعی و محققان اتا بود که در دانشگاه ها،

.کارگزاری های فدرال و موسسات مشاوره ای بخش خصوصی را نمایندگی می کردند



تغییر نگاه 
سیاستگذاران

تصور آنکه اتم ا اتا 
مانع یا عامل کاهش 
رشد اقتصادی است

مزایای قانون اتم ـ اتا

درک و پیش بینی 
توسعه آینده از طریق 

نگاه به رویدادهای 
گذشته

تاثیرات بهداشتی به
عنوان بخشی از 

فرایند ارزیابی



افراد تعلیم دیده در فرایند برنامه ریزی یا محقق هایی با پیشینه 
.علوم اجتماعی به ندرت گزارش های اتم ا اتا را تنظیم می کردند

دوباره کاری
(کارفرماها اطالعات و تجارب گذشته را در اختیار قرار نمی دهند)

تغییر مداوم وزارتخانه ها و ادارات و مسئول ازیابی تاثیر

تغییر مداوم پرسنل مرتبط برای نظارت بر اتا و اتم



مسئوالن ارزیابی، جدیدترین افراد و با کمترین حقوق هستند

دریافت نکردن اعتبار برای انتشار نتایج در آثار علمی
(راه نیافتن به ادبیات علمی)

اتا هنوز نتوانسته موقعیتی را که اتم در قانون گذاری ملی کسب کرده است به
.اتا معموال در صورت نیاز بخشی از الزامات اتم و تابع آن است. دست آورد



سپاس

Barghamadi.h@gmail.com


