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پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی



فصلنامــه علمــی و تخصصــی ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی بــه 

عنــوان تنهــا نشــریه فعــال حــال حاضــر در حــوزه مطالعــات 

ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی در کشــور وابســته بــه پژوهشــگاه 

ــگاهی  ــاد دانش ــی جه ــات اجتماع ــانی و مطالع ــوم انس عل

ــا  ــرات اجتماعــی( ب ــی تاثی ــز علمــی و تخصصــی ارزیاب )مرک

هــدف کمــک بــه ارتقــاء ســطح علمــی فعــاالن ایــن حــوزه، 

انتقــال دانــش موجــود و حرکــت در راســتای مدیریــت دانش 

در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی، ایجــاد ارتبــاط علمــی 

ــرات  ــی تاثی ــان پژوهشــگران و متخصصــان حــوزه ارزیاب می

اجتماعــی، ایجــاد تعامــل بیــن رشــته ای بــه عنــوان یکــی از 

ضرورت هــای مطالعــات ارزیابــی تاثیــرات، ایجــاد تعامــل بین 

ــم  ــد عل ــری )پیون ــای کارب ــی و فعالیت ه ــای علم فعالیت ه

ــگران،  ــان پژوهش ــی می ــبکه اجتماع ــاد ش ــت(، ایج و صنع

ــرات  ــی تاثی ــوزه ارزیاب ــه ح ــدان ب ــه من ــان و عالق متخصص

اجتماعــی، آمادگــی خــود را جهــت دریافــت و چــاپ مقــاالت 

در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی سیاســت ها، برنامه هــا، 

پژوهشــگران،  از  و  نمــوده  اعــالم  پروژه هــا  و  طرح هــا 

متخصصــان، کارشناســان و عالقمنــدان بــه ایــن حــوزه 

ــان  ــب شــرایط بی ــاالت خــود را در قال ــد مق دعــوت می نمای

ــه نشــانی اینترنتــی ــرای ایــن فصلنامــه ب  شــده تدویــن و ب

sia.ihss.acecr@gmail.com ارسال نمایند.

معرفی فصلنامه



راهنمای تدوین مقاالت 
فصلنامه علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی

مطالب مورد پذیرش در فصلنامه را می توان به چنددسته تقسیم نمود.
1. مقاالت علمی حاصل از پژوهش

ایــن دســت از مقــاالت می توانــد حاصــل یــک طــرح پژوهشــی در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی باشــد 
کــه بــه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی یــک سیاســت، برنامــه، طــرح یــا پــروژه اقــدام نمــوده اســت. در ایــن نوع 
از مقــاالت ســاختار کلــی شــباهت فراوانــی بــه مقــاالت علمــی )پژوهشــی و یــا ترویجــی( داشــته و بنابرایــن 

بــر اســاس شــرایط زیــر بایــد تدویــن گــردد:
شرایط ارسال مقاله:

* مقاله به زبان فارسی بوده و قبال در نشریه دیگری پذیرش یا چاپ نشده باشد.
ــکاری  ــب هم ــخص و ترتی ــئول مش ــنده مس ــنده دارد، نویس ــک نویس ــش از ی ــه بی ــی ک * مقاالت

ــود. ــن ش ــندگان تعیی نویس
ــوم و  ــور عم ــه ط ــندگان ب ــا نویس ــنده ی ــده نویس ــه عه ــه ب ــات مقال ــت مندرج ــئولیت صح * مس

نویســنده مســئول به طــور خــاص اســت.
* مرکز نشریات پژوهشگاه در ویرایش مقاالت آزاد است.

نحوه ارائه مقاله:
ــات  ــه،  ادبی ــدی، مقدم ــه، واژگان کلی ــده مقال ــوان، چکی ــامل عن ــی ش ــی ـ تخصص ــه علم * مقال

ــت.  ــی اس ــده انگلیس ــع و چکی ــری، مناب ــل، نتیجه گی ــه و تحلی ــش، تجزی ــری، روش پژوه نظ
* چکیــده مقالــه شــرح مختصــر و جامعــی از محتــوای مقالــه شــامل بیــان مســئله، هــدف، ماهیــت و 
چگونگــی پژوهــش، نکته هــای مهــم نتیجــه و بحــث اســت. تعــداد کلمــات چکیــده بیــن 250ـ150 

کلمــه و واژگان کلیــدی )5 واژه( از کلــی بــه جزئــی مرتــب شــوند.
* مقدمه مقاله بیانگر مسئله پژوهش، اهمیت و ضرورت و هدف های پژوهش است. 

ــای  ــان نظریه ه ــط و بی ــم مرتب ــط مفاهی ــش، بس ــینه پژوه ــامل پیش ــد ش ــری می توان ــات نظ * ادبی
ــد. ــه باش ــه در مقال ــه کار رفت ــط و ب مرتب

* روش پژوهــش بیانگــر چگونگــی و فراینــد انجــام پژوهــش اســت. رویکــرد پژوهــش، روش های 
گــردآوری اطالعــات، جامعــه آمــاری و روش هــای نمونــه گیــری و...

* داده هــا و نتیجه هــای بــه دســت آمــده بــه گونــه ای منطقــی و مفیــد ارائــه شــود و بــه ایــن منظــور 
می تــوان از دیگــر راه هــای ارائــه ماننــد جــدول، نمــودار و تصویــر بــه صــورت ســیاه و ســفید و در 

ابعــاد مناســب نشــریه اســتفاده نمــود. 
ــع  ــع فارســی و ســپس مناب ــام افــراد تنظیــم شــود. ابتــدا مناب ــه ترتیــب الفبایــی ن ــع ب * فهرســت مناب

انگلیســی درج گــردد. 
* فایل های مقاله با دو فرمت Word و PDF تهیه و ارسال شود.

* فونت مطالب مقاالت B Nazanin و سایز آن 13 باشد.



نحوه تنظیم فایل های ارسالی مقاله:
* مقاالت ارسالی بین 6000   تا 8000 واژه باشد. 

* در ترکیبات، فعل ها یا کلمات چندجزئی فاصله بین حروف با نیم فاصله باشد.
* قبــل از عالئــم نگارشــی ماننــد نقطــه، ویرگــول و... از فاصلــه اســتفاده نشــود. پــس از عالئــم مذکــور 

یــک فاصلــه مــورد نیــاز اســت.
* در متــن مقــاالت تنهــا معــادل انگلیســی اصطالحــات در پاورقــی درج شــود و نــکات توضیحی دیگر 

در پی نوشــت انتهــای مقالــه آورده شــود.
* منحنی هــا، شــکل ها و جدول  هــا همــراه بــا عناویــن آن در وســط صفحــه قــرار گرفتــه و بــه ترتیــب 

شــماره گذاری شــود.
* عنوان منحنی ها، شکل ها و جدول ها در باالی آن و مآخذ آن ها در پایین آن ها ذکر شود.

* ارجاعــات متــن مقالــه داخــل کمــان و بــه ایــن شــیوه تهیــه شــود: )زرین کــوب، 1377: 35(. شــیوه 
ارجــاع بــه منابعــی کــه بیــش از دو نفــر نویســنده دارنــد نیــز بــه ایــن صــورت خواهــد بــود: )اســمیت و 

همــکاران، 22:1974(. البتــه در نخســتین ارجــاع نام خانوادگــی همــکاران بیــان گــردد.
* در فهرست منابع پایان مقاله به شیوه زیر عمل شود:

مقالــه: نــام خانوادگــی، نــام )ســال انتشــار(. نــام مقالــه. نــام مترجــم. نــام نشــریه، دوره یــا ســال، شــماره، 
صفحــه شــروع و پایــان مقالــه در نشــریه.

کتــاب: نــام خانوادگــی، نــام )ســال انتشــار(. عنــوان کتــاب. نــام مترجــم. شــماره مجلــد. محــل انتشــار: 
نــام ناشــر، نوبــت چــاپ.

ــگاه  ــام پای ــوان ســند. ن ــت(. عن ــاه و ســال برداشــت از اینترن ــام )م ــام خانوادگــی، ن ــی: ن ارجــاع اینترنت
اینترنتــی. تاریــخ ســند. نشــانی اینترنتــی.

2. مالحظات نظری و روشی
ایــن نــوع از مقــاالت می توانــد حاصــل مطالعــات اســنادی، تحلیــل و یــا کشــف روش هــا، فنــون و ابتکاراتــی 
باشــد کــه یــک پژوهشــگردر فرآینــد انجــام مطالعــات مربــوط بــه حــوزه ارزیابــی تاثیــرات بــه آن ها رســیده 
اســت و بــه اشــتراک گذاری آن بــا ســایر پژوهشــگران و عالقه منــدان بــه ایــن حــوزه می توانــد بــر دانــش 
آن هــا در ایــن حــوزه بیفزایــد و یــا در مــوارد مشــابه بــه آن هــا کمک نمایــد. در این نــوع مقــاالت محدودیت 

تعــداد صفحــه وجــود نداشــته و تنهــا رعایــت نــکات صوری)فونــت و ســایز و...( کفایــت خواهــد نمود.

3. ترجمه
بــا توجــه بــه آنکــه یکــی از هدف هــای اصلــی فصلنامــه ترویــج مفاهیــم مرتبــط بــا حــوزه ارزیابــی تاثیــرات 
اجتماعــی و آشــنایی بــا آخریــن روش هــا و مالحظــات نظــری ایــن حــوزه از علــوم اجتماعــی اســت، نشــریه 
ــا حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی را  آمادگــی دارد تــا ترجمه هــای صــورت گرفتــه از مقــاالت مرتبــط ب
نیــز در فصلنامــه بــه چــاپ برســاند. مترجمــان گرامــی عــالوه بــر ارســال ترجمــه، اصــل مقالــه  را نیــز بایــد برای 

فصلنامــه ارســال نمایند. 
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از زمانــی کــه بــرای نخســتین بــار و بــه واســطه تصویــب 

ــکا،  ــی محیط زیســتی)1969( آمری ــون سیاســت های مل قان

ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی  بــه منزلــه حــوزه ای مشــخص 

مطــرح شــد بیــش از نیــم قــرن می گــذرد. در ایــن دوره این 

ــر  ــالوه ب ــی داشــته و ع ــراز و نشــیب های فراوان ــوم ف مفه

پیشــرفت های نظــری و روشــی، در برخــی مــوارد توانســته 

ــیاری از  ــده و در بس ــل ش ــی تبدی ــی قانون ــه الزام ــت ب اس

کشــورها بــدون انجــام آن هیــچ سیاســت، برنامــه، طــرح 

یــا پــروژه ای مجــوز اجــرا نخواهــد داشــت.

ارزیابــی تاثیــرات اجتماعی)اتا( کــه در برخی متــون داخلی 

بــه بــرآورد پیامدهــای اجتماعــی نیز ترجمه شــده اســت دارای 

تعریف هــای متعــددی اســت. هر یــک از تعریف هــای موجود 

بــا توجــه بــه نــگاه نظــری و تجربیــات نویســنده بــر یــک یــا 

ــرات اجتماعــی تاکیــد کــرده اســت.  ــد بعــد ارزیابــی تاثی چن

ــت  ــه دس ــف ب ــن تعاری ــوع ای ــوان از مجم ــه می ت ــا آنچ ام

ــا  ــا مطالعــه ای اســت بیــن رشــته ای ب آورد آن اســت کــه ات

محوریــت علــوم اجتماعــی کــه در تــالش اســت به شناســایی، 

تحلیــل و مدیریــت پیامدهــای خواســته و ناخواســته؛ مثبــت 

ــه،  ــک سیاســت، برنام ــان اجــرای ی ــی؛ و آشــکار و پنه و منف

طــرح و یــا پــروژه پرداختــه و از ایــن مســیر تــالش کنــد تــا بــا 

ارائــه پیشــنهادهایی کاربــردی در قالــب نظامــی تحــت عنــوان 

کاربســت بــه کاهــش پیامدهــای منفــی و افزایــش پیامدهای 

مثبــت اجتماعــی ایــن اقــدام کمــک نمایــد. 

سخن سردبیر
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در مطالعــات اتــا آنچــه محوریــت داشــته و دارد تمرکــز و توجــه بــه تغییراتــی 

ــک  ــدام توســعه ای)خواه ی ــک اق ــه ممکــن اســت ی ــدار ک ــه نســبت پای اســت ب

سیاســت، برنامــه، طــرح یــا پــروژه( بــر کیفیــت زندگــی شــهروندان ایجــاد نمایــد. 

بنابرایــن آنچــه در ایــن مطالعــات دارای اهمیــت اســت محوریــت انســان و تمرکــز 

ــد برخــی از اندیشــمندان  ــروزی او در اقدامــات انجــام شــده اســت. هرچن ــر به ب

ــه  ــا ب ــد ات ــوش« معتقدن ــای خام ــوان »صداه ــت عن ــی تح ــز برمفهوم ــا تمرک ب

طــور خــاص بایــد بــه شــنیده شــدن ایــن صداهــا کمــک نمایــد. زنــان، کــودکان، 

معلــوالن و ســالمندانی کــه کمتــر از ســایر گروه هــای انســانی تــوان اعــالم نظــرات 

و تاثیرگــذاری بــر رونــد اجــرای یــک اقــدام توســعه ای را دارنــد.

ــن  ــه در ای ــت. آنچ ــری آن اس ــده نگ ــا، آین ــاره در ات ــل اش ــکات قاب ــر ن از دیگ

ــدام  ــر اق ــرای ه ــش از اج ــه پی ــت ک ــود آن اس ــد می ش ــر آن تاکی ــات ب مطالع

توســعه ای مناســب ترین زمــان بــرای اجــرای اتــا اســت، تــا از ایــن مســیر بتوانــد با 

ارائــه  پیشــنهادهایی اجتنابــی، تعدیلــی و یــا جبرانــی پــس از ترســیم آینــده جامعه 

تحــت تاثیــر بــه واســطه  اجــرای اقــدام، بــه مجریــان کمــک نمایــد تــا کمتریــن 

ــد. ــرای جامعــه ایجــاد نماین پیامدهــای اجتماعــی را ب

بیــن رشــته ای بــودن اتــا بــا محوریــت علــوم اجتماعــی از دیگــر مــواردی اســت 

کــه در ایــن مطالعــات مــورد تاکیــد اســت. در اتــا قــرار اســت پیامدهــای اجتماعــی 

یــک سیاســت، برنامــه، طــرح و یا پروژه ســنجیده  شــود و نــه پیامدهــای اقتصادی، 

ــودن پدیده هــای  ــی ب ــی و چندوجه ــه پیوســتگی، در هــم تنیدگ سیاســی و...)البت

اجتماعــی را نیــز نبایــد فرامــوش کــرد(. بنابرایــن محوریــت علــوم اجتماعــی امــری 

اســت اجتنــاب ناپذیــر. هــر چنــد بــه دلیــل درهــم تنیدگــی مســایل اجتماعــی بــا 

مســایل سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی، در ســطحی پایین تــر ترافیکــی، عمرانــی و... 

ــورد  ــوع م ــه موض ــته ب ــایر حوزه ها)بس ــکاران س ــت از هم ــا الزم اس ــگر ات پژوهش

بررســی( نیــز اســتفاه نمــوده، و تــا عمــق معینــی در خصــوص ســایر پیامدهایــی 

ــد.  ــام ده ــز واکاوی انج ــند نی ــر نمی رس ــه نظ ــی ب ــت اجتماع ــگاه نخس ــه در ن ک

تــوان پژوهشــگر بــرای نمایــش ارتبــاط و همبســتگی ایــن متغیرهــای بــه ظاهــر 

غیــر اجتماعــی بــا متغیرهــای اجتماعــی از جملــه مــواردی اســت کــه می توانــد بــه 

تحقــق جایــگاه متخصصــان حــوزه علــوم اجتماعــی بــه طــور عــام و پژوهشــگران 

اتــا به طــور خــاص در بدنــه ی اجرایــی و سیاســت گذاری کشــور کمــک نمایــد.
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اتــا در فراینــد یــک تصمیــم از مرحلــه تصمیم ســازی تــا مرحلــه تصمیم گیــری 

ــوان در ســه شــکل  ــا را می ت ــه ات ــل اســت ک ــن دلی ــه همی و اجــرا حضــور دارد. ب

پیــش از اجــرا، حیــن اجــرا و پــس از اجــرا انجــام داد. هرچنــد بهینه تریــن شــکل 

آن اســت کــه پژوهشــگر اتــا در تمــام فراینــد یــک اقــدام توســعه ای حضــور داشــته 

باشــد. به ایــن معنــا کــه پیــش از تصمیم گیــری در خصــوص یــک سیاســت، برنامــه، 

ــران  ــه تصمیم گی ــدام را بررســی و ب ــا پیامدهــای اجــرای آن اق ــروژه ات ــا پ طــرح ی

اعــالم نمایــد و در مرحلــه بعــد در حیــن اجــرای اقــدام بــه بررســی پیامدهایــی کــه 

ــه  ــه  راه کارهایــی ب ــا ارائ ــه و ب ــر از آن غفلــت شــده، پرداخت ممکــن اســت پیش ت

ــت کمــک  ــش پیامدهــای مثب ــه افزای ــواردی ب ــی، و در م کاهــش پیامدهــای منف

نمایــد. در انتهــا نیــز )پــس از اجــرای اقــدام( پیامدهــا را شناســایی و راه کارهایــی 

عملیاتــی بــه مجریــان اقــدام ارائــه نمایــد.

حضــور ایــن مفهــوم در ادبیــات علمــی و پژوهشــی کشــور بــه پیــش از انقــالب 

ــرژی و  ــت و ان ــوزه نف ــی در ح ــرات اجتماع ــی تاثی ــای ارزیاب ــدود طرح ه و مع

سدســازی بــاز می گــردد. امــا در ادبیــات حاکمیتــی و پــس از انقــالب می تــوان بــه 

دیــدار رهبــری و اعضــای شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در آذرمــاه ســال ۱۳۸۶ 

ــرای  ــزوم اجــرای پیوســت فرهنگــی ب ــری ل ــدار رهب ــن دی ــه در ای اشــاره نمــود ک

ــان  ــی را بی ــی و عمران ــی و مال ــای پول ــژه طرح ه ــه وی ــون و ب ــای گوناگ طرح ه

نمودنــد. هــر چنــد از نظــر بنیان هــای نظــری و روشــی میــان پیوســت  فرهنگــی 

و پیوســت اجتماعــی و مقــدم بــر آن میــان مفهــوم »پیوســت« و »ارزیابــی« نیــز 

ــت گذاری  ــی و سیاس ــر تاریخ ــود از منظ ــن وج ــا ای ــود دارد، ب ــی وج تفاوت های

ــه ایــن حــوزه قلمــداد نمــود.   می تــوان آن را نخســتین توجــه و تمرکــز ب

پــس از آن نیــز در نخســتین بنــد سیاســت های کلــی برنامــه پنــج ســاله پنجــم 

توســعه جمهــوری اســالمی ایــران)1390 - 1394 ( و به طــور خــاص مــاده دو قانــون 

ــه  برنامــه پنــج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران، دولــت مکلــف ب

اجــرای پیوســت های فرهنگــی بــرای طرح هــای مهــم و جدیــد بــوده اســت. 

از دیگــر اشــارات موجــود بــه ایــن مفهــوم در اســناد فرادســتی می تــوان بــه 

بنــد دوم مــاده 80 برنامــه ششــم توســعه)1396 – 1400( نیــز اشــاره نمــود کــه در 

آن دولــت مکلــف بــه تهیــه و تدویــن پیوســت هایی در طراحــی کلیــه برنامه هــای 

کالن توســعه، ملــی و بومــی بــا توجــه بــه آثــار محیطــی آن ها و بــه منظــور کنترل 
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آثــار یادشــده و پیشــگیری از ناهنجاری هــا و آســیب های اجتماعــی شــده اســت 

کــه مقــرر شــده اســت آیین نامــه ای اجرایــی نیــز توســط ســازمان امــور اجتماعــی 

ــران  ــات وزی ــب هی ــه تصوی ــه و ب ــور تهی ــی کش ــورای اجتماع ــور و ش وزارت کش

ــس  ــکیل و پیش نوی ــازمان تش ــن س ــاتی در ای ــز جلس ــتا نی ــن راس ــد. در ای برس

آییــن نامــه تهیــه امــا تــا کنــون بــه تصویــب و ابــالغ نرســیده اســت.

ــرای  ــتای اج ــز و در راس ــوم متمرک ــن مفه ــر ای ــه ب ــازمان هایی ک ــه س از جمل

ــه  ــرد ک ــام ب ــران ن ــهرداری ته ــوان از ش ــت می ت ــام داده اس ــی را انج آن اقدامات

ــی  ــرای تمام ــا ب ــد ت ــف ش ــران موظ ــهر ته ــورای ش ــوی ش ــال 1386 از س در س

طرح هــا و پروژه هــای شــهری مطالعاتــی اجتماعــی در کنــار ســایر مطالعــات فنــی، 

ــا عنــوان  ــا نیــز اداره ای ب زیســت محیطی، اقتصــادی و... انجــام دهــد. برایــن مبن

ــی در  ــرات اجتماع ــی تاثی ــال ها و اداره ارزیاب ــتین س ــی در نخس ــت اجتماع پیوس

ــزاری همایش هــا، دوره هــای آموزشــی،  ــه برگ ــدام ب ســال های بعــد تشــکیل و اق

تالیــف کتــاب و ترجمــه متــون مرتبــط  کــرده و حاصــل آن نیــز بیــش از 800 طــرح 

ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی مربــوط بــه طرح هــا و پروژه هــای شــهری در ایــن مــدت 

ــوده اســت.  ب

انجمــن جامعه شناســی ایــران نیــز از جملــه نهادهایــی بــوده اســت کــه در ایــن 

خصــوص اقــدام بــه تشــکیل گــروه علمــی و تخصصــی ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی 

ــوان علمــی و  ــری از ت ــا بهره گی نمــوده و در ســال های گذشــته توانســته اســت ب

اجرایــی اعضــای خــود نشســت های تخصصــی فراوانــی را در مســائل مرتبــط بــا 

ایــن حــوزه اجــرا نمایــد.

در نهایــت نیــز مرکــز علمــی و تخصصــی ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی وابســته 

بــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی تشــکیل تا 

بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــروت پرداختــن بــه مفهــوم ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی 

ــکاری  ــا هم ــور، ب ــی کش ــی و مدیریت ــای اجرای ــردن آن در الیه ه ــی ک و عملیات

ســایر نهادهــای و ســازمان های مرتبــط بــه ایــن حــوزه بــه برگــزاری کارگاه هــای 

ــی در  ــت های تخصص ــزاری نشس ــرج و...(، برگ ــدان، ک ــران، هم ــی)در ته آموزش

خصــوص پروژه هــا و طرح هــای شــهری، برگــزاری حلقــه  کتابخوانــی بــا محوریــت 

ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی، راه انــدازی ســایت اینترنتــی بــه منظــور ایجــاد شــبکه 

ــی و  ــتره علم ــش در گس ــترش دان ــد و گس ــا و تولی ــوزه ات ــاالن ح ــی فع اجتماع
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اجرایــی کشــور و در نهایــت تولیــد فصلنامــه ای تخصصــی در ایــن حــوزه اقــدام 

نمــوده اســت و امیــدوار اســت تــا از ایــن مســیر بتــوان بــر اهمیــت ایــن حــوزه 

مطالعاتــی در سیاســت گذاری های کالن کشــور تاکیــد، و تــوان علمــی و اجرایــی 

ــرات  ــی تاثی ــات ارزیاب ــام مطالع ــزوم انج ــاء داده و ل ــوزه را ارتق ــن ح ــاالن ای فع

ــد  ــران ارش ــه مدی ــا را ب ــا و پروژه ه ــا، طرح ه ــت ها، برنامه ه ــی در سیاس اجتماع

ــن  ــرای ای ــکار در اج ــوان هم ــه عن ــوده و ب ــزد نم ــور گوش ــی کش ــی اجرای و میان

ــوی  ــد. از س ــور باش ــی کش ــزی و اجرای ــای برنامه ری ــان نهاده ــا یاری رس برنامه ه

ــی و  ــی عموم ــزاری برنامه های ــا برگ ــا ب ــالش اســت ت ــز در ت ــن مرک ــز ای ــر نی دیگ

ــرای عمــوم شــهروندان، ایــن مطالعــات را  ــان ســاده ب ــه زب ــد محتواهایــی ب تولی

بــه مطالبــه ای عمومــی تبدیــل نمــوده تــا از ایــن طریــق شــهروندان، کانــون توجــه 

تمامــی اقدامــات توســعه ای قــرار گیرنــد.

ــرات  ــی تاثی ــه علمــی و تخصصــی ارزیاب ــه اشــاره شــد، فصلنام همان طــور ک

اجتماعــی در تــالش اســت تــا بــا بهره منــدی از تــوان فعــاالن ایــن حوزه)اســاتید 

دانشــگاهی، پژوهشــگران، مدیــران و کارشناســان مرتبــط بــا ایــن حــوزه( مرجعــی 

را بنیــان نهــد تــا در آینــده بتوانــد بــه تعمیــق و گســترش ایــن مفهــوم در فضــای 

علمــی و عمومــی کشــور کمــک نمایــد. در پایــان از تمامــی عالقمنــدان خواهشــمند 

اســت بــا تدویــن مقالــه، ترجمــه مطالــب مرتبــط، معرفــی و نقــد کتــاب، تدویــن 

گــزارش نشســت ها و برنامه هــای مربــوط بــه ایــن حــوزه و... بــه همــکاران ایــن 

نشــریه در ادامــه ایــن مســیر کمــک نمــوده تــا از ایــن طریــق بتــوان بــر محوریــت 

انســان در اقدام هــا و برنامه هــای توســعه ای بیــش از پیــش تاکیــد نمــود.

هادی برغمدی

فروردین 1399
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طراحی مدِل ارزیابی و بهبود عملکرد طرح های شهری

اسماعیل جهانی دولت آباد1 ، رحمان جهانی دولت آباد2

sml.jahani@gmail.com 1. استادیار جامعه  شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران؛
2. دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده
ــد  ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــهری، ب ــای ش ــا و طرح ه ــن پروژه ه ــز بی ــاد تمای ــا ایج ــر ب ــتار حاض نوش
ــز  ــی عملکــرِد تعریف شــده و نی ــل فقــدان مدل هــای ارزیاب ــه دلی دارد کــه طرح هــای شــهری ب
ــختی در  ــه س ــر و ب ــهری، کمت ــای ش ــا پروژه ه ــه ب ــا در مقایس ــرد آنه ــی عملک ــوارِی ارزیاب دش
ــد. ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از ایــن  معــرض ارزیابــی عملکــرد واقعــی قــرار می گیرن
طرح هــا بــه شــدت نیازمنــد بررســی، مطالعــه و ارزیابــی دقیق انــد. بــر همیــن اســاس در مطالعــۀ 
حاضــر ســعی کرده ایــم تــا بــا الهــام از رویکردهــای نظــری موجــود و نیــز بهره گیــری از نتایــج 
ــود  ــی و بهب ــرای ارزیاب ــی ب ــری - روش ــی نظ ــوزه، الگوی ــن ح ــه در ای ــای انجام گرفت پژوهش ه
عملکــرد طرح هــای شــهری ارائــه دهیــم. مــدل پیشــنهادی مــا در بعــد نظــری، عملکــرد طرح های 
شــهری را بــا ســنجش ســه شــاخص اصلــی شــامل اثربخشــی، توجیه پذیــری و پایــداری نتایــج 
قابــل ارزیابــی می دانــد کــه هــر کــدام از ایــن شــاخص ها از رونــد ســنجش و ارزیابــی متفاوتــی 
پیــروی می کننــد. مــدل یادشــده، ریشــه ها و علــل موفقیــت یــا عــدم موفقیــت طرح هــا را در ســه 
ــد و نظــام کاربســتِی برآمــده از  حــوزۀ سیاســت گذاری، اجــرا و مشــارکت جســت وجو می کن
آن مبتنــی بــر دو مکانیســم اصلــی رویکــردی و ســاختاری اســت. مــدل پیشــنهادی ایــن مطالعــه 
در بعــِد روشــی نیــز فراینــدی شــش مرحله ای را بــرای اجــرای مــدل نظــری یادشــده در میــدان 
پژوهــش طراحــی و ارائــه می کنــد کــه پژوهشــگران ایــن حــوزه را قــادر می ســازد تــا بــا گــذر 
از ایــن مراحــل بــه برآینــدی از عملکــرد طرح هــای شــهری مــورد مطالعه شــان دســت یابنــد و بــا 
شــناخت ریشــه های موفقیــت/ عــدم موفقیــت ایــن طرح هــا، پیشــنهادهای عینــی و عملــی بــرای 
بهبــود عملکــرد ایــن طرح هــا ارائــه نماینــد. امیــد اســت مــدل پیشــنهادی ایــن مطالعــه دســت کم 
بــا ارائــۀ خطــوط کلــی پژوهــش در زمینــه ارزیابــی و بهبــود عملکــرد طرح هــای شــهری، کمکی 

هرچنــد انــدک بــرای پژوهشــگران ایــن حــوزه فراهــم نمایــد.

واژگان کلیدی: طرح های شهری، ارزیابی عملکرد، اثربخشی و بهبود عملکرد.
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مقدمه
ــان اقدامــات مداخلــه ای گســترده ای هســتند کــه در قالــب  شــهرهای امــروزی ســالیانه میزب
اجــرا  مرحلــه  بــه  مختلــف  ســازمان های  ســوی  از  پروژه هــای گوناگــون  و  طرح هــا 
ــار  ــام آث ــار تم ــات، در کن ــن اقدام ــتر ای ــه در بیش ــد ک ــان می ده ــه نش ــد. تجرب درمی آی
ــاط  ــراری ارتب ــژه مشــکالتی کــه در برق ــت، همــواره وجــود برخــی از مشــکالت به وی مثب
ــی از  ــی بخش ــات نارضایت ــد، موجب ــود می آی ــه وج ــان ب ــارکت ایش ــب مش ــردم و جل ــا م ب
ــی  ــی اساس ــا چالش های ــده را ب ــای یادش ــت طرح ه ــی آورد و موفقی ــم م ــت را فراه جمعی
ــن  ــازد ای ــروری می س ــی را ض ــن اقدامات ــی چنی ــه ارزیاب ــن آنچ ــازد. بنابرای ــه می س مواج
ــب  ــرایطی در قال ــت در ش ــن اس ــود ممک ــده، خ ــات یادش ــرای اقدام ــوۀ اج ــه نح ــت ک اس
یــک مســئله متبلورشــده، پیامدهــای مثبــت پیش بینــی شــده را بــه همــراه نداشــته و حتــی بــه 

ــز منجــر گــردد. ــوب نی ــای نامطل برخــی پیامده
البتــه اینجــا الزم اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیم کــه هرچند تمــام اقدامــات مداخلــه ای که 
در ســطح شــهرها بــه انجــام می رســد، عامــل تغییــر محســوب می شــوند، همــه آنهــا از ماهیــت 
یکســانی برخــوردار نیســتند و در یــک تقســیم بندی کلــی می تــوان دو دســته از ایــن اقدامــات را 
از هــم متمایــز نمــود. دســته اول اقداماتــی هســتند کــه خروجــی آنهــا یــک »محصوِل« مشــخص 
اســت. بــه عبــارت بهتــر، بــا اجــرای ایــن دســته از اقدامــات، چیــزی ســاخته و بــه شــهر اضافــه  
ــل، بزرگــراه و... کــه در  ــد احــداث بیمارســتان، پــل، تون ــال، اقداماتــی مانن ــرای مث می شــود. ب
نتیجــه آن محصولــی جدیــد تولیــد می شــود، جــزء ایــن دســته از اقدامــات مداخله ای در شــهرها 

محســوب می شــود کــه معمــوالً بــا عنــوان »پــروژه شــهری« از آنهــا یــاد می شــود. 
ــرار  ــد، بلکــه ق ــد نمی کنن ــی تولی ــی اشــاره دارد کــه محصول ــه اقدامات ــا دســته دوم ب ام
ــا،  ــع آوری زباله ه ــد جم ــی مانن ــد. اقدامات ــته باش ــه«ای در برداش ــرای آن، »نتیج ــت اج اس
مبــارزه بــا جانــوران مضــر شــهری، حمایــت از مــدارس، ســامان دهی مشــاغل و... کــه انتظــار 
مــی رود بــا اجــرای آن، نتیجــه ای بــرای بخشــی از شــهروندان یــا تمامــی آنهــا حاصــل شــود. 
ــهری«  ــرح ش ــالح »ط ــوالً از اصط ــه معم ــد ک ــای می گیرن ــته دوم ج ــات در دس ــن اقدام ای

ــه آنهــا اســتفاده می شــود )خرمــی راد، 1393: 1(.  ــرای اشــاره ب ب
مســتلزم  هرچنــد  عظیــم،  بســیار  بزرگــراه  یــک  ســاخت  مثــاًل  معنــی،  ایــن  در 
ولــی  می شــود،  محســوب  شــهری  پــروژه  اســت،  هنگفتــی  بســیار  ســرمایه گذاری 
اقدامــات مربــوط بــه تزئیــن و نورپــردازی شــهر بــرای مناســبتی خــاص، حتــی اگــر 
مســتلزم ســرمایه گذاری بســیار کمتــر از احــداث بزرگــراه باشــد، طرحــی شــهری قلمــداد 
ــه  ــوان خالص ــه می ت ــن جمل ــرح را در ای ــروژه و ط ــی پ ــاوت اصل ــن تف ــردد. بنابرای می گ

ــه.  ــرح، نتیج ــی آورد و ط ــود م ــه وج ــول ب ــروژه محص ــه: پ ــود ک نم
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البتــه همیــن تفــاوت، مجموعــه ای از تفاوت هــای دیگــر را نیــز بیــن ایــن دو نــوع اقــدام 
ــه صــورت  ــا معمــوالً ب ــی پروژه ه ــال، محصــول نهای ــرای مث ــی آورد. ب ــد م ــه ای پدی مداخل
کامــل از قبــل مشــخص و تعییــن شــده اســت، در حالــی کــه نتیجــه طرح هــا از تعیین شــدگی 
ــزان  ــر از آن اینکــه اندازه گیــری و ســنجش می و وضــوح کمتــری برخــوردار اســت. مهم ت
ــتیابی  ــا در دس ــی طرح ه ــزان کامیاب ــنجش می ــان تر از س ــب آس ــه مرات ــا ب ــت پروژه ه موفقی
بــه اهــداف تعیین شده شــان اســت. بــه عبــارت ســاده تر، ارزیابــی نتیجــه بســیار دشــوارتر از 
ارزیابــی محصــول اســت. بدیهــی اســت کــه اندازه گیــری میــزان موفقیــت مجریــاِن احــداث 
ــزان  ــری می ــر از اندازه گی ــل در نقطــه ای از شــهر، آســان تر و دقیق ت ــا یــک تون ــل ی یــک پ

موفقیــت مجریــان یــک طــرح آموزشــی در کل مــدارس شــهر اســت. 
بــر همیــن اســاس در بحــث ارزیابــی عملکــرد اقدمــات مداخلــه ای در شــهرها همــواره 
شــاهد ایــن هســتیم کــه پروژه هــای شــهری، ابــزار و مدل هــای ارزیابــی عینــی و دقیق تــری 
ــوارد  ــب م ــد در اغل ــر، هرچن ــارت بهت ــه عب ــد. ب ــهری دارن ــای ش ــا طرح ه ــه ب در مقایس
ــره  ــرد به ــی عملک ــم های ارزیاب ــی مکانیس ــهری از برخ ــای ش ــری طرح ه ــازمان های مج س
ــن  ــناد ای ــیو اس ــوالً در آرش ــا معم ــن طرح ه ــرد ای ــی عملک ــای ارزیاب ــد و گزارش ه می برن
ــت  ــی از آن اس ــا حاک ــن گزارش ه ــه ای ــی ب ــی اجمال ــی اند، نگاه ــل دسترس ــازمان ها قاب س
ــه  ــاًل معطــوف ب ــران و کام ــل مدی ــاب می ــاِی ب ــع گزارش ه ــا در واق کــه بخــش اعظــم آنه
اهــداف ســازمانی اســت. همچنــان کــه حتــی اقداماتــی کــه عــدم موفقیــت آنهــا در دســتیابی 
ــای  ــز دارای گزارش ه ــت، نی ــده اس ــرز ش ــردم مح ــوم م ــرای عم ــده ب ــداف تعیین ش ــه اه ب

ــتند.  ــوط هس ــازمان های مرب ــق در س ــرد موف عملک
بــرای مثــال، جهانــی دولت آبــاد و جهانــی دولت آبــاد )1395( در ارزیابــی طــرح کنتــرل 
ــه  ــد، ب ــام می ده ــران انج ــهرداری ته ــازمان ش ــه س ــهری، ک ــر ش ــوران مض ــا جان ــارزه ب و مب
ــی کــه ســالیانه صــرف آن  ــن طــرح به رغــم هزینه هــای هنگفت ــن نتیجــه رســیده اند کــه ای ای
می شــود، نــه تنهــا بــه نتایــج مــورد انتظــار دســت نیافتــه اســت، بلکــه برخــی پیامدهــای منفــی 
ــازمان  ــه در س ــردی ک ــای عملک ــال گزارش ه ــن ح ــا ای ــت. ب ــد آورده اس ــز پدی ــان را نی پنه
مربــوط تهیــه شــده اســت، تصویــر کامــاًل متفاوتــی از عملکرد طــرح را بــه نمایش می گــذارد.

ــای  ــدان مدل ه ــه فق ــد، ب ــاره ش ــه اش ــور ک ــات، همان ط ــن تناقض ــل ای ــی از عل بخش
ارزیابــی عملکــرد مطلــوب در زمینــه طرح هــای شــهری مربــوط اســت، امــا بخــش دیگــر 
ــای  ــای طرح ه ــز پیامده ــرا و نی ــد اج ــردد. فراین ــا بازمی گ ــی طرح ه ــواری ارزیاب ــه دش ب
ــرا  ــخصی اج ــکان مش ــان و م ــه در زم ــهری ک ــای ش ــا پروژه ه ــت ب ــر ماهی ــهری از نظ ش
ــهر  ــطح ش ــترده در س ــی گس ــامل اقدامات ــوالً ش ــا معم ــن طرح ه ــد. ای ــوند، متفاوتن می ش
هســتند کــه اجــرای آن اصطالحــاً بــا تــداوم زمانــی و مکانــی همــراه اســت. بنابرایــن دامنــۀ 



16

13
99

ار 
 به

ل 
 او

اره
شم

 
ی 

ماع
جت

ت ا
یرا

 تاث
بی

زیا
 ار

ی 
صص

تخ
 و 

می
 عل

امه
صلن

ف

نتایــج آنهــا نیــز گســترده، متعــدد و پراکنــده اســت. ایــن مســئله، ارزیابــی میــزان موفقیــت 
ــد.   ــه رو می کن ــی روب ــواری های اساس ــا دش ــده را ب ــج تعیین ش ــه نتای ــتیابی ب ــا در دس طرح ه
همیــن ماهیــت غیــر متمرکــز بــودن اقدامــات در طرح هــای شــهری، آنهــا را بــا مســائلی 
ــاوت  ــِش روی پروژه هــای شــهری متف ــا مســائل پی ــت ب مواجــه می ســازد کــه از نظــر ماهی
اســت. یکــی از ایــن مســائل کــه اغلــب در ارزیابی هــای معمــول ایــن طرح هــا از آن 
ــی کــه  ــه طرح های ــی ب ــا نگاهــی اجمال ــی اســت. ب ــت توزیع ــت می شــود، بحــث عدال غفل
ــه مرحلــه اجــرا درمی آیــد، متوجــه خواهیــم شــد کــه اکثریــت قریــب  در ســطح شــهرها ب
ــان اجــرای آن،  ــد کــه در جری ــی دارن ــا حمایت ــی ی ــه اتفــاق ایــن طرح هــا ماهیــت خدمات ب
خدمــت یــا حمایــت خاصــی بیــن بخشــی از شــهروندان یــا تمامــی آنهــا توزیــع می شــود. 
بنابرایــن طرح هــای شــهری هــم قابلیــت حرکــت بــه ســمت کاهــش نابرابــری دارنــد و هــم 
می تواننــد در شــرایطی منجــر بــه افزایــش شــکاف و نابرابــری در بیــن بخش هــای مختلــف 
جامعــه گردنــد. ایــن نابرابــری می توانــد در اشــکال مختلــف از جملــه نابرابــری میــان شــمال 
ــری  ــیتی، نابراب ــری جنس ــهرداری، نابراب ــف ش ــق مختل ــن مناط ــری بی ــه تعبی ــا ب ــوب ی و جن

ــد.  ــا و... خــود را نشــان ده ــری در فرصت ه آموزشــی، نابراب
مصــداق بــارز ایــن مســئله را می تــوان در نتایــج ارزیابــی عملکــرِد طــرح ســامان دهی مراکــز 
فــروش پرنــدگان زینتــی کــه در ســال 1390 در تهــران اجــرا شــد، مشــاهده نمــود. ایــن طــرح بــا 
هــدف جمــع آوری تمــاِم پرنده فروشــی ها از ســطح شــهر تهــران و ســامان دهی آنهــا در یــک 
مرکــز فــروش پرنــده در خــارج از محــدوده شــهر بــه مرحلــه اجــرا درآمــد. امــا نــه تنهــا اهــداف 
اصلــی طــرح، اعــم از کاهــش خطر شــیوع آنفوالنــزای مرغــی، جلوگیــری از قاچــاق حیوانات، 
کاهــش آســیب های اجتماعــی در محــدوده خیابــان مولــوی و... محقــق نشــد، بلکــه بــه دلیــل 
برخوردهــای تبعیض آمیــز بــا پرنده فروش هــا، موجبــات رونــِق کســب وکار بخشــی از آنهــا را 
بــه قیمــت از بیــن رفتــن کســب وکار بخشــی دیگــر فراهــم آورده و نارضایتــی گســترده ای را در 

بیــن اهالــی ایــن صنــف ایجــاد نمــود)1( )ر.ک: جهانــی دولت آبــاد، 1390(. 
بحــث بعــدی، مســئله توجیه پذیــری طرح هــای شــهری از منظــر اقتصــادی اســت. یــک 
طــرح ممکــن اســت اثربخــش بــوده، آثــار مثبــت آن نیــز کامــاًل ملمــوس باشــد، امــا ایــن 
تنهــا یکــی از معیارهــای موفقیــت محســوب می شــود؛ زیــرا ایــن معیــار تنهــا بــه یــک ســمت 
ــدازد. آنچــه  ــم می ان ماجــرا )ســتانده ها( معطــوف اســت و ســمت دیگــر )داده هــا( را از قل
در اینجــا اهمیــت دارد، بحــث ســود و هزینــه اســت. بــه عبــارت دیگــر، ِصــرِف اثربخــش 
ــرای موفقیــت آن کافــی نیســت و پرســش مهــم دیگــری کــه مطــرح  ــودن یــک طــرح ب ب
ــده  ــه دســت آم ــه( ب ــی )هزین ــا چــه بهای ــر یادشــده )ســود( ب ــن اســت کــه تأثی می شــود ای
ــده  ــرف ش ــق آن ص ــرای تحق ــه ب ــی ک ــا هزینه های ــده ب ــود کسب ش ــن س ــا ای ــت؟ و آی اس
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اســت، تناســب دارد یــا خیــر؟ معمــوالً پاســخ بــه چنیــن پرسشــی دربــارۀ طرح هــای شــهری، 
بــه دالیلــی کــه در بــاال اشــاره شــد، بســیار دشــوارتر از پروژه هــای شــهری اســت. چــون در 
ــل  ــا دســت کم قاب ــرای ایــن طرح هــا مشــخص و ی اغلــب مــوارد، هزینه هــای صرف شــده ب
محاســبه اســت، امــا محاســبه ســودی کــه از آنهــا حاصــل می شــود، بســیار ســخت و دشــوار 
بــه نظــر می رســد. همیــن امــر منجــر بــه آن می شــود کــه در ارزیابــی عملکــرد بســیاری از 

ایــن طرح هــا، بحــث توجیه پذیــری اقتصــادی اقدامــات مــورد غفلــت قــرار گیــرد.
ــای  ــه طرح ه ــود ک ــه نم ــوان خالص ــه می ت ــم، اینگون ــر کردی ــا ذک ــا اینج ــه را ت آنچ
ــا پروژه هــای شــهری دارنــد، کمتــر و  شــهری بــه دلیــل ماهیــت متفاوتــی کــه در مقایســه ب
ــن  ــل ای ــن دالی ــد. مهم تری ــرار می گیرن ــی عملکــرد واقعــی ق ــه ســختی در معــرض ارزیاب ب
ــای  ــدان مدل ه ــهری« و »فق ــای ش ــی طرح ه ــواری ارزیاب ــۀ »دش ــد در دو مقول ــئله را بای مس
ــی اســت  ــن در حال ــن حــوزه جســت وجو نمــود. ای ــی عملکــرِد تعریف شــده« در ای ارزیاب
ــد.  ــی دقیق ان ــه و ارزیاب ــی، مطالع ــد بررس ــدت نیازمن ــه ش ــا ب ــن طرح ه ــیاری از ای ــه بس ک
مطالعــه ای کــه نحــوۀ اجــرا و عملکــرد ایــن طرح هــا را در ســطوح مختلــف سیاســت گذاری 
ــکار  ــوت آن را آش ــف و ق ــاط ضع ــد، نق ــی کن ــارکت بررس ــرا و مش ــازی، اج و تصمیم س

ــه نمایــد. ســازد و در نهایــت راه کارهایــی در جهــت بهبــود عملکــرد آن ارائ
ــا الهــام از رویکردهــای نظــری  بــر همیــن اســاس در مطالعــه حاضــر قصــد داریــم تــا ب
ــی  ــوزه، الگوی ــن ح ــه در ای ــای انجام گرفت ــج پژوهش ه ــری از نتای ــز بهره گی ــود و نی موج

ــم.  ــه دهی ــود عملکــرد طرح هــای شــهری ارائ ــی و بهب ــرای ارزیاب نظــری - روشــی ب
بــه واســطۀ تجربــۀ قریــب بــه ده ســال فعالیــت پژوهشــی در ایــن حــوزه، بــر ایــن عقیده ایــم 
ــارغ از تفاوت هــای موضوعــی و فنــی کــه بیــن آنهــا وجــود دارد،  کــه طرح هــای شــهری ف
ســاختار نســبتاً مشــابهی دارنــد. بنابرایــن طراحــی مدلــی کــه ضمن در نظــر گرفتــن تفاوت های 
یادشــده بتوانــد خطــوط کلــی پژوهــش در ایــن حــوزه را ترســیم نمــوده، پژوهشــگران ایــن 
عرصــه را در ارزیابــی و بهبــود عملکــرد ایــن طرح هــا یــاری نمایــد، امــری دور از دســترس 

نخواهــد بــود. مقالــه حاضــر تالشــی اســت در جهــت نیــل بــه ایــن هــدف.  

بررسی و نقد مطالعات پیشین
در ایــن بخــش قصــد داریــم تا برای آشــنایی بیشــتر با ادبیــات موضــوع، مروری بــر مطالعات 
مرتبــط بــا آن داشــته باشــیم. نتیجــه جســت وجوهای مــا حاکــی از آن اســت کــه مطالعــات 
ــاوت دســته بندی  ــی در ســه گــروه متف ــه طــور کل ــوان ب ــن حــوزه را می ت انجام شــده در ای
نمــود: گــروه اول، مطالعــات مربــوط بــه ارزیابــی عملکــرد ســازمانی اســت. در ایــن حــوزه، 
مدل هــای مختلفــی بــرای ارزیابــی عملکــرد ســازمان ها ارائــه شــده اســت کــه از آن جملــه 
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،)Sumaedi & Yarmen, 2015( ئ)ISO( می تــوان بــه مــدل مدیریــت کیفیــت ایــزو 
ــوازن )BSC( )آذر و  ــازی مت ــدل کارت امتی ــی، 1385(، م ــرد )کریم ــرم عملک ــدل ه  م
فضلــی، 1381(، مــدل مــدوری و اســتیپل  )کریمــی، 1385(، روش تحلیــل ذی نفعــان 
)خوبیــاری، 1383(،   )MBO( هــد  مبنــای  بــر  مدیریــت  مــدل   ،)Freeman, 1984(
 )EFQM( ــازمان ــی س ــدل تعال ــران، 1392(، م ــوی و دیگ ــج )خدی ــوم بالدری ــدل مالک م

)حســن زاده و دیگــران، 1391( و... اشــاره کــرد. 
ــرد  ــی عملک ــوزه ارزیاب ــه در ح ــای انجام گرفت ــه پژوهش ه ــات ب ــته دوم از مطالع دس
پروژه هــای شــهری مربــوط اســت کــه در ایــن حــوزه نیــز هرچنــد بــه انــدازه حــوزه قبلــی، 
ــت  ــوع و ماهی ــب ن ــت، برحس ــده اس ــه نش ــده ارائ ــرِد تعریف ش ــی عملک ــای ارزیاب مدل ه
ــی عملکــرد آنهــا  ــرای ارزیاب پروژه هــا، کــم و بیــش   شــاخص ها و رویه هــای مشــخصی ب

تدویــن شــده اســت. 
ــژه  ــت وی ــز اهمی ــوع حائ ــات موض ــه در ادبی ــات، ک ــوم از مطالع ــته س ــره دس و باالخ
هســتند، مطالعاتــی را شــامل می شــود کــه بــه ارزیابــی عملکــرد طرح هــای شــهری 
ــن دســته از مطالعــات، در  ــا ای ــاط مســتقیم مطالعــه حاضــر ب ــه ارتب ــا توجــه ب ــد. ب پرداخته ان

ــم.  ــی می کنی ــا را بررس ــه از آنه ــد نمون ــه چن ادام
ــه  ــن مطالع ــد در ای ــهری می توان ــای ش ــی طرح ه ــاره ارزیاب ــه درب ــی ک ــن تحقیقات از بی
مــورد توجــه و بهره بــرداری قــرار گیــرد، می تــوان بــه مطالعــه غیاث ونــد )1394( بــا 
ــی  ــۀ تجرب ــا )مطالع ــار و پیامده ــران؛ آث ــدارس شــهر ته ــوزش شــهروندی در م ــوان »آم عن
اثربخشــی طــرح شــهردار مدرســه(« اشــاره کــرد. ایــن مطالعــه، یکــی از پژوهش هــای قابــل 
توجهــی اســت کــه بــا هــدف ارزیابــی عملکــرد طــرح شــهردار مدرســه بــه اجــرا درآمــده 
اســت. روش مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق از نــوع ارزشــیابی اســت و جامعــۀ آمــاری آن 
را کلیــۀ دانش آمــوزان شــهردار مدرســه، والدینشــان و مدیــران مــدارس در مناطــق 22 گانــۀ 
شــهرداری در ســال تحصیلــی 1390-1391 تشــکیل می دهــد. بــرای جمــع آوری اطالعــات 
ــار  ــری از روش اعتب ــا بهره گی ــا ب ــم و متغیره ــده و مفاهی ــتفاده ش ــنامه« اس ــزار »پرسش از اب
ــارۀ  ــت درب ــد در نهای ــت. غیاثون ــده اس ــر ش ــی( معتب ــری )منطق ــار نمونه گی ــوری و اعتب ص
ــد کــه  ــن قضــاوت می کن ــوزان، چنی ــر دانش آم ــار طــرح شــهردار مدرســه ب ــا و آث پیامده
بیشــترین تأثیــر طــرح شــهردار مدرســه در افزایــش احســاس مســئولیت پذیری اجتماعــی و 
نیــز افزایــش عالقــه و تعلــق نســبت بــه محیــط مدرســه اســت و در مقابــل، عملکــرد طــرح 
در مــواردی از قبیــل افزایــش مشــارکت جمعــی در بیــن دانش آمــوزان، افزایــش آمــوزش و 
آگاهی بخشــی بــه ســایر دانش آمــوزان مدرســه و نیــز بهبــود وضعیــت تحصیلــی شــهرداران 

مدرســه نامطلــوب اســت.
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ــورد توجــه پژوهشــگران  ــر م یکــی دیگــر از طرح هــای شــهری کــه در ســال های اخی
مختلــف بــوده اســت، طــرح مســکن مهــر اســت. خلیلــی و همــکاران )1393( در مطالعــه ای 
بــا عنــوان »ارزیابــی سیاســت های مســکن مهــر در ایــران و ارائــۀ راه کارهایــی بــرای بهبــود 
ــد  ــالش کرده ان ــه ت ــن مقال ــا در ای ــد. آنه ــرح پرداخته ان ــن ط ــرد ای ــی عملک ــه ارزیاب آن« ب
ــه و  ــف آن را دریافت ــاط ضع ــران، نق ــر در ای ــکن مه ــرح مس ــی ط ــه و ارزیاب ــا مطالع ــا ب ت
ــرای  ــد. ب ــه دهن ــوب ارائ ــکن مطل ــرایط مس ــن ش ــا و تدوی ــع آنه ــرای رف ــی ب راه کارهای
دســتیابی بــه ایــن مهــم، ابتــدا بــا مطالعــه ویژگی هــای مســکن ایــران و جهــان، 36 شــاخص 
بــرای آن اســتخراج کرده انــد و ســپس ایــن شــاخص ها را بــه کمــک روش تحلیــل عاملــی 
بــه نــه عامــل تقلیــل داده و درجــه تأثیرگــذاری هــر عامــل را بــر سیاســت های مســکن مهــر 
ــوط  ــل مرب ــر عوام ــیونی، اث ــل رگرس ــک تحلی ــه کم ــدی ب ــد. در گام بع ــخص کرده ان مش
ــت  ــپس اولوی ــت. س ــده اس ــبه ش ــدام محاس ــر ک ــت ه ــه اهمی ــده و درج ــری ش اندازه گی
اصــالح سیاســت ها بــا توجــه بــه ایــن رتبه بنــدی تعییــن شــده اســت. نتایــج بــه دســت آمــده 
گویــای ایــن اســت کــه عامــل »طراحــی و ســاخت مســکن و محیــط پیرامونــی« در اولویــت 
نخســت، عامــل »مــکان و موقعیــت« در اولویــت دوم، »تســهیالت و خدمــات« در اولویــت 
ســوم، »انــدازه واحدهــای مســکونی« اولویــت چهــارم، »پوشــش گروه هــای نیازمنــد« 
اولویــت پنجــم، »توجیــه اقتصــادی« اولویــت ششــم، »تراکــم« اولویــت هفتــم، »تأسیســات 
ــات  ــم اصالح ــت نه ــهری« در اولوی ــای ش ــتم و »فض ــت هش ــی« اولوی ــزات زیربنای و تجهی
ــود  ــل بهب ــی از قبی ــده، راه کارهای ــه دســت آم ــج ب ــر اســاس نتای ــت ب ــد. در نهای ــرار دارن ق
وضعیــت ســاخت واحدهــای مســکونی و نــوع مصالــح مــورد اســتفاده، نظــارت بــر عملکــرد 
ــای  ــاری در پروژه ه ــتی، اداری و تج ــی، بهداش ــای آموزش ــه کاربری ه ــکاران، تعبی پیمان

ــن شــده اســت. ــرای ارتقــای پروژه هــای مســکن مهــر تدوی مســکن مهــر و... ب
در مطالعــه دیگــری کــه بــه ارزیابــی یکــی دیگــر از طرح هــای شــهری پرداختــه اســت، 
ــا  ــودک را ب ــتدار ک ــهر دوس ــرح ش ــا ط ــد ت ــعی کرده ان ــی)1394( س ــور و میارنعیم ربیع پ
اســتفاده از مــدل SWOT تحلیــل و ارزیابــی کننــد. مــورد مطالعــه آنهــا، منطقــه 5 تهــران 
ــه ای  ــات کتابخان ــر مطالع ــی ب ــِی مبتن ــی - تحلیل ــوِع توصیف ــان از ن ــوده و روش تحقیقش ب
ــان نشــان داده اســت کــه  ــن محقق ــج بررســی های ای ــی گــزارش شــده اســت. نتای و تطبیق
ــاص،  ــای خ ــار آن تربیت ه ــهری و در کن ــاص ش ــاری خ ــل معم ــه دلی ــی ب ــودک تهران ک
کمتریــن میــزان تعامــل و برخــورد را بــا اطرافیــان دارد و متأثــر از بی نظمــی معمــاری 
ــروژه  ــت. پ ــده ای اس ــکالت عدی ــار مش ــل از آن، دچ ــی حاص ــارهای روان ــهری و فش ش
ــد.  ــا کن ــزایی ایف ــش بس ــت، نق ــن وضعی ــود ای ــد در بهب ــودک می توان ــت دار ک ــهر دوس ش
بخــش دیگــری از نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه بــرای خلــق شــهرهای دوســتدار 



20

13
99

ار 
 به

ل 
 او

اره
شم

 
ی 

ماع
جت

ت ا
یرا

 تاث
بی

زیا
 ار

ی 
صص

تخ
 و 

می
 عل

امه
صلن

ف

کــودک، چهــار برنامــه اصلــی شــامل ایمنــی، فضــای ســبز، دسترســی و مشــارکت بایــد در 
ــزی  ــاره برنامه ری ــی درب ــل، محدودیت های ــا در عم ــرد، ام ــرار بگی ــزان ق ــت برنامه ری اولوی
ــا و  ــاد در اولویت ه ــوع زی ــا، تن ــِن آنه ــه مهم تری ــود دارد ک ــودک وج ــتدار ک ــهر دوس ش
ــایی،  ــرای شناس ــح ب ــزی صحی ــدان برنامه ری ــزرگ و فق ــهرهای ب ــودکان در ش ــای ک نیازه

دســته بندی و تحقــق ایــن اولویت هاســت. 
در مطالعــۀ دیگــری بــا عنــوان »ارزیابــی عملکــرد طــرح تحــول نظــام ســالمت در 
ــو  ــی«، نبی ل ــوم پزشــکی اســتان آذربایجــان غرب بیمارســتان های تحــت پوشــش دانشــگاه عل
ــق مقایســه عملکــرد بیمارســتان های تحــت  ــا از طری ــد ت و همــکاران )1395( تــالش کرده ان
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه، در دو دورۀ پیــش و پــس از اســتقرار طــرح تحــول، 
عملکــرد طــرح یادشــده را ارزیابــی کننــد. ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی - تحلیلــی بــوده و 
طــی ســال های 1392 تــا 1393 انجــام گرفتــه اســت و طــی آن ســعی شــده اســت کــه کارایــی 
فنــی، مقیــاس و مدیریتــی طــرح از طریــق نرم افــزار Win Deap 2,1 محاســبه شــود. نتایــج 
مطالعــه حاکــی از آن اســت کــه طــرح تحــول ســالمت در میــزان کارایــی فنــی، مدیریتــی و 
مقیــاس تأثیــر گذاشــته و منجــر بــه بهبــود عملکــرد بیمارســتان ها شــده اســت. پیش از اســتقرار 
طــرح، 21/74 درصــد از بیمارســتان ها بــه  صــورت غیــر کارا فعالیــت نموده انــد؛ در حالــی  کــه 
پــس از اجــرای طــرح، ایــن میــزان بــه 8/7 درصــد کاهــش یافتــه اســت. ضمنــاً پــس از اجــرای 
ــه طــور کلــی  طــرح تحــول ســالمت، عملکــرد برخــی بیمارســتان ها کاهــش یافتــه اســت. ب
پــس از اجــرای طــرح تحــول ســالمت و کاهــش هزینه هــای درمانــی، بیمارســتان های کشــور 
بــا افزایــش مراجعــه بیمــاران و ضریــب اشــغال تخــت مواجــه هســتند. تأمیــن نشــدن امکانــات 
ــه مراقبت هــا از  ــرای ارائ ــار مراجعــات ب ــا افزایــش ب ــاز متناســب ب ــروی انســانی مــورد نی و نی

ــوده اســت. ــاکارا ب شــایع ترین علــل کاهــش کارایــی در بیمارســتان های ن
ــران در راســتای  ــا اســتقرار نظــام جمهــوری اســالمی ای ــی کــه ب ــا یکــی از طرح های ام
ــه  ــتایی ب ــکونتگاه های روس ــدی س ــژه کالب ــادی و به وی ــی - اقتص ــت اجتماع ــود وضعی بهب
ــکاران )1391( در  ــری و هم ــت. پورطاه ــتایی اس ــادی روس ــرح ه ــد، ط ــته ش ــرا گذاش اج
ــدی  ــادی روســتایی در توســعه کالب ــای ه ــی عملکــرد طرح ه ــوان »ارزیاب ــا عن ــه ای ب مطالع
ســکونتگاه های روســتایی )مطالعــه مــوردی: روســتاهای نبــوت و خــوران شهرســتان 
ــره  ــرح در زم ــن ط ــد ای ــد. هرچن ــرح پرداخته ان ــن ط ــرد ای ــی عملک ــه ارزیاب ــرب(« ب ایوانغ
ــا  ــی آن ب ــم اجرای ــباهت مکانیس ــه ش ــه ب ــا توج ــود، ب ــوب نمی ش ــهری محس ــای ش طرح ه
بســیاری از طرح هــای شــهری، بررســی آن در ایــن مطالعــه خالــی از لطــف نخواهــد بــود. 
ــی عملکــرد طرح هــای هــادی روســتایی در دو روســتای  هــدف پژوهــش یادشــده، ارزیاب
نبــوت و خــوران از توابــع شهرســتان ایوانغــرب اســتان ایــالم اســت. جامعــه نمونه شــامل 290 
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نفــر از اهالــی و ســاکنان روســتاهای مــورد مطالعــه بــوده کــه بــرای تعییــن حجــم نمونــه آن 
از جــدول نمونه گیــری کرجســی و مــرگان اســتفاده شــده اســت. بــرای ارزیابــی عملکــرد 
اجــرای طرح هــای هــادی در توســعه کالبــدی روســتاهای مــورد بررســی از دو روش آمــاری 
مقایســه میانگین هــا و آزمــون ناپارامتریــک ویلکاکســون مبتنــی بــر نگرش ســنجی از جامعــه 
نمونــه در دو دوره قبــل و بعــد از اجــرای طــرح اســتفاده شــده اســت. نتایــج تحلیــل داده هــا 
ــه اهــداف  نشــان می دهــد کــه اجــرای طــرح هــادی روســتایی در دو روســتا در رســیدن ب
کالبــدی ماننــد بهبــود کیفیــت معابــر و جدول هــا، کانال هــای کشــاورزی، بهبــود وضعیــت 
ــون،  ــون ویلکاکس ــج آزم ــه نتای ــه ب ــا توج ــی ب ــوده، ول ــق ب ــازها موف ــکن و ساخت وس مس
طــرح هــادی روســتایی نتوانســته اســت تغییــر مثبتــی در بهبــود وضعیــت خدمــات روســتایی 

نســبت بــه دوره قبــل ایجــاد کنــد.
ــه  ــر ب ــتان های دیگ ــی از اس ــران و برخ ــه در ته ــهری ک ــای ش ــر از طرح ه ــی دیگ یک
مرحلــه اجــرا درآمــده و مطالعاتــی نیــز دربــاره ارزیابــی عملکــرد آن انجــام گرفتــه اســت، 
طــرح مــدارس هوشــمند اســت. در همیــن راســتا، عبدالوهابــی و همــکاران )1391( 
در پژوهشــی بــا عنــوان »امکان ســنجی اســتقرار مــدارس هوشــمند در دبیرســتان های 
ــرای اســتقرار  ــه اهــواز ب ــه بررســی آمادگــی دبیرســتان های دختران ــه شــهر اهــواز« ب دختران
مــدارس هوشــمند پرداختنــد. بــرای ایــن منظــور ســعی کرده انــد تــا در قالــب یــک مطالعــه 
امکان ســنجی، دیدگاه هــای معلمــان و مدیــران مــدارس را نســبت بــه وضعیــت ایــن 
ــع  ــران و مناب ــان و مدی ــارت معلم ــش، مه ــرش، دان ــای نگ ــوب مؤلفه ه ــدارس در چارچ م
مالــی، زیرســاخت و تجهیــزات، فرهنــگ و عملکــرد اداری مدرســه بررســی کننــد. روش 
انجــام ایــن پژوهــش از نــوع ترکیبــی )کمــی و کیفــی( بــوده و جامعــۀ آمــاری تحقیــق را 
ــن  ــه از ای ــت ک ــکیل داده اس ــواز تش ــهر اه ــه ش ــتان های دختران ــران دبیرس ــان و مدی معلم
بیــن، صــد نفــر از معلمــان و هشــت نفــر از مدیــران ناحیــه 1 اهــواز بــه عنــوان نمونــه انتخــاب 
شــده ، بــا فــن پرسشــنامه مــورد بررســی قــرار گرفته انــد. نتایــج پرسشــنامه، مصاحبــه و بازبینــۀ 
ــی آمادگــی  ــه طــور کل ــن پژوهــش نشــان داده اســت کــه ب ــی در ای )چک لیســت( ارزیاب
ــان و  ــدگاه معلم ــمند، از دی ــدارس هوش ــتقرار م ــرای اس ــواز ب ــۀ اه ــتان های دختران دبیرس
ــن شــرایطی، اســتقرار مــدارس هوشــمند در  ــرار دارد و در چنی ــن ق ــران در ســطح پایی مدی

ــادی دور از انتظــار اســت.  ــه طــور کلــی موفقیــت ایــن طــرح تاحــد زی ایــن منطقــه و ب
ــی  ــوزه ارزیاب ــه در ح ــات انجام گرفت ــی مطالع ــود، بررس ــاهده می ش ــه مش ــور ک همان ط
عملکــرد طرح هــای شــهری حاکــی از فقــدان مدل هــای نظــری و روشــِی تعریف شــده در ایــن 
حــوزه اســت. بــه عبــارت بهتــر، ایــن بررســی نشــان می دهــد کــه تــالش چندانــی در ایــن حــوزه 
ــی  ــرای ارزیاب ــه ب ــی ک ــد مدل های ــرد، به مانن ــی عملک ــِی ارزیاب ــای عمل ــی مدل ه ــرای طراح ب
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عملکــرد ســازمانی ســاخته شــده اند، صــورت نگرفتــه اســت. حتــی رویه هــا و دســتورالعمل های 
ــر  ــد، کمت ــان ده ــوزه را نش ــن ح ــش در ای ــام پژوه ــی انج ــوط کل ــد خط ــه بتوان ــز ک ــی نی کل
مطــرح و ارائــه شــده اســت. وضعیــت ایــن حــوزه مطالعاتــی بــه گونــه ای اســت کــه هــر کــدام 
ــان  ــورد بررسی ش ــای م ــرد طرح ه ــی عملک ــه ارزیاب ــاوت ب ــیوه ای متف ــه ش ــگران ب از پژوهش
می پردازنــد و همیــن امــر دو مســئله اساســی را در ایــن ارزیابی هــا ایجــاد می کنــد. مســئله اول، 
از بیــن رفتــن امــکان مقایســه بیــن نتایــج چنیــن پژوهش هایــی اســت. بدیهــی اســت کــه اولیــن 
شــرط انجــام مقایســه میــان نتایــج دو ارزیابــی، بهره گیــری از مدل هــا و شــاخص های واحــد در 
ــاره طرح هــای  ــه درب ــی کــه در بســیاری از ارزیابی هــای انجام گرفت ــن ارزیابی هاســت؛ امکان ای
شــهری فراهــم نشــده اســت. امــا نقطــه ضعــف بعــدی بــه کیفیــت پاییــن ایــن ارزیابی هــا مربــوط 
اســت. همان طــور کــه در قســمت های بــاال نیــز قابــل مشــاهده اســت، در بســیاری از مطالعــات 
انجام گرفتــه دربــاره ارزیابــی طرح هــای شــهری، کار ارزیابــی بــه انجــام نظرســنجی های 

ســطحی محــدود شــده اســت کــه ایــن امــر می توانــد از اعتبــار ایــن پژوهش هــا بکاهــد. 

تدوین مدل نظری ارزیابی و بهبود عملکرد طرح های شهری
در یــک بیــان ســاده، اولیــن و ملموس تریــن معیــار موفقیــت طرح هــای شــهری را بایــد در 
ــر اجــرای آنهــا در مشــکالت و کاســتی های  ــزان کاهشــی جســت وجو نمــود کــه در اث می
شــهروندان ایجــاد شــده یــا بــه عبارتــی میــزان بهبــودی ای کــه ایــن طرح هــا در حوزه هــای 
ــت  ــار موفقی ــایی معی ــا شناس ــا تنه ــا در اینج ــد. ام ــاد می کنن ــان ایج ــف عملکردی ش مختل
ــنجش و  ــل س ــل قاب ــده در عم ــار شناسایی ش ــت معی ــه الزم اس ــت، بلک ــی نیس ــدام کاف اق
ــار  ــاره معی ــاوت درب ــری و قض ــورت نتیجه گی ــن ص ــر ای ــرا در غی ــد؛ زی ــری باش اندازه گی
یادشــده همیشــه بــا ابهــام و چــون و چــرا همــراه خواهــد بــود. اتفاقــی کــه بــه دفعــات دربــاره 
ــا را  ــاره عملکــرد آنه ــری درب ــف رخ داده و نتیجه گی ــای مختل ــا و برنامه ه ــی طرح ه ارزیاب

بــا ابهامــات و تردیدهــای اساســی مواجــه ســاخته اســت. 
ــرح  ــک ط ــب ی ــه در قال ــات انجام گرفت ــت اقدام ــزان موفقی ــی می ــاده ترین راه بررس س
شــهری، ارزیابــی وضعیــت در دو نوبــت، یعنــی قبــل و بعــد از اجــرای آن طــرح و ســپس 
مقایســه نتایــج اســت تــا از ایــن رهگــذر انــدازه دقیــق آثــار طــرح محاســبه شــده و بــه تبــع 
آن قضــاوت دربــاره عملکــرد طــرح محقــق شــود. امــا بدیهــی اســت کــه ایــن امــر در عیــن 
ســادگی، بــا توجــه بــه گســتردگی ابعــاد و آثــار طرح هــای شــهری و نیــز فقــدان اطالعــات 
مــورد نیــاز دربــاره شــرایط مبنایــِی قبــل از اجــرای ایــن طرح هــا بســیار دشــوار خواهــد بــود. 
بنابرایــن الزم اســت کــه ایــن اندازه گیــری بــه صــورت غیــر مســتقیم انجــام شــود؛ یعنــی از 

طریــق بررســی آثــار یــا بــه تعبیــری ســنجش اثربخشــِی طرح هــا. 
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از ایــن رو مــدل پیشــنهادی مطالعــۀ حاضــر در حــوزه ارزیابــی میــزان اثربخشــی 
طرح هــای شــهری بــر ایــن فرضیــۀ ســاده و بدیهــی اســتوار اســت کــه اگــر طــرح مــورد نظــر 
ــود در زندگــی  ــن بهب ــار ای ــد آث ــوده اســت، می بای ــر ب ــت شــهروندان مؤث ــود وضعی در بهب
افــرادی کــه در معــرض آن بوده انــد و بــه تبــع آن، در ارزیابی های شــان از بهبــود وضعیــت 
ــر طــرح  ــی در اینجــا، شناســایی حوزه هــای تأثی ــن راه ارزیاب ــن بهتری مشــهود باشــد. بنابرای
ــارت  ــه عب ــود. ب ــد ب ــع خواه ــف ذی نف ــای مختل ــرار دادن آن در معــرض آرای گروه ه و ق
ســاده تر، رویکــرد مــا در ســنجش میــزان اثربخشــی طرح هــای شــهری بــر »روش مبتنــی بــر 
ــِی اثربخشــی  ــه عنــوان یکــی از رویکردهــای نویــن ارزیاب رضایــت گروه هــای ذی نفــع«، ب

متکــی خواهــد بــود. 
بــرای ایــن منظــور الزم اســت تــا ابتــدا اهــداف اعالم شــدۀ طــرح یــا بــه تعبیــری مــدل 
مــورد انتظــار ترســیم شــده و ایــن مــدل در ادامــه بــا مــدل مشاهده شــده یــا بــه عبارتــی میــزان 
ــه آن خواهــد  ــه ب ــا انجــام مطالع تحقــق اهــداف اعالم شــدۀ طــرح در عمــل، کــه محقــق ب
رســید، در ارتبــاط قــرار گیــرد. انتظــار مــی رود از ایــن طریــق محقــق بــه برآینــدی از میــزان 
اثربخشــی طــرح دســت یابــد. شــکل 1، نمونــه ای فرضــی از مــدل مــورد انتظــار طرح هــای 

ــد.  ــش می ده شــهری را نمای

شکل 1- مدل مورد انتظار طرح شهری )جهت ارزیابی اثربخشی اقدامات()2(
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ــد  ــی نمی توان ــه تنهای ــی( ب ــار )اثربخش ــن معی ــق ای ــه تحق ــت ک ــر اس ــه ذک ــا الزم ب ام
مــالک عملکــرد موفــق طــرح تلقــی شــود؛ زیــرا ایــن معیــار تنهــا بــه یــک ســمت ماجــرا 
)ســتانده ها( معطــوف اســت و ســمت دیگــر )داده هــا( را از قلــم می آنــدازد. آنچــه در اینجــا 
اهمیــت دارد، بحــث ســود و هزینــه اســت. بــه عبــارت دیگــر، ِصــرِف اثربخــش بــودن یــک 
ــی نیســت و پرســش مهــم دیگــری کــه مطــرح  ــت آن کاف ــرای موفقی ــه ای ب ــدام مداخل اق
ــده  ــه دســت آم ــه( ب ــی )هزین ــا چــه بهای ــر یادشــده )ســود( ب ــن اســت کــه تأثی می شــود ای
ــده  ــرف ش ــق آن ص ــرای تحق ــه ب ــی ک ــا هزینه های ــده ب ــود کسب ش ــن س ــا ای ــت؟ و آی اس
اســت، تناســب دارد یــا خیــر؟ بنابرایــن معیــار دوم مــا در ارزیابــی میــزان موفقیــت طرح هــای 
شــهری بــر »توجیه پذیــری« آن اشــاره دارد و مبتنــی بــر ایــن پرســش ســاده اســت کــه طــرح 

مــورد نظــر تــا چــه حــد بــه لحــاظ اقتصــادی قابــل توجیــه اســت؟
ــا از دو منظــر  ــن طرح ه ــری ای ــت طرح هــای شــهری، توجیه پذی ــه ماهی ــا توجــه ب ــا ب ام
ــه ایجــادی  ــری توســعه ای. توجی ــری ایجــادی و توجیه پذی ــود: توجیه پذی مدنظــر خواهــد ب
ــه  ــوط اســت و ب ــه بررســی چرایــی و انگیزه هــای اصلــی آغــاز و ایجــاد طــرح مرب طــرح ب
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــن طرح ــدازی چنی ــدۀ راه آن ــا ای ــه آی ــردازد ک ــئله می پ ــن مس ــی ای ارزیاب
دورنمایــی کــه از آن وجــود داشــت، اصــوالً قابــل توجیــه اســت؟ یــا بــه عبارتــی، جنــس و 
میــزان ســود و هزینــه ای کــه طراحــان اقــدام ترســیم کرده انــد تــا چــه حــد بــا هــم همخوانــی 
دارد؟ امــا توجیــه توســعه ای بــه مراحــل بعــدی طــرح، یعنــی زمانــی کــه اقــدام بــه مرحلــه 
اجــرا درآمــده و بخشــی از آثــار آن آشــکار شــده، مربــوط اســت و بیشــتر بــا هــدف کشــف 
ــری  ــدم توجیه پذی ــا ع ــری ی ــرد. توجیه پذی ــورت می گی ــدام ص ــف اق ــوت و ضع ــاط ق نق
توســعه ای طــرح می توانــد چگونگــی ادامــه اجــرای طــرح را تحت الشــعاع قــرار دهــد، در 
حالــی کــه عــدم توجیه پذیــری ایجــادی طــرح ممکــن اســت بــه طــور کلــی حکــم بــه عــدم 

ــژاد، 1393: 6(.  ــد )فریدون ن ــرای آن ده اج
ــه طــور خالصــه ایــن اســت کــه اقدامــات  ــدان اشــاره کردیــم، ب ــه اینجــا ب ــا ب آنچــه ت
ــراه  ــت هم ــا موفقی ــوان ب ــی می ت ــهری را در صورت ــرح ش ــک ط ــب ی ــه در قال انجام گرفت
ــه لحــاظ اقتصــادی  ــر جــای گــذارد و دوم اینکــه ب ــار ملموســی ب دانســت کــه نخســت آث
ــه ای را  ــات مداخل ــیاری از اقدام ــا بس ــه م ــت ک ــر اس ــه ذک ــا الزم ب ــد. ام ــه باش ــل توجی قاب
ــرات ملموســی کــه در زمــان خــود  ــم کــه علی رغــم تأثی ــه کرده ای در ســطح شــهرها تجرب
ــا  ــت ب ــت، در نهای ــده اس ــر ش ــر آن ذک ــر اقتصــادی ب ــه از منظ ــی ک ــز توجیهات ــته و نی داش
عنــوان طرح هــای ناموفــق از آنهــا یــاد شــده اســت؛ زیــرا تأثیــرات برآمــده از ایــن اقدامــات، 
مانــدگاری چندانــی نداشــته و بــه صــورت موجــی زودگــذر و آنــی تنهــا موجبــات تبلیــغ 
رســانه ای و تدویــن گزارش هــاِی بــاب میــل مدیــران را بــرای ســازمان های مربــوط فراهــم 
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ــرح  ــهری مط ــای ش ــاره طرح ه ــه درب ــری ک ــم دیگ ــش مه ــن پرس ــت. بنابرای ــاخته اس س
ــن  ــد، ای ــی دارن ــرات ملموس ــا تأثی ــن طرح ه ــه ای ــرض اینک ــه ف ــه ب ــت ک ــن اس ــود ای می ش

تأثیــرات تــا چــه حــد »پایــدار« خواهــد بــود؟ 
ــه،  ــرای نمون ــت. ب ــوان پرداخ ــی می ت ــث مهم ــه مباح ــداری ب ــوع پای ــی موض در ارزیاب
یکــی از پرســش هایی کــه در زمینــه پایــداری آثــار طرح هــا مطــرح اســت، ایــن اســت کــه 
آیــا اساســاً اجــرای طــرح مــورد نظــر مبتنــی بــر یــک رویکــرد بلندمــدِت معطــوف بــه رفــع 
نیازهــای بنیــادی و زیرســاختی اســت، یــا متکــی بــه یــک رویکــرد ســازمانِی معطــوف بــه 
ــرای فراهــم ســاختن مواجهه هــای  ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــی و زودگــذر کــه بیشــتر ب ــِج آن نتای
ــه  ــازمانی ب ــداف س ــایر اه ــه س ــل ب ــالیانه و نی ــرد س ــای عملک ــن گزارش ه ــانه ای، تدوی رس
مرحلــه اجــرا درآمــده اســت؟ طبیعــی اســت کــه در حالــت دوم نمی تــوان انتظــار چندانــی 
داشــت کــه طــرح، آثــار پایــدار و بلندمــدت در حیطــه عملکــردِی خــود بــر جــای گــذارد. 
بحــث دیگــری کــه در همیــن زمینــه می تــوان بــه آن پرداخــت، میــزان اهتمــام مجریــان 
ــه عبــارت بهتــر،  ــه بحــث توانمندســازی گروه هــای هــدف در فراینــد اجراســت. ب طــرح ب
ــب  ــا رویکــرد غال ــرح می شــود کــه آی ــش مط ــن پرس ــرح، ای ــار ط ــداری آث در بحــث پای
ــیل ها  ــت پتانس ــوف بــه افزایــش و تقوی ــرح، معط ــب ط ــه در قال ــات انجام گرفت در اقدام
و توانمندی هــای شــهرونداِن در معــرِض طــرح و بــه تبــع آن تحقــق اهــداف متعالــی 
ــِی  ــی و مقطع ــِل موقت ــع و تعدی ــه رف ــا ب ــا تنه ــت، ی ــی و... اس ــی، محیط ــی، فرهنگ اجتماع
ــزان  ــد؟ بدیهــی اســت کــه می برخــی احتیاجــات و نواقــص موجــود در شــهر اکتفــا می کن
غلبــه هــر کــدام از رویکردهــای فــوق در طــرح مــورد بررســی در پایــداری آثــار و نتایــج 

ــت.  ــد داش ــری خواه ــر انکارناپذی آن تأثی
موضــوع بعــدی بــه مقولــه عدالــت توزیعــی مربــوط اســت. نگاهــی گــذرا بــه اهــداف و 
ایده هــای اولیــۀ بســیاری از طرح هــای شــهری حاکــی از آن اســت کــه کــه اکثریــت قریــب 
ــه اتفــاق ایــن طرح هــا، ماهیــت خدماتــی یــا حمایتــی دارنــد کــه در جریــان اجــرای آن،  ب
خدمــت یــا حمایــت خاصــی بیــن بخشــی از شــهروندان یــا تمامــی آنهــا توزیــع می شــود. 
ــدۀ  ــداف تعریف ش ــه در اه ــت ک ــی اس ــزء مقوله های ــی، ج ــت توزیع ــث عدال ــن بح بنابرای
اغلــب طرح هــای شــهری بــه وضــوح مــورد اشــاره قــرار گرفتــه و قابــل ردیابــی اســت. امــا 
ایــن مهــم در صورتــی قابــل حصــول خواهــد بــود کــه تقســیم بندی بودجــه ای طرح هــا در 
ــط  ــت باشــد و تقــدم رواب ــر عدال ــی ب ــن مناطــق، نواحــی و محــالت مختلــف شــهر مبتن بی
ــی در  ــات حمایت ــوب و تمرکــز اقدام ــش شــکاف شــمال و جن ــه افزای ــط منجــر ب ــر ظواب ب
ــای شــهری  ــان نمــود کــه طرح ه ــوان اذع ــای خــاص نگــردد. در مجمــوع می ت محدوده ه
ــرایطی  ــد در ش ــم می توانن ــد و ه ــری دارن ــش نابراب ــمت کاه ــه س ــت ب ــت حرک ــم قابلی ه
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ــن  ــد. ای ــن بخش هــای مختلــف جامعــه گردن ــری در بی ــه افزایــش شــکاف و نابراب منجــر ب
ــه  ــا ب ــوب ی ــمال و جن ــان ش ــری می ــه نابراب ــف از جمل ــکال مختل ــد در اش ــری می توان نابراب
تعبیــری بیــن مناطــق مختلــف شــهرداری، نابرابــری جنســیتی، نابرابــری آموزشــی، نابرابــری 

ــد. ــان ده ــود را نش ــا و... خ در فرصت ه
ــوان  ــوان شــد، می ت ــج طرح هــای شــهری عن ــداری نتای ــن آنچــه را در بحــث پای بنابرای
در یــک جملــه، اینگونــه خالصــه نمــود کــه: پایــداری نتایــج و آثــار ایــن طرح هــا 
ــازی و  ــر توانمندس ــی ب ــدِت مبتن ــرد بلندم ــک رویک ــاذ ی ــه اتخ ــوط ب ــادی من ــد زی تاح

عدالت محــوری از ســوی مجریــان آن اســت. 
در ارزیابــی عملکــرد طرح هــای شــهری، اگــر مــدل بــاال در معــرض شــواهد، داده هــا و 
اطالعــات الزم قــرار گرفتــه، بــه آزمــون گذاشــته شــود، محقــق را بــه نتایجــی دربــاره نحــوۀ 
عملکــرد طــرح مــورد بررســی در دســتیابی بــه اهــداف پیش بینــی شــده اش خواهــد رســاند، 
کــه ایــن نتایــج او را قــادر خواهــد ســاخت کــه دربــاره میــزان موفقیــت/ عــدم موفقیــت آن 

طــرح بــه قضــاوت بنشــیند.
امــا بدیهــی اســت کــه رســالت ایــن جنــس از پژوهش هــا تنهــا بــه ایــن موضــوع ختــم 
ــدی  ــرای گام بع ــروعی ب ــه ش ــه و نقط ــع مقدم ــده در واق ــت آم ــه دس ــج ب ــود و نتای نمی ش
مطالعــه، یعنــی ارائــه کاربســت اســت. امــا محتــوای کاربســت پیشــنهادی چنیــن پژوهشــی 
می بایــد کامــاًل در پیونــد بــا نتایــج بخــش قبلــی تدویــن گــردد. بــه عبــارت بهتــر، آگاهــی 
ــش  ــنهادی پژوه ــای پیش ــر راه کاره ــخصاً ب ــرح مش ــت ط ــدم موفقی ــت/ ع ــزان موفقی از می
ــن  ــق در تدوی ــی محق ــرد اصل ــه رویک ــود ک ــان نم ــوان اذع ــی می ت ــه نوع ــر دارد و ب تأثی
ــک  ــق، ی ــروه تحقی ــه گ ــت ک ــن الزم اس ــود. بنابرای ــد نم ــن خواه ــتی را تعیی ــام کاربس نظ

شکل 2- مدل پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد طرح های شهری
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ــاره  ــِش رو درب ــی پی ــناریوهای احتمال ــی س ــه عبارت ــا ب ــن ی ــای ممک ــی از حالت ه پیش بین
ــای  ــا، مدل ه ــن پیش بینی ه ــاس ای ــر اس ــد و ب ــته باش ــرح داش ــرد ط ــی عملک ــج ارزیاب نتای

ــد.  ــه نمای ــن را تهی ــی ممک ــای احتمال ــا حالت ه ــه ب مواجه
ــی  ــه ارزیاب ــه نتیج ــد ک ــا می گوی ــه م ــی ب ــاده عقل ــل س ــک تحلی ــتا، ی ــن راس در همی
ــا طــرح،  ــت باشــد: ی ــد خــارج از ســه حال ــان خیلــی کلــی نبای عملکــرد طــرح در یــک بی
ــرد  ــا عملک ــت؛ ی ــق اس ــش موف ــب اهداف ــه اغل ــتیابی ب ــی دارد و در دس ــرد مطلوب عملک
ــاط  ــار نق ــا در کن ــت؛ و ی ــق اس ــش ناموف ــب اهداف ــه اغل ــتیابی ب ــدارد و در دس ــی ن مطلوب

ــد.  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــرد آن را تح ــه عملک ــز دارد ک ــی نی ــاط ضعف ــش، نق قوت
در صــورت وقــوع هــر کــدام از ســناریوهای احتمالــی یادشــده، گــروه پژوهــش مطابــق با 
مــدل بــاال عمــل خواهــد کــرد. در صورتــی کــه بررســی ها حاکــی از موفقیــت کامــل طــرح 
در دســتیابی بــه اهــداف تعیین شــده باشــد، منطــق حکــم می کنــد کــه رویکــرد پژوهــش در 
بحــث پیشــنهاد و راهــکار مبتنــی بــر تــداوم وضعیــت فعلــی و تقویــت نقــاط قــوت آن باشــد. 

امــا اگــر نتیجــه ارزیابــی غیــر از حالــت اول باشــد، یعنــی در صــورت تحقق ســناریوهای 
دوم و ســوم، عــدم موفقیــت طــرح )یــا دســت کم عــدم موفقیــت کامــل آن( بــه عنــوان یــک 
ــئله ای  ــر مس ــرای ه ــت ب ــا کاربس ــکار ی ــه راه ــه ارائ ــا ک ــود و از آنج ــداد می ش ــئله قلم مس
ــت  ــدم موفقی ــل ع ــی عل ــت، بررس ــئله اس ــل آن مس ــه ها و عل ــناخت ریش ــتلزم ش ــود مس خ
طــرح در دســتیابی بــه همــه یــا بخشــی از اهــداِف مــورد انتظــار در واقــع گام بعــدی محقــق 

در انجــام پژوهــش خواهــد بــود. 
ــه دنبــال شناســایی نقاطــی خواهــد بــود کــه در واقــع  در بحــث علت یابــی، پژوهشــگر ب
ــه  ــتا، تجرب ــن راس ــت. در همی ــی اس ــل ردیاب ــات در آن قاب ــت اقدام ــدم موفقی ــه های ع ریش

شکل 3- سناریوهای احتمالی پیِش روی ارزیابی عملکرد طرح
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نویســنده در مطالعــه و ارزیابــی بیــش از ده مــورد از طرح هــای شــهری حاکــی از آن اســت 
ــه ســه بخــش  ــوان ب ــدام توســعه ای را می ت ــا عناصــر دســت اندرکار هــر اق کــه مکانیســم ها ی
اصلــی شــامل سیاســت گذاری و تصمیم ســازی، اجــرا و مشــارکت تقســیم نمــود. بــه عبــارت 
بهتــر، اگــر یــک اقــدام مداخلــه ای، از جملــه طرح هــای شــهری را بــه اجــزای اصلــی ســازنده 
آن تقســیم کنیــم، بــه ایــن واقعیــت خواهیــم رســید کــه ایــن طرح هــا بــه طــور کلــی از برخــی 
ــه در  ــده اند ک ــکیل ش ــارکتی تش ــم مش ــک مکانیس ــی و ی ــاختار اجرای ــک س ــا، ی تصمیم ه
ــه  ــه نقط ــن س ــد در ای ــل را بای ــه ها و عل ــرح، ریش ــت ط ــدم موفقی ــا ع ــت ی ــورت موفقی ص
جســت وجو کنیــم. بنابرایــن مــدل پیشــنهادی مــا بــرای بررســی علــل موفقیــت/ عــدم موفقیــت 

ــود. ــه صــورت شــکل شــماره 4 خواهــد ب طرح هــای شــهری ب
مــدل یادشــده بیانگــر ایــن مســئله اســت کــه ممکــن اســت مکانیســم اجرایــِی یــک طــرح 
کامــاًل صحیــح و قاعده منــد باشــد، امــا طــرح همچنــان عملکــرد و اثربخشــی مــورد انتظــار را 
ــل آن، اتخــاذ تصمیم هــای اشــتباه از ســوی طراحــان و سیاســت گذاران  نداشــته باشــد و دلی
اصلــی اقــدام باشــد. ایــن وضعیــت شــبیه بــه آن شــرایط جنگــی اســت کــه در آن، هرچنــد 
ســربازان شــجاع اند، موبه مــو از دســتورات فرمانــده پیــروی می کننــد و وظایــف محوله شــان 
را بــه نحــو احســنت انجــام می دهنــد، امــا در عملیــات شکســت می خورنــد. در اینجــا دلیــل 
شکســت آن اســت کــه تصمیم هایــی کــه در فرماندهــی گرفتــه شــده و در قالــب دســتورات 

شکل 4- مدل پیشنهادی برای علت یابی موفقیت/ عدم موفقیت طرح
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بــه ســربازان اعــالم می شــود، 
 تصمیم های نســنجیده ای هستند

 و یــا حتــی تصمیــم بــه جنــگ 
ــتباه  ــاً اش ــه اساس ــتور حمل و دس

ــت.  اس
دیگــری  حالت هــای  امــا 
هــم قابل تصور اســت کــه در آن 
علی رغــم اتخــاذ تصمیم هــای 
سنجیده، کارشناســانه و صحیح، 
عملکــرد  دلیــل  بــه  طــرح 
نادرســِت عناصــر اجرایــی و اجرا 

نشــدن ایــن تصمیم هــا در عمــل و یــا بــه دلیــل عــدم مشــارکت عناصــر تأثیرگــذار در فراینــد اجرای 
ــود.  ــی می ش ــار ناکام ــرح، دچ ط

در نهایــت حالــت محتمل تــری نیــز قابــل تصــور اســت کــه در آن هــر کــدام از عناصــر 
ــه  ــارغ از اینک ــد. ف ــرح دارن ــت ط ــدم موفقی ــا ع ــت ی ــخصی در موفقی ــهم مش ــه گانه، س س
کــدام یــک از حالت هــای یادشــده، احتمــال وقــوع بیشــتری خواهــد داشــت، برنامــه محقــق 
ــه در  ــی ک ــاس فنون ــر اس ــه ب ــود ک ــد ب ــورت خواه ــن ص ــه ای ــه ب ــه از مطالع ــن مرحل در ای
ــه آن اشــاره شــده اســت، ســهم هــر کــدام  ــن مــدل روشــی( ب ــه )تدوی بخــش بعــدی مقال
ــت  ــوده، کاربس ــبه نم ــرح محاس ــت ط ــدم موفقی ــت/ ع ــه گانه را در موفقی ــای س از بخش ه

پیشــنهادی را بــا اتــکا بــه نتایــج ایــن محاســبه تدویــن نمایــد. 
مــدل یادشــده بــه روشــنی گویــای ایــن مطلــب اســت کــه مطالعــۀ حاضــر از آنجــا کــه 
ــداف  ــق اه ــزان تحق ــع آن می ــه تب ــهری و ب ــای ش ــت طرح ه ــدم موفقی ــت/ ع ــه موفقی ریش
ــد،  ــیم می کن ــاختاری ترس ــردی و س ــوزه رویک ــا را در دو ح ــن طرح ه ــدۀ ای ــی ش پیش بین
بنابرایــن مــدل پیشــنهادی ایــن مطالعــه بــرای تدویــن کاربســت نیــز از همیــن مکانیســم پیــروی 
ــاط  ــر نق ــاً ب ــت دقیق ــام کاربس ــی نظ ــق در طراح ــروه تحقی ــر، گ ــارت بهت ــه عب ــد. ب می کن
ضعــف، یــا بــه عبارتــی عوامــل ریشــه اِی مؤثر بــر عملکــرد نامطلــوب طــرح تمرکــز دارد و در 
کاربســت پیشــنهادی درصــدد ارائــه پیشــنهادهایی در جهــت کم رنــگ ســاختن ایــن عوامــل 

ــود. ــه حداقــل رســاندن آن خواهــد ب و ب
حــال اگــر مدل هــای ارائه شــده در ایــن بخــش را در یــک شــکل کلــی کنــار هــم قــرار 
دهیــم، مــدل پیشــنهادِی مطالعــه حاضــر بــرای ارزیابــی و بهبــود عمکلــرد طرح هــای شــهری 

را بــه طــور خالصــه شــکل شــماره 6 خواهــد بــود.

شکل 5- مدل پیشنهادی برای تدوین و ارائه کاربست
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تدوین مدل روشِی ارزیابی و بهبود عملکرد طرح های شهری
همان طــور کــه اشــاره شــد، در بخــش قبلــی ســعی کردیــم تــا مدلــی نظــری بــرای ارزیابــی 
ــون  ــا و فن ــه روش ه ــی ک ــا زمان ــا ت ــم. ام ــه دهی ــهری ارائ ــای ش ــرد طرح ه ــود عملک و بهب
ــج  ــه نتای ــت ک ــی اس ــود، بدیه ــق نش ــن و تدقی ــش تعیی ــدان پژوه ــدل در می ــن م ــرای ای اج
ایــن مطالعــه، ســودمندی الزم را بــرای پژوهشــگران ایــن عرصــه در بــر نخواهــد داشــت. بــر 
همیــن اســاس در ایــن قســمت ســعی کرده ایــم تــا فراینــد روشــِی انجــام پژوهــش در زمینــه 

شکل 6- مدل نظری پیشنهادی برای ارزیابی و بهبود عملکرد طرح های شهری
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ــا کنــار هــم قــرار دادن اجــزای  ارزیابــی طرح هــای شــهری را ترســیم نمــوده، در نهایــت ب
ایــن فراینــد، مــدل روشــِی پیشــنهادی مطالعــه را ارائــه نماییــم. 

فراینِد انجام پژوهش
مــدل پیشــنهادی ایــن مطالعــه در بعــِد روشــی، فراینــدی شــش مرحلــه ای را بــرای اجــرای 

ــد: ــه می کن ــدان پژوهــش طراحــی و ارائ مــدل نظــری یادشــده در می
ــورد انتظــار طــرح:  ــرات م ــدل تأثی ــق م ــل و تدقی ــی و تکمی ــه مقدمات ــه اول: مطالع مرحل
ارزیابــی عملکــرد طــرح شــهری بــا یــک مطالعــه مقدماتــی آغــاز می شــود کــه در جریــان 
ایــن مطالعــه، محقــق تــالش می کنــد تــا بــا بررســی اســناد موجــوِد مرتبــط بــا طــرح مــورد 
مطالعــه اش شــامل هرگونــه گــزارش عملکــرد، گزارش هــای مالــی، گزارش هــای ســالیانه، 
ــا  ــی ب ــام مصاحبه های ــز انج ــین و... و نی ــات پیش ــق، مطالع ــه مناط ــوط ب ــای مرب گزارش ه
طراحــان، مدیــران و مجریــان طــرح، بــه اطالعــات جامــع و دقیــق از اهــداف و حوزه هــای 
تأثیــر طــرح دســت یابــد و بــا اســتفاده از ایــن اطالعــات، مــدل تأثیــرات مــورد انتظــار طــرح 

را کــه طــرح اولیــه آن در بخــش قبــل ارائــه شــد، تکمیــل کنــد. 
مرحلــه دوم: ارزیابــی عملکــرد طــرح از طریــق مطالعــه پیمایشــی و مصاحبــه بــا ذی نفعــان: 
در ایــن مرحلــه، بــا اســتناد بــه مــدل پیشــنهادی ارزیابــی اثربخشــی )مــدل مبتنــی بــر رضایــت 
گروه هــای ذی نفــع(، الزم اســت کــه مــدل مــورد انتظــار تأثیــرات در قالــب یــک مطالعــه 
ــرادی  ــخص اف ــور مش ــه ط ــع )ب ــای ذی نف ــرض آرای گروه ه ــنامه( در مع ــی )پرسش پیمایش
ــر  ــق ه ــزان تحق ــرد و می ــرار گی ــد( ق ــرار دارن ــرح ق ــای ط ــار و پیامده ــرض آث ــه در مع ک
ــود.  ــری ش ــاری اندازه گی ــی و آم ــزار کم ــا اب ــرح ب ــدۀ ط ــی ش ــداف پیش بین ــدام از اه ک
همچنیــن در ایــن مرحلــه بــرای مستندســازی یافته هــای پیمایشــی و همچنیــن بررســی میــزان 
ــا  ــی ب ــی تکمیل ــه مصاحبه های ــت ک ــرات آن، الزم اس ــداری اث ــرح و پای ــری ط توجیه پذی
برخــی از ذی نفعــان انجــام شــود و در نهایــت از مجمــوع یافته هــای حاصــل از پیمایــش و 
ــاره اثربخشــی طــرح، توجیه پذیــری  ــه یــک جمع بنــدی درب ــوای مصاحبه هــا ب تحلیــل محت
و پایــداری نتایــج مــورد نظــر دســت یابــد. نتایــج ایــن ســه بخــش در کنــار هــم، ارزیابــی 

کلــی محقــق از عملکــرد طــرح را شــکل خواهــد داد. 
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــات و حمایت ه ــع خدم ــری در توزی ــزان براب ــی می ــوم: ارزیاب ــه س مرحل
فــن تاپســیس فــازی: همان طــور کــه در بخــش نظــری نیــز اشــاره شــد، یکــی از مهم تریــن 
شــاخص هایی کــه در ارزیابــی عملکــرد طرح هــای شــهری مدنظــر قــرار می گیــرد، 
بحــث برابــری در توزیــع خدماتــی اســت کــه در قالــب ایــن طرح هــا بــه شــهروندان 
ــت.  ــوان بهــره گرف ــازی می ت ــن تاپســیس ف ــن بررســی از ف ــرای انجــام ای ــه می شــود. ب ارائ
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ــتاندارد  ــای اس ــری از روش ه ــه نمونه گی ــق در مرحل ــت محق ــر اس ــور بهت ــن منظ ــرای ای ب
ــرای  ــکان را ب ــن ام ــری، ای ــوع نمونه گی ــن ن ــرد. ای ــره گی ــه آی)3( به ــری خوش نمونه گی
ــتخراج و  ــی و اس ــای پیمایش ــردآوری داده ه ــس از گ ــه پ ــد آورد ک ــم خواه ــق فراه محق
کدگــذاری آنهــا، در یــک ســمت، خوشــه هایی از گروه هــای هدف)گزینه هــا( را در 
اختیــار داشــته باشــد و در ســمت دیگــر، شــاخص هایی کــه امتیــاز هــر خوشــه در آن قابــل 
ــاس  ــر اس ــه ها ب ــدی خوش ــرای رتبه بن ــه الزم ب ــواد اولی ــی م ــا(؛ یعن ــت )معیاره ــبه اس محاس
معیارهــا بــا اســتفاده از فــن تاپســیس. در انتهــای ایــن مرحلــه، خوشــه های مــورد بررســی بــر 
اســاس میــزان بهره منــدی از خدمــات حمایتــی طــرح رتبه بنــدی می شــود و میــزان برابــری/ 
ــه ها از  ــن خوش ــه ها و کم بهره تری ــن خوش ــن بهره مندتری ــده، همچنی ــبه ش ــری محاس نابراب
ــروه  ــال گ ــت، کمک ح ــه کاربس ــج در ارائ ــن نتای ــود. ای ــایی می ش ــرح شناس ــات ط خدم

ــود. تحقیــق خواهــد ب

کاربرد فن Fuzzy TOPSIS: ارزیابی میزان برابری در توزیع خدمات و حمایت ها 
ــه راه حــل ایــده آل1«  ــر اســاس مشــابهت ب تاپســیس مخفــف عبــارِت »روش هــای ترجیــح ب
ــه می شــود.  ــه پرداخت ــی m گزین ــه ارزیاب ــار ب ــا اســتفاده از n معی ــن تاپســیس ب اســت. در ف
بنابرایــن بــه هــر گزینــه بــر اســاس هــر معیــار، امتیــازی داده می شــود. ایــن امتیــاز می توانــد 
یــک داده واقعــی ماننــد ســن، وزن یــا قیمــت گزینــه مــورد نظــر باشــد یــا بــر اســاس طیــف 
لیکــرت و ارزیابــی کیفــی باشــد. منطــق اصولــی مــدل تاپســیس، راه حــل ایــده آل )مثبــت( و 
راه حــل ایــده آل منفــی را تعریــف می کنــد. راه حــل ایــده آل )مثبــت(، راه حلــی اســت کــه 
معیــار ســود را افزایــش و معیــار هزینــه را کاهــش می دهــد. گزینــه بهینــه، گزینــه ای اســت 
کــه کمتریــن فاصلــه را از راه حــل ایــده آل و در عیــن حــال دورتریــن فاصلــه را از راه حــل 
ایــده آل منفــی دارد. ایــن مــدل در نهایــت، یــک رتبه بنــدی از گزینه هــا ارائــه می دهــد کــه 
در آن، گزینه هایــی کــه بیشــترین تشــابه را بــا راه حــل ایــده آل داشــته باشــند، رتبــه باالتــری 

ــد )حبیبــی و دیگــران، 1393: 117(.  کســب می کنن
در ارزیابــی عملکــرد طرح هــای شــهری، محقــق می توانــد بــرای بررســی میــزان 
برابــری در توزیــع خدمــات و حمایت هــا )عدالــت توزیعــی( از فــن یادشــده اســتفاده کنــد. 
ــه  ــه طــور مشــخص داده هــای مربــوط ب بــرای ایــن کار از داده هــای حاصــل از پیمایــش )ب
ــا در  ــن داده ه ــه ای ــرای اینک ــا ب ــت. ام ــره گرف ــوان به ــی( می ت ــات حمایت ــی خدم اثربخش
قالــب مــدل تاپســیس قابــل اســتفاده شــوند، الزم اســت تغییراتــی در آنهــا ایجــاد شــود کــه 
ــنامه( و  ــای پرسش ــی )گویه ه ــای ارزیاب ــدد معیاره ــذارِی مج ــِش آن، کدگ ــن بخ مهم تری

ــا جــدول شــماره 1 اســت.  ــق ب ــد مطاب انتخــاب کدهــای جدی

1- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
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جدول 1- اعداد فازی مثلثی معادل طیف هفت درجه ای جهت ارزیابی گزینه ها
معادل فازی متغیر زبانی

)0, 0, 1( )Very poor( خیلی ضعیف
)0, 1, 3( )Poor( ضعیف
)1, 3, 5( )Medium poor( ضعیف تا متوسط
)3, 5, 7( )Fair( متوسط
)5, 7, 9( )Medium good( تقریباً خوب

)7, 9, 10( )Godd( خوب
)9, 10, 10( )Very good( خیلی خوب

مأخذ: )همان: 125(
ــی و  ــورد ارزیاب ــای م ــوان گزینه ه ــه عن ــی ب ــورد بررس ــه های م ــل، خوش ــن تحلی در ای
ــای  ــوان معیاره ــه عن ــی ب ــات حمایت ــدی از خدم ــزان بهره من ــه می ــوط ب ــاخص های مرب ش
ارزیابــی عمــل خواهنــد نمــود. همان طــور کــه اشــاره شــد، در نتیجــۀ ایــن بررســی، 
رتبه بنــدی خوشــه ها بــر اســاس میــزان بهره منــدی از خدمــات، فاصلــه بهره مندتریــن 
ــی  ــی ارزیاب ــت توزیع ــی شــاخص عدال ــه طــور کل ــن خوشــه ها و ب خوشــه ها و کم بهره تری

می شــوند.
ــا بهره گیــری  ــارم: ارزیابــی نقــاط ضعــف، قــوت، تهدیــد و فرصــت طــرح ب ــه چه مرحل
ــا اســتفاده از تمــام اطالعــات بــه دســت آمــده از  از فــن ســوات1: در ایــن مرحلــه محقــق ب
ــه توصیــف  ــا ذی نفعــان، ب ــه ب بررســی اســناد، مطالعــه پیمایشــی و مصاحبه هــای انجام گرفت
دقیقــی از کلیــۀ ویژگی هــای طــرح مــورد مطالعــه اش دســت یافتــه اســت و ایــن اطالعــات 
ــر اســاس مــدل یادشــده، نقــاط قــوت،  ــد. ب ــب مــدل ســوات ســازمان دهی می کن را در قال
بــا تک تــِک گروه هــای ذی نفــع  ارتبــاط  تهدید هــای طــرح در  ضعــف، فرصــت و 

ــود.  ــه می ش ــوات ارائ ــدل س ــول م ــب معم ــده، در قال ــته بندی ش دس
مرحلــه پنجــم: بررســی علــل و ریشــه های موفقیــت/ عــدم موفقیــت طــرح: تــا ایــن مرحلــه 
از مطالعــه، گــروه تحقیــق بــه نتایجــی دربــاره عملکــرد طــرح دســت یافتــه اســت کــه ایــن 
ــه اهــداف تعییــن  ــه نوعــی میــزان موفقیــت یــا عــدم موفقیــت طــرح در دســتیابی ب نتایــج ب
ــت  ــت/ عــدم موفقی ــرای ریشــه یابی موفقی ــه ب ــن در ادام ــد. بنابرای شــده اش را نشــان می ده
ــوای  ــل محت ــی - تحلی ــای پیمایش ــامل یافته ه ــه وجهی ش ــک روش س ــوان از ی ــرح می ت ط

ــرد: ــتفاده ک ــا اس ــدی علت ه ــله مراتبی2 و اولویت بن ــل سلس ــا -، تحلی مصاحبه ه

1- SWOT
2- AHP
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تحلیــل محتــوای مصاحبه هــا: یکــی از مهم تریــن محورهایــی کــه الزم اســت در 
ــت  ــزان موفقی ــرد، می ــرار گی ــورد پرســش و بحــث ق ــان م ــه ذی نفع ــوط ب مصاحبه هــای مرب
ــن  ــت. بنابرای ــت آن اس ــدم موفقی ــا ع ــت ی ــل در موفقی ــل دخی ــع آن، عوام ــه تب ــرح و ب ط
تحلیــل محتــوای ایــن بخــش از مصاحبه هــا، مقوله هایــی را دربــاره علــل و ریشــه های 
موفقیــت/ عــدم موفقیــت طــرح در اختیــار گــروه تحقیــق قــرار خواهــد داد، کــه الزم اســت 
ایــن مقوله هــا پــس از اســتخراج و کدگــذاری تحلیــل شــوند و در نهایــت علــل مســئله در 
ــل مشــارکتی و  ــی )تصمیم ســازی(، عوام ــل مدیریت ــی، شــامل عوام ــه اصل ــب ســه مقول قال

ــود.  ــه ش ــته بندی و ارائ ــی، دس ــل اجرای عوام
ــه  ــه در مرحل ــی ک ــت عوامل ــا: فهرس ــدی علت ه ــله مراتبی و اولویت بن ــل سلس تحلی
قبــل بــه عنــوان علــل موفقیــت یــا عــدم موفقیــت طــرح شناســایی شــده اند، در ایــن مرحلــه 
ــاس  ــر اس ــه، ب ــرار گرفت ــان ق ــی از کارشناس ــار گروه ــنامه AHP در اختی ــب پرسش در قال
ــش،  ــه از پژوه ــن مرحل ــام ای ــا اتم ــود. ب ــام می ش ــاخص ها انج ــه ش ــی ب ــا وزن ده رأی آنه
ــرآوردی از ســهم هــر یــک از مقوله هــای ســه گانه )عوامــل  ــه ب ــد ب ــق می توان گــروه تحقی
مدیریتــی، اجرایــی و مشــارکتی( و نیــز شــاخص های تشــکیل دهنده ایــن مقوله هــا در 
موفقیــت یــا عــدم موفقیــت طــرح دســت یافتــه، ایــن نتایــج را بــه صــورت کمــی و درصــدی 

ارائــه دهــد. 

تحلیل سلسله مراتبی AHP: بررسی علل موفقیت/ عدم موفقیت طرح های شهری
فــن AHP، یکــی از کارآمدتریــن مدل هــای تصمیم گیــری و برنامه ریــزی چندمتغیــره 
ــره باشــد کــه نخســت  ــری چندمتغی ــد یــک تصمیم گی ــی می توان اســت. یــک مســئله، زمان
دارای چنــد شــاخص بــوده و دوم اینکــه هــدف، اولویت بنــدی گزینه هــا یــا انتخــاب 
گزینه هــای برتــر از میــان چنــد گزینــه باشــد. در شناســایی علــل موفقیــت/ عــدم موفقیــت 
ــه از  ــاخص های برگرفت ــا ش ــل ی ــن عوام ــس از تعیی ــد پ ــق می توان ــهری محق ــای ش طرح ه
مصاحبــه بــا ذی نفعــان، بــه اولویت بنــدی مقوله هــای تأثیرگــذار بــر موفقیــت/ عــدم موفقیــت 
طــرح بــر اســاس تنظیــم پرسشــنامه AHP، امتیازدهــی بــه مقوله هــای آن بــه وســیله تعــدادی 
ــردازد.  ــزار Expert Choice بپ ــا در نرم آف ــدی آنه ــت اولویت بن ــان و در نهای از کارشناس
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AHP جدول 2- راهنمای مقایسه زوجی متغیرها با استفاده از روش

توضیح j نسبت به i وضعیت مقایسه ارزش

شاخص i نسبت به j اهمیت برابر دارد. ترجیح یکسان 
Equally Preferred 1

گزینه یا شاخص i نسبت به j کمی مهم تر است. کمی مرجح 
Moderately Preferred 3

گزینه یا شاخص i نسبت به j مهم تر است. خیلی مرجح 
Strongly Preferred 5

گزینه i، ارجحیت خیلی بیشتری از j دارد. خیلی زیاد مرجح 
Very strongly Preferred 7

گزینه i از j مطلقاً مهم تر و قابل مقایسه با j نیست. کاماًل مرجح 
Extremely Preferred 9

ارزش های بینابین را نشان می دهد. بینابین 8-6-4-2

ــرا  ــده اج ــی یادش ــه پیمایش ــان مطالع ــه در جری ــنامه ای ک ــی: در پرسش ــای پیمایش یافته ه
می شــود، عــالوه بــر پرســش های مربــوط بــه اثربخشــی طــرح، الزم اســت پرســش هایی نیــز 
دربــاره ارزیابــی عملکــرد کلــی طــرح و میــزان موفقیــت آن از پاســخگویان پرســیده شــود و 
ــا عــدم موفقیــت طــرح مطــرح  ــاره علــل موفقیــت ی ــا پاســخ ها، پرســش هایی درب متناســب ب
شــود. نتایــج ایــن بررســی در کنــار نتایــج دو بخــش قبلــی قــرار می گیــرد و جمع بنــدی نهایــی 

ــاره علــل و ریشــه های موفقیــت/ عــدم موفقیــت طــرح شناســایی می شــود. درب
مرحلــه ششــم: ارائــه کاربســت بــا اســتناد بــه نتایــج علت یابــی: بــا رونــدی کــه ترســیم شــد، 
تــا ایــن بخــش از مطالعــه، گــروه پژوهــش بایــد بــه نتایجــی دربــاره ارزیابــی عملکــرد طــرح، 
میــزان موفقیــت طــرح در دســتیابی بــه اهــداف مــورد انتظــار، نقــاط ضعــف و قــوت طــرح، 
علــل و ریشــه های موفقیــت و عــدم موفقیــت و ســهم هــر کــدام از عوامــل مدیریتــی، اجرایــی 
و مشــارکتی در ایــن موفقیــت/ عــدم موفقیــت دســت یابــد. در صــورت تحقــق ایــن اهــداف، 
ــردی  ــل رویک ــدام از عوام ــر ک ــه ه ــهمی ک ــاس س ــر اس ــق ب ــه محق ــت ک ــه الزم اس در ادام
)مدیریــت و تصمیــم( و ســاختاری )مشــارکت و اجــرا( در موفقیــت/ عــدم موفقیــت طــرح 
ایفــا می کنــد، بــه تدویــن پیشــنهادها و راه کارهــای رویکــردی و ســاختاری پژوهــش بپــردازد. 
بــرای ایــن کار محقــق می توانــد از تحلیــل ســناریو بهــره گیــرد و تــالش کنــد تــا کاربســت 

پیشــنهادی را بــا در نظــر گرفتــن ســناریوهای احتمالــی ممکــن تهیــه و تنظیــم کنــد. 
ــود عملکــرد  ــی و بهب ــه ارزیاب ــا مراحــل انجــام پژوهــش در زمین ــا اینجــا ســعی شــد ت ت
ــرای اجــرای ایــن مراحــل شناســایی  ــزار و فنــون الزم ب طرح هــای شــهری معرفــی شــود و اب
شــود. حــال اگــر مراحــل روشــِی یادشــده در ایــن بخــش را در یــک شــکل کلــی کنــار هــم 
قــرار دهیــم، مــدل روشــِی نهایــی مطالعــه حاضــر بــرای ارزیابــی و بهبــود عمکلــرد طرح هــای 

ــه صــورت زیــر می تــوان ترســیم کــرد: شــهری را ب
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شکل 7- فرایند ارزیابی کاربست در جهت بهبود آن

شکل 8- مدل روشِی پیشنهادی برای ارزیابی و بهبود عملکرد طرح های شهری
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جمع بندی و نتیجه گیری
نقطــه شــروع مقالــه حاضــر، تمایــزی اســت کــه می تــوان بیــن دو دســته از اقدامــات 
ــن  ــود. ای ــرار نم ــهری برق ــای ش ــهری و طرح ه ــای ش ــی پروژه ه ــهر، یعن ــه ای در ش مداخل
تمایــز از ایــن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه ارزیابــی عملکــرد ایــن دو دســته از اقدامــات 
مداخلــه ای، وضعیــت متفاوتــی دارد. بخشــی از ایــن تفــاوت، همان طــور کــه اشــاره شــد، 
ــوط  ــهری مرب ــای ش ــه طرح ه ــوب در زمین ــرد مطل ــی عملک ــای ارزیاب ــدان مدل ه ــه فق ب
اســت و بخــش دیگــر بــه دشــواری ارزیابــی ایــن طرح هــا بازمی گــردد. فراینــد اجــرا و نیــز 
پیامدهــای طرح هــای شــهری از نظــر ماهیــت بــا پروژه هــای شــهری کــه در زمــان و مــکان 
ــی گســترده در  ــا معمــوالً شــامل اقدامات ــن طرح ه ــد. ای مشــخصی اجــرا می شــوند، متفاوتن
ــی همــراه اســت.  ــی و مکان ــداوم زمان ــا ت ســطح شــهر هســتند کــه اجــرای آن اصطالحــاً ب
ــی  ــده اســت. ایــن مســئله، ارزیاب ــز گســترده، متعــدد و پراکن ــه نتایــج آنهــا نی بنابرایــن دامن
ــی  ــواری های اساس ــا دش ــده را ب ــج تعیین ش ــه نتای ــتیابی ب ــا در دس ــت طرح ه ــزان موفقی می

ــد.  ــه رو می کن روب
ــاهد  ــواره ش ــه ای هم ــات مداخل ــرد اقدم ــی عملک ــث ارزیاب ــاس در بح ــن اس ــر همی ب
ــری در  ــی و دقیق ت ــی عین ــزار و مدل هــای ارزیاب ــن هســتیم کــه پروژه هــای شــهری از اب ای
ــوارد  ــب م ــد در اغل ــر، هرچن ــارت بهت ــه عب ــد. ب ــهری برخوردارن ــای ش ــا طرح ه ــه ب مقایس
ــره  ــرد به ــی عملک ــم های ارزیاب ــی مکانیس ــهری از برخ ــای ش ــری طرح ه ــازمان های مج س
ــن  ــناد ای ــیو اس ــوالً در آرش ــا معم ــن طرح ه ــرد ای ــی عملک ــای ارزیاب ــد و گزارش ه می برن
ــت  ــی از آن اس ــا حاک ــن گزارش ه ــه ای ــی ب ــی اجمال ــی اند، نگاه ــل دسترس ــازمان ها قاب س
ــه  ــاًل معطــوف ب ــران و کام ــل مدی ــاب می ــاِی ب ــع گزارش ه ــا در واق کــه بخــش اعظــم آنه
اهــداف ســازمانی اســت. همچنــان کــه حتــی اقداماتــی کــه عــدم موفقیــت آنهــا در دســتیابی 
ــای  ــز دارای گزارش ه ــت، نی ــده اس ــرز ش ــردم مح ــوم م ــرای عم ــده ب ــداف تعیین ش ــه اه ب

ــتند.  ــوط هس ــازمان های مرب ــق در س ــرد موف عملک
ــه  ــوان اذعــان نمــود کــه طرح هــای شــهری ب ــی می ت ــدی کل ــن در یــک جمع بن بنابرای
ــا پروژه هــای شــهری دارنــد، کمتــر و بــه ســختی  دلیــل ماهیــت متفاوتــی کــه در مقایســه ب
ــئله را  ــن مس ــل ای ــن دالی ــد. مهم تری ــرار می گیرن ــی ق ــرد واقع ــی عملک ــرض ارزیاب در مع
ــی  ــای ارزیاب ــدان مدل ه ــهری« و »فق ــای ش ــی طرح ه ــواری ارزیاب ــه »دش ــد در دو مقول بای
ــن  ــیاری از ای ــه بس ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــت وجو ک ــوزه جس ــن ح ــرد« در ای عملک
ــوۀ  ــه نح ــه ای ک ــد؛ مطالع ــی دقیق ان ــه و ارزیاب ــی، مطالع ــد بررس ــدت نیازمن ــه ش ــا ب طرح ه
ــازی،  ــت گذاری و تصمیم س ــف سیاس ــطوح مختل ــا را در س ــن طرح ه ــرد ای ــرا و عملک اج
اجــرا و مشــارکت بررســی کنــد، نقــاط ضعــف و قــوت آن را آشــکار ســازد و در نهایــت 
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راه کارهایــی در جهــت بهبــود عملکــرد آن ارائــه نمایــد. بــر همیــن اســاس در مطالعــه حاضر 
ســعی کردیــم تــا بــا بهره گیــری از رویکردهــای نظــری موجــود و نیــز بهره گیــری از نتایــج 
ــی و  ــرای ارزیاب ــی ب ــری - روش ــی نظ ــوزه، الگوی ــن ح ــه در ای ــای انجام گرفت پژوهش ه

ــم.  ــه دهی ــود عملکــرد طرح هــای شــهری ارائ بهب
ــاخص  ــه ش ــنجش س ــا س ــهری را ب ــای ش ــرد طرح ه ــری، عملک ــد نظ ــدل در بع ــن م ای
اصلــی، شــامل اثربخشــی، توجیه پذیــری و پایــداری نتایــج قابــل ارزیابــی می دانــد کــه هــر 
کــدام از ایــن شــاخص ها از رونــد ســنجش و ارزیابــی متفاوتــی پیــروی می کننــد. رویکــرد 
اصلــی مــا در ســنجش اثربخشــی طرح هــای شــهری مبتنــی بــر رضایــت گروه هــای ذی نفــع 
ــدل  ــن م ــن رویکــرد، تدوی ــرای اجــرای ای ــه حاضــر ب اســت و مکانیســم پیشــنهادی مطالع
مــورد انتظــار از تأثیــرات طــرح و ســنجش میــزان انطبــاق ایــن مــدل بــا مــدل مشاهده شــده 

تأثیــرات اســت. 
نــوع توجیه پذیــری  در بحــث ارزیابــی توجیــه اقتصــادی طرح هــای شــهری، دو 
ــب  ــت. ترکی ــوده اس ــر ب ــعه ای مدنظ ــری توس ــادی و توجیه پذی ــری ایج ــامل توجیه پذی ش
ــرح  ــک ط ــری ی ــزان توجیه پذی ــدی از می ــد برآین ــم می توان ــار ه ــاخص در کن ــن دو ش ای
ــداری  ــی پای ــاره ارزیاب ــد. درب ــرار ده ــق ق ــار محق ــادی را در اختی ــر اقتص ــهری از منظ ش
نتایــج طرح هــای شــهری نیــز مطالعــه حاضــر، ســه شــاخص مهــم شــامل عدالــت توزیعــی، 
ــوان  ــه عن ــدت را ب ــای بلندم ــه رویکرده ــکا ب ــزان ات ــای هــدف و می توانمندســازی گروه ه
ــه  ــت ک ــد اس ــد و معتق ــی می کن ــهری معرف ــای ش ــداری طرح ه ــی پای ــاخص های ارزیاب ش
پایــداری نتایــج و آثــار ایــن طرح هــا تاحــد زیــادی منــوط بــه اتخــاذ رویکــردی بلندمــدت 

ــت.  ــان آن اس ــوی مجری ــوری از س ــازی و عدالت مح ــر توانمندس ــی ب مبتن
ــای  ــت طرح ه ــدم موفقی ــت/ ع ــل موفقی ــه یابی عل ــاره ریش ــن درب ــه همچنی ــن مطالع ای
شــهری بــا اســتناد بــه ایــن واقعیــت کــه طرح هــا بــه طــور کلــی از برخــی تصمیم هــا، یــک 
ــد  ــه می ده ــی ارائ ــده اند، مدل ــکیل ش ــارکتی تش ــم مش ــک مکانیس ــی و ی ــاختار اجرای س
ــی  ــت طــرح را در ســه حــوزه یادشــده، یعن ــا عــدم موفقی ــت ی ــل موفقی کــه ریشــه ها و عل

سیاســت گذاری، اجــرا و مشــارکت جســت وجو می کنــد. 
ــه  از آنجــا کــه مــدل یادشــده، ریشــۀ موفقیــت/ عــدم موفقیــت طرح هــای شــهری و ب
ــا را در دو حــوزه رویکــردی  ــن طرح ه ــی شــدۀ ای ــداف پیش بین ــق اه ــزان تحق ــع آن می تب
)سیاســت گذاری( و ســاختاری )اجــرا و مشــارکت( ترســیم می کنــد، بنابرایــن مــدل 
ــد.  ــز از همیــن مکانیســم پیــروی می کن ــرای تدویــن کاربســت نی پیشــنهادی ایــن مطالعــه ب
مطابــق بــا ایــن مــدل، گــروه تحقیــق در طراحــی نظــام کاربســت دقیقــاً بــر نقــاط ضعــف، 
ــز دارد و در  ــرح تمرک ــوب ط ــرد نامطل ــر عملک ــر ب ــه اِی مؤث ــل ریش ــی عوام ــه عبارت ــا ب ی
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کاربســت پیشــنهادی درصــدد ارائــه پیشــنهادهایی در جهــت کمرنــگ ســاختن ایــن عوامــل 
ــود. ــل رســاندن آن خواهــد ب ــه حداق و ب

امــا بدیهــی اســت کــه مــدل نظــرِی ارائه شــده تــا زمانــی کــه مجهــز بــه روش هــا و فنــون 
اجــرای آن در میــدان پژوهــش نباشــد، ســودمندی الزم را بــرای پژوهشــگران ایــن عرصــه 
در بــر نخواهــد داشــت. بــر همیــن اســاس در بخــش دوم ایــن مطالعــه ســعی کردیــم تــا بــه 
فراینــد روشــِی اجــرای ایــن مــدل بپردازیــم. ایــن فراینــد در شــش مرحلــه شــامل مطالعــه 
مقدماتــی و تکمیــل و تدقیــق مــدل تأثیــرات مــورد انتظــار طــرح، ارزیابــی عملکــرد طــرح 
ــع  ــری در توزی ــزان براب ــی می ــان، ارزیاب ــا ذی نفع ــه ب ــی و مصاحب ــه پیمایش ــق مطالع از طری
ــا اســتفاده از فــن تاپســیس فــازی، ارزیابــی نقــاط ضعــف، قــوت،  خدمــات و حمایت هــا ب
تهدیــد و فرصــت طــرح بــا بهره گیــری از فــن ســوات، بررســی علــل و ریشــه های موفقیــت/ 
عــدم موفقیــت طــرح و ارائــه کاربســت بــا اســتناد بــه نتایــج علت یابــی طراحــی شــده و بــا 
کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن شــش مــورد، مــدل روشــِی پیشــنهادِی مطالعــه بــرای ارزیابــی و 

ــه شــد.  بهبــود عملکــرد طرح هــای شــهری ارائ
مــدل نظــری و روشــِی ارائه شــده در ایــن مطالعــه را نویســندگان همیــن مقالــه در 
ــود عملکــرِد چهــار مــورد از طرح هــای شــهری اجراشــده در شــهر تهــران،  ــی و بهب ارزیاب
ــت از  ــرح حمای ــهری )1395(، ط ــر ش ــوران مض ــا جان ــارزه ب ــرل و مب ــرح کنت ــامل ط ش
ــوروزی )1398( و طــرح اســتقبال از مهــر )1398(  ــدارس )1396(، طــرح پیاده راه هــای ن م
اســتفاده کردنــد کــه نتایــج موفقیت آمیــزی بــه همــراه داشــته اســت. امیــد اســت ایــن مــدل 
پیشــنهادی دســت کم بــا ارائــه خطــوط کلــی پژوهــش در زمینــه ارزیابــی و بهبــود عملکــرد 
طرح هــای شــهری، کمکــی هرچنــد انــدک بــرای پژوهشــگران ایــن حــوزه فراهــم نمایــد.
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پی نوشت ها
ــی در  ــز فعالیت ــوی، تمرک ــان مول ــدوده خیاب ــی مح ــیب های اجتماع ــش آس ــدف کاه ــا ه ــه ب ــرح ک ــن ط 1. ای
حــوزه پرنــدگان زینتــی، جلوگیــری از قاچــاق ایــن حیوانــات، کاهــش خطــر شــیوع آنفوالنــزای مرغــی و... بــه 
مرحلــه اجــرا درآمــد، در دوره اجــرا برخــورد تبعیض آمیــزی بــا گروه هــای مختلــف ذی نفــع داشــته و منجــر بــه 
کنــده شــدن بخشــی از کســبه از مأمــن چندیــن و چندســالۀ خــود و حتــی بیــکار شــدن عــده ای از آنهــا شــد کــه 
اتفاقــاً بخــش ســالم و کم مســئله در ایــن حــوزه بــه شــمار می رفتنــد. در حالــی کــه گروه هــای دیگــر ذی نفــع، 
ــر،  ــار شــهر حضــور داشــتند و از همــه مهم ت ــه برخــی از واحدهــای پرنده فروشــی کــه در گوشــه و کن از جمل
ــات را  ــاق حیوان ــث قاچ ــز بح ــوی و نی ــدوده مول ــیب های مح ــتر آس ــه بیش ــی ک ــای دست فروش پرنده فروش ه
رهبــری می کردنــد، کمــا فــی الســابق در همــان مــکان قبلــی حضــور داشــتند و پذیــرای حجــم انبــوه مشــریانی 
بودنــد کــه در غیــاب کســبه اصلــی ایــن صنــف بــرای خریــد پرنــده )یــا هــر جانــدار دیگــری!( بــه ایــن گــروه 

ــاد، 1390(.  ــی دولت آب ــد )جهان ــه می کردن مراجع
ــورد  ــرح م ــرای ط ــه ب ــی ک ــاس اهداف ــر اس ــده را ب ــدل یادش ــای م ــا و خرده مقوله ه ــد مقوله ه ــق بای 2. محق
بررســی اش مطــرح شــده یــا بــه عبارتــی تأثیــرات و تغییراتــی کــه انتظــار مــی رود طــرح یادشــده در حوزه هــای 
ــدل  ــاق م ــزان انطب ــد. می ــن نمای ــایی و جایگزی ــذارد، شناس ــای گ ــر ج ــع ب ــای ذی نف ــی گروه ه ــف زندگ مختل
مشاهده شــده )میــزان تحقــق تغییــرات و تأثیــرات در عمــل( بــا مــدل مــورد انتظــار، در واقــع مبنــای عمــل محقــق 

بــرای ارزیابــی میــزان اثربخشــی طــرح خواهــد بــود. 
3. دربــاره ایــن روش هــا، بــرای نمونــه می تــوان بــه مــدل خوشــه بندِی مــورد تأییــِد دفتــر مطالعــات اجتماعــی و 

فرهنگــی شــهرداری تهــران بــرای نمونه گیــری در تهــران اشــاره کــرد. 
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منابـع

ــتفاده از . 1 ــا اس ــان ب ــرد کارکن ــی عملک ــتم ارزیاب ــی سیس ــی)1381(. طراح ــر فضل ــادل و صف آذر، ع
مــدل کارت امتیــازی متــوازن BSC. اولیــن کنفرانــس ملــی مدیریــت عملکــرد. تهــران: جهــاد 

ــران .  ــگاه ته ــگاهی دانش دانش
ــعه . 2 ــتایي در توس ــادي روس ــاي ه ــرد طرح ه ــي عملک ــران)1391(. ارزیاب ــدي و دیگ ــري، مه پورطاه

شهرســتان  خــوران  و  نبــوت  روســتاهاي  مــوردي:  روســتایي)مطالعه  ســکونتگاه هاي  کالبــدي 
ــداري محیط)پژوهشــنامه جغرافیایــي(، دوره دوم، شــماره 5،  ــا و پای ایوانغــرب(. فصلنامــه جغرافی

صــص 36-25.
جهانــی دولــت آبــاد، اســماعیل)1390(. ارزیابــی پیامدهــای اجتماعــی طــرح ســاماندهی مرکــز . 3

عرضــه و فــروش پرنــدگان زینتــی. کارفرمــا: اداره کل مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری 
تهــران.

جهانــی دولت آبــاد، اســماعیل و رحمــان جهانــی دولت آبــاد)1395(. الزامــات رویکــردی و . 4
ــهر. ــران: ش ــهری. ته ــات ش ــرل حیوان ــر کنت ــاختاری در ام س

حبیبی، آرش و دیگران)1393(. تصمیم گیری چندمعیاره فازی. تهران: کتیبه گیل.. 5
مــدل . 6 از  اســتفاده  بــا  ســازمانی  تعالــی  ســطح  ارزیابــی  دیگــران)1391(.  و  الهــه  حســن زاده، 

EFQM)مطالعــه مــوردی: ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی جمهــوری اســالمی ایــران(. پژوهشــنامه 
پــردازش و مدیریــت اطالعــات، دوره بیســت و هشــتم، شــماره 2، صــص 496-479.

ــدل . 7 ــاس م ــر اس ــرد ب ــت عملک ــرای مدیری ــنجی اج ــران)1392(. امکان س ــود و دیگ ــوی، محم خدی
ــی،  ــت آموزش ــری و مدیری ــه رهب ــج در دانشــگاه فردوســی مشــهد در ســال 1390. فصلنام بالدری

ــص 27 ـ 53.  ــماره 1، ص ــم، ش ــار، دوره هفت ــد گرمس ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
خرمی راد، نادر)1393(. تفاوت های پروژه و طرح. قابل دسترس در اینترنت به نشانی: . 8

http://www.khorramirad.com/index.php?id=980
خلیلــی، احمــد و دیگــران)1393(. ارزیابــی سیاســت های مســکن مهــر در ایــران و ارائــه راهکارهایــی . 9

بــرای بهبــود آن. فصلنامــه مطالعات شــهری، شــماره 13، صــص 92-83.
ــن . 10 ــی. پنجمی ــوی نتیجه گرای ــه س ــی ب ــدف راه ــای ه ــر مبن ــت ب ــک)1383(. مدیری ــاری، باب خوبی

ــق.  ــد تحقی ــرکت فراین ــران: ش ــت. ته ــران کیفی ــی مدی ــس بین الملل کنفران
ــا . 11 ــودک ب ــتدار ک ــهر دوس ــی ش ــل و ارزیاب ــی)1394(. تحلی ــی میارنعیم ــپیده و مهرعل ــور، س ربیع پ

ــی  ــی مهندس ــس بین الملل ــران(. کنفران ــه 5 ته ــوردی: منطق ــه م ــدل SWOT)نمون ــتفاده از م اس
ــران.  ــز، ای ــهری، تبری ــاخت ش ــاری و زیرس معم

ــتان های . 12 ــمند در دبیرس ــدارس هوش ــتقرار م ــنجی اس ــران)1391(. امکان س ــه و دیگ ــي، مرضی عبدالوهاب
ــص 81 - 112. ــمارۀ 43، ص ــم، ش ــال یازده ــی، س ــای آموزش ــه نوآوری ه ــواز، فصلنام ــهر اه ــه ش دختران

غیاث ونــد، احمــد)1394(. آمــوزش شــهروندي در مــدارس شــهر تهــران؛ آثــار و پیامدهــا )مطالعــۀ . 13
تجربــی اثربخشــی طــرح شــهردار مدرســه(. فصلنامــه برنامه ریــزي رفــاه و توســعه اجتماعی، شــماره 

23، صــص 207 - 239. 
ــران: . 14 ــد اول(. ته ــب وکار )جل ــی کس ــای توجیه ــا طرح ه ــنایی ب ــا)1393(. آش ــژاد، رض فریدون ن

ــی. ــش و زندگ دان
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* ایــن مقالــه مســتخرج از طــرح پژوهشــی ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و  فرهنگــی احــداث پارکینــگ طبقاتــی 
میــدان شــهید باقــری اســت کــه بــا حمایــت مالــی ســازمان مشــاور فّنــی و مهندســی شــهر تهــران و اداره کل 
مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران در ســال 1398 انجــام شــده اســت. از دیــدگاه ارزشــمند جنــاب 

آقــای دکتــر حمیــد قیصــری، ناظــر محتــرم ایــن طــرح، تشــکر و قدردانــی می شــود.

چکیده
هــدف ایــن مطالعــه، تحلیــل کیفــی پیامدهــای اجتماعــی و اقتصــادی احــداث پارکینــگ طبقاتی 
در میــدان شــهید باقــری تهــران، محلــۀ  یافت آبــاد جنوبــی اســت. روش شناســی مــورد اســتفاده در 
ایــن مطالعــه، روش کیفــی اســت. داده هــای ایــن پژوهــش از طریــق فنــون مشــاهده و مصاحبــه 
گــردآوری شــده و متمرکــز بــر معانــی و تفســیرهای مشــارکت کنندگان در آن اســت. فراینــد 
ــه تکــرار داده و اشــباع نظــری ادامــه یافــت. بدیــن منظــور  ــا زمــان رســیدن ب گــردآوری داده ت
ــث  ــه  و بح ــی، مصاحب ــاکنان محل ــدی و س ــان کلی ــئوالن، مطلع ــان، مس ــر از کارشناس ــا 47 نف ب
ــاکنان  ــادِی س ــی و اقتص ــای اجتماع ــه ویژگی ه ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــل آم ــه عم ــی ب گروه
محلــۀ  یافت آبــاد بــه گونــه ای اســت کــه اگــر در واگــذاری پارکینگ هــای احداثــی، بــه 
ــروژه را  ــن پ ــا تحقــق هدف هــای ای ــه تنه ــا توجــه نشــود، ن شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی آنه
ــال داشــته  ــه دنب ــز ب ــادی را نی ــد پیامدهــای منفــی زی ــد، بلکــه می توان ــا مشــکل مواجــه می کن ب
باشــد. بنابرایــن پیشــنهاد می شــود واگــذاری پارکینگ هــای احداثــی بــر اســاس قیمــت رایــج در 
محلــۀ  یافت آبــاد جنوبــی باشــد و مکانیســم های واگــذاری عادالنــه  پارکینگ هــا طراحــی شــود. 
ــارکتی  ــوری و مش ــر مردم مح ــازمانی ب ــازمانی و بین س ــای درون س ــت هماهنگی ه ــن تقوی ضم
شــدن پــروژه تأکیــد شــود. بــا احــداث ســرای محلــه در ایــن پــروژه، ضمــن توجــه بــه نیازهــای 
اجتماعــی و فرهنگــِی محلــه، بســتر نهادینــه شــدن فرهنــگ تأمیــن پارکینــگ فراهــم شــود. از 
نمــای بصــری، پارکینــگ بــه  عنــوان بولتــن میــراث فرهنگــی محلــه اســتفاده شــود. بــا اختصــاص 
بخشــی از فضــای اطــراف پارکینــگ بــه فضــای ســبز و فضــای بــازی کــودکان، از شــکل گیری 
فضاهــای بی دفــاع جلوگیــری شــود. بــا ایجــاد پاتــوق محلــی، بــه عنــوان مرکــز ارتباطــات محلــی 

و اجتماعــی، زمینــه  تقویــت مــراودات اجتماعــی و هویت هــای محلــی تقویــت شــود.

واژگان کلیدی: پیامدهای اجتماعی، پیامدهای اقتصادی، اقدامات توسعه ای و یافت آباد جنوبی.
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مقدمه
تقویــت و بهبــود اثربخشــی اقدامــات توســعه ای در گــرو ارتقــای درک و شــناخت مــا نســبت 
ــی  ــه زندگ ــدام ب ــرو آن اق ــه در قلم ــت ک ــرادی اس ــادی اف ــی و اقتص ــرایط اجتماع ــه ش ب
می کننــد. عــالوه بــر ایــن ضــروری اســت کــه از نحــوۀ  درک و تفســیر ســاکنان محلــی از 
یــک اقــدام توســعه ای شــناخت کافــی بــه دســت آیــد تــا بتــوان بــه ارزیابــی ابعــاد مختلــف 
ــی و  ــای اساس ــعه ای، نیازه ــدام توس ــک اق ــر ی ــر در اث ــه اگ ــوری ک ــه  ط ــت؛ ب آن پرداخ
اولویــت دار جامعــه  هــدف مــورد غفلــت قــرار گیــرد، نمی توانــد از مشــروعیت و پذیــرش 
اجتماعــی الزم برخــوردار شــود. همچنیــن اگــر از منظــر اجتمــاع محلــی، اقــدام توســعه ای 
تهدیــدی بــرای اقتصــاد محلــی باشــد، کنشــگران اقتصــاد محلــی بــا بــه کارگیــری راهبردهــا 
ــد.  ــرل کنن ــرات نامطلــوب آن را کنت ــا اث ــد ت و اســتراتژی های خــاص خــود تــالش می کنن
وقــوع هــر یــک از حالت هــای یادشــده منجــر بــه آن خواهــد شــد کــه هدف هــای اصلــی 
اقدامــات توســعه ای، یعنــی اجتماع محــوری و بهره منــدی جامعــه هــدف از تغییــرات 

پیــش رو محقــق نشــود.
ــت  ــا بیشــترین باف ــی، یکــی از معــدود محــالت شــهر تهــران ب ــاد جنوب ــۀ  یافت آب  محل
ــوده،  ــای فرس ــیاری از پالک ه ــگ بس ــدن پارکین ــن نش ــل تأمی ــه دلی ــه ب ــت ک ــوده اس فرس
ــران  ــه 18 ته ــهرداری منطق ــاس ش ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ــر نش ــا میس ــازی آنه ــکان نوس ام
درصــدد اســت تــا بــا احــداث یــک پارکینــگ طبقاتــی در میــدان شــهید باقــری، شــرایطی را 
بــه  وجــود آورد تــا مالــکان بتواننــد از ظرفیــت ایجادشــده بــرای اخــذ مجــوز صــدور پروانــه 
و نوســازی پالک هــای فرســوده اســتفاده کننــد. بنابرایــن هــدف از اجــرای ایــن طــرح، رفــع 
ــت. از  ــه اس ــای فرســوده و ریزدان ــگ در محــدودۀ بافت ه ــود ســطوح پارکین معضــل کمب
ایــن رو مطالعــۀ حاضــر درصــدد پاســخ بــه پرســش هایی از ایــن دســت اســت کــه ســاکنان 
محلــۀ یافت آبــاد، چــه درک و دریافتــی از پیامدهــای ایــن اقــدام توســعه ای دارنــد؟ پــس از 
احــداث پارکینــگ طبقاتــی، کــدام یــک از مشــکالت آنهــا مرتفــع می شــود و کــدام یــک 
ــی ای  ــای منف ــکالت و پیامده ــه مش ــا چ ــد؟ و ی ــی می مان ــود باق ــوت خ ــه ق ــکالت ب از مش

ممکــن اســت بــرای آنهــا بــه دنبــال داشــته باشــد؟
افزایــش  کــه  اســت  بــه گونــه ای  یافت آبــاد جنوبــی  محلــه   بــر  شــرایط حاکــم 
ساخت وســازهای غیــر مجــاز و بــه دنبــال آن حجــم بــاالی تراکم پــارک خــودرو در خیابان ها 
ــادی  ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــف اجتماع ــاد مختل ــی، ابع ــاد جنوب ــه  یافت آب ــای محل و کوچه ه
زندگــی ســاکنان ایــن محلــه را تحــث تأثیر قــرار داده اســت. برای مثــال، امنیت جانــی و روانی 
کودکانــی کــه عمــده  اوقــات فراغــت خــود را در ایــن کوچه هــا ســپری می کننــد، بــه طــور 
مضاعفــی کــم شــده اســت. بدیهــی اســت که محــدود شــدن فضــای بــازی  کــودکان می تواند 
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گ طبقاتی میدان شهید باقری
ث پارکین

تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی احدا

اختــالالت  و  آســیب ها  برخــی 
اجتماعــی و فرهنگــی را در فراینــد 
جامعه پذیــری کــودکان بــه دنبــال 
داشــته باشــد. در همیــن رابطــه 
ــد  ــان می ده ــماره 1 نش ــر ش تصوی
و  جانــی  امنیــت  چگونــه  کــه 
ــی در  ــه حت ــی ک ــی کودکان روان
کوچه هــای فرعــی در حــال بــازی 
کــردن هســتند، در معــرض تهدید 

ــه اســت. ــرار گرفت ق
از بیــن رفتــن نظــم و انضبــاط بصــری، یکی دیگــر از پیامدهــای افزایش ساخت وســازهای 
غیــر مجــاز و کمبــود جــای پــارک در محلــه  یافت آبــاد جنوبــی اســت. تــداوم ایــن وضعیــت 
عــالوه بــر اینکــه می توانــد پیامدهــای اجتماعــی نامطلوبــی را مانند وقــوع نــزاع و درگیری های 
خیابانــی بــه خاطــر کمبــود جــای پــارک - بــرای ســاکنان محلــی بــه دنبــال داشــته باشــد، از 
ــن و  ــی از قوانی ــه شــدن تخّط ــه نهادین ــد منجــر ب ــز شــرایط یادشــده می توان نظــر فرهنگــی نی

اشــاعه قانون گریــزی و بی نظمــی در میــان ســاکنان ایــن محلــه شــود.
ــی در  ــی اختصاص ــداث پارکینگ ــه اح ــت ک ــوان گف ــد، می ت ــه آم ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
ــود  ــاص خ ــی خ ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــای اقتص ــه دارای ویژگی ه ــاد ک ــه  یافت آب محل
ــرای  ــه دنبــال داشــته باشــد و تــالش ب ــد پیامدهــای منفــی خــاص خــود را ب اســت، می توان
ــان ایــن  ــال آن تحقــق مســئولیت  اجتماعــی مجری ــه دنب کنتــرل و کاهــش ایــن پیامدهــا و ب
طــرح، ضرورتــی اجتناب ناپذیــر اســت. وقتــی از پیش بینــی پیامدهــا و تمهیــدات الزم 
ــروری  ــود، ض ــت می ش ــعه ای صحب ــدام توس ــک اق ــی ی ــئولیت اجتماع ــق مس ــرای تحق ب
اســت کــه بــه نیازهــای کنشــگران محلــی توجــه شــود و ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه 
چگونــه یــک اقــدام توســعه ای می توانــد بــه رفــع مشــکالت افــرادی کــه بــه طــور مســتقیم و 
غیــر مســتقیم تحــت تأثیــر ایــن اقــدام قــرار می گیرنــد، کمــک کنــد و دیگــر آنکــه چگونــه 

ــری کــرد.  ــدام جلوگی ــن اق ــی و پیامدهــای منفــی ای ــروز مشــکالت احتمال ــوان از ب می ت
ــی  ــی و فرهنگ ــرات اجتماع ــی تأثی ــام ارزیاب ــت انج ــرورت و اهمی ــه ض ــت ک اینجاس
احــداث پارکینــگ طبقاتــی میــدان شــهید باقــری، بــه مثابــه یــک اقــدام توســعه ای آشــکار 
ــاب از  ــور و اجتن ــرد اجتماع مح ــر رویک ــد ب ــا تأکی ــه ب ــن مطالع ــن در ای ــود. بنابرای می ش
ــداث  ــادِی اح ــی و اقتص ــای اجتماع ــی پیامده ــل کیف ــه تحلی ــازه محور، ب ــای س رویکرده
ــود. ــه می ش ــی پرداخت ــاد جنوب ــه  یافت آب ــری در محل ــهید باق ــدان ش ــی می ــگ طبقات پارکین

تصویر 1: محدود شدن فضای بازی کودکان در کوچه های 
فرعی محله یافت آباد جنوبی



46

13
99

ار 
 به

ل 
 او

اره
شم

 
ی 

ماع
جت

ت ا
یرا

 تاث
بی

زیا
 ار

ی 
صص

تخ
 و 

می
 عل

امه
صلن

ف

رویکرد نظری پژوهش
ــه فرهنــگ ذی نفعــان محلــی و شــرایط اقتصــادی  در تحلیــل اقدامــات توســعه ای، توجــه ب
پارادایــم  و  پایــدار  توســعه  نظریه هــای  ویژگی هــای  مهم تریــن  از  آنهــا  اجتماعــی  و 
پساتوســعه  پارادایــم  نظریه پــردازان   .)Matthews, 2004: 373( اســت  پساتوســعه 
ــن  ــد و از ای ــد مصلحــان توســعه ایده هــای خــود را »درســت« نشــان دهن ــد کــه نبای معتقدن
طریــق ایده هــای کنشــگران محلــی را کنــار بگذارنــد. در چنیــن رهیافتــی کارگــزاران تغییــر، 
ــای  ــد زمینه ه ــی هســتند کــه می توانن ــراد بوم ــن اف ــان و کارگــران نیســتند کــه ای کارفرمای
 موفقیــت اقدامــات توســعه ای را فراهــم ســازند )ر.ک: Rahnema & Bawtree, 1997؛

 Escobar, 2007؛ Ziai, 2007(. از ایــن رو مســیر تغییــر و تحــوالت بایــد از پاییــن بــه بــاال 
باشــد و مــردم عــادی، مهم تریــن منبــع تغییــرات توســعه محور باشــند و تحقــق اهــداف اقدامــات 
توســعه ای در گــرو پذیــرش و مشــارکت ذی نفعــان محلــی اســت )ر.ک: Chambers, 1998؛ 

.)Sacco & Segre, 2009 ؛Sidaway, 2002
ــای  ــل پیامده ــه، تحلی ــن مطالع ــرِی ای ــرد نظ ــر رویک ــب ب ــای غال ــه ویژگی ه از جمل
محلــی1  کنشــگران  منظــر  از  باقــری  شــهید  میــدان  در  طبقاتــی  پارکینــک  احــداث 
ــف در  ــراد مختل ــای اف ــا دیدگاه ه ــد دارد ت ــر قص ــه حاض ــه مطالع ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب اس
محلــه  یافت آبــاد را دربــارۀ پیامدهــای احــداث پارکینــگ طبقاتــی شناســایی کنــد؛ 
 زیــرا افــراد مختلــف بــا دیــدگاه خــاص خــود نســبت بــه یــک پدیــدۀ  خــاص - در 
اینجــا احــداث پارکینــگ طبقاتــی - واقعیت هــای متفاوتــی را برمی ســازند. بدیــن ترتیــب 
ــش  ــی واحــد و از پی ــال شناســایی آن هســتیم، واقعیت ــه دنب ــه ب ــن مطالع ــی کــه در ای  واقعیت
تعییــن شــده نیســت، بلکه می توانــد مجموعــه ای از واقعیت های مختلف باشــد که کنشــگران 
ــه  ــا آن دســته از کنشــگران محل ــالش می شــود ت ــه ت ــن مطالع ــددی برســاخته اند. در ای  متع
 یافت آبــاد کــه نقشــی حیاتــی و پررنگ تــر در برجســته کــردن یــک واقعیــت خــاص دارنــد، 

شناسایی شوند.
ــاد  ــه  یافت آب ــاکنان محل ــه س ــرد ک ــرح ک ــرض را مط ــن ف ــوان ای ــاس می ت ــن اس ــر ای ب
ــا آن  ــد، ب ــر مبنــای برداشــت و تفســیری کــه از احــداث پارکینــگ طبقاتــی دارن ــی ب جنوب
ــی  ــن برداشــت ها و تفســیرها ماحصــل معنای ــد و چــون ای ــن چن ــد. همچنی برخــورد می کنن
اســت کــه در میــان کلیــۀ  ســاکنان محلــۀ  یافت آبــاد جنوبــی بــه ماهیــت و هدف هــای ایــن 
پارکینــگ طبقاتــی نســبت داده می شــود. بنابرایــن شناســایی برداشــت های مختلــف از ایــن 
اقــدام توســعه ای می توانــد در تقویــت پیامدهــای مثبــت و بــه دنبــال آن، کاهــش پیامدهــای 
منفــی آن راه گشــا باشــد. بنابرایــن در ایــن مطالعــه بــرای ارزیابــی و تحلیــل تأثیــرات 

1- Emic oriented approach
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ــردازان  ــدان شــهید باقــری از نظریه پ اجتماعــی  و اقتصــادِی احــداث پارکینــگ طبقاتــی می
پارادایــم پساتوســعه الهــام گرفتــه شــده اســت؛ تحلیلــی کــه بــر پایــه  روایت هــای ســاکنان 
ــف زندگی شــان  ــاد مختل ــری ابع ــاد از زندگــی روزمره شــان و نحــوۀ  اثرپذی ــۀ  یافت آب محل

از ایــن اقــدام توســعه ای اســتوار اســت.

روش شناسی
روش شناســی مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه، روش کیفــی اســت. پژوهــش کیفــی عمومــاً 
بــه هــر نــوع پژوهشــی اطــالق می شــود کــه یافته هــای آن از طریــق فرآیندهــای آمــاری و بــا 
مقاصــد کّمی ســازی1 بــه دســت نیامــده باشــد )اشــتراوس و کوربیــن، بــه نقــل از محمدپــور، 
ــای  ــا تعامل ه ــه ی ــون مشــاهده، مصاحب ــق فن ــی از طری ــای پژوهــش کیف 1389: 93(. داده ه
ــارکت کنندگان در آن  ــیرهای مش ــی و تفس ــر معان ــز ب ــده و متمرک ــردآوری ش ــفاهی گ ش
اســت. ایــن نــوع پژوهــش، پژوهشــی اســت کــه اطالعــات خــود را بــا ارجــاع بــه عقایــد، 

ارزش هــا و رفتارهــا در بســتر اجتماعــِی دســت نخورده بــه دســت مــی آورد )همــان: 93(. 
ــی -  ــر اجتماع ــی تأثی ــه ارزیاب ــت ک ــان داش ــوان اذع ــناختی می ت ــاظ معرفت ش ــه لح ب
فرهنگــی اقدامــات توســعه ای، همگرایــی و وجــه اشــتراک معنــاداری بــا تحقیقــات کیفــی 
ــوان زیرمجموعــۀ تحقیقــات کیفــی  ــه عبارتــی دیگــر ایــن چنیــن مطالعاتــی را می ت دارد. ب
بــه حســاب آورد؛ زیــرا در ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی  - فرهنگــی اقدامــات توســعه ای، هــدف 
ــگاه کنشــگران اجتماعــی  ــه از ن ــرات صورت گرفت ــی تغیی ــات اجتماعــی و معنای درک حی
اســت و اینکــه از نظــر ذی نفعــان احتمالــی، اقــدام صورت گرفتــه، چــه تأثیــری بــر زندگــی 

روزمــره آنهــا داشــته اســت.
 در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از فنــون مصاحبــه - اعــم از مصاحبه هــای فــردی و گروهــی 
ــر  ــی از دیگ ــاهدۀ میدان ــد. مش ــردآوری ش ــاز گ ــورد نی ــای م ــرداری، داده ه - و عکس ب
ــی اســتفاده شــد.  ــرای گــردآوری داده هــای میدان ــود کــه در ایــن مطالعــه از آن ب ــی ب فنون
در پژوهش هــای کیفــی می تــوان از قابلیت هــا و ظرفیت هــای فــن مشــاهده  بــه خوبــی 
ــّن  ــی - در ف ــه و بویای ــنوایی، المس ــی، ش ــا - بینای ــی حس ه ــع تمام ــرد. در واق ــتفاده ک اس

ــک، 1393: 240(. ــد )فلی ــرد آمده ان ــاهده گ مش
بــرای مثــال در ایــن مطالعــه نیــز از حــس بینایــی بــرای شناســایی تصاویــر و عکس بــرداری 
از تراکــم و بی نظمی هــای برآمــده از پارک هــای چندالیــه ای، از حــس شــنوایی بــرای درک 
ــه بــوی ناشــی از  ــرای پــی بــردن ب کّمیّــت و کیفیّــت آلودگــی صوتــی و از حــس بویایــی ب
برخــوردار نبــودن منــازل و ســاختمان های قدیمــی از زیرســاخت های فاضــالب بهــره گرفتیــم. 

1- Quantification
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بــر ایــن اســاس بــود کــه در ایــن مطالعــه از فــن مشــاهده  بدون مشــارکت اســتفاده شــد؛ بــه این 
صــورت کــه بــه عنــوان مشــاهده گری کــه صرفــاً جریــان وقایــع را دنبــال کردیــم، همچنیــن 
ضمــن اجتنــاب از مداخلــه در میــدان مــورد مطالعــه، بــه مشــاهده  رفتارهــا و تعامــالت بــه همان 

گونــه ای کــه پیــش از حضــور مــا نیــز در جریــان بودنــد، پرداختیــم.
 همچنیــن گــردآوری داده بــا اســتفاده از فــن بحــث گروهــی در ایــن مطالعــه، اهمیــت 
ــای  ــا دیدگاه ه ــدیم ت ــق ش ــن موف ــن ف ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ــه ای ک ــه گون ــژه ای دارد؛ ب وی
کارشناســان مختلــف را بــر اســاس تخّصــص و وظیفــه  شــغلی ای کــه داشــتند، طــی 
بــرای  فــن  ایــن  از  بحث هــای گروهــی صورت گرفتــه گــردآوری کنیــم. همچنیــن 
ــه  ــن مرحل ــال در چندی ــرای مث ــز اســتفاده شــد. ب ــی نی ــردم محل ــن م گــردآوری داده در بی
ــاالن  ــوان فع ــه عن ــل ب ــبه  مح ــکن، کس ــش مس ــاالن بخ ــوان فع ــه عن ــالک ب ــاوران ام از مش
اقتصــاد محلــی و ســاکنان عــادی بــرای شــرکت در یــک بحــث گروهــی دعــوت بــه عمــل 
آمــد و از آنهــا خواســته شــد کــه دیدگاه هــای خــود را از منظــر شــغلی کــه در آن فعالیــت 
ــزان ضــرورت و پیامدهــای مثبــت و منفــی احــداث پارکینــگ طبقاتــی  ــارۀ می ــد، درب دارن
ــد. در بحث هــای گروهــی شــکل گرفته تــالش  ــه دهن ــاد ارائ ــه  یافت آب اختصاصــی در محل
شــد تــا ضمــن توجــه بــه اصــول منعطــف بــودن و بی طرفــی، شــنونده  خوبــی باشــیم و مانــع 
از آن شــویم کــه دیدگاه هــای یــک نفــر و یــا بخشــی از گــروه بــر دیدگاه هــای کل گــروه 
ــه تکــرار داده  ــا زمــان رســیدن ب مســلط شــود. فراینــد گــردآوری داده در ایــن پژوهــش ت
و اشــباع نظــری ادامــه یافــت. بدیــن منظــور بــا 47 نفــر از کارشناســان، مســئوالن، مطلعــان 

ــه عمــل آمــد. ــه  و بحــث گروهــی ب کلیــدی و ســاکنان محلــی، مصاحب
 میــدان مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش، محلــه  یافت آبــاد جنوبــی در منطقــه 18 
ــه در  ــت ک ــوده اس ــاد ب ــی از یافت آب ــی، بخش ــاد جنوب ــه  یافت آب ــت. محل ــران اس ــهر ته ش
ــاد  ــه یافت آب ــه دو محل ــه 18 ب ــد، در منطق ــهری جدی ــیمات ش ــاس تقس ــر اس ــال 1387 ب س
شــمالی و جنوبــی تقســیم شــده اســت. ایــن محلــه در جنــوب غــرب ناحیــه 3 قــرار دارد و از 
ــاد، از شــرق  ــه و ابراهیم آب ــه، میرهاشــم، مرتضــی زندی ــه خیابان هــای حســن زندی شــمال ب
ــود.  ــدود می ش ــراه آزادگان مح ــه بزرگ ــرب ب ــوب و غ ــی و از جن ــر جنوب ــوار الغدی ــه بل ب
عــالوه  بــر یافت آبــاد جنوبــی در ناحیــه 3 منطقــه 18، دو محلــه یافت آبــاد شــمالی و 
ــاد  ــه یافت آب ــال 1395، محل ــی س ــای جمعیت ــاس داده ه ــر اس ــرار دارد. ب ــان ق صاحب الزم
ــه  ــر ناحی ــه دیگ ــت آن از دو محل ــت و جمعی ــه 3 اس ــه ناحی ــن محل ــی، پرجمعیت تری جنوب
بیشــتر اســت. در ایــن محلــه، 30224 نفــر ســکونت دارنــد و تراکــم جمعیتــی ناخالــص محلــه 
ــود. ــه می ش ــش ارائ ــای پژوه ــن یافته ه ــه، مهم تری ــت. در ادام ــار اس ــر هکت ــر ب ــز 135 نف نی
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یافته های پژوهش و برآورد پیامدها

ــده   ــت تمام ش ــاد و قیم ــه  یافت آب ــگ در محل ــی پارکین ــرخ فعل ــن ن ــاوت بی تف
ــای آن  ــی و پیامده ــگ طبقات ــگ در پارکین پارکین

نکتــه ای کــه بایــد در اینجــا بــه آن توجــه نمــود این اســت کــه در حــال حاضــر پارکینگ هایی 
کــه در ســطح محلــه  یافت آبــاد معاملــه می شــوند، بــا چــه مبالغــی خریــد و فــروش می شــوند 
و نــرخ موجــود در ایــن محلــه بــرای پارکینــگ بــه چــه صــورت اســت. بــرای دســتیابی بــه 
ــران و  ــازار مســکن، اعــم از مدی ــا فعــاالن ب ــن پرســش ها، مصاحبه هــای مختلفــی ب پاســخ ای

مشــاوران امــالک و همچنیــن ســازنده های فعــال در ایــن محلــه انجــام شــد. 
یافته هــای میدانــی نشــان داد کــه در ســطح محلــه  یافت آبــاد، هم اکنــون بــا پرداخــت 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــگ خری ــدد پارکین ــک ع ــوان ی ــان می ت ــون توم ــی 20 میلی 15 ال
تفــاوت دو واحــد مســکونی بــا شــرایط و ویژگی هــای مشــابه کــه یکــی دارای پارکینــگ 
و دیگــری فاقــد پارکینــگ باشــد، 15 الــی 20 میلیــون تومــان اســت. بــر اســاس یافته هــای 
ــی می شــود کــه ســاکنان بافــت  ــن شــرایطی پیش بین ــوان گفــت کــه در چنی ــی می ت میدان
فرســوده در ایــن محلــه، از تأمیــن و خریــد پارکینــگ در ایــن مجموعــه اســتقبال نکننــد. 
ــل توجــه قیمــت  ــروژه، تفــاوت قاب ــن پ ــل اســتقبال نکــردن از ای ــن دالی یکــی از مهم تری
ــد  ــرای خری ــر ب ــال حاض ــه در ح ــت ک ــی اس ــا قیمت  های ــا ب ــن پارکینگ ه ــده  ای تمام ش
ــوارد  ــر م ــالوه ب ــت. ع ــاری اس ــاری و ج ــاد س ــه  یافت آب ــگ در محل ــروش پارکین و ف
ــگ  ــن پارکین ــدم تأمی ــۀ  ع ــغ جریم ــا مبل ــا ب ــن پارکینگ ه یادشــده، قیمــت تمام-شــدۀ  ای
ــر علــت  ــدی ب ــز مزی ــن عامــل نی ــل مالحظــه ای دارد. ای از ســوی شــهرداری، تفــاوت قاب
ــن  ــیب پذیر، از تأمی ــف و آس ــار ضعی ــژه اقش ــاد، به وی ــه  یافت آب ــاکنان محل ــا س ــده ت ش

ــد.  ــن مجموعــه اســتقبال نکنن پارکینــگ در ای
در همیــن رابطــه طــی مصاحبه هــای صورت گرفتــه بــا کارشناســان مربوط در شــهرداری 
مشــخص شــد کســانی کــه امــکان تأمیــن پارکینــگ ندارنــد، بــا پرداخــت مبلــغ 15 میلیــون 
ــد  ــه  صــورت اقســاطی، می توانن ــون تومــان ب ــغ 17 میلی ــا مبل ــه  صــورت نقــدی و ی تومــان ب
اقــدام بــه کســب پروانــه  ســاخت نماینــد. متــن زیــر مربــوط بــه مصاحبــه  صورت گرفتــه بــا 
یکــی از کارشناســان مربــوط در شــهرداری اســت. ایــن مصاحبــه مربــوط بــه از بیــن رفتــن 
ــا و  ــوی کارفرم ــده  آن از س ــت تمام ش ــگ و قیم ــی پارکین ــرخ فعل ــن ن ــود بی ــاوت موج تف

احتمــال اســتقبال ســاکنان از ایــن طــرح اســت.
محقــق: »اگــه بــه هــر دلیلــی شــهرداری دولــت رو مجــاب کنــه منابعــی 
ــون  ــه نظرت ــه، ب ــه بفروش ــرف منطق ــا ع ــا رو ب ــه و پارکینگ ه ــن کن تأمی

ــره؟« ــورت می گی ــتقبالی ص اس
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جــواب کارشــناس: »بلــه صــورت می گیــره. ایــن تعریــف داره. قیمــت 
30 الــی 40 تومــن خیلــی پــرت و پــالس. بیشــتر از عــرف نمیــدن... ســاخته 
بشــه، پارکینگــی 5 تومــن، 10 تومــن، 15 تومــن می خــرن. جوابــم مــی ده. 
ــد ســلطانی،  ــن نمی خــرن. االن شــما بری ــر از 15 توم ــرون باالت ــه ق ــی ی ول
دوطرفــش ماشــین پارکینــگ شــده، محلی هــا جمــع شــدن، پــول دادن بــه 
یکــی، شــبا مواظــب ماشیناشــون باشــن. حــاال بــه نظــر شــما، میــاد 40 تومــن 
بــده، بیــاد میــدون باقــری، ماشینشــو پــارک کنــه. مــن بــا توجــه بــه چیــزی 

ــان«. ــم نمی ــم، می گ ــردم می بین ــه در م ک
محقــق: »اگــر جریمــه عــدم تأمیــن پارکینــگ در شــهرداری بــاال بــره و 

این طــوری قیمــت پارکینــگ بــره بــاال، چــی؟«
جــواب کارشــناس: »دیگــه نمی ســازن. مــردم نمی ســازن بــا ایــن 
شــرایط و وضعیــت. مــن ســال 91 حداقــل حــدود 250 تــا پرونــده داشــتم 
ــه ای و  ــدن قولنام ــراغ خری ــی رن س ــتن. م ــا هس ــازی، االن 43 ت ــرای نوس ب
ــو  ــا ت ــن. ی ــی می زن ــه اضاف ــه طبق ــن. ی ــف می کن ــاختش، تخل ــن س در حی
حیــاط دســتک می زنــه، اســکلت فلــزی رو چســبونده بــه بتونــی. تــو محلــه 

ــتونه«. ــه قبرس ــاد، هم ــه بی ــه زلزل ــد. ی ــد می بینی بگردی

پایین بودن ارزش اقتصادی سند ملکی، فرایند پیچیده و طوالنی دریافت سند
بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر امــالک و زمین هــای محلــه  یافت آبــاد، امــالک وقفــی و 
قولنامــه ای هســتند، مراحــل دریافــت ســند بســیار طوالنــی اســت و فراینــدی پیچیــده دارد 
ــاز  ــن ساخت وس ــول و قوانی ــت اص ــت رعای ــکان جه ــزه الزم را از مال ــل انگی ــن عام و همی
ــر ایــن در خریــد و  شــهری و اقــدام بــرای دریافــت ســند شــخصی گرفتــه اســت. عــالوه ب
ــرای امــالک دارای ســند و فاقــد ســند صــورت  فروش هایــی کــه امــروزه در ایــن محلــه ب
می گیــرد، ارزش چندانــی بــرای امــالک ســنددار قائــل نیســتند. بــه عبارتــی دیگــر امــالک 
ــت  ــر عل ــدی ب ــز مزی ــل نی ــن عام ــد و ای ــی ندارن ــی باالی دارای ســند، ارزش اقتصــادی خیل
شــده تــا ســاکنان محلــه  یافت آبــاد جنوبــی بــه دنبــال طــی ضوابــط و فراینــد دریافــت ســند 

ــد: ــن می گوی ــه چنی ــورد مصاحب ــراد م ــن رابطــه، یکــی از اف ملکــی نباشــند. در همی
ــالک  ــام ام ــه ن ــم ب ــی داری ــاه ویل ــه چ ــا ی ــه اینج ــه ک ــه این ــه دیگ »قضی
ــون  ــند، چ ــال س ــی رن دنب ــه ای نم ــای قولنام ــی. زمین ه ــه ای و اوقاف قولنام
ــه  ــون ب ــد خیلی هاش ــره. بع ــخت و زمان ب ــی، س ــی طوالن ــند خیل ــه س پروس
نتیجــه نمیرســه. بعــد طــرف بــه نتیجــه برســه، بعــد از چنــد ســال بیــاد ملکشــو 
بفروشــه متــری ایکــس ریــال، طــرف میگــه ســندداره یا ســندش شاهنشــاهیه. 
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گ طبقاتی میدان شهید باقری
ث پارکین

تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی احدا

ــه یــک دهــم... .  ــه اضاف ــری ایکــس ب ــاده 147 هــس. میشــه مت ــه م میگــه ن
ســند شاهنشــاهی باشــه، میشــه ســه ایکــس. اینــا متفاوتــه دیگــه. غیــر منطقیــه، 
نمی کنــن. اینجــا تــا ایــن وضعیــت اوقافی هــا و قولنامه ای هــا رو دارن، 
شــهرداری هــم پاییــن نمیــاد، همینــه... . تــا زمانــی کــه ســند مالکیــت نــدارن 
ــاً اختالفــی  و فراینــد دریافــت ســند هــم ســخت و ســنگین هســت... و نهایت
ایجــاد نمی شــه. همــه چــی محوریتــش پولــه. عاملــی ایجــاد نمی شــه، 
طــرف خوشــش بیــاد بگــه ملــک قولنامه ای مــو می فروشــم 2500، ســنددار 
می فروشــم 5 تومــن. دو برابــر. مــاده 147 بشــه، تــازه اگــه بعــدش ثبــت نیــاد 
ــه، نهایتــش میشــه 3200،  ــا رو باطــل می کن ــذاره روش کــه بعضی دســتش ب
ــه  ــن، ی ــش ک ــه ول ــرف می گ ــاد روش. ط ــن می ــی 600 توم ــری 500 ال مت

ــا«. ــه این ــه خــالف می ســازم عــوض هم طبق

میزان مسافت بین پارکینگ طبقاتی و واحدهای مسکونی نوسازی شده
ــی  ــه پارکینگ های ــرد ک ــکار ک ــه را آش ــن نکت ــه ای ــه ب ــرورت توج ــا، ض ــج مصاحبه ه نتای
کــه در ســطح محلــه خریــداری می شــود، در واحدهــای مســکونی دارای پارکینــگ 
ــان تر و  ــب آس ــه مرات ــان ب ــه پارکینگش ــا ب ــکان آنه ــی مال ــود و دسترس ــداری می ش خری
ســریع تر اســت. توجــه بــه مســافت موجــود بیــن پارکینــگ طبقاتــی احداثــی و واحدهایــی 
ــه تأمیــن پارکینــگ اقــدام می نماینــد،  کــه در شــعاع 250 متــری و یــا 500 متــری نســبت ب
ــگ از  ــد پارکین ــای فاق ــزان دوری واحده ــرا می ــت؛ زی ــده اس ــروری و تعیین کنن ــیار ض بس
ــاکنان  ــل س ــزان تمای ــرای می ــده ب ــی بازدارن ــه عامل ــد ب ــده می توان ــگ خریداری ش پارکین

ــن پارکینــگ در ایــن مجموعــه شــود. ــه تأمی ــه نســبت ب ایــن محل
 همچنیــن امــکان تــردد و دسترســی 24 ســاعته مالــکان بــه پارکینــگ خریداری شــده، 
ــد. یعنــی اگــر فــردی  ــه آن اشــاره می کردن یکــی از مشــکالتی بــود کــه ســاکنان محلــی ب
بخواهــد در هــر ســاعاتی از شــب، خــودرو خــود را از پارکینــگ خــارج کنــد، بــا 
محدودیــت مواجــه نشــود و امــکان تــردد در طــول شــبانه روز بــرای مالــکان فراهــم باشــد. 
محدودیتــی کــه در ســایر پارکینگ هــای موجــود در ســطح محلــه هــم بــه آن اشــاره شــد. 
در این بــاره مدیــران پارکینگ هــای موجــود در ســطح محلــه نیــز محدودیت هایــی را مگــر 
ــرای خــروج خــودرو پــس از ســاعت 10 شــب در نظــر  در مــوارد خــاص و اضطــراری، ب
گرفتــه بودنــد. بنابرایــن اگــر تدابیــر الزم بــرای حــل ایــن مشــکل در ایــن پارکینــگ طبقاتــی 
ــل  ــروژه تبدی ــن پ ــرای عــدم اســتقبال از ای ــده ب ــی بازدارن ــه عامل ــد ب اتخــاذ نشــود، می توان

شــود.
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ــه  ــل پارکینگ هــای تأمین شــده ب ــن پارکینــگ و تبدی ــه شــدن عــدم تأمی نهادین
کاربــری تجــاری و مســکونی

مشــاهدات و یافته هــای میدانــی نشــان می دهــد کــه عــدم تأمیــن پارکینــگ در بیــن ســاکنان 
ــه  ــه امــری فرهنگــی تبدیــل شــده اســت. هــر چنــد طــی مصاحبه هــای ب ــاد ب محلــه  یافت آب
عمــل آمــده، ســاکنان آن بــر ضــرورت داشــتن پارکینــگ تأکیــد می کردنــد، بیشــتر آنهــا 
ــۀ   ــازل خــود می کننــد، پــس از طــی فرایندهــای کســب پروان ــه نوســازی من وقتــی اقــدام ب
ســاخت، مجــدداً تراکمــی را کــه مقــرر شــده بــه کاربــری پارکینــگ اختصــاص یابــد، بــه 
ــونده  ــراد مصاحبه ش ــر از اف ــی دیگ ــد. یک ــل می کنن ــاری تبدی ــا تج ــکونی و ی ــری مس کارب

ــد: ــن می گوی ــط شــهرداری چنی ــه ضواب ــه شــدن بی توجهــی ب ــارۀ نهادین درب
ــاس. شــما  »... بیشــتر از هــر چیــزی، وضعیــت نبــود فرهنگــی اینج
ــه 100رو  ــم، اون طبق ــت می دی ــه به ــو 99 طبق ــه ای بگ ــک قولنام ــه مل ب
ــالف رو  ــه خ ــه طبق ــد ی ــاً بای ــازه. حتم ــالف رو بس ــد اون خ ــازه. بای می س
ــوش  ــوان گ ــن. نمی خ ــن، می کن ــکار رو نک ــی این ــدم بگ ــر چق ــن. ه بکن
بــدن... بایــد فرهنگ ســازی بشــه... خیلــی هــم کار داره؛ مینیمــم 50 ســال 
کار داره. تــازه اگــر بســتر فرهنگــی فراهــم باشــه، هیــچ فکــری، قاعــده و 
قانونــی کــه اجرایــی باشــه و ضمانــت اجرایــی باشــه، نیســت. االن ســاخت 
و ســاز غیرمجــاز جــرم نیســت، تخلفــه؛ یعنــی نمی تونــم بــرم شــکایت کنــم 
بگــم ایــن چیــزی ســاخته کــه خطرناکــه؛ چیــزی ســاخته کــه فــرداروزی بــا 
زلزلــه نافــرم جــدا شــه بیفتــه. بــرای شــهروندان، قاضــی میگــه جــرم نیســت، 
ــاده 100 راجــع  ــم رأی م ــه صراحــت می گ ــاده 100. ب ــف بفرســت م تخل
بــه ملــک مســکونی بــا کشــک برابــری می کنــه. نمونــه اش همیــن روبــروی 

ــه«. ــون. نمی ش خودم
ــری  ــه کس ــانی  ک ــه کس ــگ ب ــذاری پارکین ــا واگ ــه ب ــدف ک ــن ه ــق ای ــن تحق بنابرای
پارکینــگ دارنــد، زمینــه  تشــویق آنهــا بــه تأمیــن پارکینــگ بــرای ســایر واحدهــای 
ــرا  ــت؛ زی ــت اس ــه  دور از واقعی ــت نیافتنی و ب ــی دس ــود، هدف ــم می ش ــان فراه مسکونی ش
آنچــه در عمــل رخ می دهــد، تغییــر کاربــری پارکینگ هــای تأمین شــده بــه کاربــری 
مســکونی و یــا تجــاری اســت. تصاویــر شــماره های 2 و 3 بیانگــر یافته هــای یادشــده اســت.

پارکینگ و ایجاد سد معبر
در تصویــر شــماره 3 مشــاهده می شــود کــه یــک خــودروی شــخصی در مقابــل در 
پارکینــگ اقــدام بــه پــارک نمــوده اســت. پــس از پرس و جــوی محقــق از ســاکنان 
ــز  ــاور آن نی ــاختمان مج ــک س ــودرو، مال ــن خ ــک ای ــه مال ــد ک ــخص ش ــه مش ــن کوچ ای
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تصویر 2: تبدیل فضای پارکینگ به کارگاه تولیدی ُمبل

تصویر 3: استفاده  نکردن از پارکینگ و پارک کردن خودرو 
جلوی در پارکینگ

ــارک کــردن خــودرو  می باشــد و پ
ــره  ــی روزم ــه عادت ــل ب ــن مح در ای
ــت.  ــده اس ــل ش ــان تبدی ــرای ایش ب
ــود  ــاهده می ش ــاال مش ــر ب در تصوی
بــا  خــودرو  ایــن  مالــک  کــه 
خــود  خــودروی  کــردن  پــارک 
مســیر  تقریبــاً  مــکان  ایــن  در 
ورودی و خروجــی کوچــه  مجــاور 
ــت  ــرده اس ــدود ک ــاختمان را مس س
حــوادث  بــروز  صــورت  در  و 
غیــر مترقبــه می توانــد پیامدهــای 
جبران ناپذیــری را بــرای ســاکنان 
ایــن کوچــه بــه دنبــال داشــته باشــد.

تصویــر  در  ایــن  بــر  عــالوه 
کــه  می شــود  مشــاهده  یادشــده 
چگونــه مالــک ایــن ســاختمان فقــط 
ــه تأمیــن یــک پارکینــگ در یــک  ب
بســنده  ســاختمان شــش طبقــه ای 
ــه   ــا اختصــاص کلی نمــوده اســت و ب
تراکــم احداث شــده بــه کاربــری 
ــای  ــن پارکینگ ه ــکونی، از تأمی مس
اســت.  کــرده  خــودداری  بیشــتر 

عــالوه بــر ایــن احــداث بیــش از شــش طبقــه ســاختمان مســکونی در یــک کوچــه  با پهنــه  کم و 
رعایــت نکــردن اســتانداردهای الزم در احــداث آن، از مصادیــق بی توجهــی بــه اســتانداردهای 

الزم در ایــن محلــه اســت.

ــدم  ــرای ع ــمی ب ــه مکانیس ــه مثاب ــاال ب ــراژ ب ــی و مت ــای دوبلکس ــداث واحده اح
ــگ ــن پارکین ــه تأمی ــوط ب ــررات مرب ــط و مق ــت ضواب ــه رعای ــزام ب ال

نتایــج مصاحبــه  بــا کارشناســان شــهرداری و همچنیــن مشــاوران امــالک در محلــه  یافت آبــاد 
نشــان داد کــه تقریبــاً کلیــه  کســانی کــه اقــدام بــه نوســازی منــازل مســکونی می کننــد، بــا 
ــا متــراژ بــاال، ملــزم بــه تأمیــن پارکینــگ  احــداث واحدهــای دوبلکســی و یــا واحدهــای ب
بــرای کلیــه  واحدهــای احداث شــده نمی شــوند، ولــی پــس از اتمــام مراحــل ساخت وســاز، 
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واحــدی را کــه بــه صــورت دوبلکــس احــداث کرده انــد، بــه دو واحــد مســکونی مجــزا از 
ــه احــداث ســاختمان را دور  ــوط ب ــا ایــن کار، قوانیــن مرب ــد و ب یکدیگــر تفکیــک می کنن
ــری - و تفکیــک آنهــا  ــاًل 149 مت ــاال - مث ــراژ ب ــن احــداث واحدهــای مت ــد. همچنی می زنن
ــاز  ــوز ساخت وس ــت مج ــم های دریاف ــر از مکانیس ــی دیگ ــر، یک ــای کوچک ت ــه واحده ب
ــا یکــی از  ــه  محقــق ب ــه مصاحب ــوط ب ــر مرب ــن نکــردن پارکینــگ اســت. مکالمــه  زی و تأمی
ــکونی و  ــای مس ــردن واحده ــس ک ــوه  دوبلک ــارۀ نح ــازی درب ــره شهرس ــان دای کارشناس

ــت. ــگ اس ــری پارکین ــکل گیری کس ش
محقــق: »تبدیــل کــردن واحدهــا بــه صــورت دوبلکســی چقــد رایجــه؟ 

ــد داد؟« ــه درص می ش
جــواب کارشــناس: »99/99 درصد. در طول ســیزده ســال ســابقه  کاری 
ــوده کــه دوبلکــس رو طــرف واســه خــودش  ــورد ب ــک م کــه داشــتم، ی
اجــرا کــرده. اونــم بچــۀ  همین جــا بــوده، دوســت داشــته همین جــا بمونــه و 
گفتــه پــدر و مــادرم می خــوان همین جــا زندگــی کنــن و چندتــا داداشــیم، 
ــه کــم هســت، جــا  میایــم خونه شــون، زیادیــم شــب بمونیــم؛ فضــای خون

نداریــم. فقــط همیــن مــورد ســاخته«.
محقق: »چند درصد دوبلکس می سازن؟«

جواب کارشناس: »همه شون«.
طــرح  از  پارکینگشــون  کســر  بــرای  درصدشــون  »چنــد  محقــق: 

می کنــن؟« اســتفاده  دوبلکــس 
ــه همــه می گــن طبقــه  اول و دومــت  جــواب کارشــناس: »همه شــون. ب
رو کامــل بســاز، ســه و چهــارت رو دوبلکــس کــن. چــون بافــت فرســوده 
ــه  ــه ب ــم ک ــاال ه ــه  ب ــواد، دو طبق ــد می خ ــم واح ــه  اول نی ــه، دو طبق باش
 صــورت یــه واحــد هســت، یکــی می خــواد... . عمــاًل دارن بهــش مــی دن، 
ولــی رســماً یــه واحــد کســری پارکینــگ داره، دوبلکســم خــالف می کنــه 
می شــه دو واحــد. ســایر کارشناســان می گــن مــا مغایــر قانــون عمــل 
نمی کنیــم. راســت می گــن، امــا در عمــل یــه چیــز دیگــه س. بخشنامه شــون 
ــه واحــد کســری پارکینــگ رو بفروشــن«. ــا ی ــاز باشــه ت دارن. دست شــون ب

پایین بودن اعتماد نهادی و انتقاد از نحوۀ  عملکرد نهادهای شهری
محقــق در بررســی های خــود، دالیــل پایبنــد نبــودن بــه قوانیــن و مقــررات ساخت وســاز و 
رعایــت نکــردن ایــن قوانیــن را در بیــن ســاکنان محلــی جویــا شــد. نتایجــی کــه بــه دســت 
ــن ریشــه در  ــه قوانی ــودن ب ــد نب ــد کــه پایبن ــردم معتقــد بودن ــد، بیانگــر آن اســت کــه م آم
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رفتــار نهادهــای دولتــی دارد. 
بــه عبارتــی دیگــر وقتــی  مــردم 
ســازمان های  کــه  می بیننــد 
ــه  ــا ب ــه تنه ــن را ن مســئول، قوانی
درســتی اجــرا نمی کننــد کــه 
ــردم  ــن م ــن بی ــرای قوانی در اج
می شــوند،  قائــل  تبعیــض 
همیــن امــر منجــر بــه بدبیــن 
ــاد  ــش اعتم ــا و کاه ــدن آنه ش

ــد.  ــم می کن ــهری را فراه ــن ساخت وســاز ش ــی از قوانی ــای تخط ــادی می شــود و زمینه ه نه
در همیــن رابطــه، یکــی از ســاکنان محلــی بــه بی توجهــی شــهرداری و ادارۀ برق ناحیه نســبت 
بــه جابه جــا کــردن تیربرق هایــی اشــاره می کنــد کــه تــردد ســاکنان و خودروهــا را در برخــی از 
کوچه هــای محلــه  یافت آبــاد بــا مشــکل مواجــه نمــوده  اســت. از ســوی دیگــر اقــدام ســریع اداره 
بــرق نســبت بــه قطــع بــرق برخــی دیگــر از تیربرق هــا منجــر بــه گســترش بدبینــی و شــکل گیری 
احســاس تبعیــض در بیــن مــردم شــده اســت. تصویــر شــماره 4 گویای توضیحات یادشــده اســت.

گرایــش کارفرمــا بــه سیاســت جبــران هزینه هــا و اتخــاذ رویکردهــای ســودمحور 
در واگــذاری پارکینگ هــا

ــرخ فعلــی پارکینــگ  ــل توجــه ن همان طــور کــه عنــوان شــد، عواملــی از قبیــل تفــاوت قاب
ــافت  ــن مس ــی و همچنی ــگ طبقات ــده  آن در پارکین ــت تمام ش ــاد و قیم ــه  یافت آب در محل
ــود  ــث می ش ــده باع ــازی ش ــکونی نوس ــای مس ــا واحده ــی ب ــگ طبقات ــه پارکین ــل توج قاب
ــوی  ــد. از س ــتقبال نکنن ــه اس ــن مجموع ــگ در ای ــن پارکین ــی از تأمی ــاکنان محل ــه س ک
ــا  ــوند ت ــار می ش ــروژه ناچ ــن پ ــه  ای ــده  بودج ــای تأمین کنن ــایر نهاده ــا و س ــر کارفرم دیگ
ــد.  ــران نماین ــروژه را جب ــن پ ــی ای ــای پرداخت ــه هزینه ه ــد ک ــاذ کنن ــت هایی را اتخ سیاس
ــت  ــرادی اس ــه اف ــا ب ــذاری پارکینگ ه ــا، واگ ــران هزینه ه ــم های جب ــی از مکانیس یک
ــد. پیامــد طبیعــی چنیــن رویکــردی  ــرای دریافــت پارکینــگ ندارن کــه شــرایط الزم را ب
ــه نهــاد شــهرداری  ــد ایــن باشــد کــه نهادهــای شــهری از جمل در افــکار عمومــی می توان
از سیاســت های ســودگرایانه و ســودمحور پیــروی  می کننــد و برخــورداری ســاکنان 
ــوده  ــت فرس ــگ در باف ــری پارکین ــن کس ــی تأمی ــروژه، یعن ــن پ ــای ای ــی از هدف ه محل
ــت.  ــوده اس ــی ب ــگ طبقات ــن پارکین ــداث ای ــرای اح ــه ای ب ــل بهان ــا، در اص و ریزدانه ه
پیامــد نهایــی چنیــن شــرایطی، کاهــش اعتمــاد نهــادی و رضایــت از عملکــرد شــهرداری 
ــه  ــه ســایر پروژه هــای شــهری اســت. در ادامــه ب و همچنیــن بدبیــن شــدن مــردم نســبت ب

 تصویر 4: نمونه ای از جابه جا نکردن تیر برق و محدود کردن 
مسیر کوچه ها
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ــران  ــت های جب ــاذ سیاس ــه اتخ ــا ب ــش کارفرم ــال گرای ــای احتم ــر از پیامده ــی دیگ برخ
هزینه هــا در طراحــی مکانیســم های واگــذاری پارکینگ هــا اشــاره می شــود.

استقبال نکردن از تأمین پارکینگ در پارکینگ طبقاتی
شــکل گیری نزاع هــای خیابانــی بــر ســر جــای پــارک، یکــی از مهم تریــن مشــکالتی بــود کــه 
کلیــه  افــراد مــورد مصاحبــه بــه آن اشــاره کردنــد. حــال هــر چقــدر کــه ســاکنان محلــی از ایــن 
ــی و اجتماعــی  ــزان تنش هــای روان ــه همــان می ــوان گفــت کــه ب ــد، می ت ــروژه اســتقبال نکنن پ
ناشــی از ایــن مســأله ادامــه می یابــد. بــه عبارتــی دیگــر می تــوان گفــت کــه در چنیــن شــرایطی، 
اجــرای ایــن پــروژه نمی توانــد بــه کــم شــدن نزاع هــای خیابانــی بــر ســر جــای پــارک کمــک 
ــدر  ــن پرســش کــه چق ــه ای ــاد در پاســخ ب ــه  یافت آب ــد. یکــی از اعضــای شــورایاری محل کن

ــد: ــارک رخ می دهــد، چنیــن می گوی ــر ســر جــای پ ــی اینجــا ب نزاع هــای خیابان
»اکثــر وقت هــا مــا شــاهد دعــوا هســتیم، تــو کوچه هــا می بینــم، 
مــن زیــاد بــا کالنتــری تعامــل دارم. خیلــی از نزاع هایــی کــه مــی رم 
ــر  ــا س ــد درگیری ه ــی 90 درص ــم. 80 ال ــی می کن ــا در میان ــور پ جمع وج
پــارک کــردن جلــو در ملــک همدیگــه ا س. چــون واقعــاً اینجــا پارکینــگ 
ــه   ــت. هم ــل هس ــی معض ــل خیل ــوی مح ــردن ت ــارک ک ــث پ ــم. بح نداری
ــر  ــین. ه ــارک ماش ــر پ ــه خاط ــری ب ــده درگی ــا ش ــای م کوچه پس کوچه ه

ــه«. ــاق می افت ــوا اتف ــه  دع ــل ی ــه حداق هفت
یکــی دیگــر از افــراد مــورد مصاحبــه دربــارۀ میــزان ســرقت از 

می گویــد: چنیــن  خودروهــا 
»پخــش و فلــش می شــه زیــاد هــم هســت. مثــاًل طــرف معتــاده از جــون 
خــودش ســیره، شیشــه رو می شــکنه، مثــاًل ضبــط رو می بــره یــا الســتیک رو 

می بــره«.

رقابتی شدن خرید پارگینگ  و شکل گیری شبکه های رانتی
ــدازه  برخــی از کســبه  محــل،  ــش از ان ــه، اســتقبال بی در خــالل مصاحبه هــای صورت گرفت
ــن پرســش را در ذهــن محقــق مطــرح کــرد کــه چــرا عــده ای خــاص از کســبه  محــل،  ای
ــن حــد  ــا ای ــران امــالک، ت ــی و برخــی از مدی ــل مدیریــت یکــی از رســتوران های محل مث
از احــداث پارکینــگ طبقاتــی ابــراز رضایــت و خرســندی می کننــد. پــس از پرس و جــوی 
محــل ســکونت آنهــا مشــخص شــد کــه در اصــل ایــن افــراد در محلــه  یافت آبــاد جنوبــی 
زندگــی نمی کننــد و از آنجــا کــه محــل کسب وکارشــان در ایــن محلــه قــرار دارد، 
ــم  ــان فراه ــرای خودروی ش ــگ را ب ــد پارکین ــکان خری ــه ام ــی ک ــدن فرصت ــش آم از پی
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گ طبقاتی میدان شهید باقری
ث پارکین
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نمایــد، اســتقبال می کننــد. از ایــن رو می تــوان گفــت کــه اگــر جامعــه  هــدف ایــن پــروژه 
ناچــار بــه پرداخــت مبالغــی ســنگین بــرای دریافــت پارکینــگ شــود، تحقــق ایــن واقعیــت 
بســیار محتمــل اســت کــه پــس از خریــد پارکینــگ و اتمــام مراحــل ساخت وســاز منــازل 
ــه افــرادی دیگــر نماینــد.  مسکونی شــان، اقــدام بــه فــروش و یــا اجــاره  ایــن پارکینگ هــا ب
بنابرایــن در صــورت رخ دادن چنیــن فرضیــه ای، کســبه ای کــه وضعیــت مالــی خوبــی دارند، 
از مهم تریــن متقاضیــان خریــد و یــا اجــاره  ایــن پارکینگ هــا هســتند و بــا تــداوم ایــن رونــد 
ــی  ــود. بدیه ــم می ش ــروژه فراه ــی پ ــای اصل ــدن هدف ه ــق نش ــای محق ــه زمینه ه ــت ک اس
اســت کــه خریــد و فــروش پارکینگ  هــای واگذار شــده می توانــد منجــر بــه رشــد و 
ــی شــود.  ــال آن شــکل گیری شــبکه های رانت ــه دنب ــت ســوداگران بخــش مســکن و ب تقوی
ــازار  ــارۀ احتمــال شــکل گیری ب یکــی از اعضــای شــورایاری محلــه  یافت آبــاد جنوبــی درب

ــد: ــن می گوی ــا چنی ــروش پارکینگ ه ــد و ف ــی در خری دالل
»شــما بایــد یــه راهــکاری پیــدا کنیــن کــه طــرف نتونــه ایــن پارکینــگ 
ــودجو  ــراد س ــری اف ــت یک س ــه. اونوق ــروش کن ــد و ف ــه خری را جداگان
هســتن، حتمــاً پیــدا می شــن دالل بــازی بشــه. مــن پیشــنهادم اینــه کــه وقتــی 
ــو  ــه ای ت ــا قولنام ــه ی ــند داده  می ش ــه، س ــذار می ش ــن واگ ــه م ــگ ب پارکین
ــرأت  ــی ج ــه کس ــوع، ک ــاًل ممن ــروش کام ــد و ف ــه خری ــد بش ــد قی اون بای
نکنــه بــره خریــد کنــه. می شــه اینــکار رو کــرد بــه یک دســت قابــل 

ــذاری هســت«. واگ

اختصاص بخشی از فضای احداث شده به هایپرمارکت و از بین رفتن اقتصاد محلی
اختصــاص بخشــی از فضــای احداث شــده بــه هایپرمارکــت، یکــی از ایده هایــی بــود 
کــه برخــی از کارشناســان مربــوط بــه ایــن پــروژه مطــرح کردنــد. بــر ایــن اســاس محقــق، 
بخشــی از بررســی های میدانــی خــود را بــه ارزیابــی اجــرای ایــن ایــده و پیامدهــای آن بــر 
ــل  ــا کســبۀ  محــل، مث ــه ب ــج مصاحبه هــای صورت گرفت ــی اختصــاص داد. نتای اقتصــاد محل
ــه صــورت نســیه  بقالی هــا و ســوپری ها، نشــان داد کــه هنــوز هــم ســنت فــروش اجنــاس ب
در بیــن کســبه  محلــی رایــج اســت و از آنجــا کــه بســیاری از ســاکنان محلــه  یافت آبــاد در 
ــا متوســل  ــه  خــود را ب ــاج روزان ــد، بخشــی از مایحت ــرار دارن ــی ق ــت اقتصــادی پایین وضعی
شــدن بــه ایــن ســنت قــرض گرفتــن و خریــد بــه صــورت نســیه، ولــو بــرای مــدت زمانــی 
ــزرگ  ــگاه های ب ــه فروش ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــه می کنن ــازه داران تهی ــاه، از مغ کوت
ــرد  ــگاه های ُخ ــت را از فروش ــوان رقاب ــود، ت ــتریان خ ــه مش ــف ب ــه  تخفی ــا ارائ ــدرن ب و م
ــا ایــن سیاســت ها، زمینــه  از بیــن رفتــن مغازه هــای محلــی و کوچک مقیــاس  می گیرنــد و ب
ــه  ــر ایــن اختصــاص بخشــی از فضــای پارکینــگ احداثــی ب را تقویــت می کننــد. عــالوه ب
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ــه تقویــت ایــن نگــرش در بیــن ســاکنان محلــی شــود کــه  هایپرمارکــت می توانــد منجــر ب
اساســاً هــدف از احــداث ایــن پارکینــگ طبقاتــی، فراهــم شــدن فضــای کســب وکار بــرای 

گــروه خاصــی از ذی نفعــان آن بــوده اســت.

افزایش قیمت مسکن ناشی از افزایش قیمت پارکینگ در محله
ــذاری  ــر واگ ــروژه ب ــن پ ــنهاد دهنده های ای ــر پیش ــه اگ ــان داد ک ــی نش ــی های میدان بررس
ــر  ــر منج ــن ام ــند، ای ــته باش ــد داش ــان تأکی ــون توم ــی 40 میلی ــغ 30 ال ــا مبال ــا ب پارکینگ ه
بــه آن خواهــد شــد کــه قیمــت مســکن در محلــه  یافت آبــاد، افزایشــی قابــل توجــه داشــته 
باشــد. عــالوه بــر ایــن مســئوالن مربــوط بایــد پیامدهــای تــورم افسارگســیخته ای را کــه طــی 
ــرآورد  ــت، در ب ــده اس ــران ش ــهر ته ــژه ش ــران، به وی ــه  ای ــر جامع ــر دامنگی ــال اخی ــد س چن
ــت  ــی اس ــن در حال ــند. ای ــته باش ــر داش ــاد مدنظ ــه  یافت آب ــاکنان محل ــادی س ــوان اقتص ت
ــورم  ــا ت ــه، همســو ب ــن محل ــژه ســاکنان ای ــران به وی ــردم ای ــد م ــد و درآم ــدرت خری کــه ق
ــه تنهــا رونــدی افزایشــی نداشــته،  ــه دنبــال آن افزایــش قیمــت ملــک، ن افسارگســیخته  و ب

ــدی کاهشــی داشــته اســت. بلکــه رون
ــگ  ــن پارکین ــش قیمــت خــودرو، ضــرورت تأمی ــا افزای ــه  دیگــر آن اســت کــه ب نکت
ــه  ــان ب ــودروی شخصی ش ــت از خ ــدف حفاظ ــا ه ــاد و ب ــه  یافت آب ــاکنان محل ــط س توس
ــی وقتــی کاهــش  ــه بخشــی از ســرمایه  حیات بخــش آنهــا، دو چنــدان شــده اســت؛ ول مثاب
قــدرت خریــد مــردم را در کنــار ایــن وضعیــت در نظــر بگیریــم، دچــار وضعیتــی متناقــض 
و پارادوکســیکال خواهیــم شــد، بــه گونــه ای کــه از یــک طــرف جلوگیــری از خســارات 
ــت و از  ــگ اس ــن پارکین ــرو تأمی ــی آن در گ ــایل جانب ــا وس ــودرو و ب ــرقت خ ــی از س ناش
طرفــی دیگــر بــا کاهــش روزافــزون قــدرت خریــد مــردم، امــکان تأمیــن و خریــد پارکینگ 
به شــدت کاهــش یافتــه اســت و در اولویت هــای بعــدی زندگــی مــردم قــرار گرفتــه اســت.

در واقــع بــا در نظــر گرفتــن شــرایطی کــه بــر محلــه  یافت آبــاد حاکــم اســت، می تــوان 
ــا  ــد یــک کاالی لوکــس تلقــی می شــود و ب ــه  خری ــه منزل ــگ ب ــد پارکین گفــت کــه خری
ــه  ــا ب ــرای آنه ــگ ب ــد پارکین ــکان خری ــاًل ام ــردم، عم ــه م ــری ب ــار حداکث ــدن فش وارد ش
ــه اقتصــادی  ــرادی کــه طبق ــن اف ــی در بی ــر شــده اســت. شــرایط یادشــده حت ــب کمت مرات
ــای  ــی و الگوه ــاظ فرهنگ ــه لح ــد و ب ــاد دارن ــه  یافت آب ــی در محل ــبتاً باالی ــی نس و اجتماع
رفتــاری پذیرفته انــد کــه تأمیــن پارکینــگ ضــروری اســت، ســاری و جــاری اســت. 
بنابرایــن خواســته و یــا ناخواســته یکــی از پیامدهــای اجتناب ناپذیــر ایــن وضعیــت، افزایــش 
فشــار اقتصــادی بــه اقشــار آســیب پذیر بــه خاطــر پرداخــت بــاالی هزینــه خریــد پارکینــگ 

ــال آن، کاهــش کیفیــت زندگــی آنهاســت. ــه دنب و ب
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تداوم خسارات مالی و ناامنی اقتصادی
ــا و  ــه در کوچه ه ــی ک ــرقت از خودروهای ــزان س ــودن می ــاال ب ــه ب ــد ک ــوان ش ــتر عن پیش
ــه  ــن محل ــاکنان ای ــکالت س ــی از مش ــده اند، یک ــارک ش ــاد پ ــه  یافت آب ــای محل خیابان ه
اســت و انتظــار مــی رود کــه اجــرای ایــن پــروژه بتوانــد بــه کاهــش خســاراتی کــه مــردم بــه 
خاطــر نداشــتن پارکینــگ متحمــل می شــوند، کمــک کنــد. در همیــن رابطــه، بررســی های 
ــن  ــد و تأمی ــکان خری ــی، ام ــاکنان محل ــی از س ــده  کم ــون ع ــه چ ــان داد ک ــی نش میدان
ــه  ــا ب ــزان ســرقت از خودروه ــن کاهــش می ــد، بنابرای ــه دارن ــن مجموع ــگ را در ای پارکین

ــد. ــد ش ــق نخواه ــروژه محق ــن پ ــی ای ــای جانب ــی از هدف ه ــوان یک عن
ــی  ــاع در پارکینگــی کــه از اســتقبال مردم ــن شــکل گیری فضاهــای بی دف ــر ای عــالوه ب
برخــوردار نیســت، بســیار محتمل اســت. ضــرورت جلوگیــری از وقوع خطرات و آســیب های 
ناشــی از شــکل گیری فضاهــای بی دفــاع وقتــی بیشــتر نمایــان می شــود کــه بــه قــرار گرفتــن 
موقعیــت مکانــی ایــن پــروژه بــا دو مرکــز آموزشــی دخترانــه و پســرانه توجــه شــود. به ویــژه 
ــی  ــرای دانش آموزان ــف را ب ــوع آســیب های مختل ــی کــه بســته هســتند، احتمــال وق فضاهای
کــه قــدرت دفــاع از حریــم شــخصی خــود را ندارنــد، بیشــتر می کنــد. همچنیــن پیشــتر عنــوان 
شــد کــه احتمــال فــروش ایــن پارکینگ هــا بــه افــرادی کــه فقــط محــل کسب وکارشــان در 
ایــن محلــه اســت و در اصــل محــل ســکونت آنهــا در محالتــی دیگــر قــرار داد، وجــود دارد. 
یعنــی بــا تاریــک شــدن هــوا و تعطیلــی مغازه هــا، افــراد غیــر بومــی، خــودرو خــود را کــه در 
ــدن  ــی ش ــی خال ــن یعن ــد و ای ــارج می کنن ــد، خ ــارک نموده ان ــده پ ــگ خریداری ش پارکین
بخــش زیــادی از پارکینگ هــا در طــول شــب و گســترش مکانــی و زمانــی فضاهــای بی دفــاع. 
از جملــه پیامدهــای تــداوم چنیــن شــرایطی، کاهــش امنیــت محلــه و ایجــاد نارضایتــی نســبت 

بــه نهادهــای شــهری مثــل شــهرداری و نیــروی انتظامــی اســت.

رواج تخّطی از قوانین شهروندی و از بین رفتن نظم و سیمای شهری
بــدون شــک برخــورداری یــک جامعــه  شــهری از منظــر و ســیمایی منظــم می توانــد بــر آرامــش 
ــارک  ــن رابطــه، نحــوۀ  پ ــی داشــته باشــد. در همی ــرات مثبت ــی ســاکنان آن، تأثی ــی و روان ذهن
ــدرن،  ــهرهای م ــر ش ــه و عناص ــایل نقلی ــن وس ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــا ب ــردن خودروه ک
ــی، اثــرات  ــر کمیــت و کیفیــت برخــورداری شــهروندان از آرامــش ذهنــی و روان ــد ب می توان
قابــل توجهــی داشــته باشــد. نظریه هــای مختلفــی از جملــه نظریــه  یادگیــری اجتماعــی1 )ر.ک: 
ــی2  ــینی افتراق ــه  همنش ــن نظری Bandura, 1969 ؛ Bandura & Walters, 1977( و همچنی
ــارک خــودرو،  ــار رانندگــی و نحــوه  پ )ر.ک: Sutherland, 1949( نشــان می دهــد کــه رفت

1- Social Learning Theory
2- Differential Opportunity Theory
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امــری فرهنگــی و اجتماعــی اســت. بــر اســاس ایــن تئوری هــا، رعایــت نکــردن اصــول رانندگی 
بــه مثابــه یــک رفتــار انحرافــی، ماننــد ســایر اشــکال رفتــار اجتماعــی از طریــق تعامــل بــا دیگران 
آموختــه می شــود. بنابرایــن یــک فــرد، هــم می آمــوزد کــه چگونــه بــا موفقیــت اصــول حاکــم 
بــر رانندگــی و پــارک کــردن را رعایــت نکنــد و هــم چگونــه اســتدالل کنــد تــا رفتــار خــود را 

توجیــه کنــد و بــرای آن عــذری بیــاورد )رفیع پــور، 1378: 50(. 
تصویــر شــماره 5، رایــج بودن 
تخطــی از قوانیــن شــهروندی و بــه 
ــال آن، شــکل گیری بی نظمــی  دنب
بصــری و از بیــن رفتــن ســیمای 
را  یافت آبــاد  محلــه   در  شــهری 

نشــان می دهــد.

نتیجه گیری
ــی نشــان داد کــه ویژگی هــای اجتماعــی و اقتصــادِی  نتایــج مشــاهدات و بررســی های میدان
ســاکنان محلــه  یافت آبــاد بــه گونــه ای اســت کــه اگــر در واگــذاری پارکینگ هــای احداثــی، 
شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا مــورد توجــه قــرار نگیــرد، نــه تنهــا تحقــق هدف هــای این 
پــروژه را بــا مشــکل مواجــه می کنــد، بلکــه می توانــد تأثیــرات منفــی زیــادی را نیــز بــه دنبــال 
داشــته باشــد. بــر ایــن اســاس پیامدهایــی کــه ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی دارد، از مهم تریــن 
پیامدهایــی اســت کــه بــا احــداث ایــن پارکینگ طبقاتــی بر زندگــی ســاکنان محلــه  یافت آباد 
ــالش  ــده ت ــای شناسایی ش ــت پیامده ــزان اهمی ــارۀ می ــن رو درب ــذارد. از ای ــر می گ ــی اث جنوب
شــد تــا بــر تأثیراتــی کــه از نظــر زمانــی نیــاز بــه فعالیت هــای فرهنگــی و آموزشــی بیشــتری 
دارد، مثــل نهادینــه شــدن فرهنــگ عــدم تأمیــن پارکینــگ تأکیــد شــود. از نظــر اقتصــادی نیــز 
تــالش شــد بــر تأثیراتــی کــه بیــش از حــد معمــول هزینه هــای اقتصــادی بــه ســاکنان محلــه  

ــرد. ــرار گی ــا ق ــت ارزیابی ه ــد، در اولوی ــل می کن ــاد تحمی یافت آب
ــدام  ــن اق ــت ای ــا ماهی ــود ت ــه ش ــنهادهایی ارائ ــود پیش ــالش می ش ــا ت ــن در اینج بنابرای
ــت و  ــای کیفی ــا هــدف ارتق ــی اجتماع محــور، ب ــه اقدام ــت ســازه محور ب توســعه ای از حال
ســبک زندگــی ســاکنان محلــه  یافت آبــاد تبدیــل شــود. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه هــر 
اقــدام توســعه ای، یــک مســئولیت اجتماعــی ســازمانی بــه دنبــال دارد، انتظــار مــی رود کــه 
دربــارۀ احــداث پارکینــگ طبقاتــی میــدان شــهید باقــری، شــهرداری منطقــه 18 مســئولیت 
ــش  ــرل و کاه ــتای کنت ــر الزم را در راس ــرد و تدابی ــده گی ــدام را برعه ــن اق ــی ای اجتماع
ــه ارائــه  پیشــنهادها و کاربســت هایی  پیامدهــای منفــی ایــن اقــدام اتخــاذ نمایــد. در ادامــه ب

تصویر 5: نمایی از پارک نامنظم خودرو در کوچه ها و معابر
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الزم کــه می توانــد در کنتــرل و کاهــش پیامدهــای منفــی ایــن پــروژه و تحقــق مســئولیت  
ــود. ــه می ش ــند، پرداخت ــا باش ــی آن راهگش اجتماع

 پیشــتر عنــوان شــد کــه بــه خاطــر تفــاوت قابــل توجهــی کــه بیــن قیمــت پیش بینی شــده 
ــاد  ــه  یافت آب ــگ در محل ــی پارکین ــرخ فعل ــا ن ــا ب ــن پارکینگ ه ــده  ای ــت تمام ش ــا قیم و ی
وجــود دارد، کســانی  کــه درصــدد نوســازی منــازل مســکونی خــود هســتند، بــرای جبــران 
ــن  ــد. بنابرای ــدام نمی کنن ــه اق ــن مجموع ــگ در ای ــن پارکین ــه تأمی ــگ ب ــری پارکین کس
پیشــنهاد می شــود بــا تأمیــن منابــع بودجــه ای مــورد نیــاز، تدابیــری اتخــاذ شــود کــه هزینــه  
ــاد  ــا نــرخ فعلــی پارکینــگ در محلــه  یافت آب ــرای جبــران کســری پارکینــگ ب پرداختــی ب
همخوانــی داشــته باشــد، تــا انگیــزه  الزم در بیــن متقاضیــان پارکینگ ایجاد شــود و از ســوی 
دیگــر بــا بــاال بــردن قیمــت پارکینــگ، زمینه هــای افزایــش قیمــت مســکن در ســطح محلــه 
ــژه اقشــار  ــه، به وی ــن محل ــه ســاکنان ای ــل کــردن هزینه هــای مضاعــف اقتصــادی ب و تحمی
ــن ضــروری اســت کــه مکانیســم های واگــذاری  ــر ای آســیب پذیر فراهــم نشــود. عــالوه ب
عادالنــه  پارکینگ هــا بــه نیازمنــدان واقعــی طراحــی شــود و از دانــش و اطالعــات معتمــدان 

و مطلعــان محلــی دربــارۀ شناســایی اقشــار آســیب پذیر اســتفاده شــود.
ــه را آشــکار کــرد  ــن نکت ــه ای ــه، ضــرورت توجــه ب ــج مصاحبه هــای صورت گرفت  نتای
ــکونِی  ــای مس ــود، در واحده ــداری می ش ــه خری ــطح محل ــه در س ــی ک ــه پارکینگ های ک
دارای پارکینــگ خریــداری می شــوند و دسترســی مالــکان آنهــا بــه پارکینگشــان بــه 
ــی  ــگ طبقات ــن پارکین ــود بی ــافت موج ــه مس ــه ب ــت. توج ــریع تر اس ــان تر و س ــب آس مرات
احداثــی و واحدهایــی کــه در شــعاع 250 متــری و یــا 500 متــری نســبت بــه تأمیــن 
ــزان دوری  ــرا می ــت؛ زی ــده اس ــروری و تعیین کنن ــیار ض ــد، بس ــدام می نماین ــگ اق پارکین
ــده  ــی بازدارن ــه عامل ــد ب ــده می توان ــگ خریداری ش ــگ از پارکین ــد پارکین ــای فاق واحده
بــرای میــزان تمایــل ســاکنان ایــن محلــه نســبت بــه تأمیــن پارکینــگ در ایــن مجموعه شــود. 
همچنیــن امــکان تــردد و دسترســی 24 ســاعته مالــکان بــه پارکینــگ خریداری شــده، یکــی 
از مشــکالتی بــود کــه ســاکنان محلــی بــه آن اشــاره می کردنــد. یعنــی اگــر فــردی بخواهــد 
در هــر ســاعاتی از شــب، خــودرو خــود را از پارکینــگ خــارج کنــد، بــا محدودیــت مواجــه 
نشــود و امــکان تــردد در طــول شــبانه روز بــرای مالــکان فراهــم باشــد؛ محدودیتــی کــه در 
ســایر پارکینگ هــای موجــود در ســطح محلــه هــم بــه آن اشــاره شــد. در این بــاره مدیــران 
پارکینگ هــای موجــود در ســطح محلــه نیــز محدودیت هایــی را، مگــر در مــوارد خــاص و 
اضطــراری، بــرای خــروج خــودرو بعــد از ســاعت 10 شــب در نظــر گرفتــه بودنــد. بنابرایــن 
اگــر تدابیــر الزم بــرای حــل ایــن مشــکل در ایــن پارکینــگ طبقاتــی اتخــاذ نشــود، می توانــد 

بــه عاملــی بازدارنــده بــرای اســتقبال نکــردن از ایــن پــروژه تبدیــل شــود.
ــه  ــغول ب ــاد، مش ــه  یافت آب ــاغالن در محل ــتر ش ــه بیش ــان داد ک ــی نش ــای میدان  یافته ه
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کارهــای یــدی هســتند کــه از نظــر جســمانی در طــول روز خســتگی بیشــتری را متحمــل 
ــل کار  ــادی از مح ــتگی زی ــدت خس ــا ش ــه ب ــرادی ک ــه اف ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــد ش خواهن
خــود خــارج می شــوند، تمایــل دارنــد کــه در نزدیک تریــن جــای پــارک بــا منــزل 
مسکونی شــان اقــدام بــه پــارک خــودروی خــود نماینــد و از گذاشــتن خــودروی خــود در 
مکانــی دیگــر بــا فاصلــه  مکانــی و زمانــی قابــل توجــه اســتقبال نکننــد. از پیامدهــای انباشــتی 
تمایــل ســاکنان محلــه بــه پــارک نمــودن خوردروهایشــان در نزدیک تریــن فاصلــه  مکانــی 
ــت.  ــران اس ــوق دیگ ــق و حق ــردن ح ــت نک ــی و رعای ــان، بی توجه ــزل مسکونی ش ــا من ب
وضعیتــی کــه از قبــل نیــز بــر ایــن محلــه حاکــم بــوده و بــا عــدم امــکان و اســتقبال ســاکنان 

ــد. ــدا می کن ــه پی ــی ادام ــی احداث ــن پارکینــگ در پارکینــگ طبقات ــه تأمی نســبت ب
ــی نشــان داد کــه گســترش مشــارکت  مردمــی و ارتقــای فعالیت هــای   یافته هــای میدان
فرهنگــی و اجتماعــی در محلــه  یافت آبــاد جنوبــی می توانــد بــه موفقیــت اقدامــات 
اجتماع محــور منجــر شــود. ایــن در حالــی اســت کــه محلــه  یافت آبــاد جنوبــی فاقــد ســرای 
ــر اســاس دســتورالعمل ســامان دهی مشــارکت های اجتماعــی در محــالت  محلــه اســت و ب
ــای  ــعه و ارتق ــی، توس ــارکت های مردم ــج مش ــامان دهی و تروی ــب، س ــران، جل ــهر ته ش
ــه  ــه« ب ــت  محل ــده  »مدیری ــر عه ــه ای ب ــاس محل ــی در مقی ــی و اجتماع ــای فرهنگ فعالیت ه
عنــوان نهــادی مردمــی اســت. بنابرایــن احــداث ســرای محلــه و اختصــاص فضــای مناســب 
و کافــی بــه آن در طبقــه  همکــف پارکینــگ، ضرورتــی اجتناب ناپذیــر اســت؛ بــه طــوری  
ــزان  ــر می ــد ب ــه می توان ــن مجموع ــه در ای ــرای محل ــداث س ــه اح ــت ک ــوان گف ــه می ت ک
ــرای  ــد. اج ــته باش ــی داش ــل توجه ــرات قاب ــده اث ــروژه در آین ــن پ ــای ای ــق هدف ه تحق
ــه یــک موضــوع  ــار افــراد نســبت ب ــر نگــرش و رفت ــد در تغیی برنامه هــای آموزشــی می توان
ــای  ــا طراحــی و اجــرای برنامه ه ــن پیشــنهاد می شــود کــه ب خــاص اثرگــذار باشــد. بنابرای
ــدم  ــی ع ــای منف ــن پیامده ــگ و همچنی ــن پارکین ــرورت تأمی ــت و ض ــه اهمی ــی ب آموزش

ــود. ــه ش ــاد پرداخت ــه  یافت آب ــاکنان محل ــن س ــگ در بی ــن پارکین تأمی
یافته هــا نشــان داد کــه شــکل گیری فضاهــای بی دفــاع در ایــن پارکینــگ، به ویــژه 
ــرات و  ــوع خط ــری از وق ــرای جلوگی ــن ب ــت. بنابرای ــل اس ــیار محتم ــی، بس ــات فوقان در طبق
آســیب های ناشــی از شــکل گیری فضاهــای بی دفــاع، ضــروری اســت کــه تدابیــر الزم بــرای 
برقــراری امنیــت و نظــارت بــر فضاهــای داخلــی پارکینــگ اتخــاذ شــود. همچنین گفته شــد که 
مجــاورت مکانــی ایــن پــروژه بــا دو مرکــز آموزشــی دخترانــه و پســرانه، اهمیــت ایــن موضــوع 
را دوچنــدان می کنــد. بنابرایــن الزم اســت دوربین هایــی کــه امــکان کنتــرل و نظــارت کامــل 
فضــای طبقــات فوقانــی پارکینــگ را فراهــم نمایــد، نصــب شــود. همچنیــن بــرای جلوگیــری 
از ورود افــراد متفرقــه الزم اســت کــه بــه مالــکان پارکینگ هــا و خودروهــا، کارت هوشــمند 
ــه ای،  ــن مجموع ــه در چنی ــت ک ــروری اس ــوارد، ض ــن م ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــاص داده ش اختص
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گ طبقاتی میدان شهید باقری
ث پارکین
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نگهبــان 24 ســاعته اســتخدام شــود تــا بــه طــور مســتمر در طبقــات پارکینــگ گشــت زنــد.
 در مصاحبه هــای صورت گرفتــه، بســیاری از مســئوالن شــهرداری و همچنیــن معتمــدان 
ــاد  ــی ی ــاد جنوب ــه  یافت آب ــم محل ــز و چش ــوان مرک ــه عن ــری ب ــهید باق ــدان ش ــی از می محل
ــبز و  ــای س ــه فض ــگ ب ــراف پارکین ــای اط ــی از فض ــاص بخش ــن اختص ــد. بنابرای می کردن
ــروژه،  ــن پ ــاع در اطــراف ای ــد در کاهــش فضاهــای بی دف ــازی کــودکان می توان فضــای ب
ــود ســیمای بصــری و  ــه و بهب ــی محل ــای کیف ــد و ارتق ــته باش ــی داش ــل توجه ــرات قاب تأثی
ــا ایجــاد پاتــوق  ــه دنبــال داشــته باشــد. همچنیــن پیشــنهاد می شــود کــه ب منظــر شــهری را ب
محلــی بــه عنــوان مرکــز ارتباطــات محلــی و اجتماعــی، زمینــه  تقویــت مــراودات اجتماعــی 
و حفــظ هویت هــای محلــی فراهــم شــود؛ زیــرا در خــالل تــداوم مــراودات اجتماعــی اســت 
کــه ســرزندگی محلــه و حــس تعلــق بــه محلــه تقویــت می شــود و بــا فراهــم شــدن چنیــن 
شــرایطی اســت کــه میــزان امنیــت و نظــارت اجتماعــی محلــه ارتقــا می یابــد و آســیب های 
اجتماعــی و فرهنگــی نیــز کاهــش می یابــد. در همیــن رابطــه، طراحــی و بــه نمایش گذاشــتن 
نقاشــی موزاییــک افــراد نامــدار و افتخارآفریــن محلــه  یافت آبــاد جنوبــی در نمــای بصــری 
ایــن پارکینــگ طبقاتــی، می توانــد در فراینــد و ماهیــت جامعه پذیــر شــدن کــودکان، 
ــی، نقش آفرینــی داشــته باشــد. اقــدام یادشــده  ــاد جنوب ــه  یافت آب ــان محل ــان و جوان نوجوان

می توانــد ایــن پارکینــگ را بــه بولتــن میــراث فرهنگــی محلــه تبدیــل کنــد.
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چکیده
ــه  ــا توجــه ب ــه اماکــن ب ــح اینگون ــه و صحی ــع نشــدن بهین ــود فضاهــای ورزشــی و توزی کمب
میــزان جمعیــت مناطــق شــهری و ناکافــی بــودن منابــع مالــی دولتــی بــرای توســعه آن، یکــی 
از بزرگ تریــن مشــکالت پیــِش  روی شــهرها به ویــژه شــهرهای بــزرگ اســت. طــرح 
ــعه  ــدف توس ــا ه ــه ب ــت ک ــی اس ــه طرح های ــک از جمل ــی نارم ــه ورزش ــداث مجموع اح
ــی  ــرح تفصیل ــران و ط ــهر ته ــع ش ــرح جام ــتای ط ــی و در راس ــی و فراغت ــای ورزش فضاه
ــه  ــطح منطق ــوده در س ــکان آل ــک م ــل ی ــت. تبدی ــده اس ــرا در آم ــه اج ــه مرحل ــۀ 8 ب منطق
ــر  ــش حاض ــت. پژوه ــوده اس ــروژه ب ــن پ ــداف ای ــر اه ــی از دیگ ــای خدمات ــک فض ــه ی ب
ــی در  ــت و منف ــای مثب ــرآورد پیامد ه ــی و ب ــی و فرهنگ ــرات اجتماع ــایی تأثی ــی شناس در پ
محــدوده تحــت نفــوذ اجــرای طــرح اســت. در ایــن پژوهــش از رویکــرد ترکیبــی و بــرای 
ــاهده،  ــر مش ــی نظی ــزار مختلف ــی و اب ــنادی و میدان ــای اس ــات از روش ه ــع آوری اطالع جم
مصاحبه هــای عمیــق و نیمه ســاختمند، بحث هــای گروهــی متمرکــز و پرسشــنامه بــرای 
ــد  ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــای ای ــت. یافته  ه ــده اس ــتفاده ش ــات آن اس ــردآوری اطالع گ
ــش ســرانۀ فضــای ورزشــی،  ــر افزای ــی نظی ــای مثبت ــار پیامد ه ــه در کن کــه احــداث مجموع
ــوار،  از بیــن رفتــن آلودگی هــای زیســت محیطی، بهبــود منظــر شــهری، کاهــش هزینــۀ خان
کاهــش احســاس ناامنــی، بهبــود الگــوی فراغــت و... دارای پیامدهــای منفــی نظیــر کاهــش 
ــش  ــگ و افزای ــود پارکین ــدوده، کمب ــطح مح ــال س ــی فع ــز ورزش ــه مراک ــده ب مراجعه کنن

ــود.  ــد ب ــدوده خواه ــطح مح ــک در س ترافی

واژگان کلیــدی: ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی و فرهنگــی، مجموعــه ورزشــی نارمــک و منطقه 
ــهرداری تهران. 8 ش
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مقدمه
ورزش یکــی از حقــوق شــهروندی محســوب می شــود کــه بــه عنــوان خدمتــی اجتماعــی - 
بهداشــتی، در اســتانداردهای زندگــی جوامــع معاصــر بــرای انســان ها مطــرح می شــود، بــه 
 گونــه ای کــه ســازمان ملــل متحــد در ســال 2003، ورزش را یــک حــق اجتماعــی قلمــداد 
کــرده کــه متعلــق بــه ملت هــا و بــر دوش دولت هاســت و بــرآورده کــردن آن حــق، نوعــی 
ــت  ــد فراغ ــدی، 1392: 41(. بُع ــد )حمی ــان می کن ــی و بی ــی را تداع ــاالری اجتماع مردم س
و نقــش ورزش در پرکــردن اوقــات فراغــت و بــاال بــردن کیفیــت زندگــی شــهروندان نیــز 
ــه ســوی صنعتــی  از دغدغه هــای مهــم جامعــه امــروز محســوب می شــود. هرچــه جوامــع ب
شــدن و در نتیجــه توســعۀ فرهنگــی حرکــت می کننــد، نیــاز بــه تفریحــات ســالم و گذرانــدن 
ــوع  ــالم ترین ن ــوان س ــه عن ــه ورزش ب ــران ب ــود. »در ای ــتر می ش ــت بیش ــات فراغ ــد اوق مفی

شــیوۀ گــذران اوقــات فراغــت جوانــان توجــه می شــود« )قدیمــی، 1390: 133(.
یکــی از جنبه هــای مهــم در ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی عملکردهــای ورزشــی در 
ــود  ــات و زیرســاخت های ورزشــی توســعه یافته اســت. کمب ــع شــهری، وجــود امکان جوام
ــزان  ــه می ــا توجــه ب ــه اماکــن ب ــح اینگون ــه و صحی ــع نشــدن بهین فضاهــای ورزشــی و توزی
ــرای توســعه آن، یکــی از  ــی ب ــی دولت ــع مال ــودن مناب ــی ب ــت مناطــق شــهری و ناکاف جمعی
ــی  ــت. در حال ــزرگ اس ــهرهای ب ــژه ش ــهرها به وی ــِش  روی ش ــکالت پی ــن مش بزرگ تری
کــه ســرانه اســتاندارد بین المللــی حداقــل بیــن 1/5-2 متــر اســت، بــر اســاس آخریــن آمــار 
ــن  ــه ای ــا رســیدن ب ــادی ت ــه زی ــوز فاصل ــان، هن ذکرشــده از ســوی ســازمان ورزش و جوان
اســتاندارد جهانــی وجــود دارد )ر.ک: پایــگاه خبــری وزارت ورزش و جوانــان، 1395(. در 
ایــن راســتا نهادهــا و ســازمان های مختلــف بــه ســهم خــود، ســاخت مراکــز و مجتمع هــای 
ــه در  ــطح جامع ــعۀ ورزش در س ــرای توس ــروری ب ــاخت ض ــوان زیرس ــه  عن ــی را ب ورزش

دســتورکار خــود قــرار داده انــد.
ــی و  ــر نوع ــعه ای از ه ــداف توس ــق اه ــتای تحق ــهری در راس ــای ش ــرای پروژه ه اج
ــدف،  ــات ه ــی اجتماع ــر زندگ ــود، ب ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــه ب ــزاری ک ــر کارگ ــوی ه از س
ــدازه  ــه ان ــا چ ــار ت ــن آث ــه ای ــت. اینک ــد داش ــی خواه ــی و فرهنگ ــاوت اجتماع ــار متف آث
ــت  ــه مثب ــی ب ــار احتمال ــته بندی آث ــب دس ــود، موج ــی ش ــی ارزیاب ــع جمع ــتای  مناف هم راس
ــزاری  ــوان اب ــه عن ــا در نظــر داشــتن نقــش ورزش ب ــه ب ــن زمین ــی شــده اســت. در ای و منف
ــرات گســترده، اهمیــت و کارکردهــای مراکــز ورزشــی در حوزه هــای  ــا تأثی چندبعــدی ب
مختلــف سیســتم شــهری بایــد در اجــرای پروژه هــای ســاخت و احــداث مراکــز ورزشــی، 
هزینه هــا و فوایــد اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و زیســت محیطی، همزمــان مــورد 
توجــه قــرار گیــرد. ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی، یکــی از حوزه هــای فرعــی علــوم اجتماعــی 
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ــده را  ــک پدی ــرات ی ــد تأثی ــی نظام من ــکان ارزیاب ــی، ام ــی علم ــاد مبنای ــا ایج ــه ب ــت ک اس
ــه افــراد و اجتماعاتــی فراهــم می کنــد کــه محیــط آنهــا تحــت  ــر کیفیــت زندگــی روزان ب
تأثیــر پــروژه ای مــورد نظــر و یــا تغییــر سیاســت و خط مشــی قــرار دارد )بــارج، 1391: 17(. 
مطالعــۀ ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی مراکــز ورزشــی، یکــی از راه هــای بررســی و تضمیــن 
انطبــاق محیــط و مزیت ســنجی اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اجــرای ایــن پروژه هــا در 
ســطح شهرهاســت کــه بــا اجــرای آن، افزایــش بازدهــی اجتماعــی ایــن اماکــن و مدیریــت 

ــی خواهــد داشــت.  ــا را در پ ــن هزینه ه ــع و کمتری ــا بیشــترین مناف ــع ب ــۀ مناب بهین
ــهرداری  ــازمان ش ــوی س ــی از س ــک، گام ــی نارم ــه ورزش ــز مجموع ــداث و تجهی اح
منطقــه 8 تهــران در جهــت افزایــش ســرانه ورزشــی منطقــه و پاســخی بــه نیازهای شــهروندان 
ــن  ــوده اســت. ای ــه در حوزه هــای مختلــف ورزشــی، تفریحــی، ســالمت و فراغــت ب منطق
پــروژه در محلــه فــدک واقــع در ناحیــه 2 )خیابــان جانبــازان غربــی، خیابــان مدنــی، نرســیده 
ــع در  ــر مرب ــادل 5649 مت ــی مع ــاحت 1500 و زیربنای ــه مس ــی ب ــدک( در زمین ــرو ف ــه مت ب
ــز  ــتخر مجه ــه اس ــوان ب ــات آن می ت ــه امکان ــه از جمل ــت ک ــده اس ــی ش ــه طراح ــج طبق پن
ــازی و  ــی، بدن س ــای رزم ــتی و ورزش ه ــالن کش ــرد. س ــاره ک ــی اش اش ــالن های جانب و س
ایروبیــک نیــز از ســالن های طراحی شــده آن اســت. ســالن سرپوشــیده بســکتبال، والیبــال و 
فوتســال نیــز کــه بــه شــکل ســوله طراحــی شــده، بــه عنــوان ســوله بحــران، در صــورت نیــاز 

مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت )1(.
اگــر انتظــار داشــته باشــیم کــه پــروژه یادشــده بتوانــد بــه نحــوی شایســته کارکردهــای 
مثبــت خــود را بــا کمتریــن مالحظــات منفــی بــه انجــام برســاند، مطالعــه دقیــق و همه جانبــه 
اثــرات اجتماعــی و فرهنگــی آن بــر جامعــه هــدف ضــروری اســت. ایــن در حالــی اســت که 
بــه دلیــل امکانــات و اســتانداردهای بــاالی طراحی شــده، مجموعه ورزشــی نارمــک پذیرای 
شــهروندان زیــادی از ســطح منطقــه خواهــد بــود. همچنیــن بــه دلیــل تراکــم جمعیتــی بــاالی 
ــی  ــاز اهال ــه و نی ــزی آن در منطق ــش مرک ــدک( و نق ــه ف ــروژه )محل ــداث پ ــدودۀ اح مح
ــن مســئله  ــا هزینه هــای مناســب، مهم تری ــه مراکــز و خدمــات ورزشــی ب ــرای دسترســی ب ب
ــت و  ــای مثب ــه پیامده ــود ک ــد ب ــش خواه ــن پرس ــت ای ــخ درس ــه پاس ــیدن ب ــش رس پژوه
منفــی احــداث مجموعــه ورزشــی بــر نظــام اجتماعــی و فرهنگــی محــدوده چیســت؟ بــرای 

رســیدن بــه ایــن مهــم، در نظــر داشــتن اهــداف زیــر مــورد توجــه خواهــد بــود: 
ــر طــرح؛ تعییــن حوزه هــای تحــت نفــوذ طــرح؛  ــراد و گروه هــای تحــت تأثی تعییــن اف
شــناخت ویژگی هــای اجتماعــی و فرهنگــی اجتمــاع محــدودۀ طــرح، شــناخت نگرش  هــای 
شــهروندان محــدوده نســبت بــه طــرح و پذیــرش آن پیــش از اجــرا و بهره بــرداری؛ 
آگاه ســازی ذی نفعــان از اقدامــات توســعه ای و پیامدهــای مثبــت و منفــی آن و ســهیم کردن 
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ایشــان در تصمیم گیری هــا؛ شناســایی ظرفیت هــای نهــادی موجــود و قابــل گســترش 
بــرای پذیــرش و اســتقبال از پــروژه توســط ذی نفعــان و ســازمان های دولتــی و غیــر دولتــی 

ذی مدخــل و راه کارهــای مشــارکت آنهــا در پیشــبرد پــروژه.

ادبیات پژوهش
در ایــن قســمت بــه ادبیــات پژوهــش در دو بخــش ادبیــات تجربــی و ادبیــات نظــری اشــاره 

شــده اســت.

ادبیات تجربی
مجموعــه ورزشــی شــامل محــدوده ای گســترده متشــکل از مکان هــا یــا مجتمع هــای 
ــی  ــته ورزش ــد رش ــت چن ــام فعالی ــرای انج ــزا ب ــزات مج ــات و تجهی ــه امکان ــی ک ورزش
بــه  صــورت همزمــان را داشــته باشــد تعریــف شــده اســت )مرکــز آمــار ایــران، 1393: 571(. 
اماکــن ورزشــی بــه عنــوان اساســی ترین بخــش ســخت افزاری ورزش و جزئــی از تأسیســات 
ســازمان های انســانی بــه  شــمار می آینــد )ســلطان حســینی و دیگــران، 1390: 65(. از جملــه 
ــت  ــم جمعی ــان و متراک ــور همزم ــه حض ــوان ب ــی می ت ــای ورزش ــای مجموعه ه کارکرده
پرشــمار انســانی، گــذران اوقــات فراغــت و تفریــح اهالــی شــهرهای بــزرگ و کالن شــهرها، 

ارتباطــات چهــره بــه چهــره و روابــط اجتماعــی اشــاره داشــت. 
فضاهــا،  اینگونــه  در  جمعیتــی  گروه هــای  بیــن  ورزشــی  رقابت هــای  انجــام  در 
مــکان  پدیــداری  دلیــل وجــودی طراحــی و  انســانی، محــور اصلــی و  فعالیت هــای 
ــوان  ــه عن ــد. اماکــن ورزشــی ب ــر اصلــی پیــروی می کنن اســت و ســایر عوامــل از ایــن متغی
ــن  ــی از مهم تری ــات و یک ــی از تأسیس ــخت افزاری ورزش و جزئ ــش س ــی ترین بخ اساس

ــد.  ــود اثرگذارن ــون خ ــط پیرام ــر محی ــهری، ب ــی ش ــای عموم کاربرده
ــا  ــاورت ب ــی از مج ــادی ناش ــی اقتص ــرات اجتماع ــکاران1 )2009( اث ــکوال و هم پاس
ــرخ بیــکاری و متوســط ســطح درآمــد منطقــه بررســی  ــا اســتفاده از ن اماکــن ورزشــی را ب
ــی،  ــات قبل ــده در مطالع ــج مشاهده ش ــالف نتای ــه برخ ــد ک ــه گرفتن ــن نتیج ــد و چنی کردن
یافته هــای پژوهــش آنهــا تأثیــر معنــی داری را بیــن وضعیــت اجتماعــی - اقتصــادی و ســطح 

ــد. ــان نمی ده ــراد نش ــی اف زندگ
ــای  ــی و تیم ه ــای ورزش ــه مجتمع ه ــد ک ــا کردن ــت2 )2006( ادع ــایفرد و زیمبالیس س
ورزشــی به خودی خــود اشــتغال یــا درآمــد ســرانه را در یــک منطقــه شــهری تغییــر 
ــه  ــت اینک ــد: نخس ــان کرده ان ــوع بی ــن موض ــرای ای ــل ب ــی دو دلی ــور کل ــه ط ــد. ب نمی ده

1- pascual et al
2- Siegfrid & zimbalist
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ک(
ث مجموعه ورزشی نارم

ث مراکز ورزشی )مطالعۀ موردی: احدا
ت اجتماعی و فرهنگی احدا

ارزیابی تأثیرا

بیشــتر هزینه هایــی کــه مــردم در یــک اســتادیوم، مجتمــع ورزشــی یــا میــدان ورزش انجــام 
ــک  ــا از ی ــه هزینه ه ــت؛ در نتیج ــهری اس ــه ش ــان منطق ــاکنان هم ــرف س ــد، از ط می دهن
ــت می شــود. دوم اینکــه بیشــتر درآمــدی  ــه قســمت دیگــر هدای ــی ب قســمت اقتصــاد محل
کــه بــه وســیله یــک تیــم ورزشــی بــه  دســت می آیــد، بــه خــارج از اقتصــاد محلــی مــی رود.

ســانتو1 )2005( نیــز پژوهشــی بــا عنــوان »اثــرات اقتصــادی اســتادیوم ها و اماکــن 
ورزشــی نــوزده ناحیــه« را در شــهرهایی کــه طــی ســال های 1984 تــا 2001 دارای اســتادیوم 
ورزشــی بــرای تیم هــای لیــگ برتــر فوتبــال یــا بیســبال بودنــد، انجــام داد. نتیجــۀ پژوهــش 
آنهــا، همبســتگی مثبتــی را بیــن ســهم درآمــد محلــی و وجــود ایــن تیم هــای ورزشــی در 

هشــت ناحیــه شــهری از نــوزده ناحیــه نشــان داد.
ــه  ــوان ب ــر انجــام  شــده، می ت ــی تأثی ــی ای کــه در حــوزۀ ارزیاب ــارۀ مطالعــات داخل درب
مــوارد زیــر اشــاره داشــت: نتیجــه پژوهــش »ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی و فرهنگــی احــداث 
مجموعــه فرهنگــی ورزشــی فاطمۀ الزهــرا )یــاس( در منطقــه 5 شــهرداری تهــران« )1390( 
ــه پــس از  ــه مهم تریــن پیامدهــای پــروژه، افزایــش امنیــت محل نشــان می دهــد کــه از جمل
ســاخت فضــای ورزشــی، اصــالح منظــر شــهری از طریــق حــذف زمیــن بایــر و زیباســازی 
ــاع و ناامــن ســابق، ایجــاد تغییراتــی در الگوهــای فراغتــی  ــه در فضــای وســیع و بی دف محل
ــطح  ــی در س ــه ورزش همگان ــن ب ــترش پرداخت ــان، گس ــان و زن ــژه جوان ــهروندان به وی ش
ــوده اســت.  ــه ای ب ــق کســب وکار محــدوده طــرح و افزایــش حــس تعلــق محل ــه، رون محل
همچنیــن از جملــه پیامدهــای منفــی آن بــه افزایــش شــلوغی محلــه و ســلب آســایش اهالــی 

اشــاره شــده اســت.
نتیجــه پژوهــش ذاکــر مشــفق بــا نــام »ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی احــداث، 
تجهیــز و راه انــدازی مجموعــه فرهنگــی و ورزشــی سرســبز در منطقــه 2 شــهرداری تهــران« 
)1392( نشــان می دهــد کــه مهم تریــن پیامدهــای مثبــت احــداث مجموعــه شــامل افزایــش 
ــالمت  ــش س ــهروندان، افزای ــت ش ــات فراغ ــازی اوق ــه، غنی س ــی منطق ــرانه های ورزش س
جســمی و روحــی، افزایــش حضــور زنــان در اجتمــاع، کاهــش گرایــش جوانــان بــه 
ــش  ــردد، کاه ــش ت ــا افزای ــه ب ــت در محل ــاس امنی ــش احس ــا، افزای ــیب ها و انحراف ه آس
نابرابــری اقتصــادی، ایجــاد مشــاغل جدیــد، ایجــاد پاتــوق محلــه ای و تأثیــرات منفــی شــامل 
ــد ســالمت، کاهــش  ــل، تهدی ــش ســرقت اتومبی ــل افزای ــه دلی ــت اجتماعــی ب کاهــش امنی

قیمــت زمیــن و امــالک مجــاور آن اســت.
ــر اجتماعــی و فرهنگــی احــداث ســوله ورزشــی شــهید  ــی تأثی نتیجــه پژوهــش »ارزیاب
بهشــتی در منطقــه 8 شــهرداری تهــران« )1393( - کــه اختصــاص بــه معلــوالن و جانبــازان 

1- saneto



70

13
99

ار 
 به

ل 
 او

اره
شم

 
ی 

ماع
جت

ت ا
یرا

 تاث
بی

زیا
 ار

ی 
صص

تخ
 و 

می
 عل

امه
صلن

ف

ــن  ــه مهم تری ــان داد ک ــر( - نش ــروژه حاض ــداث پ ــل اح ــی از مح ــه کم ــا فاصل ــته )ب داش
پیامدهــای مثبــت شناسایی شــده آن بــه ترتیــب افزایــش ســالمت روحــی و روانــی معلــوالن 
و جانبــازان، ترویــج فرهنــگ ورزش در میــان معلــوالن و جانبــازان، احتمــال افزایــش قیمــت 
ــازان  ــوالن و جانب ــرای معل ــتغال زایی ب ــتی و اش ــای فرادس ــق برنامه ه ــاور، تحق ــالک مج ام

بــوده اســت.
ــی  ــای ورزش ــداث مجموعه ه ــه اح ــت ک ــوان دریاف ــش می ت ــینه پژوه ــی پیش ــا بررس ب
ــر اقتصــاد  ــر ب ــر کیفیــت اوقــات فراغــت، ترویــج فرهنــگ ورزش، تأثی ــا مقوله هایــی نظی ب
محلــی، تعلــق اجتماعــی، ســالمت جســمی و روحــی، امنیــت، تــردد و کیفیت محیط زیســت 
در ارتبــاط بوده انــد کــه ســعی شــده اســت اکثــر ایــن تأثیــرات در مــدل مفهومــی پژوهــش 
ــن  ــان در ای ــتفاده محقق ــورد اس ــزار م ــه اب ــر از جمل ــوی دیگ ــود. از س ــه ش ــر گرفت در نظ
طرح هــا، پرسشــنامه و مصاحبــه بــوده اســت کــه در ایــن زمینــه بــرای دســتیابی بــه یافته هــای 
جامع تــر کــه بتوانــد همــه ابعــاد پــروژه را تحــت پوشــش قــرار دهــد، در ایــن پژوهــش از 
طریــق مشــارکت ذی نفعــان پــروژه بــه برگــزاری جلســات بحــث  گروهــی متمرکــز و متعــدد 

در مراحــل مختلــف پژوهــش اقــدام شــده اســت.

ادبیات نظری
توســعه پایــدار بــه عنــوان یکــی از پارادایم هــای اصلی توســعه از دهــه 1980 مطرح بوده اســت 
و بــه دلیــل جامعیــت و همه جانبه گــر بــودن آن تاکنــون پارادایــم جایگزینــی بــرای آن پیــدا 
نشــده اســت )فرجــی راد و کاظمیــان، 1391: 169(. توســعۀ پایــدار معمــوالً تالشــی در جهــت 
ایجــاد توســعۀ هم زمــان در ســه بعــد اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی تلقــی می شــود. 
ایــن رویکــرد بــا انتقــاد بــه اینکــه شــکل های ســنتی توســعۀ محلــی و منطقــه ای بیــش از حــد 
اقتصادمحــور بوده انــد، مســائل زیســت محیطی و اجتماعــی را نیــز همپــای توســعۀ اقتصــادی 
ســرلوحه کار قــرار داده اســت. در رویکــرد توســعۀ پایــدار، توســعۀ محلــی و منطقــه ای بایــد 
ــرد و توســعه پایــدار،   همزمــان در ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی صــورت گی
ایده هــای گســترده تری را در ســطح محلــی و منطقــه ای مطــرح نمــوده  اســت. رویکردهــای 
ــاً در جســت وجوی ســازگار کــردن و  ــی صرف ــدار منطقــه ای و محل ــر در توســعه پای جدیدت
ــال ادغــام  ــه دنب متعــادل کــردن ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی نبــوده، بلکــه ب

نتایــج توســعه در ایــن ســه بعــد هســتند )همــان: 49(. 
از اهــداف توســعۀ پایــدار شــهری می تــوان بــه بــرآورده کــردن نیازهــای فعلــی جامعــه 
ــاد  ــوزش، ایج ــی، آم ــواد غذای ــی، م ــائل جمعیت ــان و مس ــت و درم ــد بهداش ــانی مانن انس
شــرایط مناســب کار، ایجــاد اشــتغال، الگــوی مصــرف، حمل و نقــل، گــذران اوقــات 
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ــی و  ــل کنون ــن نس ــی در بی ــات رفاه ــاوی امکان ــع مس ــی، توزی ــت اجتماع ــت و عدال فراغ
نســل آینــده اشــاره کــرد. یکــی از   اصلی تریــن مباحــث توســعه پایــدار، بحــث چگونگــی 
گــذران اوقــات فراغــت بــه طــور صحیــح و در بســتر و فضــای مناســب و بــا در نظــر گرفتــن 
توزیــع موقعیت هــای رفاهــی در نســل کنونــی و رعایــت عدالــت و حفــظ امکانــات بــرای 

ــده اســت )کریمــی و شــوهانی، 1393: 103(. نســل آین
ــی و  ــرات اجتماع ــی های تأثی ــرای بررس ــا ب ــن رویکرده ــی از بهتری ــدار، یک ــعۀ پای  توس
ــرات  ــد تأثی ــر ســه بع ــد ه ــان می توان ــه صــورت همزم ــرا ب فرهنگــی محســوب می شــود؛ زی
اقتصــادی و اجتماعــی و زیســت محیطی پروژه هــای عمــران شــهری را بررســی کنــد. هــدف 
ــرات، ایجــاد محیطــی اســت کــه از نظــر بوم شــناختی، اجتماعــی، فرهنگــی و  ــی تأثی ارزیاب
اقتصــادی، پایدار تــر و عادالنه  تــر باشــد. بنابرایــن ارزیابــی تأثیــرات باعــث توســعه و توانمنــد 
ــع  ــاذ موض ــی، اتخ ــرات اجتماع ــی تأثی ــی ارزیاب ــه اصل ــد. دغدغ ــد ش ــاع خواه ــدن اجتم ش
فعــال در برابــر توســعه و نتایــج توســعه اســت، نــه صرفــاً شناســایی و بهبــود نتایــج منفــی یــا 
ــداف  ــایی اه ــر شناس ــهام داران، در ام ــر س ــات و دیگ ــه اجتماع ــردن ب ــک ک ــته. کم ناخواس
توســعه و اطمینــان یافتــن از بــه حداکثــر رســیدن نتایــج مثبــت، می توانــد مهم تــر از کاســتن 

ــی، 1392: 21(. ــرور و امین ــد )س ــی باش ــرات منف ــی از تأثی ــارت های ناش خس
هــدف ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، قبــول ایــن امر اســت کــه تأثیــرات اجتماعــی، اقتصادی 
و بوم شــناختی بــه گونــه ای ذاتــی و جدایی ناپذیــر بــه همدیگــر مرتبــط اســت و تغییــر در هــر 
ــه تغییــر در ســایر حوزه هــا می شــود. بنابرایــن ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی  حــوزه ای، منجــر ب
بایــد ایــن برداشــت از ســازوکارهای تأثیــرات را بســط دهــد کــه هنــگام ایجــاد این مکانیســم ها، 

تغییــر در یــک حــوزه، باعــث تأثیــرات در دیگــر حوزه هــا می شــود )همــان: 21(. 
اهمیــت و کارکردهایــی کــه مکان هــای ورزشــی در حوزه هــای  بــه  توجــه  بــا 
مختلــف سیســتم شــهری دارنــد، مطالعــه دربــارۀ آ نهــا به ویــژه از زاویــه کارکــردی، یکــی 
ــه  ــر ب ــزاران ام ــرای کارگ ــدی را ب ــای جدی ــد بینش ه ــه می توان ــت ک ــی اس از موضوعات
ــروض  ــا مف ــاختاری ب ــی س ــت کارکردگرای ــه، رهیاف ــن زمین ــد. در ای ــته باش ــراه داش هم
گرفتــن پــروژه مــورد نظــر بــه عنــوان یــک عامــل تغییــر در اجتمــاع محلــی، مکانیزم هــای 
اثرگــذاری پــروژه بــر ســاختار اجتمــاع محلــی را تبییــن می نمایــد. بــر اســاس ایــن رهیافــت، 
ــی  ــا دگرگون ــه و ب ــاخت های منطق ــای زیرس ــا ارتق ــک ب ــی نارم ــه ورزش ــداث مجموع اح
ــی  ــط اجتماع ــرای رواب ــب ب ــای مناس ــاد زمینه ه ــت و ایج ــات فراغ ــذران اوق ــیوه  های گ ش
ــی را  ــای عموم ــا در فضاه ــزان مشــارکت اجتماعــی آنه ــت شــهروندی، می و ایجــاد رضای
ــه تبــع آن بهبــود ســالمت اجتماعــی و  ــه تقویــت همبســتگی اجتماعــی و ب افزایــش داده، ب

ــود.  ــر می ش ــا منج ــی آنه ــت زندگ کیفی
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بــر همیــن اســاس در ایــن مطالعــه، چارچــوب مفهومــی مبتنــی بــر رویکــرد کارکردگرایــی 
ــرد  ــن در رویک ــت. مرت ــه اس ــرار گرفت ــنجش ق ــای س ــن« مبن ــرت مرت ــر آرای »راب ــه ب ــا تکی ب
کارکردگرایــی، بــر کارکردهــای اجتماعــی تأکیــد دارد و معتقــد اســت کــه هــر پدیــده اجتماعی 
می توانــد بــرای پدیــده اجتماعــی دیگــر، هــم کارکــرد مثبــت و هــم کارکــرد منفی داشــته باشــد. 
از نظــر او، »ســاختارها یــا نهادهــا می تواننــد بــه حفــظ بخش هــای دیگــر نظــام اجتماعــی کمــک 
کننــد. همچنیــن می تواننــد بــرای آنهــا، پیامدهــای منفــی نیــز داشــته باشــند« )ریتــزر، 1374: 145(. 
ــتم  ــا و سیس ــراد، خرده گروه ه ــر او اف ــرا از نظ ــت، زی ــه اس ــا پرداخت ــوع کارکرده ــه تن ــن ب مرت
اجتماعــی فرهنگــی، وضعیت هــای متفاوتــی در کلیــت جامعــه دارنــد. از ایــن رو مفاهیمــی چــون 
کارکردگرایــی، کارکردهــای آشــکار، کارکردهــای پنهــان، پدیــدۀ بــدون کارکــرد، کارکــرد 

مثبــت و کارکــرد منفــی در تحلیــل کارکــردی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
ــده  ــک پدی ــوان ی ــه عن ــک ب ــی نارم ــه ورزش ــداث مجموع ــدگاه، اح ــن دی ــر ای ــا ب بن
اجتماعــی، هــم می توانــد کارکرد هــای مثبــت و منفــی، هــم کارکردهــای آشــکار و 
پنهــان و در آینــده کارکردهــای پیش بینــی نشــده بــرای سیســتم شــهری و نظــام اجتماعــی 
ــار اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی،  ــک از شــاخص های آث ــر ی فرهنگــی داشــته باشــد. ه
زیســت محیطی و کالبــدی مــدل مفهومــی می توانــد ایــن دو نــوع کارکــرد را داشــته باشــد.

شکل 1- مدل مفهومی پژوهش
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 پیامدهــای شناسایی شــده در مــدل مفهومــی شــکل 1 در قالــب پنــج مقولــۀ اجتماعــی، 
ــای نظــری  ــادی، زیســت محیطی و کالبــدی، از هــر کــدام از رویکرده ــی، اقتص فرهنگ

ــت. ــده اس ــتخراج ش ــاال اس ــده در ب مطرح ش

روش شناسی
ــا از  ــع آوری داده ه ــرای جم ــی( و ب ــی  و کیف ــی )کم ــرد ترکیب ــش از رویک ــن پژوه در ای
روش هــای اســنادی و میدانــی اســتفاده شــده اســت. در ابتــدای مطالعــه بررســی های اســنادی 
ــه و  ــی، تاریخچ ــت جغرافیای ــل موقعی ــه از قبی ــورد مطالع ــدودۀ م ــخصات مح ــارۀ مش )درب
بــا مســئوالن و  نیمه ســاختمند  برخــی اطالعــات جمعیتــی(، مشــاهده و مصاحبه هــای 
ســاکنان اطــراف پــروژه صــورت پذیرفــت. پــس از بــه  دســت  آوردن شــناختی از پــروژه و 
مصاحبــه بــا کارشناســان GIS و شهرســازی حــوزۀ نفــوذ پــروژه )در ســه حــوزۀ مداخلــه، 
ــن  ــازمانی(، اولی ــی و س ــردی، گروه ــطح ف ــه س ــان )در س ــر( و ذی نفع ــل و فراگی بالفص
ــه،  ــاکن در محل ــی س ــای اجتماع ــدگان گروه ه ــا نماین ــز ب ــی متمرک ــث گروه ــه بح جلس
ــروژه، کســبه قدیمــی  ــاال( در اطــراف پ ــه  ب ــاال )بیســت ســال ب ــا ســابقۀ ســکونت ب ــراد ب اف
ــات  ــا و اطالع ــا اســتخراج داده ه ــی برگــزار شــد. ســپس ب ــان محل ــروژه و مطلع اطــراف پ
بحــث گروهــی متمرکــز، مصاحبه هــای عمیقــی بــا مدیــران و معاونــان شــهرداری منطقــه 8 
ــا در  نظــر داشــتن شــرایط پــروژه و محیــط اجتماعــی  صــورت پذیرفــت. در  ایــن مرحلــه ب
و فرهنگــی و اقتصــادی محلــه، پرسشــنامۀ مربــوط بــرای انجــام پیمایــش، طراحــی و اجــرا 
ــه  ــت. در ادام ــرار گرف ــز دوم ق ــی متمرک ــث گروه ــای بح ــنامه مبن ــی پرسش ــد. خروج ش
ــات  ــه  عــالوه تجربی ــل همــه داده هــای جمــع آوری شــده ب ــا از تحلی ــرآورد پیامده ــرای ب ب
تیــم پژوهــش در کنــار اســتفاده از روش تطبیقــی و سناریو نویســی کمــک گرفتــه شــد. در 
پرتــو یافته هــای بــه  دســت آمــده، تأثیــرات مهــم پــروژه بررســی شــد. الزم بــه ذکــر اســت 
ــده اند. در روش  ــی ش ــترس بررس ــود و در دس ــناد موج ــۀ اس ــنادی، کلی ــش اس ــه در بخ ک

ــه ســه بخــش تقســیم شــد:  ــه ب میدانــی، جامعــه نمون
الــف( ســاکنان محلــه فــدک: کــه بــا اســتفاده از فرمــول بــرآورد حجــم نمونــه کوکــران بــا 
ســطح دقــت 06/±0، 265 نفــر بــا ترکیبــی از روش نمونه  گیــری تصادفــی طبقــه ای )تقســیم 
ــاب  ــرای انتخ ــتماتیک )ب ــری سیس ــیت( و نمونه گی ــاس جنس ــر اس ــر ب ــورد نظ ــت م جمعی

ــرای تکمیــل پرسشــنامه ها انتخــاب شــده اســت. ــازل( ب من
ب( مدیران و نهاد های ذی نفع به صورت هدفمند و در دسترس که بیست نفر بوده اند. 

ــه در  ــترس ک ــد و در دس ــورت هدفمن ــه ص ــی ب ــان محل ــروژه و مطلع ــراف پ ــبه اط ج( کس
ــد.  ــر بوده ان ــزده نف ــوع پان مجم
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یافته های پژوهش و برآورد پیامد ها
بــا احــداث مجموعــه ورزشــی نارمــک، ســاکنان محلــه فــدک از مهم تریــن ذی نفعــان ایــن 
ــهرداری  ــه 8 ش ــیزده گانه منطق ــالت س ــدک از مح ــه ف ــوند. محل ــوب می ش ــروژه محس پ
ــدوده  ــن مح ــی در ای ــه ورزش ــداث مجموع ــرات اح ــترده ترین تأثی ــه گس ــوده ک ــران ب ته
ــی  ــع و جمعیت ــر مرب ــا مســاحت 146/4 کیلومت ــه ب ــن محل ــه اســت. ای ــن محل ــه ای ــوط ب مرب
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــه 2 منطق ــه ای در ناحی ــر اســت کــه در تقســیم بندی ناحی ــادل 37382 نف مع
اســت. محلــه فــدک از لحــاظ وجــود امکانــات اجتماعــی و فرهنگــی در مقایســه بــا دیگــر 
ــه 11194  ــن محل ــی دارد)2(. مســاحت فضــای ورزشــی ای محــالت منطقــه، موقعیــت خوب
ــر  ــر نف ــه ازای ه ــع ب ــه 0/31 مترمرب ــود در محل ــی موج ــای ورزش ــرانه فض ــع و س مترمرب
اســت )ر.ک: معاونــت برنامه ریــزی و توســعه شــهری شــهرداری منطقــه 8 تهــران، 1393(. 
ــود و  ــوب می ش ــه محس ــطح منطق ــی در س ــاالی ورزش ــت ب ــا قدم ــالت ب ــن از مح همچنی
ــرار  ــی و ق ــن مصنوع ــای چم ــی، زمین ه ــدد ورزش ــای متع ــا و مکان ه ــت مجموعه ه فعالی
داشــتن دو مجموعــه ورزشــی مطــرح ســطح  منطقــه )مجموعــه شــاهین و فــدک( آن را در 

ــرار داده اســت.  ــات نســبتاً خــوب ورزشــی ق ــا امکان ــی ب فهرســت محله های
امــا آنچــه مدیریــت شــهری را )بــا وجــود ســرانه ورزشــی مناســب ایــن محلــه نســبت بــه   
محله هــای همجــوار و فقــر ســرانه ورزشــی ســایر محله هــا( مجبــور بــه احــداث ایــن پــروژه 
در محلــه فــدک کــرد، ناحیــه ای تعریــف شــدن پــروژه و کمبــود شــدید زمیــن در ســطح 
منطقــه و موقعیــت بســیار مناســب زمیــن پــروژه بــه لحــاظ دسترســی از محــالت همجــوار و 

ســایر نقــاط ناحیــه بــوده اســت. 
بــا بررســی اســناد موجــود، بــا احــداث مجموعــه نارمــک، ســرانه فضــای ورزشــی ایــن 
محلــه بــا 0/15 رشــد بــه 0/46 مترمربــع  بــه ازای هــر نفــر افزایــش خواهــد یافــت و مســاحت 
فضــای ورزشــی آن بــه 16843 مترمربــع خواهــد رســید. امــا ایــن رقــم هنــوز بــا اســتاندارد 

شناخته شــده )1/5-2متــر( فاصلــه زیــادی خواهــد داشــت.
از جملــه تأثیــرات مهــم اقتصــادی احــداث مجموعــه ورزشــی، کمــک به کاهــش هزینه 
ــن مجموعــه تحــت نظــر شــهرداری منطقــه،  ــن تعرفه هــای ای ــل تعیی ــه دلی ــوار اســت. ب خان
ــک  ــه ی ــری ب ــم هزینه ت ــر و ک ــی راحت ت ــوار، دسترس ــای همج ــه و محله ه ــاکنان محل س
مجموعــه ورزشــی مجهــز و بــا اســتاندارد های بــاال خواهنــد داشــت. بــا بررســی مهم تریــن 
دالیــل عــدم گرایــش بــه ورزش در بیــن دو گــروه زنــان و مــردان ســاکن محــدودۀ طــرح 
ــان  ــه زن ــن زمین ــت. در ای ــاره داش ــی اش ــات ورزش ــاالی خدم ــای ب ــه هزینه ه ــوان ب می ت
ــر  ــا اشــاره داشــته اند. ب ــودن تعرفه ه ــاال ب ــه ب ــردان )26/57 درصــد( ب )27/78 درصــد( و م
اســاس مصاحبه هــای انجام شــده و بررســی های میدانــی نیــز تنهــا)3( مجموعــه کامــل 
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کــه  محلــه  ایــن  در  ورزشــی 
ــوده و  ــنا ب ــتخر ش ــه اس ــز ب مجه
تحــت نظــر شــهرداری مدیریــت 
ورزشــی  مجموعــه  می شــود، 
حجــم  بــا  کــه  بــوده  فــدک 
بــاالی مراجعه کننــده از ســطح 
منطقــه و خــارج منطقــه )منطقــه 4 
شــهرداری( مواجــه اســت کــه از 

جملــه دالیــل مهــم آن را می تــوان وجــود ورزش هــای آبــی و شــهریه های دریافتــی بســیار 
ــات  ــدارک امکان ــا و ت ــش نیازه ــه ضمــن کاه ــن مجموع ــب آن دانســت. ســاخت ای مناس
ــات  ــای خدم ــش هزینه ه ــطه کاه ــه واس ــوار ب ــای خان ــش هزینه ه ــث کاه ــی، باع زیربنای
ورزشــی و بی نیــازی از هزینه هــای رفــت و آمــد بــه مجموعه هــای ورزشــی ســایر محــالت 

ــد. ــد ش ــر خواه ــت تأثی ــاع تح در اجتم
از جملــه تأثیــرات مهــم اقتصــادی احــداث مجموعــه ورزشــی، کمــک بــه کاهــش هزینــه 
ــه،  ــهرداری منطق ــر ش ــت نظ ــه تح ــن مجموع ــای ای ــن تعرفه ه ــل تعیی ــه دلی ــت. ب ــوار اس خان
ســاکنان محلــه و محله هــای همجــوار، دسترســی راحت تــر و کــم هزینه تــری بــه یــک 
ــن  ــا بررســی مهم تری ــد داشــت. ب ــاال خواهن ــا اســتاندارد های ب مجموعــه ورزشــی مجهــز و ب
ــان و مــردان ســاکن محــدودۀ طــرح  ــن دو گــروه زن ــه ورزش در بی ــل عــدم گرایــش ب دالی
می تــوان بــه هزینه هــای بــاالی خدمــات ورزشــی اشــاره داشــت. در ایــن زمینــه زنــان )27/78 
ــاس  ــر اس ــته اند. ب ــاره داش ــا اش ــودن تعرفه ه ــاال ب ــه ب ــد( ب ــردان )26/57 درص ــد( و م درص
ــل ورزشــی در  ــه کام ــا)3( مجموع ــز تنه ــی نی ــای انجام شــده و بررســی های میدان مصاحبه ه
ــت می شــود،  ــوده و تحــت نظــر شــهرداری مدیری ــه اســتخر شــنا ب ــه کــه مجهــز ب ــن محل ای
مجموعــه ورزشــی فــدک بــوده کــه بــا حجــم بــاالی مراجعه کننــده از ســطح منطقــه و خــارج 
منطقــه )منطقــه 4 شــهرداری( مواجــه اســت کــه از جملــه دالیــل مهــم آن را می تــوان وجــود 
ورزش هــای آبــی و شــهریه های دریافتــی بســیار مناســب آن دانســت. ســاخت ایــن مجموعــه 
ضمــن کاهــش نیازهــا و تــدارک امکانــات زیربنایــی، باعــث کاهــش هزینه هــای خانــوار بــه 
ــه  ــد ب ــت و آم ــای رف ــازی از هزینه ه ــی و بی نی ــات ورزش ــای خدم ــش هزینه ه ــطه کاه واس

مجموعه هــای ورزشــی ســایر محــالت در اجتمــاع تحــت تأثیــر خواهــد شــد.
ــی  ــات ورزش ــای خدم ــت قیمت  ه ــه فهرس ــده و مقایس ــات انجام ش ــاس مطالع ــر اس ب
 در مجموعه هــای خصوصــی و تحــت نظــر شــهرداری در رشــته های یکســان، دو تــا 
ــه  ــبت ب ــه، نس ــن مجموع ــتفاده کنندگان از ای ــی اس ــای ورزش ــش هزینه ه ــر در کاه ده براب

 شکل2- مقایسه سرانه فضای ورزشی پیش و 
پس از احداث مجموعه
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 مجموعه هــای خصوصــی صرفه جویــی
خواهــد شــد. همچنیــن حــدود 0/35 از 
افــراد ســاکن در محله برای دسترســی به 
مجموعه هــای بــا اســتانداردهای باالتر و 
 قیمــت مناســب تر بــه مجموعه هــای
 فرامحلــی مراجعه می کنند. با بهره بــرداری

 از ایــن مجموعــه و ارائــه خدمــات بــا 
 کیفیــت و هزینــه مناســب تر کــه از 
 اهــداف از پیــش تعیین شــده مجموعه 

است، می توان برآورد نمود که این رقم به صفر برسد.
بــاال رفتــن ســطح بهداشــت محــدوده از دیگــر پیامد هــای اجــرای ایــن طــرح محســوب 
می شــود. طبــق اســناد موجــود، زمیــن پــروژه قبــل از احــداث مجموعــه ورزشــی، ســال ها 
بــه عنــوان ســولۀ بازیافــت در اختیــار اداره خدمــات شــهری منطقــه جهــت عملیــات 
تفکیــک و بازیافــت زبالــه قــرار داشــت کــه ایــن امــر عامــل مهمــی بــرای ایجــاد آلودگــی 
ــا،  ــژه در فصــل گرم ــوع زباله هــا به وی ــوی نامطب ــوده اســت. ب زیســت محیطی درمحــدوده ب
ازدیــاد حشــرات مــوذی، تــردد خودرو هــای حمــل زبالــه و شــیرآبه های نشــتی ایــن 

ــود. خودروهــا، موجــب آزار و اذیــت ســاکنان و رهگــذران اطــراف ســوله شــده ب
ــودۀ  ــط آل ــا حــذف محی پاســخ های ارائه شــده از ســوی ســاکنان نشــان می دهــد کــه ب
ــراف  ــز در اط ــن مرک ــت ای ــی از فعالی ــت محیطی ناش ــای زیس ــت، آلودگی ه ــولۀ بازیاف س
ــک مرکــز  ــه ی ــری آن ب ــر کارب ــی ســاکنان اطــراف، از تغیی ــه و تمام ــن رفت محــدوده از بی
خدماتــی اظهــار رضایــت و خشــنودی نموده انــد. همچنیــن بــا تغییــر کاربــری زمیــن ســوله 

 شکل3- مقایسه قیمت خدمات در مجموعه های 
ورزشی خصوصی و تحت نظر شهرداری

   
شکل4- مقایسه وضعیت زمین پروژه، پیش و پس از احداث مجموعه
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بازیافــت و از بیــن رفتــن مناظــر نازیبــای محــدوده بــه واســطه فعالیــت ایــن مرکــز و تبدیــل 
شــدن بــه یــک مرکــز ورزشــی مــدرن موجــب ایجــاد محیــط مطلوب تــر بصــری و بهبــود 

منظــر شــهری نیــز در ایــن محــدوده خواهــد شــد.
ــه بــاال بــردن احســاس امنیــت ذهنــی شــهروندان از مســائل  برقــراری امنیــت و توجــه ب
مهمــی اســت کــه بایــد در فرآینــد تصمیم ســازی برنامه ریــزان شــهری بــه آن توجــه 
ــهری  ــی ش ــری اراض ــزی کارب ــق برنامه ری ــهری از طری ــت ش ــه مدیری ــن زمین ــود. در ای ش
ــئله  ــن مس ــته در ای ــی توانس ــه ورزش ــداث مجموع ــت و اح ــوله بازیاف ــری س ــر کارب ــا تغیی ب
مداخلــه کــرده، بــر پیشــگیری از جــرم و احســاس ناامنــی بــه  وجــود آمــده در ایــن محــدوده 

ــد.  تأثیرگــذار باش
ــا ســاکنان اطــراف  ــر  اســاس نتایــج بحث هــای گروهــی و مصاحبه هــای انجام شــده ب ب
پــروژه، وجــود ســولۀ بازیافــت در ایــن مــکان باعــث ایجــاد احســاس ناامنــی در رهگــذران 
اطــراف ایــن مرکــز شــده بــود. ایــن احســاس ناامنــی بیشــتر در بیــن زنــان و دختــران ســاکن 
محلــه و در ســاعاتی کــه رفــت و  آمــد در ایــن خیابــان کــم بــوده )به ویــژه ســاعات پایانــی 
روز(، افزایــش داشــته اســت. نتایــج بــه  دســت آمــده گویــای آن اســت کــه بیشــتر از نیمــی 
از ســاکنان محــدوده بــا پایــان یافتــن فعالیــت ایــن مرکــز، احســاس امنیــت بیشــتری هنــگام 

تــردد در ایــن محــدوده داشــته اند.
ــزه و  ــاد انگی ــی و ایج ــرانه ورزش ــش س ــا افزای ــک ب ــی نارم ــه ورزش ــداث مجموع اح
ــات  ــان بیشــتر در اوق ــان شــهروندان موجــب اختصــاص زم ــج فرهنــگ ورزش در می تروی
فراغــت آنهــا بــه ورزش خواهــد شــد. ایــن امــر هــم در بهبــود ســالمت جســمی و روانــی و 
افزایــش نشــاط و شــادابی آنــان مؤثــر خواهــد بــود و هــم در کاهــش آســیب های اجتماعــی 
ــان  ــن آن ــان در کمی ــان و نوجوان ــت جوان ــات فراغ ــازی اوق ــدم بهینه س ــطه ع ــه واس ــه ب ک

نشســته اســت. 
بحث هــای گروهــی  در  شــرکت کننده  افــراد  از  نیمــی  از  بیــش  زمینــه  ایــن  در 
ــیاری از  ــه بس ــد ک ــد بودن ــت، معتق ــده اس ــام ش ــه انج ــان مصاحب ــا آن ــه ب ــاکنانی ک و س
شــهروندان به ویــژه جوانــان محلــه بــه دلیــل نبــود مکان هــای ورزشــی بــا قیمــت مناســب، 
اوقــات فراغــت خوبــی را نمی گذراننــد. بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از پیمایــش، 
ــات فراغــت  ــرای گــذران اوق ــن مجموعــه را مــکان مناســبی ب 80 درصــد از ســاکنان، ای
ــات  ــز در اوق ــان نی ــد از آن ــه 18 درص ــئله ک ــن مس ــتن ای ــر داش ــا در نظ ــته اند و ب دانس
فراغــت خــود بــه فعالیت هــای ورزشــی می پردازنــد، می تــوان بــرآورد نمــود کــه 
ــن  ــات فراغــت ســاکنان ای ــر نمــودن اوق ــن مجموعــه حــدود 15درصــد در پ احــداث ای

ــد.  ــذار باش ــدوده تأثیرگ مح
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بــا توجــه بــه اینکــه مجموعــه 
نارمــک در  در حــال احــداث 
نقطــۀ پرتردد شــهری قــرار ندارد، 
بهره بــرداری از مجموعــه موجب 
ورود شــهروندان بیشــتری بــه این 
محــدوده خواهــد شــد. اطالعات 
ــا  ــه ب ــده از مصاحب ــه  دســت آم ب
ــن  کارشناســان نشــان داد کــه ای
ــرداری،  ــس از بهره ب مجموعــه پ
ــا 2000  ــدود 1500 ت ــه ح روزان
خواهــد  مراجعه کننــده  نفــر 
ــد  ــش آمدوش ــا افزای ــت. ب داش
ایــن مجموعــه،  بــه   مراجعــان 
حــال  در  کــه  مدنــی  خیابــان 

حاضــر در حالــت ســکون قــرار گرفتــه اســت، جــان تــازه ای خواهــد گرفــت)4( و می تــوان 
ــه  ــق ب ــن رون ــرد. ای ــاره ای بگی ــق دوب ــدوده رون ــن مح ــب  وکار ای ــه کس ــود ک ــدوار ب امی
ــذار  ــان تأثیرگ ــن خیاب ــت ای ــال فعالی ــاف در ح ــر اصن ــتقیم ب ــر مس ــتقیم و غی ــکل مس  دو ش

خواهد بود. 
البتــه بــا توجــه بــه نتایــج مصاحبه هــای انجام شــده بــا مشــاوران امــالک ایــن محــدوده 
می تــوان پیش بینــی نمــود کــه بیشــترین تأثیــر، پــس از بهره بــرداری مجتمــع تجــاری اداری 
ــا هــم در ایــن  ــا ایــن مجموعــه اتفــاق خواهــد افتــاد)5(. وقتــی ایــن دو مرکــز ب همجــوار ب
ــدک کــه در  ــرو ف ــن وجــود ایســتگاه مت ــا در نظــر گرفت ــد و ب ــت بپردازن ــه فعالی ــان ب خیاب
چنــد قدمــی ایــن دو مرکــز قــرار دارد، می تــوان بــه رونــق کســب وکار محــدوده و شــناخته 
شــدن خیابــان مدنــی بــه یــک راســته تجــاری بیشــتر امیــدوار بــود. در زمینــه قــدرت تأثیــر 
ایــن دو مرکــز )مجموعــه ورزشــی نارمــک و مجتمــع تجــاری( پــس از احــداث در رونــق 
گرفتــن کســب وکار ایــن خیابــان بــا توجــه بــه نتایــج مصاحبــه بــا کارشناســان و اطالعــات 
ــه  ــرای مجموع ــد و ب ــادل 80 درص ــری مع ــع تأثی ــرای مجتم ــوان ب ــده، می ت ــت آم ــه  دس ب
ورزشــی نارمــک در کنــار فعالیــت آن، تأثیــری معــادل 20 درصــد را در رونــق کســب وکار 

محــدوده قائــل شــد.
بــا تغییــر کاربــری زمیــن مجموعــه و تبدیــل یــک محیــط آلــوده بــه یــک مــکان خدماتــی 
ــا، ضمــن افزایــش احســاس تعلــق ســاکنان، افــت نســبی  ــا طراحــی مناســب و زیب اســتاندارد ب

شکل 5- عوامل تأثیرگذار بر کاهش آسیب های اجتماعی
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ارزیابی تأثیرا

قیمت هــای امــالک اطــراف پــروژه را )کــه بــه دلیــل وجــود ســوله بازیافــت در ایــن محــدوده 
ــا و  ــه ســوی آپارتمان ه ــراد ب ــد نمــود و در جــذب اف ــران خواه ــود( تاحــدودی جب رخ داده  ب
مجتمع هــای اطــراف، افزایــش قیمــت زمیــن، مغــازه و اجاره بهــا، تأثیــر مثبتــی بــرای ســاکنان و 
صاحبــان امــالک ایــن محــدوده قلمــداد خواهــد شــد. بــا توجــه بــه اطالعــات به دســت آمــده از 
مشــاوران امــالک محــدوده، ایــن تغییــر کاربــری و افتتــاح مجموعــه ورزشــی کــه باعــث از بیــن 
رفتــن ســوله بازیافــت نیــز شــده اســت، می توانــد باعــث رونــق خیابــان مدنــی و محــدوده مجاور 

مجموعــه ورزشــی شــده، قیمــت امــالک را تــا حــدود 10 درصــد افزایــش دهــد.
ــای  ــه مجموعه ه ــت ک ــداث اس ــال اح ــه ای در ح ــک در محل ــی نارم ــه ورزش مجموع
ورزشــی بــزرگ و کوچــک زیــادی در اطــراف آن مشــغول بــه فعالیــت هســتند. بــا وجــود 
ــه از  ــان ک ــد. همچن ــمگیر باش ــه چش ــن مجموع ــتقبال از ای ــه اس ــی رود ک ــار م ــن انتظ ای
ــاد  ــه را زی ــن مجموع ــتقبال از ای ــراد، اس ــد، 75/5 درصــد از اف ــای پژوهــش برمی آی یافته ه
ــا  ــه ب ــد ک ــد بوده ان ــاکنان معتق ــی از س ــتر از نیم ــد و بیش ــی کرده ان ــاد ارزیاب ــی زی و خیل
ــوی  ــد. از س ــد ش ــاز خواهن ــا بی نی ــایر مجموعه ه ــه س ــه ب ــه از مراجع ــن مجموع ــاخت ای س
دیگــر بــا آغــاز بــه کار ایــن مجموعــه و دارا بــودن امکانــات کاملــی نظیــر )اســتخر، ســونا، 
ــای  ــال و ســالن کشــتی و ورزش ه جکــوزی، ســالن بدن ســازی، فوتســال، بســکتبال، والیب
ــه را  ــطح محل ــال در س ــای فع ــدی مجموعه ه ــه تاح ــود ک ــی نم ــوان پیش بین ــی( می ت رزم

ــد.  ــه رو کن ــده روب ــش مراجعه کنن ــا کاه ــرار داده، ب ــر ق ــت تأثی تح
بــه  اطالعــات  اســاس  بــر 
ــن  ــر ای ــزان تأثی ــده، می ــت آم دس
پیامــد بــر دو مجموعــه شــاهین 
ــز  ــیار ناچی ــه بس ــدک در محل و ف
مراجعــان  زیــرا  بــود،  خواهــد 
اقشــار  از  شــاهین  مجموعــه 
و  فرامحلــه ای  بیشــتر  و  مرفــه 
فرامنطقــه ای هســتند. بــر مجموعه 
حجــم  دلیــل  بــه  هــم  فــدک 
بــاالی مراجعه کننــدگان، تأثیــر 
ــت و  ــد داش ــی خواه ــیار کم بس
بیشــتر بــر مکان هــای ورزشــی 
ســطح  خصوصــی  و  کوچــک 
ــا  ــا فاصلــه کمتــری ب محلــه کــه ب

شکل6- تخمین قیمت امالک پس از احداث مجموعه

 شکل7- شدت تأثیر مجموعه ورزشی نارمك بر 
باشگاه های سطح محله
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ــر  ــه بیشــترین تأثی ــود. در ایــن زمین ــع شــده اند، تأثیرگــذار خواهــد ب مجموعــه نارمــک واق
در کاهــش مراجعه کننــده در ارتبــاط باشــگاه ورزشــی امیــد  و آرزو بــوده کــه در نزدیکــی 
محــل احــداث پــروژه مشــغول بــه فعالیــت اســت. البتــه بــا توجــه بــه نتایج به دســت آمــده در 
ایــن زمینــه بــرآورد می شــود کــه شــدت ایــن تأثیــر، بیشــتر در شــش  ماهــه نخســت بعــد از 
بهره بــرداری از مجموعــه اتفــاق بیفتــد و در صورتــی کــه ایــن مجموعــه موفقیــت بیشــتری 
ــان آن  ــد، مراجع ــت اطــراف خــود کســب نکن ــا مجموعه هــای در حــال فعالی ــت ب در رقاب

ــت. ــد یاف ــش خواه ــز کاه ــر نی ــن تأثی ــدت ای ــه، ش ــش یافت کاه
از دیگــر پیامدهــای احــداث مجموعــه نارمــک، افزایــش ترافیــک محــدوده در حیــن 
ــت. از  ــده اس ــی ش ــرداری پیش بین ــس از بهره ب ــتر پ ــاز و بیش ــات ساخت وس ــرای عملی اج
آنجایــی کــه خیابــان مدنــی بســیار کم تــردد اســت، تاکنــون )تــا پایــان فــاز اول( بــا توجــه 
ــرای  ــطه اج ــه واس ــان ب ــن خیاب ــی در ای ــه ترافیک ــده هیچ گون ــت آم ــه دس ــات ب ــه اطالع ب
عملیــات ساخت وســاز ایجــاد نشــده اســت. ایــن مســئله بیشــتر پــس از بهره بــرداری 

ــل خواهــد شــد:  ــه یــک مشــکل در ســطح محــدوده تبدی ــر، ب ــل زی ــه دالی مجموعــه ب
1- ظرفیت پایین پارکینگ این مجموعه 

2- مشکل پارک خودروهای استفاده کنندگان از مترو فدک در خیابان مدنی 
3- نبود پارکینگ عمومی در سطح محدوده و محله فدک 

4- آغاز به  کار مجتمع تجاری اداری بزرگ همجوار با این مجموعه 
الزم بــه ذکــر اســت کــه هم اکنــون سرتاســر خیابــان مدنــی بــه علــت پــارک 
خودرو هــای شــخصی اســتفاده کنندگان از متــرو، جــای پــارک نــدارد و بــا احــداث 
مجموعــه، افزایــش تــردد و پــارک غیــر مجــاز خودرو هــا، عامــل مهمــی در ایجــاد ترافیــک 
خواهــد بــود. طــی نظرخواهــی از ســاکنان محلــی، 75/5 درصــد آنــان معتقــد بوده انــد کــه 
ــن مجموعــه موجــب ایجــاد ترافیــک و شــلوغی در اطــراف مجموعــه خواهــد  ســاخت ای
ــود کــه مجموعــه  ــز حاکــی از آن ب ــا کارشناســان نی ــه ب ــه نتایــج مصاحب شــد. در ایــن زمین
نارمــک پــس از بهره بــرداری حــدود پنجــاه شــصت نفــر پرســنل خواهــد داشــت کــه اگــر 
ــار آن در  ــر( در کن ــه را )1500نف ــن مجموع ــه ای ــده در روز ب ــزان مراجعه کنن ــن می کمتری
نظــر بگیریــم، بــه وضــوح روشــن می شــود کــه حجــم پارکینــگ اختصاصــی )34 واحــد( 

ــود. ــد ب ــدگان نخواه ــخگوی مراجعه کنن ــه پاس ــن مجموع ای

نتیجه گیری
ــای  ــرانه فض ــش س ــگ ورزش و افزای ــعۀ فرهن ــترش و توس ــای گس ــودن زمینه ه ــم نم فراه
ورزشــی از اهــداف و سیاســت هایی اســت کــه همــواره دولت هــا و متولیــان امــور شــهری 
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بــه دنبــال ارتقــای آن هســتند. ســاخت فضاهــای ورزشــی بــه طــور عــام و مجموعــه ورزشــی 
نارمــک بــه طــور خــاص، یکــی از کانال هــا و ابــزار  تحقــق ایــن اهــداف اســت. بــا توجــه 
بــه گســترش رویکــرد توســعه پایــدار، اهمیــت و کارکردهــای فضاهــای ورزشــی، مطالعــه 
دربــاره ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی، یکــی از حوزه هایــی اســت کــه بینش هــای 

جدیــدی را بــرای کارگــزاران بــه همــراه داشــته اســت. 
بــر ایــن اســاس بــا رویکــرد ترکیبــی و اســتفاده از روش هــای کمــی و کیفــی بــه بررســی 
ــج  ــد. نتای ــه ش ــک پرداخت ــی نارم ــه ورزش ــداث مجموع ــی اح ــی و فرهنگ ــرات اجتماع تأثی
ــرات  ــوزه تأثی ــج ح ــک روی پن ــی نارم ــه ورزش ــداث مجموع ــه اح ــان داد ک ــی ها نش بررس
ــوزه  ــر ح ــه ه ــته ک ــر داش ــدی تأثی ــت محیطی و کالب ــادی، زیس ــی، اقتص ــی، فرهنگ اجتماع
شــامل چندیــن شــاخص تأثیــر بــوده اســت. تمامــی مطالعــات پیشــین اعــم از ارزیابــی تأثیــرات 

ــد.  ــن رابطــه اشــاره کرده ان ــج مشــابهی در ای ــه نتای ــز ب اجتماعــی و مطالعــات پژوهشــی نی
مهم تریــن پیامدهــای مثبــت احــداث مجموعــه در مــکان مــورد نظــر بــه ترتیــب 
ــن آلودگــی زیســت محیطی ســوله  ــن رفت اولویــت، افزایــش ســرانه فضــای ورزشــی، از بی
بازیافــت، کاهــش هزینــه خانــوار، بهبــود الگــوی گــذران اوقــات فراغــت، افزایــش ســالمت 
ــهری،  ــت ش ــی مدیری ــت از کارای ــی مثب ــای ارزیاب ــر، ارتق ــی منظ ــش زیبای ــمی، افزای جس
ترویــج فرهنــگ ورزش و افزایــش ارتباطــات اجتماعــی، پیشــگیری از اشــاعۀ آســیب های 
اجتماعــی و کاهــش احســاس ناامنــی بــوده  اســت. کاهــش مراجعه کننــده بــه مراکــز 
ورزشــی فعــال ســطح محــدوده، کمبــود پارکینــگ و افزایــش ترافیــک در ســطح محــدوده 

ــت.  ــوده  اس ــا ب ــایر پیامده ــن س ــده در بی ــی شناسایی ش ــای منف ــن پیامده از مهم تری
 ســاخت ایــن مجموعــه و افزایــش ســرانۀ فضــای ورزشــی و صرفه جویــی در هزینه هــای 
ــاکنان  ــار س ــت در اختی ــات فراغ ــذران اوق ــرای گ ــدی را ب ــای جدی ــی، فرصت ه پرداخت
محلــه فــدک و محــالت همجــوار آن )زرکــش، هفت حــوض و نارمــک( قــرار می دهــد. 
همچنیــن بــه دلیــل تغییــر کاربــری و از بیــن رفتــن آلودگی هــای زیســت محیطی، افزایــش 
ــن  ــی ای ــدگان اصل ــزء برن ــدوده ج ــن مح ــاکنان ای ــهر، س ــر ش ــود منظ ــت و بهب ــطح امنی س
پــروژه در ســطح فــردی قــرار می گیرنــد. امــا بــا آغــاز بــه کار مجموعــه ورزشــی نارمــک و 
ــاال و تعرفه هــای مناســب، مجموعه هــای  ــا اســتاندارد های ب ایجــاد یــک فضــای ورزشــی ب
خصوصــی ورزشــی فعــال در ســطح محــدوده از مهم تریــن بازنــدگان در ســطح ســازمانی 

ــوند.  ــوب می ش محس
ــال کاهــش تضادهایــی اســت  ــه دنب ــرات اجتماعــی ب ــی تأثی ــه اینکــه ارزیاب ــا توجــه ب ب
ــه  ــدازد، ارائ ــره ان ــه مخاط ــروژه را ب ــک پ ــده ی ــن ش ــش تعیی ــداف از پی ــد اه ــه می توان ک
راه کارهایــی جهــت جبــران و بــه حداقــل رســاندن پیامدهــای منفــی و افزایــش پیامدهــای 
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مثبــت پــروژه، یکــی از مهم تریــن اهــداف ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــه شــمار مــی رود. 
ــت  ــروژه جه ــت پ ــای مثب ــش پیامده ــت های افزای ــنهادها و کاربس ــۀ پیش ــه ارائ ــه ب در ادام

ــود. ــه می ش ــان پرداخت ــتر ذی نفع ــدی بیش بهره من
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــك: ب ــش ترافی ــگ و کاه ــود پارکین ــران کمب ــای جب راه کاره
پارکینــگ اختصاصــی مجموعــه، ظرفیــت پایینــی دارد، از جملــه مشــکالتی کــه بــا ســاخت 
ــود جــای  ــد شــد، کمب ــروژه تشــدید خواه ــه در محــدوده در حــال احــداث پ ــن مجموع ای
پــارک خــودرو، افزایــش پــارک حاشــیه ای خودروهــا و ایجــاد ترافیــک و کاهــش کیفیــت 
تــردد خودروهــا در اطــراف مجموعــه ورزشــی خواهــد بــود. بــر اســاس ضوابــط و مقــررات 
طــرح تفصیلــی یکپارچــه شــهر تهــران، اماکــن ورزشــی بــا ســطح عملکــرد ناحیــه ای بــه ازای 
ــر  ــه تأمیــن حداقــل دو واحــد پارکینــگ عــالوه ب ــع زیربنــای مفیــد ملــزم ب هــر صــد مترمرب
پارکینــگ مــورد نیــاز هســتند. بــا در نظــر گرفتــن زیربنــای مفیــد مجموعــه کــه 3175 مترمربع 
اســت، بــر اســاس ایــن قانــون بایــد 80 واحــد پارکینــگ بــرای ایــن مجموعــه طراحــی شــود 
کــه تنهــا 34 واحــد آن تأمیــن شــده اســت. افزایــش ظرفیــت پارکینــگ اختصاصــی مجموعــه 
ــود،  ــوب می ش ــه محس ــن زمین ــات در ای ــن اقدام ــی از مهم تری ــب آن، یک ــی مناس و طراح

ــرد.  ــه  ســر می ب ــی ســاخت خــود ب ــوز در مراحــل ابتدای ــروژه هن ــژه اینکــه پ به وی
ــد قدمــی ایــن مجموعــه اســت و مشــکل  ــرو فــدک کــه در چن ــا وجــود ایســتگاه مت ب
پــارک خودروهــای مراجعــان بــه متــرو در کوچه هــای اطــراف و نبــود پارکینــگ عمومــی 
ــوان  ــه عن ــه ب ــی مجموع ــی در نزدیک ــن مکان ــر گرفت ــایی و در نظ ــه، شناس ــطح محل در س
پارکینــگ عمومــی از ســوی شــهرداری منطقــه از راه کارهایــی اســت کــه می توانــد در ایــن 
زمینــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. نصــب عالئــم راهنمایــی و رانندگــی بــرای جلوگیــری از 
پــارک خودروهــا در مقابــل درب منــازل و جلوگیــری از ایجــاد مزاحمــت برای همســایگان 
ــا  ــارک خودرو ه ــری از پ ــرای جلوگی ــه ب ــراف مجموع ــان در اط ــن پارکب ــر گرفت و در نظ
ــت  ــه ثاب ــد. تجرب ــذار باش ــز تأثیرگ ــردد نی ــت ت ــد در کیفی ــب می توان ــای نامناس در مکان ه
ــد،  ــل نکنن ــگ را تقب ــه پارکین ــه هزین ــرای اینک ــان ب ــیاری از مراجع ــه بس ــت ک ــوده اس نم
خودروهــای خــود را در مکان هــای نامناســب پــارک نمــوده  و از ایــن جهــت بــه افزایــش 
ترافیــک دامــن زده انــد. بــرای کاهــش ترافیــک محــدوده، کاهــش تعرفــه دریافتــی ورودی 

ــد.  ــده باش ــدازه ای کمک کنن ــا ان ــد ت ــه می توان ــگ مجموع پارکین
ــش  ــی بخ ــای ورزش ــه مجموعه ه ــده ب ــش مراجعه کنن ــران کاه ــای جب راه کاره
ــی  ــای ورزش ــک، مجموعه ه ــه نارم ــه کار مجموع ــاز ب ــرداری و آغ ــا بهره ب ــی: ب خصوص
خصوصــی کــه در اطــراف آن مشــغول بــه فعالیــت هســتند، بــا کاهــش جــدی مراجعه کننــده 
ــک  ــی نارم ــه ورزش ــه مجموع ــود ک ــنهاد می ش ــه پیش ــن زمین ــد. در ای ــد ش ــه خواهن مواج
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ــای خصوصــی اطــراف  ــای مجموعه ه ــا فعالیت ه ــاوت ب بیشــتر در رشــته های ورزشــی متف
ــر  ــتر ب ــد بیش ــه بای ــز مجموع ــه تمرک ــن زمین ــد. در ای ــت نمای ــزی و فعالی ــروژه برنامه ری پ
رشــته هایی غیــر از بدن ســازی، ایروبیــک، یــوگا و پیالتــس باشــد. همچنیــن اطالع رســانی 
ــه  ــر در آن ب ــت  مکان  هــای ورزشــی در ســطح محــدوده و رشــته های ورزشــی دای از فعالی
ــا در نظــر  ــان کمک کننــده باشــد. ب ســاکنان محــدوده می توانــد در راســتای حمایــت از آن
ــوان  ــه را می ت ــردار مجموع ــی، بهره ب ــش  خصوص ــت بخ ــت از فعالی ــئله حمای ــن مس گرفت
ــا مجموعــه، باشــگاه های کوچــک اطــراف را  ــا تشــکیل مراکــز همســو ب ــا ب ــزم نمــود ت مل
در رشــته های در حــال فعالیتشــان مــورد حمایــت قــرار دهنــد، بــه گونــه ای کــه در صــورت 
ــه ایــن مراکــز  پــر شــدن ســانس های رشــته های ورزشــی مجموعــه نارمــک، مراجعــان را ب

ارجــاع دهــد. 
ــیار  ــش بس ــوان نق ــگ ورزش: بان ــترش فرهن ــج و گس ــش تروی ــای افزای راه کاره
ــش  ــش  از پی ــه بی ــزوم توج ــئله، ل ــن مس ــد و ای ــه دارن ــالمت جامع ــی در س ــم و پر  رنگ مه
بــه راهکارهــای ترویــج و گســترش فرهنــگ ورزش و بسترســازی بــرای مشــارکت 
ــی در  ــه اختصــاص مکان ــن زمین ــد. در ای ــر می کن ــد براب ــان در ورزش شــهروندی را چن آن
مجموعــه بــرای نگــه داری و مراقبــت ســاعتی از کــودکان و خردســاالن، می توانــد جهــت 
ــان  ــر از زن ــن قش ــرای ای ــج ورزش ب ــادران و تروی ــرای م ــه ب ــات مجموع ــتفاده از خدم اس
ــدان خردســال  ــی کــه فرزن ــش، بیشــتر مادران ــج پیمای ــر اســاس نتای ــده باشــد. ب کمک کنن
ــه ورزش در مجموعه هــای ورزشــی را مشــکل  ــد، اصلی تریــن  دلیــل عــدم گرایــش ب دارن
ــن مــکان  ــا طراحــی ای ــد کــه ب ــوان نموده ان ــان فعالیتشــان عن نگهــداری از کــودکان  در زم
ــن  ــگ ورزش در ای ــترش فرهن ــاعه و گس ــه اش ــوان ب ــه می ت ــات در مجموع ــاد امکان و ایج

قشــر کمــک نمــود. 
برنامه ریــزی و ایجــاد ســانس های مناســب بــرای بهره منــدی بانــوان کارمنــد )بــا توجــه 
بــه کارمندنشــین بــودن منطقــه 8( نیــز می توانــد در گســترش فرهنــگ ورزش در ایــن قشــر 
ثمربخــش باشــد. در راســتای سیاســت شــهرداری منطقــه جهــت گنجانــدن فرهنــگ ورزش 
در ســبد خانــوار شــهروندان، می تــوان بــرای بهره منــدی خانواده هایــی کــه اعضــای 
ــد،  ــت می پردازن ــه فعالی ــه ب ــی مجموع ــته های ورزش ــک از رش ــر ی ــم در ه ــا ه ــواده ب خان
تســهیالتی نظیــر تخفیف هــای ویــژه یــا یــک دوره ورزشــی رایــگان در نظــر گرفتــه شــود. 
راه کارهــای بهبــود الگــوی گــذران اوقــات فراغــت: امــروزه ســهم قابــل توجهــی از 
زندگــی افــراد در بیشــتر جوامــع بــه اوقــات فراغــت اختصــاص دارد. از ایــن رو برنامه ریــزی 
ــات فراغــت انســان ها،  ــت و بهینه ســازی اوق ــرای فعالی ــر وضــع موجــود ب ــی ب ــق و مبتن دقی
ضرورتــی انکارناشــدنی اســت. بــا ســاخت مجموعــه ورزشــی نارمــک، فرصت هــای 
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ــد  ــرار خواه ــدوده ق ــهروندان مح ــار ش ــت در اختی ــات فراغ ــذران اوق ــرای گ ــدی ب جدی
ــه وجــود  ــراد ب ــح اف ــی را در ســاختار فرصت هــای فراغــت و تفری ــرات مثبت ــت و تغیی گرف
ــا تقویــت مکانیســم هایی نظیــر افزایــش حجــم فعالیت هــای  خواهــد آورد. در ایــن زمینــه ب
ــام  ــه و انج ــان باتجرب ــوب، مربی ــات مطل ــری امکان ــه کارگی ــار ب ــه در کن ــوع مجموع متن
مطالعــات نیازســنجی بــه صــورت مســتمر و ســاالنه از گروه هــا و اقشــار اجتماعــی مختلــف 
بــه منظــور شــناخت مســائل و نیازهــای آنــان در عرصه گــذران اوقــات فراغت و پوشــش آن 
توســط مجموعــه می تــوان فعالیت هــای ورزشــی مجموعــه را بــا عالیــق شــهروندان همســو 
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــئوالن مجموع ــور مس ــا حض ــی دوره ای ب ــت های تخصص ــام نشس ــود. انج نم
ــاره شــناخت مســائل و نیازهــای مراجعــان در عرصــه گــذران  ازروش هــای مشــارکتی درب
ــد در بهــره وری بیشــتر مجموعــه و  ــز از راهکارهایــی اســت کــه می توان اوقــات فراغــت نی
ــا اطالع رســانی مناســب  غنی ســازی اوقــات فراغــت ســاکنان تأثیرگــذار باشــد. همچنیــن ب
ــار  ــی بیشــتری در اختی ــه، آگاه ــای مجموع ــات شــهری از برنامه ه ــق تبلیغ ــی از طری و کاف

شــهروندان جهــت مدیریــت اوقــات فراغــت قــرار خواهــد گرفــت.
ــروژه،  ــن پ ــی ای ــرد اصل ــد کارک ــی: هرچن ــات اجتماع ــش ارتباط ــای افزای راه کاره
ــی  ــری مدیریت ــه  کارگی ــا ب ــوره، ب ــالن های چندمنظ ــتن س ــل داش ــه دلی ــت، ب ــی اس ورزش
توانمنــد می تــوان از محیــط ایــن مجموعــه بــرای بــاال بــردن تعامــالت اجتماعــی ســاکنان و 
مراجعــان اســتفاده کــرد. افزایــش برنامه هــای اجراشــده در ســطح مجموعــه ماننــد برگــزاری 
ــه  ــویق ب ــدگان، تش ــا و مراجعه کنن ــای تیم ه ــط اعض ــافرتی توس ــای مس ــا و برنامه ه توره
تشــکیل تیم هــای ورزشــی بــا حضــور ورزشــکاران برجســته و مربیــان مطــرح و حمایــت از 
آنهــا بــرای شــرکت در مســابقات مختلــف، برگــزاری مســابقات محلــی در ســطوح مختلــف 
ــه  ــه برنامه هــای ویــژه ورزشــی و فرهنگــی ب ــرای ایجــاد حلقه هــای همبســتگی، ارائ ســنی ب
مناســبت های مختلــف ملــی و مذهبــی و توجــه بــه حضــور خانواده هــا در برنامه ریــزی ایــن 
فعالیت هــا می توانــد بــه افزایــش تعامــالت و روابــط ســاکنان محــدوده و مراجعه کننــدگان 

بــه مجموعــه منجــر شــود. 
راه کارهــای کاهــش هزینــه خانــوار: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مجموعــه بــه یــک مــکان 
مهــم ورزشــی در ســطح ناحیــه و گاه در ســطح منطقــه تبدیــل خواهــد شــد، مدیریــت چنیــن 
ــا کاهــش بهــره وری مجموعــه خواهــد داشــت.  ــش ی ــادی در افزای ــر زی مجموعــه ای، تأثی
ــا  ــن جهــت کــه کاره ــکاران از ای ــه پیمان ــه ب ــت مجموع ــن اوصــاف، ســپردن مدیری ــا ای ب
ــد توجــه داشــت کــه  ــا بای ــت اســت. ام ــی مثب ــه بخــش خصوصــی ســپرد، اقدام ــد ب را بای
ــن مجموعــه را  ــه خدمــات در ای ــکار یادشــده، صالحیــت الزم را داشــته باشــد و ارائ پیمان
در حــد قابــل قبولــی ارائــه کنــد. در عیــن حــال در رونــد مدیریــت نیــز بایــد از نــگاه صرفــاً 
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ســودانگارانه بــه مجموعــه پرهیــز کــرد تــا اقشــار آســیب پذیر، نفع برنــدگان اصلــی پــروژه 
ــراد و  ــمی، اف ــگاه رس ــای دارای جای ــوالً نهاده ــرف، معم ــودمحورانه ص ــگاه س ــند. ن باش
گروه هــای غیــر بومــی و اغلــب برخــوردار را بهره منــدان اصلــی پــروژه خواهــد شــمرد. در 
حالــی کــه مضــرات حاصــل از پــروژه دامنگیــر ســاکنان محلــی اســت و در نهایــت احســاس 
ــا  ــه ب ــن زمین ــان آنهــا تقویــت خواهــد کــرد. در ای ــی و محرومیــت نســبی را در می نارضایت
کاهــش تعرفه هــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای ارائــۀ خدمــات در ایــن مجموعــه بــر اســاس 
ــکالت  ــی از مش ــه یک ــوان ب ــدوده می ت ــاکنان مح ــادی س ــادی/ م ــت اقتص ــیل و ظرفی پتانس
ــه خدمــات ورزشــی( از ســوی مدیریــت  ــاالی دسترســی ب ــان )هزینه هــای ب عنوان شــده آن
شــهری پاســخ مثبــت داد. ایجــاد تســهیالت مناســب جهــت کمــک بــه اقشــار بی بضاعــت و 
کم تــوان محــدوده و نظــارت مســتمر بــر اداره مجموعــه در صــورت ســپردن مدیریــت آن 
ــه پیمانــکار جهــت پرهیــز از مواضــع مدیریتــی ســود انگارانه در اداره مجموعــه می توانــد  ب

مؤثــر باشــد.
ــس از احــداث  ــا هــدف مراقبت هــای پ ــه پیشــنهادهایی ب ــن قســمت ب ــت در ای در نهای

مجموعــه ورزشــی نارمــک پرداختــه شــده اســت: 
* تشــکیل هیئتــی متشــکل از نماینــدۀ شــورایاری محلــه، نماینــده ای از ســوی شــهردار 
منطقــه کــه ایــن هیئــت، مســئول انجــام بازدیدهــای دوره ای )هــر دو مــاه یکبــار( از پــروژه 
و پیگیــری امــوری خواهــد بــود کــه در کاربســت ارجــاع داده شــده اســت. ایــن رصــد بــا 
طراحــی و تکمیــل فرم هــای مخصوصــی کــه در آن جــدول کاربســت ها و مراحــل زمانــی 

آن ذکــر شــده اســت، انجــام و صورت جلســه خواهــد شــد. 
* در صــورت واگــذاری مدیریــت مجموعــه بــه بخــش خصوصــی بایــد بهره بــردار را 
ملــزم بــه ارائــه گــزارش عملکــرد مجموعــه نمــود. ایــن کار بــا هــدف بررســی چگونگــی 
ــورت  ــن ص ــد. در ای ــد ش ــام خواه ــودانگارانه انج ــگاه س ــز از ن ــکار و پرهی ــرد پیمان عملک
مدیریــت مجموعــه موظــف اســت گــزارش عملکــرد مجموعــه را بــه  صــورت ماهیانــه وارد 
ــی  ــده طراح ــای تعیین ش ــد در فرم ه ــا بای ــن گزارش ه ــد. ای ــل ده ــه تحوی ــه منطق ــد و ب کن

ــرد.  ــرار گی ــردار مجموعــه ق ــار بهره ب ــرای تکمیــل در اختی شــود و ب
* انجــام مطالعــات نیازســنجی بــه صــورت مســتمر و هــر شــش مــاه یکبــار از گروه هــای 
ــا،  ــائل، نیازه ــناخت مس ــور ش ــه منظ ــک ب ــی نارم ــه ورزش ــده مجموع ــدف مراجعه کنن ه
کمبود هــا و ســنجش میــزان رضایــت مراجعــان از عملکــرد و نحــوه ارائــه خدمــات و 
ــان بــه مدیریــت مجموعــه، از مهم تریــن راه هــای شــناخت چگونگــی عملکــرد  نگــرش آن
ــزان کارآیــی مجموعــه  ــردن می ــاال ب ــکار و ب ــه پیمان مجموعــه در صــورت واگــذاری آن ب

خواهــد بــود. 
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پی نوشت ها
تاریــخ شــروع بــه کار پــروژه، 29 مهــر 1393 بــود. ایــن پــروژه در ســال 1397 بــه بهره بــرداری رســیده اســت. الزم . 1

بــه ذکــر اســت کــه ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی و فرهنگــی ایــن پــروژه در حیــن اجــرا )1393-1394( بوده اســت.
از جملــه مراکــز فرهنگــی و اجتماعــی شناسایی شــده در محلــه می تــوان بــه اماکــن فرهنگــی شــامل کتابخانــه، . 2

خانــه فرهنــگ، ســرای  محلــه، فرهنگســرا، خانــه قــرآن، شــهر کتــاب و ســالن ســینما، کانــون پــرورش فکــری 
کــودکان و نوجوانــان، اماکــن مذهبــی شــامل مســجد و حســینیه، اماکــن ورزشــی شــامل ده مجموعــه و فضای 

ورزشــی خصوصــی و دولتــی، اماکــن آموزشــی شــامل مــدارس و آموزشــگاه ها اشــاره کــرد.
سایر مجموعه های فعال در این محدوده تحت نظر بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند.. 3
ــا تغییــرات ترافیکــی مواجــه شــده و . 4 ــوده، ب ــان شــریانی دســت اول ب ــاًل یــک خیاب ــی کــه قب ــان مدن خیاب

ــق گذشــته خــود خــارج شــده اســت. ــت رون ــی اســت کــه  آن را از حال ــی، مدت ــام عل ــان ام احــداث اتوب
ایــن مجتمــع در حــال ســاخت در جنــب پــروژه مجتمــع ورزشــی نارمــک، در زمینــی بــه وســعت 6320 . 5

مترمربــع در چهــارده طبقــه )مشــتمل بــر چهــار طبقــه پارکینــگ، ســه طبقــه واحدهــای تجــاری، یــک طبقه 
ــا رویکــرد ایجــاد محیطــی ایــده آل  فودکــورت و شــش طبقــه اداری( واقــع شــده اســت. ایــن مجتمــع ب
بــرای کســب وکار، فضایــی مناســب بــرای دفاتــر اداری، محلــی جهــت خریــد کاال و گذرانــدن اوقــات 
ــع در چهــار طبقــه  ــا زیربنــای مفیــد 4550 مترمرب فراغــت در حــال احــداث اســت. واحد هــای تجــاری ب

شــامل 234 واحــد تجــاری، 24 واحــد فودکــورت و یــک ســوپرمارکت بــزرگ اســت. 
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منابـع
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اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری منطقــه 5.
حمیدی، مهرزاد)1392(. مدیریت شهری و ورزش همگانی. تهران: تیسا.. 3
ذاکــر مشــفق، اعظــم)1392(. ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگی احــداث، تجهیــز و راه اندازی . 4
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ــگ. ــه و فرهن ــران: جامع ــی. ته ــی حاجل ــی و عل ــی ذکریای ــۀ محمدعل ترجم
ریتزر، جورج)1374(. نظریه های جامعه شناختی معاصر. ترجمه محسن ثالثی. تهران: نشر علمی. 6
ســایت شــهرداری منطقــه 8 شــهرداری تهــران)1394(. زندگــی در منطقــه، دی مــاه. قابــل دســترس در . 7

. www.Region.ir :اینترنــت بــه نشــانی
ســرور، رحیــم و مهــدی امینــی)1392(. تحلیــل و ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی - فرهنگــی ترافیــك و . 8

ــهری. تهــران: تیســا. ــل ش حمل و نق
ســلطان حســینی، محمــد و دیگــران)1392(. اولویت بنــدی اثــرات اجتماعــی و اقتصــادی اماکــن . 9

ــهری  ــای ش ــات و پژوهش ه ــزد(. مطالع ــهر ی ــوردی: ش ــه م ــهری )مطالع ــط ش ــر محی ــی ب ورزش
منطقــه ای، دوره چهــارم، شــماره 16، صــص 88-65 .

ــرد . 10 ــر رویک ــه ای از منظ ــی و منطق ــعه محل ــان)1391(. توس ــا کاظمی ــدر و غالمرض ــی راد، خ فرج
ــگاهی. ــاد دانش ــارات جه ــازمان انتش ــران: س ــادی. ته نه

قدیمی، بهرام)1390(. ورزش در شهر تهران. تهران: جامعه و فرهنگ.. 11
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چکیده
تمرکــز روزافــزون بــر رویکردهــای ادغامــی، یکــی از روندهــای جــاری در ارزیابــی تأثیــر 
ــد  ــی مانن ــر ارزیاب ــف دیگ ــواع مختل ــا ان ــب ب ــیل ترکی ــر دارای پتانس ــی تأثی ــت. ارزیاب اس
ــر  ــی تأثیــر و مدیریــت ریســک های اجتماعــی اثربخش ت ــا ارزیاب ارزیابــی ریســک اســت، ت
گردنــد. مــا ]در ایــن مقالــه[ ویژگی هــای مشــترک ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی )اتــا( و ارزیابــی 
ــث  ــی بح ــرد ترکیب ــک رویک ــتگی ی ــاره شایس ــایی و درب ــی )ارا( را شناس ــک اجتماع ریس
ــه  ــد ب ــرد جدی ــک رویک ــاد ی ــرای ایج ــا و ارا ب ــده ات ــی ترکیب کنن ــدل تلفیق ــم. م می کنی
ــا  ــا، ظرفیــت ات ــی شــده اســت. ارت ــا( معرف ــرات اجتماعــی )ارت ــی ریســک و تأثی ــام ارزیاب ن
ــرژی  ــد ان ــک مانن ــای پرریس ــی پروژه ه ــرات اجتماع ــت تأثی ــیابی و مدیری ــت ارزش را جه
هســته ای و همچنیــن خطــرات و بالیــای طبیعــی ماننــد خشک ســالی و ســیل گســترش 
می دهــد. بــرای ارتــا، ســه مرحلــه ترســیم می کنیــم: شناســایی تأثیــر، ارزیابــی تأثیــر و 

ــر.  ــت تأثی مدیری

ــدی: تأثیــرات پیش بینی نشــده، مدیریــت ریســک، اثــرات تجمعــی، ارزیابــی  واژگان کلی
دغدغــه، تشــدید اجتماعــی ریســک و ابهــام اجتماعــی - سیاســی.
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مقدمه
 توســعه پایــدار بــه چیــزی بیــش از تغییــرات فنــی و تحلیل هــای اقتصــادی نیــاز دارد 
ــه شــود.  ــده گرفت ــداری اجتماعــی ]در آن[ نادی ــد پای )Giddings & et al, 2002( و نبای
بی تردیــد در پروژه هــای توســعه ای، اهمیــت ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، اگــر از اهمیــت 
ــت  ــر نیس ــد، کمت ــتر نباش ــا بیش ــن پروژه ه ــادی ای ــت فیزیکی و اقتص ــاد زیس ــی ابع ارزیاب
)Ahmadvand & et al, 2009(. در بیــن انــواع مختلــف ارزیابــی، ارزیابــی تأثیــر 
اجتماعــی )اَتــا( بــه عنــوان روشــی مفیــد و پرطرفــدار شــناخته شــده اســت. ونکلــی )1999(، 
ســه دلیــل اصلــی اجــرای اتــا را اینگونــه مشــخص کــرده اســت: 1- اتــا، بخشــی از فرآینــد 
ــا  ــفافیت در تصمیم گیری ه ــری و ش ــن براب ــه تضمی ــد ب ــه می توان ــت ک ــک اس دموکراتی
ــی  ــر احتمال ــوان تأثی ــیله آن می ت ــه وس ــه ب ــت ک ــی اس ــی ارزیاب ــا نوع ــد. 2- ات ــک کن کم
توســعه را ارزیابــی کــرد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه فوایــد آتــی یــک پــروژه پیشــنهادی 
از هزینه هــای آن بیشــتر اســت. 3- اتــا می توانــد بــا اســتفاده از یــک فرآینــد مشــارکتی، بــا 
دســتیابی بــه دانــش محلــی و لحــاظ کــردن آن، منجــر بــه تصمیم گیــری بهتــر شــود. دالیــل 
دیگــری نیــز بــرای اســتفاده از اتــا وجــود دارد. اتــا کمــک می کنــد تــا در توســعه پایــدار، 
جنبه هــای اجتماعــی از وزن برابــر برخــوردار شــوند و از نظــر اجتماعــی توســعه اســتوارتری 

.)Barrow, 2000( ــد را فراهــم کن
مــرور ادبیــات، حاکــی از وجــود بــاوری قــوی اســت مبنی بــر اینکه اتــا بــرای اثربخش تر 
شــدن بایــد بــا ســایر روش هــای ارزیابــی ادغــام شــود. مثــاًل مدت هــا ایــن بحــث مطرح شــده 
اســت کــه جریــان اصلــی اتــا از ســایر زمینه هــای ارزیابــی تأثیــر جــدا افتــاده اســت، به ویــژه 
دربــاره مشــکالت درازمــدت امــا از نظــر محلــی محــدود ماننــد پســماند ســمی و تأثیــرات 
.)Fischer, 1999؛ Freudenburg, 1986( کوتاه مــدت امــا از نظــر توزیــع گســترده 

ــی  ــی، یک ــای ادغام ــر رویکرده ــزون ب ــز روزاف ــه تمرک ــته ک ــار داش ــی )2004( اظه  ونکل
ــدون  ــر، ب ــی تأثی ــا و ســایر اشــکال ارزیاب ــر اســت. ات ــی تأثی از روندهــای جــاری در ارزیاب
تبــادل مناســب اطالعــات بیــن یکدیگــر، اثربخشــی کمتــری خواهنــد داشــت و ]در نتیجــه[ 
دســتیابی بــه توســعه پایــدار دشــوارتر خواهــد شــد. در حقیقــت ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی بــا 
ــر  ــک و خط ــی ریس ــتی )Slootweg & et al, 2001(، ارزیاب ــر محیط زیس ــی تأثی  ارزیاب
ــزی  ــاوری )Russell & et al, 2010(، برنامه ری ــی فن )Dreyer & et al, 2010(، ارزیاب
 )Vanclay, 2004( پــروژه و نظــارت و ارزیابــی سیاســت، ارزیابــی مبناهــای ســه گانه
 )Barrow, 2000( و همچنیــن تعــدادی از زمینه هــای دیگــر برنامه ریــزی و مدیریــت
قــرار  اســتفاده  مــورد  آنهــا  وســیله  بــه  یــا  دارد  همپوشــانی  می کنــد،  مــوازی کاری 
ــل و  ــه شــود. َرتِ ــز در نظــر گرفت ــام نی ــی ادغ ــب احتمال ــد معای ــن حــال بای ــا ای ــرد. ب می گی
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کفیاتکوفســکی )2003(، برخــی از چالش هــای اصلــی ادغــام ارزیابــی تأثیــرات بهداشــتی 
ــته ای  ــش رش ــه چال ــد ک ــا دریافتن ــد. آنه ــی کردن ــی را بررس ــرات اجتماع ــی تأثی و ارزیاب
بســیار جــدی اســت. »هــر رشــته و کارورزان آن رشــته نســبت بــه ایدئولوژی هــا و 
ــکار  ــر و وابســته تر می شــوند. در نتیجــه اف روش شناســی های خــاص خــود همــواره متعهدت
در هــر رشــته بــه وســیله انتزاعــات و مفروضــات آن رشــته بــه طــور مؤثــری دچــار ســوگیری 
 می شــود. کارورزان، تمایــل زیــادی بــه حفــظ جهان بینی هــای خــود نشــان می دهنــد« 
جهان بینی هــای  علمــی،  تقلیل گرایــی   .)Rattle & Kwiatkowski, 2003: 101(
ــد و از  ــیه برانن ــه حاش ــی را ب ــل اجتماع ــد عوام ــابه می توانن ــادی مش ــع نه ــته ای و موان رش
ایــن رو اتــا می توانــد از طریــق ســوگیری بــه ســمت ســایر زمینه هــا عقــب نگــه داشــته شــود.

ــرات  ــی تأثی ــا و ارزیاب ــام ات ــرای ادغ ــی ب ــوب مفهوم ــک چارچ ــف، ی ــاالت مختل مق
ــد و چندیــن  ــه داده ان محیط زیســتی )Slootweg & et al, 2001 ؛Fischer, 1999( ارائ
 Kauppinen, 2011؛ Rattle &( تــالش بــرای ادغــام اتــا و ارزیابــی تأثیــرات بهداشــتی
ــی  ــا ارزیاب ــا ب ــام ات ــه ادغ ــی ک ــت. در حال ــه اس ــورت گرفت Kwiatkowski, 2003( ص
ــرای  ــر ب ــی تأثی ــواع دیگــر ارزیاب ــرات بهداشــتی و ان ــی تأثی ــرات محیط زیســتی، ارزیاب تأثی
حصــول اطمینــان از ارزیابــی بهتــر تأثیــرات و ایجــاد یــک رویکــرد کل نگر ضروری اســت، 
ــا یــک ارزیابــی مشــابه و هم افــزا ماننــد ارزیابــی  ــه وســیله ترکیــب آن ب ــا ب بهبــود خــود ات
ریســک اجتماعــی )اَرا( بــرای رفــع مشــکالت پیــش روی اتــا نیــز ]امــری[ مطلــوب اســت. بــا 
وجــود پیشــرفت قابــل  توجــه اتــا از دهــه 1970، هنــوز هــم روش شناســی، فنــون و رویکــرد 
آن نیــاز بــه بهبــود دارد )Kemp, 2011 ؛Barrow, 2000( و برخــی مشــکالت مفهومــی 
.)Burdge & Vanclay, 1995؛ Vanclay, 2004( و رویــه ای آن باقــی مانــده اســت 

 مشــکالت مرتبــط بــا مبانــی نظــری و چالش هــای روش شــناختی، از مســائل مهمــی 
 Barrow, 2000؛ Burdge & Vanclay , 1996هســتند کــه اتــا بــا آن مواجــه اســت )؛ 

.)Lockie, 2001؛ Vanclay, 2012
هــر چنــد ترکیــب اتــا و ارا، تمــام مشــکالت نظــری و روش شــناختی را برطــرف 
نمی کنــد، می توانــد فرآینــد اتــا را بهبــود بخشــد. بــا در نظــر گرفتــن ایــن حقیقــت کــه اتــا، 
 Esteves & Vanclay, 2009; Esteves & et al,( ــت ــک اس ــی ریس ــکلی از ارزیاب ش
ــه ای  ــوب بهبودیافت ــد چارچ ــا می توان ــن رویکرده ــب ای Vanclay, 1999 ;2012(، ترکی
ــد. در کمــال تعجــب، کار جــدی  ــرات توســعه فراهــم کن ــت تأثی ــرای درک و مدیری را ب

ــه اســت. ــژه ارا صــورت گرفت ــی  به وی ــواع ارزیاب ــا ســایر ان ــا ب ــب ات ــاره ترکی اندکــی درب
ایــن مقالــه قصــد دارد تــا از طریــق ایجــاد یــک مــدل تلفیقــی کــه ترکیبــی از ارزیابــی 
ریســک اجتماعــی و ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی جهــت شــکل  دادن بــه »ارزیابــی ریســک و 
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تأثیــر اجتماعــی« )ارتــا( اســت، ارزیابــی و مدیریــت پروژه هــا را بهبــود بخشــد. ایــن مقالــه 
بــه پنــج قســمت تقســیم شــده اســت. بخــش اول، مــرور مختصــری دربــاره مفهــوم اتــا ارائــه 
ــای  ــوم، ویژگی ه ــش س ــردازد. بخ ــک و ارا می پ ــم ریس ــه مفاهی ــش دوم ب ــد. بخ می ده
ــا  ــب ات ــه ترکی ــاز ب ــارم، نی ــش چه ــد. بخ ــخص می کن ــی را مش ــکل ارزیاب ــترک دو ش مش
ــا( در قســمت  ــه ای )ارت ــی نوآوران ــت چارچــوب ادغام ــد و در نهای و ارا را بررســی می کن

ــود. ــه می ش ــم ارائ پنج

ارزیابی تأثیرات اجتماعی
ــی و  ــاد اجتماع ــت ابع ــش و مدیری ــل، پای ــد تحلی ــوان فرآین ــه عن ــا ب ــر ات ــال حاض در ح
پیامدهــای توســعه قلمــداد می شــود )Vanclay, 2003 ؛Esteves & et al, 2012(. اتــا را 
ــر و  ــوان نتیجــه تالش هــای جامعه شناســان طــی ســالیان متمــادی در جهــت کاربردی ت می ت
Carley & Walkey, 1981; Carter, 1981;( عملی تــر کــردن علــوم اجتماعــی دانســت 

جدیــد«  بطری هــای  در  کهنــه ای  »شــراب  را  اتــا  کارتــر،   .)Torgerson, 1981 
ــب  ــل و نس ــه »اص ــت ک ــد اس ــورگ معتق ــت و فرویدب ــده اس )Carter, 1981: 5( خوان
ــه  ــا ب ــد اســت« )Freudenburg, 1986: 452(. منشــأ ات ــا باســتانی، امــا ظهــور آن جدی ات
ــه عنــوان بخــش مهمــی از  ــون سیاســت ملــی محیط زیســت آمریــکا بازمی گــردد کــه ب قان
برنامه ریــزی و اجــرای پروژه هــا، طرح هــا، برنامه هــا و سیاســت ها در ســال 1969 تصویــب 
شــده بــود. اتــا، فرآینــدی اســت کــه هم اکنــون در سراســر جهــان هــر چنــد بــا کــم و کیــف 

.)Esteves & et al, 2012( ــود ــتفاده می ش ــاوت اس متف
بکــر، اتــا را »فرآینــد شناســایی پیامدهــای آتــی یــک اقــدام جــاری یــا پیشــنهادی کــه 
)Becker, 2001: 312( »مربــوط بــه افــراد، ســازمان ها و کالن سیســتم های اجتماعــی اســت 

 تعریــف می کنــد. ایــن تعریــف حاکــی از آن اســت کــه اتــا بــه طــور کلــی دارای ماهیــت 
پیشــین و معطــوف بــه آینــده اســت )Goldman & Baum, 2000(. بــا ایــن حــال اتــا را به 
 Ahmadvand & et al, 2009;( عنــوان یــک ارزیابــی پســین نیــز می تــوان اســتفاده کــرد

 .)Western & Lynch, 2000
ــث  ــت. او بح ــنتی اس ــور س ــای پروژه مح ــدود ات ــرد مح ــد رویک ــی )2006(، منتق ونکل
بایــد موجــب  تأثیــرات تحــوالت گذشــته مطمئنــاً  ارزیابــی دنبالــه دار  می کنــد کــه 
آگاهی بخشــی بــه اجــرای اتــا شــود و بنابرایــن اگــر ضــروری نباشــد، مطلــوب اســت؛ امــا 
درک خشــک پیشــین، فاقــد چنیــن ارزیابــی پیگیرانــه ای اســت. ونکلــی، درک ســنتی از اتــا 
را - کــه بــه نظــر او بــرای درگیــر کــردن جوامــع، دســتیابی بــه بهتریــن پیامدهــا بــرای جامعــه 

ــود - گســترش داد. ــروژه مســاعد نب ــا حتــی طراحــی خــوب پ ــدار، ی از نظــر توســعه پای
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ونکلــی )2006( نتیجــه گرفــت کــه اتــا نبایــد صرفــاً پیشــین باشــد، بلکــه بایــد 
هدف محــور و بــه جــای واکنشــگری بایــد پیش کنشــگر باشــد. بــه نظــر می رســد کــه ایــن 
.)Esteves & et al, 2012( ــور معاصــر باشــد ــا، رویکــرد نوظه درک بازبینی شــده از ات

ــه  ــود: کمــک ب ــه شناســایی کــرده ب ــا را اینگون فینســتربوش )1977(، دو هــدف اصلــی ات
ــود  ــنهادی و بهب ــدام پیش ــک اق ــای ی ــف و فایده ه ــای مختل ــن هزینه ه ــا تعیی ــری ب تصمیم گی
ــدف  ــا. ه ــش مزای ــب و افزای ــازی معای ــور حداقل س ــه منظ ــت ها ب ــرای سیاس ــی و اج طراح
اصلــی، کمــک بــه سیاســت گذاران و ذی نفعــان اجتماعــی بــرای شناســایی اهــداف توســعه و 
اطمینــان از ایــن اســت کــه ضمــن حداقل ســازی پیامدهــای منفــی، پیامدهــای مثبــت بــه حداکثر 

ــرای  ــا ب ــد )Vanclay, 2003(. ات برس
ارزیابی هــای هــم پیشــین و هــم پســین 
ــده  ــه ای برنامه ریزی ش ــات مداخل اقدام
بــه کار مــی رود. همان طــور کــه در 
شــکل 1 نشــان داده شــده، در ارزیابــی 
ــم  ــی و ه ــت و منف ــرات مثب ــم تأثی ه
تأثیــرات خواســته و ناخواســته، بــه یک 

انــدازه مهــم اســت.

ارزیابی ریسك اجتماعی
هر چند مفهوم ارزیابی ریســک از دهه 1970، بخش شناخته شــده ای از علوم طبیعی بوده اســت، 
 Goldman & Baum, 2000;( اســتفاده از ایــن مفهــوم در علــوم اجتماعی نســبتاً جدیــد اســت 
ــر  ــدیدی ب ــر ش ــه 1980، تأثی ــاوری در ده ــرفت فن Krimsky & Golding, 1992(. پیش
ــی در  ــوم اجتماع ــهم عل ــن س ــک و همچنی ــته ای ریس ــش بین رش ــترش پژوه ــاد و گس ایج
ایــن پیشــرفت داشــت )Zinn, 2008(. تعریــف رایــج ریســک در علــوم اجتماعــی عبــارت 
اســت از عــدم قطعیــت دربــاره وقایــع و پیامدهــای یــک فعالیــت و شــدت آنهــا بــا توجــه بــه 

.)Aven & Renn, 2009( چیــزی کــه انســان بــرای آن ارزش قائــل اســت
ــق  ــک، تواف ــی ریس ــی ارزیاب ــه اصل ــه مؤلف ــاره س ــر )2008(، درب ــر رن و واک ــق نظ طب

ــود دارد: ــی وج اساس
- شناسایی ریسک ها: برقرار کردن روابط علّی آنها

- ارزیابــی تمــاس و یــا آســیب پذیری: مدل ســازی پراکنــش، تمــاس و اثرگــذاری بــر 
اهــداف ریســک

- برآورد ریسک: تعیین قدرت یک رابطه علّی

شکل 1- طرح واره  ساده اتا
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دربــاره ریســک، رشــته های مختلــف علــوم طبیعــی و اجتماعــی، مفاهیــم خــاص خــود 
ــان در  ــار انس ــه رفت ــت ک ــم اس ــه مه ــن نکت ــد )Renn, 2008(. درک ای ــکل داده ان را ش
 درجــه اول از ادراک ]او[ نشــأت می گیــرد، نــه از واقعیت هــا یــا آنچــه توســط تحلیل گــران

 و دانشــمندان بــه عنــوان واقعیــت فهمیــده می شــود. تمــام مفاهیــم ریســک در علــوم 
اجتماعــی در ایــن اصــل مشــترک هســتند کــه فرآیندهــای اجتماعــی، بیــن علــل و پیامدهای 

.)Renn, 2008( می کننــد  میانجی گــری  ریســک ها، 
ــک،  ــی ریس ــی ارزیاب ــه اصل وظیف
شناســایی و کشف نوع، شدت و احتمال 
ــک ها  ــا ریس ــط ب ــای مرتب ــروز پیامده ب
.)Renn & Sellke, 2011(  اســت 

وقتــی شناســایی ریســک انجــام شــد، 
وظیفــه مدیریــت ریســک ]آن[ اســت 
ــا انتخــاب اقدامــات مناســب، از  کــه ب
]بــروز[ ایــن پیامدهــا پیشــگیری کنــد 
ــکل 2،  ــد. ش ــش ده ــا را کاه ــا آنه ی
ویژگی هــای اصلــی ارزیابــی ریســک 

ــد. ــان می ده ــی را نش اجتماع

ویژگی های مشترک اتا و ارا، تأثیرات اجتماعی و ریسك های اجتماعی
بــرج و ونکلــی، تأثیــرات اجتماعــی را اینگونــه تعریــف می کننــد: »تمــام پیامدهــای اجتماعی 
و فرهنگــی کــه متوجــه جمعیــت انســانی و ناشــی از هــر اقــدام عمومــی یــا خصوصــی اســت 
ــا  ــن نیازه ــرای تأمی ــازمان یافتگی ب ــاط، س ــراری ارتب ــازی، برق ــی، کار، ب ــیوه  زندگ ــه ش ک
ــه عنــوان اعضــای جامعــه را تغییــر  ــا محیــط[ ب ــه طــور کلــی شــیوه  ســازگاری مــردم ]ب و ب
می دهنــد. ]شــامل[ تغییــر در هنجارهــا، ارزش هــا و باورهایــی کــه شــناخت افــراد از خــود و 

.)Burdge & Vanclay, 1995: 32( »جامعــه خــود را هدایــت و توجیــه می کنــد
ــه صــورت ذهنــی و یــا  اســلوت وگ و همــکاران معتقدنــد کــه »یــک تأثیــر بایــد یــا ب
 عینــی تجربــه و احســاس شــود؛ حــال خــواه در ســطح فــرد، خانــوار و اجتمــاع یــا جامعــه« 
)Slootweg & et al, 2001(. در حوزه اتا، تأثیرات اجتماعی شامل تأثیرات  پیش بینی پذیر 
Esteves & et al, 2012;( یــا پیش بینی ناپذیــر و تأثیــرات مثبــت یــا منفــی می شــود 

.)Vanclay, 2003

شکل 2- طرح واره   ساده ارا
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چارچوبی برای ترکی

ریســک اجتماعــی اشــاره بــه پیامدهــای غیــر قطعــی اقدامــات )یعنــی مداخــالت 
ــا  ــت ی ــن مثب ــر گرفت ــدون در نظ ــی( ب ــرات طبیع ــی خط ــع )یعن ــده( و وقای برنامه ریزی ش
منفــی بــودن آنهــا دارد )Zinn, 2008 ؛Rosa, 1998(. بــا ایــن حــال دســته بندی ریســک 
بــه مثبــت و منفــی یــا خــوب و بــد )Lupton, 1999( مناقشــه برانگیز اســت. برداشــت کلــی 
افــراد از اصطــالح ریســک، منفــی اســت. در زبــان انگلیســی، ایــن کلمــه بــار معنایــی منفــی 
دارد. توصیفــات ریســک معمــوالً از منظــر احتمــال آســیب یــا فقــدان بــه دلیــل وجــود یــک 
 Bammer( بــا وجــود ایــن در برخــی از مراجــع .)Denney, 2005( خطــر بیــان می شــود
 & Smithson, 2008; Denney, 2005; Pechan & et al, 2011; Short, 1984;
Zinn, 2008; Zinn & Taylor-Gooby, 2006(، ریســک هــم از جنبــه مثبــت و هــم از 
جنبــه منفــی برخــوردار اســت. دنــی )2005( ذکــر می کنــد کــه هــر چنــد بــه نظــر می رســد 
ــک  ــد از ی ــک می توان ــد، ریس ــه می کنن ــی آن تجرب ــه منف ــک را از جنب ــردم ریس ــتر م بیش

جایــگاه مثبــت نیــز ارائــه شــود.
رن )2008( اســتدالل می کنــد کــه پیامدهــا در اصــل می تواننــد بســته بــه ارزش هایــی کــه 
بــرای افــراد تداعــی می کننــد، مثبــت یــا منفــی باشــند. همچنیــن پیچــن و همــکاران معتقدنــد 
کــه ریســک بــه طــور بالقــوه دارای پیامدهــای مثبــت و منفــی اســت: »برای مثــال اگــر تغییرات 
اقلیمــی را یــک ریســک در نظــر بگیریــم، پیامدهــای احتمالــی ماننــد گــرم شــدن کــره زمیــن 
را ممکــن اســت افــراد مختلــف بــه طــور متفاوتــی درک کننــد. مــردم اروپــای شــمالی ممکن 
اســت بــه دلیــل ســودی کــه افزایــش بهــره وری کشــاورزی و گردشــگری ناشــی از افزایــش 
ــی کــه  جزئــی درجــه حــرارت حاصــل می کنــد، دیــدگاه مثبت تــری داشــته باشــند. در حال
ــای  ــر و افزایــش بالی ــز از بهــره وری کشــاورزی پایین ت ــون نی ــا آســیا هم اکن ــا ی مــردم آفریق

.)Pechan & et al, 2011: 3( »ــد ــج می برن ــد خشک ســالی و ســیل رن طبیعــی مانن
ــک  ــه از ریس ــی ک ــدارد. در حال ــود ن ــی وج ــئله اجماع ــن مس ــه در ای ــم رفت روی ه
ــای  ــردن پیامده ــو ک ــرای بازگ ــنتی ب ــی س ــان علم ــام و گفتم ــان ع ــی در زب ــور کل ــه ط ب
ــاًل  ــگاه کام ــات ریســک، ن ــر در ادبی ــوب اســتفاده می شــود، تحــوالت اخی ــا نامطل منفــی ی
متفاوتــی بــه عناصــر کلیــدی دارنــد و نتیجه گیــری می کننــد کــه در تمــام زندگــی 
 اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی، ریســک ها دارای جنبه هــای مثبــت و منفــی هســتند 
ریســک های  بپذیریــم،  را  اول  دیــدگاه  اگــر   .)Zinn & Taylor-Gooby, 2006(
اجتماعــی فقــط روی پیامدهــای منفــی متمرکــز هســتند، در حالــی کــه تأثیــرات اجتماعــی، 
هــم پیامدهــای منفــی و هــم پیامدهــای مثبــت را شــامل می شــوند. زمانــی کــه دیــدگاه دوم 
را می پذیریــم، ریســک اجتماعــی و تأثیــرات اجتماعــی از ایــن نظــر یکســان می شــوند. بــر 
اســاس گفتمــان معاصــر ریســک، مــا مدعــی هســتیم کــه دیــدگاه دوم، دیــدگاه برتــر اســت.
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ریســک اجتماعــی بــه عنــوان راهی خاص بــرای مدیریــت عدم قطعیــت پیامدها شــناخته 
می شــود. ریســک ها همیشــه بــه ترکیبــی از دو مؤلفــه اشــاره دارند: احتمــال پیامدهــای بالقوه 
 International Risk Governance Council, 2005; Rosa, 1998;( ــا ــوت آنه  و ق
Zinn, 2008(. دیــدگاه اجتماعــی ریســک، وقایعــی را شــامل می شــود کــه از نظــر 
ــت  ــی، تح ــک های اجتماع ــه ریس ــاس آن، همیش ــر اس ــتند و ب ــده هس ــی تعریف ش اجتماع
میانجی گــری تفســیر اجتماعــی قــرار دارنــد و بــا ارزش هــا و منافــع جمعــی ارتبــاط 

.)Renn, 2008( می یابنــد 
ــرات اجتماعــی  ــاً مشــابه تأثی ــه نوعــی، ریســک های اجتماعــی از نظــر چیســتی تقریب  ب
ــا  ــت ی ــر قطعــی یــک فعالی ــه پیامدهــای اجتماعــی غی ــا ب ــا مفهــوم ریســک تنه هســتند، ام
ــورد انتظــار  ــا م ــه پیامدهــای قطعــی ی ــر اجتماعــی ب ــی  کــه تأثی ــه اشــاره دارد، در حال واقع
نیــز اطــالق می شــود. هــم ریســک اجتماعــی و هــم تأثیــر اجتماعــی، هــر دو شــامل تمامــی 
 Renn, 2008;( ــه می شــوند ــا واقع ــت ی ــا فعالی ــط ب ــای اجتماعــی و فرهنگــی مرتب پیامده
 Burdge & Vanclay, 1995; Becker, 2001;( اتــا  ادبیــات   .)Vanclay, 2002
ــا  ــی ی ــات عموم ــی اقدام ــده )یعن ــالت برنامه ریزی ش ــر مداخ ــاً ب Vanclay, 2003( عمدت
خصوصــی( تمرکــز می کننــد، در حالــی کــه تمرکــز ارا نــه تنهــا بــر مداخــالت، بلکــه بــر 

ــز متمرکــز اســت. ــای طبیعــی نی خطــرات و بالی
مقایســه شــکل های 1 و 2 شــباهت ها و هماهنگی هــای بســیاری را بیــن اتــا و ارا آشــکار 
می کنــد. مقایســه تعاریــف رن )1992( و ونکلــی )2003( در زیــر نیــز شــباهت های بیــن اتــا 

و ارا را مشــخص می کنــد:
»تمــام مفاهیــم ریســک، عنصــری مشــترک دارنــد: تمایــز بیــن اقــدام ممکــن و اقــدام 
ــک کل  ــوان ی ــه عن ــه ب ــک جامع ــا ی ــازمان ی ــک س ــرد، ی ــک ف ــان ی ــر زم ــب. در ه منتخ
ــدام  ــر ک ــه ه ــت ک ــه رو اس ــی روب ــای مختلف ــا گزینه ه ــی ب ــر اقدام ــام ه ــرای انج ــد، ب واح
.)Renn, 1992: 56پیامدهــای مثبــت و منفــی خــاص خــود را در پــی دارنــد« )1 :2008 ؛

»ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی شــامل فرآیندهــای تحلیــل، پایــش و مدیریــت پیامدهــای 
اجتماعــی خواســته و ناخواســته هــم مثبــت و هــم منفــِی مداخــالت برنامه ریزی شــده 
ــأت گرفته  ــی  نش ــر اجتماع ــد تغیی ــر فرآین ــا( و ه ــا و پروژه ه ــا، طرح ه ــت ها، برنامه ه )سیاس
ــط بیوفیزیکــی و انســانی   ــک محی ــا، ایجــاد ی ــی ات از آن مداخــالت می شــود. هــدف اصل

.)Vanclay, 2003: 6( »پایدارتــر و عادالنه تــر اســت
ــاره  ــات درب ــش و اطالع ــردن دان ــم ک ــی، فراه ــای ارزیاب ــن روش ه ــی ای ــز اصل تمرک
ــت.  ــی اس ــائل اجتماع ــت مس ــور مدیری ــه منظ ــده ب ــه برنامه ریزی ش ــک مداخل ــای ی پیامده
اتــا، تلفیقــی از فرآینــد سیاســتی و علــم اســت )Freudenburg, 1986( و پیشــنهادهایی را 
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ــی آورد. ارا  ــم م ــش فراه ــاز و بهبودبخ ــات حداقل س ــی اقدام ــک در طراح ــور کم ــه منظ ب
نیــز وظیفــه مشــابهی دارد.

شــباهت مهــم دیگــر ایــن دو آن اســت کــه هــر دو روش، بــه جــای بــرآورد و پیش بینــی 
صــرف، بــا مدیریــت یــک تأثیــر و پیامدهــای آن، ارتباطــی تنگاتنــگ دارنــد. ایــن ویژگــی 
بــه هــر دوی آنهــا جامعیــت می بخشــد و در واقــع در فرآینــد هــر دو نــوع ارزیابــی، 
ــت ارا،  ــش مدیری ــا و بخ ــازی در ات ــاز حداقل س ــت. ف ــزی اس ــه مرک ــک مؤلف ــت ی مدیری
ویژگــی مطلوبــی اســت کــه زمینــه اتحــاد ایــن دو رویکــرد را فراهــم می کنــد. همان طــور 
ــن  ــا هدف محــور و پیش کنشــگر اســت. بنابرای ــی )2006( خاطرنشــان کــرده، ات کــه ونکل
ــد. فرآیندهــای مدیریتــی  ــا و ارا، هــر دو بایــد در حــل مســئله مــورد اســتفاده قــرار گیرن ات
ــرای  ــد. ب ــت تعــارض دارن ــد، گاه نقــش مهمــی در مدیری ــه کار می گیرن ــا و ارا را ب کــه ات
مثــال در ســال های اخیــر برخــی از محققــان )Barrow, 2010; Sairinen, 2010( تــالش 

ــد. ــت تعارضــات محیط زیســتی برجســته کنن ــا را در مدیری ــا نقــش ات ــد ت کرده ان
ــه روش هــای  ــی از روش هــای مختلــف پژوهــش اجتماعــی از جمل ــوع ارزیاب هــر دو ن
ــود  ــتفاده می ش ــی اس ــوم اجتماع ــول در عل ــور معم ــه ط ــه ب ــی - ک ــی و ترکیب ــی، کیف کم
ــرد  ــود از رویک ــی خ ــی در روش شناس ــن دو ارزیاب ــن، ای ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــره می برن - به
ــرده  ــاره ک ــپوک )2010( اش ــه اس ــور ک ــد. همان ط ــتفاده می کنن ــه اس ــان چندگان ذی نفع
اســت، در هــر دو شــکل ارزیابــی، داده هــا، تحلیل هــا و تفســیرها را گــروه زیــادی از 
ذی نفعــان بــه طــور دقیــق بررســی می کننــد و می تواننــد مناقشــات زیــادی را ایجــاد کننــد. 

ــده اند. ــه ش ــدول 1 مقایس ــا و ارا در ج ــی ات ــای اصل ویژگی ه

جدول 1- ویژگی های مقایسه ای اتا و ارا
ارا اتا

پیشین پیشین و پسین جهت گیری
ریسک ها و فواید مثبت و منفی تأثیرات

تمرکز شدید بر مداخالت 
برنامه ریزی شده همچنین تمرکز 

شدید بر بالیای طبیعی و خطرات 
مصنوع بشر )مانند تغییرات 

اقلیمی(

تمرکز غالب بر مداخالت 
برنامه ریزی شده )یعنی برنامه ها، 
طرح ها، سیاست ها و پروژه ها( 
تمرکز محدود بر خطرات و 

بالیای طبیعی

دامنه

اجتناب از ریسک و کاهش آن؛ 
تصمیم سازی

حداقل سازی و ارتقا؛ بهبود 
مداخالت رویکرد مدیریتی

کمتر انتخابی؛ تمرکز بر تمام 
گروه های متأثر محتمل

بیشتر انتخابی؛ تمرکز اصلی بر 
تمام ذی نفعان متأثر بالقوه گروه های هدف
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نیاز به ترکیب اتا و ارا در قالب ارتا
ــه  ــه ب ــی ک ــق روش ــی را طب ــک های اجتماع ــی و در ارا، ریس ــرات اجتماع ــا، تأثی ــا در ات م
ــی  ــا یــک نوع شناســی ترکیب ــم ت ــه می شــود دســته بندی کردی طــور معمــول در نظــر گرفت
ــن  ــرای تبیی ــی ب ــن نوع شناس ــد(. ای ــه کنی ــدول 2 را مالحظ ــم )ج ــاد کنی ــا و ارا ایج از ات
میــزان مطلوبیــت ترکیــب ایــن روش هــا در یــک رویکــرد ادغامــی کــه »ارزیابــی ریســک و 

ــده می شــود، اســتفاده خواهــد شــد. ــا« نامی ــا مختصــراً »ارت ــرات اجتماعــی« ی تأثی

دسته بندی تأثیرات در اتا
ــر اینکــه تأثیــرات منفــی  ــا تأکیــد ب ونکلــی )2002(، تعــداد زیــادی از تأثیــرات بالقــوه را ب
و مثبــت و همچنیــن تأثیــرات خواســته و ناخواســته بــه یــک انــدازه مهــم هســتند، مشــخص 

ــم:  ــار گــروه دســته بندی کنی ــرات را در چه ــم تأثی ــا می توانی کــرده اســت. م
1- مثبت خواسته، 2- منفی خواسته، 3- مثبت ناخواسته، 4- منفی ناخواسته.

دسته بندی ریسك ها در ارا
دارد  تمرکــز  خــاص  پیامدهــای  انــدازه  و  وقایــع  احتمــال  بــر  ریســک   مفهــوم 
)Kasperson & et al, 2005(. احتمــال و تأثیــر ریســک را می تــوان بــه صــورت کیفــی 
در یــک ماتریــس شــرح داد. انــدازه ماتریــس می توانــد متفــاوت باشــد )بــرای مثــال 2×2، 
4×4 و غیــره(. مــا بــرای اهــداف اکتشــافی از ماتریــس 2×2 احتمــال - تأثیــر اســتفاده 
ــا، ارا  ــال م ــود. در مث ــتفاده می ش ــتری اس ــلول های بیش ــوالً از س ــد معم ــر چن ــم، ه می کنی
 دارای چهــار دســته ریســک اســت: 1- احتمــال کــم، تأثیــر زیــاد 2- احتمــال کــم، تأثیــر کم 

3- احتمال زیاد، تأثیر زیاد 4- احتمال زیاد، تأثیر کم.
ــا و ارا  ــب ات ــرای ترکی ــا را ب ــده م ــرورت درک ش ــه ض ــت ک ــی اس ــدول 2، ماتریس ج
نشــان می دهــد. بــرای هــر ســلول از یــک مقیــاس رتبه بنــدی ســه نقطه ای شــامل ضــرورت 
زیــاد )++(، ضــرورت متوســط )+( و فاقــد ضــرورت )0( اســتفاده شــده اســت. امتیازدهــی 
ــرای  ــد، ب ــود. همان طــور کــه جــدول 2 نشــان می ده ــا ب ــر اســاس قضــاوت تخصصــی م ب
مــوارد بــا »احتمــال کــم، تأثیــر زیــاد« امتیــاز »ضــرورت زیــاد« داده شــده اســت. ریســک های 
بــا »احتمــال کــم، تأثیــر زیــاد«، معمــوالً تهدیدآمیزتــر از ریســک های محتمــل بــا پیامدهــای 
ــا  ــط ب ــوادث مرتب ــد ح ــه مانن ــک فناوران ــتند )Renn, 2008(. ریس ــط هس ــا متوس ــم ی ک
اســتفاده از انــرژی هســته ای و خطــرات طبیعــی ماننــد ســیل، نمونه هــای بــارز از وقایعــی بــا 
احتمــال کــم و تأثیــر زیــاد هســتند. امتیــاز مطلوبیــت ترکیــب بــرای ایــن دســته، زیــاد اســت؛ 
زیــرا پیش بینــی ریســک های اجتماعــی از طریــق ارا و ارزیابــی تأثیــرات ناخواســته توســط 
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ــد از ظرفیــت هــر دو  ــرای مدیریــت ضــروری اســت. یــک رویکــرد ترکیبــی می توان ــا ب ات
ارزیابــی در ایــن زمینــه اســتفاده کنــد.

جدول 2- مطلوبیت ترکیب اتا و ارا
اتا

پیشین/ پسینارا
منفی ناخواسته مثبت ناخواسته منفی خواسته مثبت خواسته

++ ++ ++ ++ احتمال کم 
تأثیر زیاد

پیشین
0 0 0 0 احتمال کم 

تأثیر کم

++ ++ + + احتمال زیاد 
تأثیر زیاد

+ + 0 0 احتمال زیاد 
تأثیر کم

توجه کنید: )++( ضرورت زیاد؛ )+( ضرورت متوسط؛ )0( فاقد ضرورت
بــرای مــوارد »احتمــال کــم، تأثیــر کــم«، امتیــاز 0 اســت؛ یعنــی ترکیــب بــه طــور خــاص 
ــورد  ــوب باشــد. در دو م ــوز مطل ــوه ممکــن اســت هن ــه طــور بالق ــا ب ضــروری نیســت، ام
دیگــر، یعنــی »احتمــال زیــاد، تأثیــر زیــاد« و »احتمــال زیــاد، تأثیــر کــم«، ضــروری اســت که 
تأثیــرات خواســته را از تأثیــرات ناخواســته متمایــز کنیــم. تأکیــد بــر ایــن نکتــه مهــم اســت 
ــرات  ــده از تأثی ــا پیش بینی نش ــته ی ــی ناخواس ــرات اجتماع ــت تأثی ــایی و مدیری ــه شناس ک
ــده  ــرات پیش بینی نش ــت تأثی ــت. مدیری ــر اس ــوارد، پیچیده ت ــده م ــا پیش بینی ش ــته ی خواس
ــی از رویکردهــا  ــد ترکیب ــه، مانن ــه یــک رویکــرد نظــری و روش شــناختی بهبودیافت ــاز ب نی
دارد. بنابرایــن رویکــرد ترکیبــی، زمانــی مفیــد اســت کــه ارزیابی هــا بایــد تأثیــرات 
 پیش بینی ناپذیــر و ناخواســته را بررســی کننــد؛ زیــرا یــک ارزیابــی ادغامــی، کاوش 
ــک  ــل ریس ــتوانه تحلی ــا از پش ــا، ات ــازد. در ارت ــر می س ــا را امکان پذی ــن پیامده ــر ای عمیق ت
ــایی  ــته را شناس ــته و ناخواس ــای خواس ــی از پیامده ــک های ناش ــف ریس ــواع مختل ــه ان ک
می کنــد و اســتراتژی های مناســب مدیریــت ریســک را طراحــی می کنــد، برخــوردار 
می شــود )Dani & Beddies, 2011(. بــر همیــن اســاس امتیــاز مــوارد بــا »احتمــال 
زیــاد، تأثیــر زیــاد« بــرای تأثیــرات ناخواســته »ضــرورت زیــاد«، امــا بــرای تأثیــرات خواســته 
»ضــرورت کــم« اســت. امتیــاز داده شــده بــه مــوارد »احتمــال زیــاد، تأثیــر کــم« مشــابه اســت. 
ــم و  ــر ک ــا تأثی ــک های ب ــرا ریس ــود؛ زی ــاص داده می ش ــته، 0 اختص ــرات خواس ــرای تأثی ب
تأثیــرات خواســته، نیــاز خاصــی بــه رویکــرد ترکیبــی ندارنــد. بــا ایــن حــال بــرای پیامدهــای 

ــاز اختصــاص داده  شــده، »ضــرورت کــم« اســت. ناخواســته، امتی
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ــا پیشــین  ــه، یــک ارت ــا مداخل ــاد«، پیــش از واقعــه ی ــا »ضــرورت زی در موقعیت هــای ب
الزم اســت، همچنــان کــه یــک ارتــای پســین بــرای ارزیابــی تأثیــرات پیش بینی شــده و بــه 
وقــوع پیوســته و به ویــژه بــه عنــوان یــک فرآینــد پایشــی بــرای اطمینــان از مدیریــت خــوب 
ــرای ایجــاد  ــای( پیشــین و پســین، بســتری را ب ــب )ارزیابی ه ــن ترکی ــاز اســت. ای ــورد نی م

یــک رویکــرد ترکیبــی فراهــم مــی آورد )شــکل 3 را مالحظــه کنیــد(.
از آنجــا کــه اتــا بایــد از ارائه یــک تصویر )یــا نیم رخ جمعیت شــناختی( ایســتا خودداری 
،)Esteves & et al, 2012( کند و باید به یک فرآیند مستمر مدیریت انطباقی تبدیل شود 

 رویکــرد بهتــر ارزیابــی، رویکردی اســت کــه ارزیابی پیــش از مداخلــه، ارزیابــی تأثیر حین 
.)Barrow, 2000؛ Geisler, 1993( اجــرا و پایــش مســتمر را بــه یکدیگــر پیونــد دهــد 

ــرات  ــا تأثی ــرد ت ــتفاده ک ــین اس ــی پس ــک ارزیاب ــوان از ی ــی می ت ــرد ترکیب ــن رویک  در ای
ناخواســته و بــه وقــوع پیوســته، از جملــه پیامدهــای  پیش بینی ناپذیــر، تأثیــرات ثانویــه 
ــم کــه  ــا معتقدی ــات بیشــتر کشــف کــرد. م ــا جزئی ــرات تجمعــی را ب ــر و اث ــه باالت ــا مرتب ی
علی رغــم تمرکــز بــر ارزیابــی پیشــین در جریــان اصلــی ادبیــات ارزیابــی تأثیــر، ارزیابــی و 

ــرد. ــرار گی ــد مــورد توجــه بیشــتری ق پایــش پســین بای

شکل 3- طرح واره   ای ساده برای یك تحلیل جامع ارتا

ــن  ــرات پســین در پایــش و مدیریــت دارد، ای ــی تأثی ــر کارکــردی کــه ارزیاب عــالوه ب
ــع  ــات و وقای ــای اقدام ــی پیامده ــای پیش بین ــف محدودیت ه ــه کش ــد ب ــی می توان ارزیاب
ــا و  ــا، پیش بینی ه ــان پیش گویی ه ــات می ــد اختالف ــین می توان ــی پس ــد. ارزیاب ــک کن کم
ــی  ــود روش هــای پیش بین ــه بهب ــق ب ــن طری ــد و از ای روندهــای مشاهده شــده را بررســی کن
کمــک کنــد )Becker, 1997(. بنابرایــن همان طــور کــه شــکل 3 نشــان می دهــد، 
ــه شــود. ــای پســین در نظــر گرفت ــوان ورودی ارت ــه عن ــد ب ــای پیشــین می توان خروجــی ارت

آشکار ساختن ارزش ترکیب اتا و ارا
در ادبیــات مــواردی کــه بــرای آنهــا اتــا و ارا بــا هــم انجــام شــده باشــد، هیــچ شــواهدی در 
دســت نیســت. بــا ایــن حــال دو مثالــی کــه در زیــر ارائــه شــده  اســت، ارزش بالقــوه ارتــا را 

ــد. ــان می ده نش
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چارچوبی برای ترکی

1( اتا و پروتکل ایمنی زیستی )بر اساس کار مطالعاتی استابینسکی ، 2000(
عنصــر اصلــی »پروتــکل ایمنــی زیســتی کارتاهینــا« )یکــی از توافق هــای بین المللــی دربــاره ایمنی 
ــورهای  ــه، کش ــن روی ــق ای ــت. طب ــی« )AIA( اس ــق پیش آگاه ــام »تواف ــه ن ــی ب ــتی(، روش زیس
 )LMOs( واردکننــده بایــد پیــش از آنکــه صــادرات اتفاق بیفتــد، بــا واردات جانــداران تراریختــه
)عبــارت دیگــری بــرای »ارگانیســم اصالح شــده ژنتیکــی«( صراحتــاً موافقــت کننــد. تصمیم های 
اتخاذشــده تحــت ایــن توافــق، مبتنــی بــر اطالعاتــی ماننــد نتایــج ارزیابــی ریســک آســیب های 
بالقــوه ناشــی از جانــداران تراریختــه وارداتــی اســت کــه بــه کشــور واردکننــده ارائــه شــده و یــا 

کشــور مزبــور خــود ایــن اطالعــات را بــه دســت آورده اســت.
یکــی از موضوعــات پربحــث و جــدل در فرآینــد مذاکــره بــرای نهایــی کــردن 
ــدار  ــک جان ــیابی ی ــادی در ارزش ــی - اقتص ــات اجتماع ــدن مالحظ ــکل، گنجان ــن پروت ای
ــکل شــامل مفــادی  ــود. بســیاری از کشــورها می خواســتند پروت ــرای واردات ب ــه ب تراریخت
شــود کــه در صــورت پیش بینــی تأثیــرات منفــی ای کــه پیامدهــای اقتصــادی یــا اجتماعــی 
ــازد.  ــر س ــابهی را امکان پذی ــاری مش ــات تج ــا اقدام ــع واردات ی ــد، من ــته باش ــی داش در پ
ــا در  ــدن ات ــی گنجان ــی را از چگونگ ــای واضح ــورها، نمونه ه ــی از کش ــنهاد های برخ پیش
ــرای  ــی ب ــازوکار اصل ــا دو س ــنهاد های آنه ــی داد. پیش ــه م ــکل ارائ ــای پروت ــان و رویه ه زب
ــه  ــوط ب ــک های مرب ــی ریس ــادی در بررس ــی - اقتص ــات اجتماع ــن مالحظ ــر گرفت در نظ
 جانــداران تراریختــه داشــت: 1( گنجانــدن اجبــاری اتــا در حیــن ارزیابــی ریســک و 
2( مدیریــت ریســک اجبــاری هرگونــه ریســک اجتماعــی - اقتصــادی. بــه ایــن ســازوکارها 
در چندیــن جــای پروتــکل بــه تفصیــل پرداختــه شــده بــود: بــه طــور خــاص در مــاده ارزیابی 

ریســک )مــاده 15( و در مــاده مســتقل مالحظــات اجتماعــی - اقتصادی )مــاده 26(.
پرســش اصلــی مطالعــه استابینســکی )2000( ایــن بــود کــه چگونــه می تــوان اتــا را در 
یــک پروتــکل ایمنــی زیســتی ادغــام کــرد؟ وی بــرای یافتــن یــک راه حــل، پیشــنهاد ها و 
ــرای  ــا ب ــد، بررســی کــرد. بیشــتر گزینه ه ــه کردن ــف ارائ ــی را کــه کشــورهای مختل مطالب
گنجانــدن اتــا در پروتــکل، مربــوط بــه ادغــام شــدن آن در ارزیابــی ریســک می شــد. بــرای 
ــه  ــد ک ــن کن ــت تضمی ــه می بایس ــور مربوط ــود: »کش ــده ب ــر ش ــزی ذک ــه مال ــال در ارائ مث
ــرات اجتماعــی - اقتصــادی  ــاره تأثی ــی ریســک، شــامل ارزیابی هــای مشــخصی درب ارزیاب
.)Stabinsky, 2000: 272( »ــه می شــود ــداران تراریخت ــا مصــرف جان ــال، اســتفاده ی انتق

ــرای ترکیــب ارزیابــی ریســک و اتــا محســوب  در حالــی کــه ایــن مثــال، اســتداللی ب
ــه روشــی واحــد  ــی ریســک ب ــا و ارزیاب ــرای اســتفاده از ات می شــود، چارچــوب مناســبی ب
وجــود نــدارد. بنابرایــن مــورد ایمنــی زیســتی یــک نمونــه خــوب »ضــرورت زیــاد« بــرای 
ارتــا اســت. بــا توجــه بــه تقاضــای اســتفاده از اتــا و ارزیابــی ریســک در رویــه اجــرای ایــن 

پروتــکل، احتمــاالً ارتــا بســیار مثمــر ثمــر خواهــد بــود.
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ــر  ــال )ب ــمال پرتغ ــوز در ش ــتگاه زباله س ــی دس ــی - اجتماع ــش روان ــا و پای 2( ات
ــز، 2005( ــا و مارک ــی لیم ــاس کار مطالعات اس

ــی  ــه در نزدیک ــت ک ــوزی اس ــامل زباله س ــال( ش ــو )پرتغ ــماند پورت ــت پس ــتم مدیری سیس
مناطــق مســکونی واقــع شــده اســت. در زمــان راه انــدازی آن در ســال 1998، آن از 
فناوری هــای جدیــد و مناقشــه برانگیز بــود. بنابرایــن درخواســت شــد تــا بــه عنــوان بخشــی 
ــی - اجتماعــی  ــدل روان ــک م ــا اســتفاده از ی ــی ب ــرات زیســت محیطی اتای ــی تأثی از ارزیاب
ــراد از وضعیت هــای  ــدل، نقــش میانجی گــر ادراک اف ــن م ــی ای اجــرا شــود. ویژگــی اصل

ــه وســیله درک ریســک اســت. ــی ب عین
ــرات زیســت محیطی نشــان داد کــه دانــش  ــی تأثی ــی - اجتماعــی در ارزیاب بحــث روان
ــط  ــاره ریســک های مرتب ــا درب ــود و برخــی نگرانی ه ــاره زباله ســوز موجــود نب ــادی درب زی
ــا ایــن دســتگاه در میــان کســانی کــه در نزدیکــی آن زندگــی می کننــد، وجــود داشــت.  ب
ســاکنانی کــه بــه محــل زباله هــای خطرنــاک نزدیک تــر بودنــد، ســطوح باالتــری از 
ــه یکــی  ــه مثاب ــد. ایــن وضعیــت ب ــه ســاکنان مناطــق دورتــر نشــان دادن نگرانــی را نســبت ب
از عوامــل اســترس زای مزمــن عمــل کــرده، تهدیــدی دائمــی را ایجــاد می کــرد. بــه همیــن 
دلیــل، متغیــر درک ریســک، متغیــر میانجــی اصلــی در نظــر گرفتــه شــد. ریســک های ناشــی 
ــک را  ــانه ای، درک ریس ــترده رس ــش گس ــد و پوش ــی می ش ــناخته تلق ــوزی، ناش از زباله س

ــاره پیامدهــای ایــن تأسیســات، عــدم قطعیــت وجــود داشــت. تشــدید می کــرد. درب
ــائل  ــه مس ــن ب ــرای پرداخت ــا ب ــوان از ارت ــه می ت ــر اینک ــی ب ــا مبن ــده م ــال از ای ــن مث ای
ــد. اســتفاده از  ــی حمایــت می کن ــه طــور ضمن ــا اســتفاده کــرد، ب ــا ریســک در ات ــط ب مرتب
ارتــا، چارچــوب مطالعاتــی ارزیابــی و مدیریــت تأثیــرات و ریســک های اجتماعــی فنــاوری 

ــا مدیریــت پســماند را بهبــود خواهــد داد. جدیــد مرتبــط ب

ارتا: چارچوبی پیشنهادی برای ترکیب اتا و ارا
ــکل 3  ــت. ش ــود داش ــا و ارا وج ــب ات ــرای ترکی ــورد ب ــک م ــه ی ــان داد ک ــدول 2 نش ج
ــا ارای  ــا ی ــش از ات ــزی بی ــا چی ــه ارت ــد چگون ــان می ده ــه نش ــه داد ک ــرح واره ای را ارائ ط
 تنهاســت. در شــکل 4، نمایــی کلــی از ارتــا ارائــه می دهیــم. مدل هــای مختلــف فرآینــد اتــا 
 Barrow, 2000; Burdge, 1994; Esteves & Vanclay, 2009; Finsterbusch( 
 & et al, 1983; Goldman, 2000; ICPGSIA, 2003; Slootweg & et al, 2001; 
Taylor & et al, 2004(، بــه طــور کلــی از نظــر محتــوا و فرآینــد مشــابه هســتند و تعدادی 
ــد  ــک فرآین ــب ی ــد در قال ــه می توان ــت ک ــایی اس ــل شناس ــا قاب ــترک در آنه ــل مش مراح
متشــکل از پنــج گام ســازمان یافته در ســه مرحلــه متوالــی، یعنــی شناســایی تأثیــر، ارزیابــی 
ــنهادی  ــدل پیش ــاختار م ــل، س ــن مراح ــود. ای ــه ش ــکل 4( ارائ ــر )ش ــت تأثی ــر و مدیری تأثی

ــد. ــکیل می ده ــا را تش ــای م ارت
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مرحله 1( شناسایی تأثیر
گام 1( قاب بندی اولیه )غربالگری ریسك(

در گام قاب بنــدی اولیــه، تمرکــز بــر روشن ســازی مســئله یــا مســائل اســت. ایــن گام بایــد 
بــه طــور کلــی آنچــه را کــه اتفــاق افتــاده اســت یــا قــرار اســت اتفــاق بیفتــد، شناســایی کنــد 
)Western & Lynch, 2000(. اصطالحــات دیگــر بــرای ایــن گام اول شــامل »شناســایی 
اولیــه مســئله« و »تحلیــل مســئله« اســت )Becker, 1997(. اســتیوز و ونکلــی )2009(، اولیــن 
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ــه طــور  ــن گام ب ــه نظــر آنهــا ای ــد. ب ــدم را »درک مســائل و فرصت هــا« توصیــف می کنن ق
ــن  ــاره ریســک های توســعه اجتماعــی و همچنی ــان درب ــا ذی نفع معمــول شــامل مشــورت ب

فرصت هــا می شــود.
ــرای شناســایی خطــرات و تهدیدهــا، از یــک فرآینــد غربالگــری ریســک  در گام اول ب
اســتفاده می شــود. الزم بــه ذکــر اســت که معنــای »غربالگــری« در ارزیابــی ریســک و ارزیابی 
ــتی،  ــرات محیط زیس ــی تأثی ــری در ارزیاب ــت. غربالگ ــاوت اس ــتی، متف ــرات محیط زیس تأثی
فرآینــدی اســت بــرای تعییــن اینکــه آیــا یــک پیشــنهاد بــه ارزیابــی تأثیــرات محیط زیســتی 
نیــاز دارد یــا خیــر )Lawrence, 2003(. غربالگــری در ارزیابــی ریســک، فرآینــد وارســی و 
انتخــاب اطالعــات دربــاره ریســک اســت کــه بــه منظــور گــرد آوری آنچــه در حــال حاضــر 
ــای  ــا ویژگی ه ــرد، ت ــام می پذی ــت انج ــده اس ــناخته ش ــر ش ــورد نظ ــد م ــع تهدی ــاره منب درب

.)Ely & et al, 2009; Renn, 2008( اصلــی خطــر تشــخیص داده شــود
میــزان »ابهــام اجتماعــی - سیاســی«، یکــی از چندیــن مالحظــه مناســب بــرای قاب بنــدی 
اولیــه اســت. ابهــام اجتماعــی - سیاســی، نتیجــه دیدگاه هــای واگرایانــه یــا شــدیداً رقابتــی 
دربــاره توجیــه، شــدت یــا معانــی وســیع تر مرتبــط بــا مداخلــه پیشــنهادی یــا بــالی طبیعــی 
ــی متمرکــز اســت کــه یــک  ــر میزان ــن ]مالحظــه[ ب اســت )Dreyer & et al, 2010(. ای
تهدیــد معیــن می توانــد تحــت تأثیــر نگرش هــای فرهنگــی، دیدگاه هــای سیاســی یــا 
منافــع اجتماعــی - اقتصــادی شــدیداً واگــرا قــرار داشــته باشــد. ابهــام اجتماعــی - سیاســی 

:)Ely & Stirling, 2009( ــود ــرده می ش ــه کار ب ــطح ب ــه س در س
ــد  ــوذ، تهدی ــای ذی نف ــردی در گروه ه ــطح ف ــا در س ــال آی ــرای مث ــردی: ب ــطح ف س

درک شــده  آســیب در مقیــاس فاجعه بــار وجــود دارد؟
ســطح نهــادی: بــرای مثــال آیــا بیــن آژانس هــای نظارتــی و کشــورهای عضــو، اختــالف 

وجــود دارد؟ )تعارضــات نهادی(
ــا مســائل  ــاره عدالــت اجتماعــی ی ــا نگرانی هایــی درب ــال آی ــرای مث ســطح اجتماعــی: ب

توزیعــی وجــود دارد؟
ــن ابهامــات سیاســی - اجتماعــی، احتمــال تشــدید اجتماعــی  ــر در نظــر گرفت عــالوه ب
ــا توجــه  ــژه ب ــت )Kasperson & et al, 2005(. به وی ــد در نظــر گرف ــز بای ریســک را نی
ــر اینکــه تهدیــد  ــا نشــانه هایی مبنــی ب ــه رســانه های خبــری، بایــد در نظــر گرفــت کــه آی ب

ــر. ــا خی ــع آن دچــار تشــدید قابل توجهــی شــده اند، وجــود دارد ی ــا مناب ــورد بررســی ی م

گام 2( دامنه یابی
ــوارد  ــن م ــاره ای ــش درب ــردآوری دان ــرای گ ــد ب ــد نظام من ــک فرآین ــه، ی ــی دغدغ ارزیاب
سیاســی  اقتصــادی،   - اجتماعــی  تأثیــرات  و گروه هــا،  افــراد  ریســک  اســت: درک 
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 و فرهنگــی احتمالــی مرتبــط بــا ریســک و ســایر اطالعــات مربــوط بــه منبــع تهدیــد 
معــادل  ایــن   .)Dreyer & et al, 2010; Ely & Stirling, 2009; Renn, 2008(
چیــزی اســت کــه در اتــا بــه آن تحلیــل ذی نفعــان گفتــه می شــود، امــا تمرکــز آن بیشــتر بــر 
ــه ریســک اســت و میزانــی اســت کــه یــک تهدیــد خــاص ممکــن  دغدغه هــای مربــوط ب
اســت در معــرض نگرش هــای فرهنگــی، دیدگاه هــای سیاســی و یــا منافــع اقتصــادی 
ــوان یــک ســازوکار  ــه عن ــه ب ــی دغدغ ــج ارزیاب ــرار داشــته باشــد. نتای ــه شــدت واگــرا ق ب

.)Dreyer & et al, 2010( محــرک بــرای دامنه یابــی اســتفاده می شــود
در گام 2، قاب بنــدی اولیــه گام 1 مــورد بررســی بیشــتر، تحلیــل جزئــی و پاالیــش قــرار 
می گیــرد. اگــر گام 1 در هــر یــک از ســطوح ابهامــات اجتماعــی - سیاســی، ابهامــی پیــدا 

کنــد، بایــد در گام دامنه یابــی، یــک »ارزیابــی دغدغــه« انجــام شــود.
تأثیــرات  احتمــال  ارزیابــی  بــرای  می تــوان   2 گام  در  گردآوری شــده  دانــش  از 
ــط  ــی مرتب ــی - اجتماع ــی و فرهنگ ــی - سیاس ــادی، اجتماع ــی - اقتص ــترده تر اجتماع گس
ــع  ــخیص جام ــی، تش ــه اجتماع ــی دغدغ ــدف از ارزیاب ــرد. ه ــتفاده ک ــک اس ــع ریس ــا منب ب
دغدغه هــا، انتظــارات و نگرانی هایــی اســت کــه ممکــن اســت افــراد و گروه هــا بــه 
خطــرات ارتبــاط دهنــد. در ایــن گام بایــد درک ریســک، دغدغه هــای اجتماعــی و 

ــود. ــایی ش ــوه شناس ــی بالق ــرات اجتماع تأثی
دامنه یابــی، مســائل کلیــدی و دغدغه هــای خاصــی را کــه بــرای یــک پروژه خــاص باید 
.)Paliwal , 2006; Taylor & et al, 2003( مورد بررســی قرار گیرد، مشــخص می کند 

ــی  ــای اصل ــوان متغیره ــه می ت ــدی اولی ــده از گام قاب بن ــات گردآوری ش ــراه اطالع ــه هم ب
.)Taylor & et al, 2004( را جهــت تحلیــل اجتماعــی انتخــاب کــرد

مرحله 2( ارزیابی تأثیر
دو مؤلفــه اصلــی در مرحلــه ارزیابــی تأثیر مهم هســتند: تعییــن اهمیت تأثیــرات احتمالی، و به 
Barrow, 2000; Burdge, 1994; :دســت آوردن واکنش ها و بازخورد ذی نفعان )ر.ک 

.)Esteves & Vanclay, 2009; ICPGSIA, 2003

گام 3( پیش بینی تأثیرات محتمل
پــس از شناســایی انــواع مختلــف تأثیــرات اجتماعــی احتمالــی از طریــق روش هــای 
دامنه یابــی، در ایــن گام بررســی دقیــق تأثیــرات بالقــوه صــورت می گیــرد. ایــن گام شــامل 
 .)Taylor & et al, 2003( تعییــن مقیــاس و همچنیــن اهمیــت و احتمــال تأثیــرات اســت 
در این گام، ارزیابان ســعی می کنند تا اندازه تأثیرات را بررســی کنند و تعیین کنند که کدام 
تأثیــرات، مهم تریــن هســتند )Barrow, 2000(. روش هــای مختلفی از جمله سناریونویســی 



108

13
99

ار 
 به

ل 
 او

اره
شم

 
ی 

ماع
جت

ت ا
یرا

 تاث
بی

زیا
 ار

ی 
صص

تخ
 و 

می
 عل

امه
صلن

ف

.)Becker, 1997; Finsterbusch, 1983( باشــد  مفیــد  گام  ایــن  بــرای   می توانــد 
در وضعیــت ارتــای پســین، رویکــرد تطبیقــی علـّـی، یکــی از چندیــن رویکــرد ممکــن اســت 

.)Ahmadvand & Karami, 2009(

گام 4( تعیین واکنش ذی نفعان
پــس از بــرآورد تأثیــرات مســتقیم، ارزیــاب بایــد بــرآورد کنــد کــه مــردم چگونــه ممکــن 
ــی، چــه  ــن اقدامــات احتمال ــد و از لحــاظ نگــرش و همچنی ــرار گیرن ــر ق اســت تحــت تأثی
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــای روزافزون ــت. داده ه ــار داش ــا انتظ ــوان از آنه ــی را می ت واکنش های
نشــان می دهــد ترس هــا اغلــب اغراق شــده هســتند و همچنیــن فوایــد مــورد انتظــار اغلــب 
انتظــارات را بــرآورده نمی کنــد )ICPGSIA, 2003; Vanclay, 2012(. آلبرشــت و 
ــی در  ــگاه اصل ــد دارای جای ــا بای ــد کــه بررســی نگرش ه ــد کرده ان تامپســون )1988( تأکی
ــر  ــذاری ب ــا و ادراک در اثرگ ــت نگرش ه ــا، اهمی ــی آنه ــورد بررس ــواهد م ــد. ش ــا باش ات

ــد. ــات می کن ــروژه پیشــنهادی را اثب ــه یــک پ واکنــش  ســاکنان ب

مرحله 3( مدیریت تأثیر
گام 5( حداقل سازی و مدیریت ریسك

حداقل ســازی، اقداماتــی ماننــد اســتراتژی های پیشــگیری و حداقل ســازی ریســک را      
 Barrow, 2000;( در برمی گیــرد کــه بــرای مقابلــه بــا تأثیــرات ناخواســته انجــام می شــود
ــا  ــا و پروژه ه ــه فعالیت ه ــرای هم ــد ب ــش بای ــازی و پای João & et al, 2011(. حداقل س
صــورت گیــرد. اجتنــاب از تأثیــر بایــد اولویــت اول باشــد و کاهــش تأثیــر یــا بــه حداقــل 
رســاندن آن تنهــا در مــواردی کــه اجتنــاب امکان پذیــر نیســت، بایــد انجــام شــود. تعدیــل 
یــا جبــران تأثیــرات منفــی بایــد تنهــا در مــواردی انجــام شــود کــه گزینــه دیگــری موجــود 
نباشــد )ICPGSIA, 2003; João & et al, 2011(. بــه معنــای وســیع تر، مدیریــت 
ریســک بــه دنبــال ســازمان دهی اســتراتژی های مناســب بــرای مقابلــه بــا ریســک ها اســت.

طبــق نظــر اَِون و ِرن )2010(، مدیریــت ریســک دارای ســه نتیجــه بالقــوه اســت: یــک 
وضعیــت  تحمل ناپذیــر، یــک وضعیــت  تحمل پذیــر و یــک وضعیــت قابل قبــول یــا 
ــد  ــاوری( بای ــک فن ــد ی ــع ریســک )مانن ــا منب ــر، ی ــای  تحمل ناپذی ــی. در وضعیت ه پذیرفتن
ــه و  ــد آســیب پذیری ها کاهــش یافت ــا در صــورت خطــرات طبیعــی، بای ــن شــود ی جایگزی
ــا  ــه ی ــش یافت ــد کاه ــک ها بای ــر، ریس ــای تحمل پذی ــود. در وضعیت ه ــدود ش ــاس مح تم
ــاید  ــتند )ش ــم هس ــوالً ک ــک ها معم ــول، ریس ــل  قب ــای قاب ــوند. در وضعیت ه ــت ش مدیری
ــا وجــود ایــن  ــرای کاهــش ریســک ضــروری نیســت. ب حتــی ناچیــز باشــند( کــه تــالش ب

ــد توجــه و دقــت وجــود داشــته باشــد. ــد، بای ــان از تحقــق فوای ــرای اطمین ب
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نتیجه گیری: در نظر گرفتن شایستگی های ادغام
رابطــه میــان ارزیابــی ریســک، مدیریــت ریســک و ارزیابی تأثیــرات اجتماعی، مســئله اصلی 
ایــن مقالــه اســت. تمــام انــواع ارزیابی هــا بــا نیــاز مشــترک بــرای ادغــام و پیچیدگی هایــی 
 Burdge & Vanclay , 1995;( بــه همــراه دارد، مواجــه هســتند ایــن ادغــام   کــه 
Vanclay, 2012(. از دیربــاز نیــاز اتــا بــه ادغــام بــا دیگــر ابــزار ارزیابــی بــرای بهتــر شــدن 
ــرات  ــی تأثی ــاره ارزیاب ــاوند بیچ ــوان خویش ــه عن ــه ب ــای اینک ــه ج ــا ب ــد. ات ــاس می ش احس
 )Burdge, 2002( ــی ــواده ارزیاب ــم خان ــد یتی ــا فرزن ــتی )Lockie, 2001( ی محیط زیس
باقــی بمانــد، مســلماً نیــاز بــه ترکیــب بــا یــک ارزیابــی مشــابه، امــا هم افــزا دارد. مــا نشــان 
ــا آن را  ــع کــه م ــی جام ــد ارزیاب ــک فرآین ــه ی ــرای ارائ ــد ب ــا و ارا می توانن ــم کــه ات داده ای

ــوند. ــب ش ــم، ترکی ــا( می نامی ــی« )ارت ــرات اجتماع ــک و تأثی ــی ریس »ارزیاب
ــرح  ــد، مط ــان می دهن ــا را نش ــوه ارت ــه ارزش بالق ــی را ک ــه از وضعیت های ــا دو نمون م
ــرات اجتماعــی و ریســک های اجتماعــی  ــی تأثی ــد کــه ارزیاب ــا نشــان می دهن ــم. آنه کردی
ــم  ــعه فراه ــی توس ــای اجتماع ــاره جنبه ه ــتری را درب ــش بیش ــد بین ــم می توانن ــار ه در کن
ــکار  ــا آش ــنتی، م ــای س ــناختی ات ــری و روش ش ــکالت نظ ــن مش ــر گرفت ــا در نظ ــد. ب آورن
ســاختیم کــه ارتــا، رویکــردی تکمیلــی اســت کــه می توانــد فرآینــد و نتایــج اتــا را بــه طــور 

ــد. ــود بخش ــی بهب قابل توجه
ــع  ــه در جوام ــت ک ــکاری اس ــاز آش ــا، نی ــرای ارت ــات ب ــن توجیه ــی از اصلی تری یک
بــرای پیش بینــی بهتــر پیامدهــای خطــرات طبیعــی بــه منظــور آمادگــی بیشــتر وجــود دارد 
ــا می توانســت نقــش محــوری و پررنگــی  ــب ات ــن ترتی )Cottrell & King, 2011(. بدی
ــا  ــا ایف ــت پیامدهــای آنه ــرای مدیری ــزی ب ــای طبیعــی و برنامه ری ــرات بالی ــی تأثی در ارزیاب
ــترش  ــده گس ــالت برنامه ریزی ش ــه مداخ ــا[ در زمین ــا ]تنه ــال ات ــن ح ــا ای ــان(. ب ــد )هم کن
یافتــه اســت. ارتــا، اتــا را قــادر می ســازد کــه دامنــه خــود را بــرای ارزیابــی تأثیــرات بالیــای 
طبیعــی وســعت بخشــد. گنجانــدن مفهــوم ریســک در اتــا نیــز می توانــد بــه طراحــی یــک 
چهارچــوب و مــدل بهتــری کمــک کنــد کــه پتانســیل بررســی تأثیــرات اجتماعــی وقایعــی 
ــد و در  ــته باش ــی داش ــای بازیاب ــازمان دهی برنامه ه ــور س ــه منظ ــی را ب ــای طبیع ــد بالی مانن
فرآینــد آماده ســازی پیــش از وقــوع فاجعــه اســتفاده شــود. ارتــا، ســازوکار مناســب را بــرای 
ــا  ــب ب ــه وســیله ترکی ــرا ب ــا دارد؛ زی ــرد وســیع تری از ات ــه می دهــد و کارب ــن هــدف ارائ ای
ــد. ــز بررســی کن ــد خطــرات و بالیــای طبیعــی ماننــد خشک ســالی و ســیل را نی ارا می توان

عــالوه بــر ایــن بــرای برخــی از برنامه هــا و مــواردی کــه دارای ریســک بالقــوه زیــادی 
هســتند، ماننــد تولیــد انــرژی هســته ای و محصــوالت تراریختــه، اجــرای یــک اتــای ســنتی 
بــه منظــور ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی کافــی نیســت. در چنیــن مــواردی نیــاز بــه تحلیــل 
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عمیــق ریســک وجــود دارد )Venables, 2012(. مــدل تلفیقــی ]مــا[، ابــزاری برتــر بــرای 
ارزیابــی ریســک در ایــن مــوارد پیچیــده و حســاس ارائــه می دهــد.

ــرات  ــت تأثی ــد مدیری ــا، فرآین ــت. ارت ــر آن اس ــرد کل نگ ــا، رویک ــدی ارت ــت کلی مزی
اجتماعــی توســعه اســت. خروجــی آن نــه تنهــا هــم تأثیــرات مثبــت و هــم تأثیــرات منفــی 
ــروکار  ــز س ــی نی ــن تأثیرات ــازی چنی ــت و حداقل س ــا مدیری ــه ب ــد ، بلک ــی می کن را بررس
دارد. در حالــت ایــده آل، ارتــا یــک بخــش واجــب از فرآینــد مدیریــت مداخــالت 
برنامه ریزی شــده و خطــرات طبیعــی خواهــد بــود. ایــن امــر می توانــد از طریــق اســتفاده از 

ــد. ــک کن ــت کم ــد مدیری ــود فرآین ــه بهب ــک ب ــت ریس ــتراتژی های مدیری اس
پروژه هــای توســعه ای اغلــب عــدم  قطعیــت یــا تــرس ایجــاد می کننــد و گاهــی 
ــتر از  ــد بیش ــده می توان ــه برنامه ریزی ش ــی مداخل ــه[ پیش بین ــده در ]مرحل ــرات درک ش تأثی
تأثیــرات واقعــی یــک مداخلــه باشــد )Vanclay, 2002, 2012(. بــر ایــن اســاس شناســایی 
ــی  ــنتی، »ارزیاب ــای س ــه در ات ــی ک ــت. در حال ــین اس ــای پس ــد ات ــی، نیازمن ــرات واقع تأثی
ــم  ــی پســین و ه ــم نقــش ارزیاب ــد ه ــا می توان ــرار دارد، ارت ــون توجــه ق پیشــاپیش« در کان
نقــش ارزیابــی پیشــین را ایفــا کنــد. پــس گســترش زمینــه اتــا بــرای ادغــام ابــزار مرتبــط بــا 
ــه منظــور افزایــش اثربخشــی در تصمیم گیــری و ترویــج توســعه پایــدار، امــری  ــی ب ارزیاب

 .)Kirkpatrick & Lee, 1999( مطلــوب محســوب می شــود
در انتهــا شــایان ذکــر اســت کــه در برخــی پروژه هــا یــا برنامه هــای توســعه ای، اتــا و ارا 
ــه انجــام می شــوند. ایــن موضــوع ممکــن اســت باعــث هــدر رفتــن پــول  ــه طــور جداگان ب

و منابــع ]دیگــر[ شــود، بنابرایــن ادغــام ایــن دو روش، رویکــردی اثربخــش خواهــد بــود. 
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چکیده
تاکنــون دســتگاه های قضایــی معــدودی، اصــول مــورد توافــق بین المللــی »ارزیابــی تأثیــرات 
نهادهــای  قانونــی درآورده انــد. دولت هــا و  قالــب مالحظــات  )اتــا(« را در  اجتماعــی 
ــا  ــد ی ــم آورن ــی فراه ــای کامل ــعه، چارچوب ه ــان توس ــرای متولی ــد ب ــل دارن ــی تمای نظارت
ــن«  ــر گرفت ــه »در نظ ــزم ب ــا را مل ــوی آنه ــه نح ــی ب ــات اجرای ــردن جزئی ــخص ک ــدون مش ب
تأثیــرات اجتماعــی کننــد. در اســترالیا، عــدم شــفافیت در ایــن حــوزه، اطمینــان همــه طرفیــن 
ــت  ــا کــه دول ــرد. نســخه دســتورالعمل ات ــاره الزامــات از بیــن می ب ــدام توســعه ای[ را درب ]اق
نیوســاوت ولز آن را در ســال 2017 بــرای پروژه هــای کالن توســعه ای صنایــع معدنــی، 
ــک  ــه ی ــات و ارائ ــازی الزام ــت شفاف س ــی جه ــر تالش ــار داد، بیانگ ــاری انتش ــی و حف نفت
ــدگاه  ــن دســتورالعمل را از دی ــه ثمــر رســیدن ای ــد ب ــا رون ــه، م ــن مقال ــا اســت. در ای راهنم
کســانی کــه مســتقیماً درگیــر اجــرای آن بودنــد، توصیــف می کنیــم و چالش هــای مربــوط 
بــه ادغــام اصــول اجــرای بهینــه اتــا در چارچــوب فعلــی سیاســت های دولتــی را نیــز مشــخص 
می نماییــم. هــر چنــد ایــن دســتورالعمل حاکــی از پیشــرفت چشــمگیری در هدایــت فرآینــد 
ــر سیاســت محســوب می شــود، هنــوز برخــی از جنبه هــای آن قابلیــت بهبــود  اتــای مبتنــی ب
ــا در  ــرای ات ــوۀ اج ــر نح ــه ب ــری ک ــتورالعمل، در تأثی ــن دس ــر ای ــی تأثی ــون واقع دارد. آزم
ــر  ــع ب ــا مناب ــط ب ــای مرتب ــی پروژه ه ــای اجتماع ــت در پیامده ــاوت ولز دارد و در نهای نیوس

جوامــع محلــی متأثــر از آنهــا نهفتــه اســت.

ــارکت  ــی، مش ــارکت اجتماع ــب مش ــی، جل ــر اجتماع ــی تأثی ــدی: ارزیاب واژگان کلی
ــت. ــعه سیاس ــی، توس عموم
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مقدمه
در دهه هــای اخیــر، شــاکله ادبیــات ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی )اتــا( تکامــل یافتــه اســت 
از  را کــه ســازمان های حرفــه ای  بین المللــی ای  اصــول و دســتورالعمل های  اکنــون  و 
ــای داده  ــود ج ــد، در خ ــب کرده ان ــرات1« تصوی ــی تأثی ــی ارزیاب ــن بین الملل ــه »انجم جمل
ــردن ایــن  ــه کار ب ــا ایــن حــال ب اســت )Vanclay, 2003; Vanclay & et al, 2015(. ب
ــروژه  ــان پ ــه اســت. حامی ــری داوطلبان ــوز ام ــا هن ــه آنه اصــول و دســتورالعمل ها و عمــل ب
ــرای تســهیل  ــان باشــند، می تواننــد ب ــون کشــور میزب ــه رعایــت  قان ــه جــای آنکــه ملــزم ب ب
ــر نمــودن  ــن اجــرا« را در درگی ــا ادعــای »بهتری ــد ی ــه آن اســتناد کنن ــروژه ب در تصویــب پ
ذی نفعــان و تعامــالت جامعــه پیــدا کننــد. از آنجــا کــه اجــرای اتــا همــواره بازتاب دهنــده 
می یابــد  تحقــق  آن  پتانســیل های  تمامــی  نــدرت  بــه  نیســت،  آن  بین المللــی   اصــول 
)Bruekner & et al, 2014(. ایــن مقالــه بــر تــالش دولــت اســترالیا بــرای بهبــود اجــرای اتــا 

در حــوزه صنایــع حفــاری بــه کمــک یــک دســتورالعمل مصــوب دولتــی متمرکز اســت.
هیچ یــک از مالحظــات قانونــی در حوزه هــای قضایــی در اســترالیا، به طور جامــع برگردانی 
از ایــن اصــول و دســتورالعمل ها نیســت. برخــی از دولت هــای ایالتــی و دســتگاه های نظارتــی 
دارای چارچوب هــای ســطح  باالیــی هســتند، یــا الــزام بــه در نظــر گرفتــن تأثیــرات اجتماعــی در 
آنهــا آمــده اســت، امــا چگونگــی  انجــام آن مشــخص نشــده اســت. ایــن عــدم شــفافیت، همــه 
ــه الزامــات ایالتــی اتــا نامطمئــن می ســازد. مشــاوران حــوزۀ سیاســت های  طرف هــا را نســبت ب
ــازی  ــال شفاف س ــه دنب ــران ب ــروژه و ناظ ــان پ ــه حامی ــد ک ــاوت ولز2 معتقدن ــی در نیوس عموم
انتظــارات دولــت هســتند؛ متخصصــان اتــا در جســت وجوی پشــتیبانی بــرای انجــام ارزیابی هــای 
ــادار و  ــع، معن ــی جام ــک ارزیاب ــی ی ــز در پ ــروژه نی ــر از پ ــراد متأث ــوده، اف ــادار ب ــوی و معن ق
ــروژه  ــد توســعه پ ــرای شــرکت در فراین ــت حــق خــود ب ــن تثبی ــرات و همچنی  مســتقل از تأثی

)NSW DPE, 2015b, 2017b( هستند.
ــی تأثیــرات اجتماعــی دولــت  ــه ثمــر رســیدن دســتورالعمل ارزیاب ــه، فرآینــد ب در ایــن مقال
)NSW DPE, 2017b( نیوساوت ولز برای توسعۀ صنایع معدنی، نفتی و حفاری در سطح دولتی 

ــه   ــه ب ــانی ک ــر کس ــه، از منظ ــن مقال ــندگان ای ــوان نویس ــه عن ــا ب ــت. م ــده اس ــرح داده ش  ش
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــم. ب ــم می زنی ــد، قل ــل بوده ان ــن دســتورالعمل دخی ــن ای طــور مســتقیم در تدوی
هرگونــه ســوگیری در طــی فرآینــد تحلیــل، امــکان بازبینــی و انتقــاد از مفروضاتمــان و 
ــم  ــر گرفته ای ــتورالعمل در نظ ــن دس ــد تدوی ــن را در فرآین ــیرهای جایگزی ــف تفس ــز کش  نی
)Alvesson & Deetz, 2000(. مــا بــر چالش هایــی کــه ادغــام اصــول پذیرفته شــده 
ــاوت ولز  ــع در نیوس ــا مناب ــط ب ــم مرتب ــای مه ــی پروژه ه ــوب ارزیاب ــا در چارچ ــی ات بین الملل

1- International Association for Impact Assessment (IAIA)
2- New South Wales (NSW)
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ــا در  ــی ای کــه ات ــه تشــریح بســتر جهان ــه ب ــن مقال ــه ای ــم. در ادام ــد می کنی ــزد، تأکی برمی انگی
آن تکامــل یافتــه اســت و پــس از آن، بســتر سیاســتی ارزیابــی تأثیــرات پروژه هــای بــزرگ در 
ــه  ــش از آنک ــه پی ــه چگون ــم ک ــح می دهی ــپس توضی ــم. س ــاوت ولز می پردازی ــترالیا و نیوس اس
فرصت هــای بهبــود مضاعــف در نظــر گرفتــه شــود، موضوعــات کلیــدی در فرآینــد تدویــن 

ــن آن مشــخص و بررســی شــد. دســتورالعمل و در مت

توسعۀ مفهومی و نهادی اتا
مــردم،  کــه  می شــود  احساســی ای  و  فیزیکــی  تجربیــات  شــامل  اجتماعــی  تأثیــرات 
ــی،  ــیوه  زندگ ــه ش ــی ک ــا و فعالیت های ــای پروژه ه ــوان پیامده ــه عن ــع ب ــا و جوام گروه ه
ــد  ــر می دهــد، درک می کنن ــا را تغیی ــی ســازمان یافتگی آنه ــاط، اســتراحت و حت  کار، ارتب
 Interorganizational Committee on Principles and Guidelines for Social( 
Impact Assessment, 2003(. اتــا فرآینــدی اســت کــه اثــرات تغییــرات ناشــی از پــروژه 
را بــر دارایی هــا، حقــوق و نظام هــای ســازمان دهی اجتماعــی مــردم از جملــه کیفیــت 
ــی  زندگــی، فرهنــگ، بهداشــت، تعامــالت اجتماعــی و معیشــت آنهــا، شناســایی و ارزیاب
می کنــد. طبــق گفتــه ونکلــی و همــکاران )2015(، ایــن فرآینــد شــامل پیش بینــی، تجزیــه 

و تحلیــل، پایــش و مدیریــت پیامدهــای خواســته و ناخواســته توســعه اســت.
مفهــوم اتــا برای نخســتین بار بــه عنــوان بخشــی از ارزیابی تأثیــرات محیط زیســتی و همزمان 
بــا تصویــب قوانیــن و مقــررات مربوط بــه ایــن ارزیابی )مانند قانون سیاســت ملی محیط زیســت( 
در ســال 1969 در ایــاالت متحــده آمریــکا مطــرح شــد. قانــون سیاســت ملــی محیط زیســت، 
متولیــان توســعه را ملــزم می کــرد کــه در فرآیندهــای برنامه ریــزی و تصمیم گیــری در ســطح 
ملــی، تأثیــرات محیط زیســتی و اجتماعــی بــر جوامــع را در نظــر بگیرنــد )Burdge, 2003(. از 
آن زمــان بــود کــه دانشــمندان علــوم اجتماعــی، بدنــه ادبیات اتــا و اجــرای آن را گســترش دادند 
 .)Wolf , 1974; Freudenberg, 1986; Lockie , 2001; Burdge, 2003 برای مثال( 
ــکا، مجموعــه ای  ــا1ی آمری ــه بین ســازمانی اصــول و دســتورالعمل های ات در ســال 1994، کمیت
از دســتورالعمل ها و اصــول را بــرای اتــا ایجــاد کــرد کــه بعدهــا ســازمان های حرفــه ای معاصــر 

ماننــد »انجمــن بین المللــی ارزیابــی تأثیــرات« آنهــا را بــه کار گرفتنــد.
اصــول بین المللــی ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، شناخته شــده ترین معیارهــای مــورد توافــق 
بین المللــی را بــرای ارزیابــی اثربخــش تأثیــرات اجتماعــی تشــکیل می دهــد. دربــاره ویژگی هــا، 
اصــول و اســتانداردهای عملکــردی اتــا در ایــن چارچوب هــا و یــا ســایر چارچوب هــا و 
ــی و  ــرای ارزیاب ــی ب ــی: راهنمای ــر اجتماع ــی تأثی ــه ارزیاب ــرح، از جمل ــتورالعمل های مط دس

1- Interorganizational Committee on Guidelines and Principles for Social Impact Assessment
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اســتانداردهای  اجتماعــی پروژه هــا )Vanclay & et al, 2015( و  تأثیــرات  مدیریــت 
بین المللــی ماننــد ایــزو 31000: مدیریــت ریســک )اصــول و دســتورالعمل ها( و ایــزو 26000: 
دســتورالعملی بــرای مســئولیت اجتماعــی، اتفــاق نظر زیــادی وجــود دارد. راهنما و منابــع زیادی 
بــرای مجریــان و متخصصــان اتــا و دیگــر ذی نفعــان وجــود دارد کــه ایــن ویژگی هــا را بازتــاب 
ــدی  ــه فرآین ــه مثاب ــا ب ــرای ات ــل، اج ــد )Arce-Gomez & et al, 2015(. در اص می ده
تکــراری، اجتماع محــور و مشــارکتی شــناخته می شــود کــه از اشــکال متنوعــی از داده هــا و 
اطالعــات بــرای تولیــد ارزیابی هــا و راه کارهایــی مبتنــی بــر ارزش هــا اســتفاده می کنــد تــا 
ــعه ای  ــای توس ــا و فرآینده ــا پروژه ه ــط ب ــای مرتب ــدم قطعیت ه ــک ها و ع ــا، ریس فرصت ه
ــه  ــی ب ــد )Aledo-Tur & Domínguez-Gómez, 2017( )نگاه ــخص کن ــم را مش مه

جــدول شــماره 2 بیندازیــد(.

زمینه سیاست گذاری برای اتا در استرالیا و نیوساوت ولز
همزمــان بــا تکامــل اتــا، رویکــرد قانون گــذاران و ناظــران اســترالیا نیــز دچــار تحــول شــده 
اســت. یکــی از نقــاط عطــف در ایــن زمینــه ایــن بود کــه دولــت کوئینزلنــد1 در ســال 2008، 
سیاســت های جوامــع بــا منابــع پایــدار را معرفــی کــرد. ایــن سیاســت مســتلزم یــک »برنامــه 
ــای  ــود. برنامه ه ــا ب ــد ات ــی از فرآین ــوان بخش ــه عن ــا(« ب ــی )بمت ــرات اجتماع ــت تأثی مدیری
ــی  ــرات اجتماع ــروژه، تأثی ــان پ ــه حامی ــود ک ــن ب ــتلزم ای ــی مس ــرات اجتماع ــت تأثی مدیری
ــد  ــه دهن ــی ارائ ــرات منف ــش تأثی ــرای کاه ــی ب ــرده، اقدامات ــایی ک ــی آن را شناس احتمال
ــامل  ــرح ش ــه  ط ــک مجموع ــا ی ــد بعده ــت کوئینزلن )Franks & Vanclay, 2013(. دول
 »یــک رویکــرد جدیــد بــرای مدیریــت تأثیــرات پروژه هــای بــزرگ در جوامــع دارای منابع« 
ــا در  ــتورالعمل ات ــتین دس ــراه نخس ــه هم )State of Queensland DSDIP, 2013( را ب
ــرای  ــتورالعملی را ب ــال دس ــان س ــمالی  در هم ــروی ش ــت قلم ــرد. دول ــر ک ــترالیا منتش اس
ــت  ــن کــرد کــه مســتلزم برنامه هــای مدیری ــرات اجتماعــی و اقتصــادی تدوی ــی تأثی ارزیاب
پیامدهــا بــه عنــوان بخشــی از گزارش هــای محیط زیســتی عمومــی یــا اظهاریه هــای 
ــود. ــتی )NT EPA, 2013( ب ــی محیط زیس ــون ارزیاب ــت قان ــتی تح ــرات محیط زیس تأثی

دولــت قلمــروی شــمالی اســترالیا پیشــتر فرآیندهــای ارزیابــی تأثیراتــی را آغــاز کــرده 
ــاوت ولز،  ــت نیوس ــال 2005 دول ــت. در س ــروژه را در برمی گرف ــک پ ــش از ی ــه بی ــود ک ب
پتانســیل اســتخراج زغال ســنگ دره آپــر  بــرای تحلیــل  یــک ارزیابــی اســتراتژیک 
ــار  ــع زغال ســنگ و پتانســیل توســعه معــدن را در کن ــی، مناب ــن ارزیاب ــر2 انجــام داد. ای هانت
موضوعــات دیگــر، از جملــه آب هــای ســطحی و زیرزمینــی، مســائل اجتماعــی و رفاهــی، 

1- Queensland
2- Upper Hunter Valley
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ت اجتماعی در بستر سیاستی موجود
تحول دستورالعمل های ارزیابی تأثیرا

میــراث طبیعــی و فرهنگــی، زمیــن و کشــاورزی در نظــر گرفتــه بــود. ایــن ارزیابــی در ادامــه 
بــا مــروری اســتراتژیک بــر تأثیــرات حفــاری زیرزمینــی )به ویــژه فرونشســت( در کولفیلــد 

.)Franks & et al, 2010( ــری شــد ــی1 در اواخــر ســال 2006 پیگی جنوب
دولــت کوئینزلنــد در ســال 2008 همزمــان بــا ابــالغ سیاســت جوامــع بــا منابــع پایــدار، 
باســینز2  ســورات  و  گالیلــه  در  نیــز  را  اســتراتژیک  منطقــه ای  تأثیــرات  ارزیابی هــای 
ــترک المنافع )فــدرال(  ــای مش ــی و دولت ه ــترالیای غرب ــال 2010، اس ــرد. در س ــاز ک آغ
ــاط  ــه ارتب ــه ب ــام داد ک ــینز3 انج ــراوز باس ــرای ب ــتراتژیک ب ــه ای اس ــی منطق ــک ارزیاب ی
میــان پروژه هــای موجــود و پروژه هــای پیشــنهادی در منطقــه می پرداخــت. در ســال 
 2015 دولــت نیوســاوت ولز، مقرراتــی را بــرای ارزیابــی مقدماتــی مســائل منطقــه ای4 
)NSW DPE, 2015a( در چارچــوب اســتراتژیک اکتشــاف نفــت و زغال ســنگ خــود 
ارائــه کــرد. ارز یابی هــای مقدماتــی مســائل منطقــه ای بــرای شناســایی موضوعــات اجتماعی، 
ــه ای  ــاس منطق ــا گاز در مقی ــنگ ی ــاف زغال س ــا اکتش ــط ب ــادی مرتب ــتی و اقتص محیط زیس
طراحــی شــده بــود. ایــن ارزیابی هــای اســتراتژیک می توانــد اتــا را در فرآیندهای توســعه ای 
 )Partidário & Clark, 2000( دهــد  قــرار  گســترده تر  نظارتــی  چارچوب هــای   و 
ــتنی  ــدی ناگسس ــرات پیون ــواع تأثی ــایر ان ــا س ــی ب ــرات اجتماع ــه تأثی ــر ک ــن ام و درک ای
ــاوت ولز،  ــن در نیوس ــود ای ــا وج ــت. ب ــه اس ــردی یکپارچ ــه رویک ــاز ب ــی از نی دارد، حاک

ــت. ــود نداش ــروژه وج ــطح پ ــا در س ــرای ات ــتورالعملی ب دس
اتا در نیوساوت ولز

در غیــاب دســتورالعمل، »کفایــت« اتــا در زمینــه توســعه های عظیــم منابــع همیشــه زیــر ســؤال 
ــنگ  ــنهادی زغال س ــرح پیش ــترش وارک ورث5، ط ــروژه گس ــال، پ ــوان مث ــه عن ــت. ب می رف
ــروژه گســترش ویلپین جونــگ7 و پروژه هــای زغال ســنگ بایالنــگ و درایتــون  متگســکو6، پ
جنوبــی8، همگــی بــا مخالفــت  جامعــه محلــی روبــه رو شــد. بخشــی از ایــن مخالفت هــا بــه ایــن 
دلیــل بــود کــه در فرآینــد ارزیابــی تأثیــرات، توجــه خاصــی بــه تأثیــرات اجتماعــی نشــده بــود 
)Preston , 2014; Luke , 2017; Askland, 2018(. در نیوســاوت ولز، ارزیابی تأثیرات 
فیزیکــی ماننــد ســر و صــدا، گــرد و غبــار و لــرزه رایــج بــود؛ در حالــی که تأثیــرات تجربــه ای و 

ــده انگاشــته می شــد. ــاً نادی ــر عمدت ناملموس ت

1- Southern Coalfield
2- Galilee and Surat Basins
3- Browse Basin
4- Preliminary Regional Issues Assessment (PRIA)
5- Warkworth
6- Metgasco
7- Wilpinjong
8- Bylong and Drayton South
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در نیوســاوت ولز، وزارت برنامه ریــزی و محیط زیســت1 مرجعــی اســت کــه مســئولیت 
ارزیابــی اجــرای پروژه هــای بــزرگ را برعهــده دارد. ایــن وزارتخانــه در ســال 2016 پــس 
ــی  ــور بازبین ــه منظ ــتی، ب ــای محیط زیس ــی و گروه ه ــع محل ــع، جوام ــا صنای ــورت ب از مش
ــتورالعمل  ــن دس ــال 2015، تدوی ــه س ــی« مصوب ــتی ایالت ــزی محیط زیس ــت برنامه ری »سیاس
جدیــد اتــا را آغــاز کــرد. گــزارش بررســی )NSW DPE, 2015b( نشــان داد در حالــی 
کــه سیســتم برنامه ریــزی نیوســاوت ولز رســماً الــزام بــه »ارزیابــی متــوازن« تأثیــرات 
اقتصــادی، محیط زیســتی و اجتماعــی را بیــان مــی دارد، ایــن نگرانــی همچنــان باقــی مانــده 
اســت کــه عوامــل اقتصــادی نســبت بــه ســایر مالحظــات در اولویــت باالتــری قــرار گیــرد.

ــال  ــه س ــاوت ولز مصوب ــتی نیوس ــی محیط زیس ــزی و ارزیاب ــون برنامه ری ــاده 203 قان م
ــی  ــه تأثیرات ــد ک ــح می کن ــت( تصری ــان اس ــال 2018 در جری ــل س ــه از 15 آوری 1979 )ک
کــه متوجــه مــردم اســت، امــری بســیار مهــم در فرآینــد ارزیابــی بــرای »توســعه های مهــم 
ایالتــی2« محســوب می شــود. در جــدول 1، مالحظــات قانونــی و نظارتــی مربــوط بــه 
تأثیــرات اجتماعــی کــه از اوایــل ســال 2016، همزمــان بــا آغــاز پــروژه تدوین دســتورالعمل 
اتــا اجرایــی شــده، آمــده اســت. در ایــن جــدول نشــان داده شــده اســت کــه قانــون قصــد 

ــد. ــت« بگنجان ــالح »محیط زیس ــادی را در اصط ــی و اقتص ــات اجتماع دارد مالحظ
ــی،  ــی و نظارت ــوب قانون ــت، چارچ ــده اس ــان داده ش ــدول 1 نش ــه در ج ــور ک همان ط
ــر  ــروژه را در نظ ــم پ ــوالت مه ــی تح ــاد اجتماع ــا ابع ــاخت ت ــزم می س ــروژه را مل ــان پ حامی
بگیرنــد. بــا ایــن حــال هیــچ دســتورالعملی بــرای اینکــه حامیــان پــروژه چگونــه بایــد تأثیــرات 
اجتماعــی را درک و مدیریــت کننــد و دولــت چگونــه بایــد عامــل تأثیــرات اجتماعــی را در 
تصمیم گیــری دربــاره تصویــب پروژه هــا در نظــر بگیــرد، وجــود نداشــت. ایــن امــر، حامیــان 
پــروژه، دولــت، مــردم و جوامــع متأثــر از پــروژه را نســبت بــه اینکــه فرآینــد اتــا مســتلزم چــه 
ــاوت ولز،  ــت نیوس ــه دول ــد ک ــکار ش ــن آش ــد. همچنی ــن می نمای ــت، نامطمئ ــی اس چیزهای
ظرفیــت محــدودی بــرای ارزشــیابی اتاهایــی کــه حامیــان تهیــه کرده انــد دارد. بیشــتر کارکنان 
وزارت برنامه ریــزی و محیط زیســت نیوســاوت ولز، تنهــا در برنامه ریــزی شــهری و یــا علــوم 

ــا رشــته های شــناختی. ــوم اجتماعــی ی ــه عل محیط زیســتی دارای صالحیــت هســتند، ن
ــرار گرفــت؛  ــاد ق ــورد انتق ــرات محیط زیســتی م ــی تأثی ــا در ارزیاب در نیوســاوت ولز، ات
ــزی  ــروژه و وزارت برنامه ری ــان پ ــد کــه حامی ــی ادعــا می کردن ــع محل ــرا اعضــای جوام زی
و محیط زیســت، بــه مالحظــات اجتماعــی وزن کمتــری نســبت بــه مســائل اقتصــادی 
ــروژه  ــان پ ــا حامی ــی آن ب ــن مال ــه و تأمی ــت تهی ــه مأموری ــا ک ــای ات ــد. گزارش ه می دهن
بــود، بــه جــای ارزیابی هــای بی طرفانــه، اســناد ســوگیرانه ای محســوب می شــد کــه جهــت 

1- Department of Planning and Environment (DPE)
2- State Significant Developments (SSDs)
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توجیــه و اطمینــان از تأییــد و تصویــب پــروژه طراحــی شــده بــود. اعضــای جامعــه محلــی نیز 
ــر مــورد  ــی اســت و کمت ــد فرصــت مشــارکت آنهــا در ارزیابی هــا ناکاف از اینکــه می دیدن
رجــوع قــرار می گیرنــد، دچــار ناامیــدی شــده بودنــد. در همیــن حــال، حامیــان پــروژه نیــز 
ویژگــی طاقت فرســا و زمان بــر بــودن فرآینــد ارزیابــی و ماهیــت مبهــم الزامــات دولتــی را 

.)NSW DPE, 2017c( ــاد انتقــاد گرفتنــد ــه ب ب
در نبــود دســتورالعمل ویــژه، حامیــان پــروژه تمایــل داشــتند بــه جــای صــرف زمــان و 
منابــع جهــت اولویت بنــدی مســائل »مــادی«، مکتوبــات حجیــم و مفصلــی تولیــد کننــد کــه 
در آن تمامــی اثــرات احتمالــی در نظــر گرفتــه می شــد. ایــن اســناد و مــدارک طوالنــی، هــم 
بــرای اجتمــاع محلــی و هــم بــرای دولــت، موجبــات دلســردی را فراهــم مــی آورد. شــش 
ــاوت ولز  ــود در نیوس ــش موج ــتی از پی ــام سیاس ــت نظ ــا  تح ــرد ات ــر عملک ــدی ب ــد کلی نق
ــات  ــا نســخه مــورد اجمــاع بین المللــی کــه در ادبی در جــدول شــماره 2 خالصــه شــده و ب

ارزیابــی تأثیــرات آمــده، مقایســه شــده اســت.

جدول 1- مالحظات تأثیرات اجتماعی در چارچوب سیاستی نیوساوت ولز
ارتباط با تأثیرات اجتماعی و اتا مالحظه

چارچوب ارزیابی، انواع توســعه در نیوســاوت ولز را ایجاد می کند 
و »محیط« را به عنوان »کلیه ابعادی که انســان ها را در برمی گیرد و 
بــر آنها چه در قالــب فرد و چه در قالب گروه بندی های اجتماعی 

تأثیرگذار اســت« تعریف می کند. بر اســاس این قانون، حامیان اصلی 
پروژه های مرتبط با منابع موظف شــدند برای پروژه خود یک 

ارزیابی انجام دهند و تأثیرات اجتماعی را در برنامه های توســعه ای 
خود لحاظ کنند.

قانون برنامه ریزی و ارزیابی 
محیط زیستی مصوب سال 1979 

)EP&A قانون(

توسعه ای که »... به منظور ارتقای رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه« 
باشد و مالحظات و هماهنگی خدمات و تسهیالت جامعه را تشویق 

می کند.
EP&A قانون

مسئوالن مربوط را ملزم به در نظر گرفتن »تأثیرات اجتماعی و 
اقتصادی محلی« می کند. EP&A - s79C(1)(b) قانون

مسئوالن مربوط را ملزم به در نظر گرفتن »منافع عمومی« می سازد. EP&A - s79C(1)(e) قانون
مسئوالن را ملزم به موارد زیر می نماید: 

- در نظر گرفتن کاربری های موجود در اطراف پروژه )چه توسعه 
تأثیر چشمگیری بر کاربری های مورد نظر داشته باشد یا خیر( و 

هرگونه ناسازگاری بین این کاربری ها و توسعه
- ارزشیابی و مقایسه مزایای عمومی نسبی توسعه و کاربری های اراضی

- ارزشیابی هر کدام از معیارهای پیشنهادی حامیان برای جلوگیری یا 
به حداقل رساندن هرگونه ناسازگاری.

سیاست برنامه ریزی محیط زیستی 
دولتی )صنایع معدنی، نفتی و 
حفاری( مصوب سال 2007 

)معدن کاری( - بند 12

اظهاریه تأثیرات زیست محیطی )EIS( باید تأثیرات احتمالی را با 
توجه به مالحظات بیوفیزیکی، اقتصادی و اجتماعی تحلیل کند.

مقررات EP&A مصوب سال 
2000 - طرح 2، بخش 3، بند 7



122

13
99

ار 
 به

ل 
 او

اره
شم

 
ی 

ماع
جت

ت ا
یرا

 تاث
بی

زیا
 ار

ی 
صص

تخ
 و 

می
 عل

امه
صلن

ف

جدول 2- مقایسه ویژگی های فعلی و ترجیحی اتا
ویژگی های متناظر اتا، بر اساس اجرای بهینه کاستی های درک شده اجرای اتا در نیوساوت ولز

ارزیابی های بدون سوگیری و بی طرفانه هدف شدن تصویب پروژه ها

رویکرد پویا، انعطاف پذیر و متناسب با زمینه رویکرد غیرمنعطف، تجویزی و فاقد حساسیت به 
زمینه و تغییراتی که در طول زمان رخ می دهد.

ارزیابی یکپارچه ای که به ماهیت درهم تنیده 
بسیاری از اثرات اشاره دارد.

با تأثیرات اجتماعی به صورت جداگانه و به عنوان تابعی 
از تأثیرات محیط زیستی و اقتصادی برخورد می شود.

در نظر گرفتن تأثیرات مثبت و منفی و روش  های 
کاهش/ تقویت آنها به صورت متوازن تمرکز نامتوازن بر تأثیرات منفی و مثبت

استفاده توأمان از روش های کیفی و کمی، به همراه 
مشارکت اجتماع در شناسایی تأثیرات و راه های  

کاهش/ تقویت، پایش و مدیریت آنها
تأکید بر روش های عینی، فنی و کمی

رویکردی که به ناهمگنی اذعان دارد و با ناهمگنی 
منافع و تأثیرات درون و بین اجتماعات درگیر می شود.

یک رویکرد جهان شمول که فرض می کند همه مردم 
در همه اوقات به طور مساوی تحت تأثیر قرار می گیرند.

Michell & McManus, 2013؛ Esteves & et al, 2012 :منبع: خالصه مطالب موجود در

بــا دریافــت بازخــورد از ذی نفعــان دربــاره نیــاز بــه جلــب مشــارکت اولیه جوامــع محلی 
ــا عنــوان  در تصمیم هــای توســعه ای و متعهــد شــدن بــه کاهــش »مقــررات دســت وپاگیر« ب
بیانیــه نظــارت بهتــر در ســال 2008، دولت مــردان نیوســاوت ولز دریافتنــد کــه فرآیندهــای 
ــر مــردم و منافــع عمومــی متمرکــز ســازند.  برنامه ریــزی و سیاســت گذاری را می بایســت ب
دبیــر وزارت برنامه ریــزی و محیط زیســت، ســال 2016 را »ســال جامعــه« نامیــد. در آن 
ــاف:  ــی اکتش ــتورالعمل اجرای ــوان دس ــا عن ــندی ب ــاوت ولز، س ــت نیوس ــال، وزارت صنع س
ــزی و محیط زیســت نیوســاوت ولز  ــه چــاپ رســاند. وزارت برنامه ری ــه ب ــا جامع مشــورت ب
ــال 2017،  ــی و در س ــه محل ــورتی جامع ــه مش ــتورالعمل های کمیت ــال 2016، دس ــز در س نی
پیش نویــس دســتورالعمل مشــارکت جامعــه و ذی نفعــان را منتشــر کــرد. دســتورالعمل اتــا 
بــرای توســعه صنایــع معدنــی، نفتــی و حفــاری در ســطح دولتــی در ایــن زمــان ابــداع شــد.

و  برنامه ریــزی  اجتماعــی، وزارت  تأثیــرات  ارزیابــی  پیشــبرد دســتورالعمل  بــرای 
ــا  ــد ت ــه( را فراخوان ــن مقال ــندگان ای ــی از نویس ــا )یک ــص ات ــک متخص ــت، ی محیط زیس
ایــن تحــول از هماهنگــی داخلــی برخــوردار شــود. ایــن وزارت تعییــن کــرد کــه در 
ــا  ــه پروژه ه ــت ک ــی اس ــتورالعمل اتای ــد دس ــدت نیازمن ــه ش ــع ب ــش مناب ــاوت ولز، بخ نیوس
را در ایــن بخــش، کانــون اصلــی دســتورالعمل اتــا قــرار دهــد. وزارت برنامه ریــزی و 
ــی و فراهــم  ــی دســتورالعمل فعل ــع، بازبین ــا ذی نفعــان بخــش مناب محیط زیســت، مشــاوره ب
ســاختن پیشــنهادهای برگرفتــه از بهتریــن اتاهــا را بــه مرکــز مســئولیت اجتماعــی معدن کاری 

ــپرد. ــه( س ــن مقال ــر ای ــنده دیگ ــای دو نویس ــد )کارفرم ــگاه کوئینزلن دانش
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اولویت بنــدی در بخــش منابــع، منعکس کننــده وقایعــی اســت کــه در نیوســاوت ولز رخ 
ــس  ــده در پیش نوی ــب ارائه ش ــزرگ در مطال ــای ب ــی پروژه ه ــرات اجتماع ــت. تأثی داده اس
سیاســت یکپارچــه معــدن کاری در ســال 2015 مطــرح شــد. افــزون بــر ایــن، چندیــن پــروژه 
بــزرگ مرتبــط بــا منابــع کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره شــد، به ایــن دلیــل کــه در آنهــا تأثیرات 
اجتماعــی نادیده انگاشــته شــده بــود، با مخالفــت روبه رو شــد. پروژه گســترش وارک ورث، 
ــا مخالفــت مردمــی و همچنیــن چالــش حقوقــی مواجــه شــد کــه بخشــی از آن بــه دلیــل  ب
تأثیــرات اجتماعــی بالقــوه بــر جامعــه محلــی بولــگا1 بــود. طــرح پیشــنهادی گاز زغال ســنگ 
متگســکو نیــز مخالفت هــای گســترده ای را بــه خود جلــب کرد و نــه تنها جامعــه و گروه های 
ــد.  ــت پرداختن ــه مخالف ــا آن ب ــز ب ــی نی ــوراهای محل ــاورزان و ش ــه کش ــتی، بلک محیط زیس
ــد  ــاد می کنن ــرات را ایج ــی از تأثی ــه متنوع ــاری مجموع ــع حف ــی، صنای ــگاه کل ــک ن در ی
 Bice, 2015; Harvey & Bice, 2014;( کــه می تواننــد جوامــع را دوقطبــی کننــد 
 .)Kemp & Vanclay , 2013; Owen & Kemp, 2017; Petrova & Marinova, 2015 
ایــن امــر بیانگــر احساســی عمومــی اســت کــه »صنایــع حفــاری معمــوالً نــه چنــدان محبــوب 
و بــه طــور کلــی غیــر قابــل اعتمــاد هســتند« )Harvey & Bice , 2014: 331(. در تــالش 
بــرای تشــخیص ایــن بی اعتمــادی، تیــم پــروژه تدویــن دســتورالعمل وزارت برنامه ریــزی و 
محیط زیســت و مشــاوران آنهــا بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه اصــول اجــرای بهینــه اتــا را هــم 
در فرآینــد تهیــه دســتورالعمل و هــم در متــن آن بگنجاننــد. بخش هایــی کــه در ادامــه ارائــه 

شــده، بینشــی را نســبت بــه ایــن فرآینــد و محتــوا فراهــم مــی آورد.

فرآیند تدوین دستورالعمل اتا
ــه  ــه دســتورالعمل ب ــروژه وزارت برنامه ریــزی و محیط زیســت درصــدد تهی ــم پ ــدا، تی از ابت
ــی  ــفافیت و بی طرف ــری، ش ــری، براب ــول انعطاف پذی ــده اص ــه منعکس کنن ــود ک ــی ب روش
ــم  ــد اجتماعــی، تی ــک فرآین ــوان ی ــه عن ــود دســتورالعمل ب ــا مفهوم ســازی بهب ــا باشــد. ب ات
ــن  ــه در بی ــورد منازع ــائل م ــاره مس ــی را درب ــالت اجتماع ــد تعام ــروژه بای ــه پ ــت ک دریاف

ــرد. ــر بگی ــا در نظ ــهیم در ات ــف س ــای مختل گروه ه
همان طــور کــه اوفرچیلــی2 )2009( متذکــر می شــود، حتــی خــود هــدف اتــا نیــز مــورد 
منازعــه اســت و بــه لحــاظ جایــگاه و موقعیــت بــه رابطــه شــخص بــا پــروژه بســتگی دارد. در 
ــن  ــای ناهمگ ــوان نظام ه ــه عن ــا ب ــن گفتمان ه ــی بی ــز، اختالفات ــروی منازعه برانگی ــن قلم ای
ــت  ــا یکدیگــر رقاب ــی ب ــن گفتمان ــرای ایجــاد نظــم نوی ــی وجــود دارد کــه ب ــی و عمل زبان
ایــن مبــارزات، موضــوع قــدرت  می کننــد )Fairclough, 1992: 115-120(. طــی 

1- Bulga
2- O’Faircheallaigh
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ــوه  ــور بالق ــه ط ــه ب ــود ک ــی می ش ــی بازآفرین ــه، معنای ــرار گرفت ــره ق ــورد مذاک ــاره م دوب
 .)Wodak, 2001: 61( ــی آورد ــم م ــدام« را فراه ــی از اق ــای نوین ــور »حوزه ه ــکان ظه ام
ــز  ــا«، نمونه هایــی از ایــن حوزه هــای منازعه برانگی ــد »مجــوز اجتماعــی« و »ات مفاهیمــی مانن

.)Owen & Kemp, 2013; Parsons & Moffat, 2014a, 2014b( هســتند
بنابرایــن تیــم پــروژه بــا آگاهــی از اینکــه اتــا شــامل گفتمان هــای رقابتــی اســت، رونــد 
تدویــن دســتورالعمل اتــا را طــی کــرد. ایــن امــر مســتلزم پذیــرش ماهیــت متنــازع اتــا بــود 
کــه موجــب تثبیــت نقــش تیــم بــه عنــوان یکــی از دیدگاه هــای چندگانــه هدایتگــر بــرای 
طــی یــک فرآینــد معتبــر و ارائــه یــک ســتاده معتبــر می شــد. مصالحــه دیدگاه هــای متضــاد 
و رقیــب چنــدان آســان نیســت، امــا با اصــول اتــا ســازگاری دارد. برایــان پرســتون1 )2014(، 
قاضــی ارشــد دادگاه اراضــی و محیط زیســت نیوســاوت ولز، دربــاره کفایــت قانــون بــرای 
ــرآورده کــردن انتظــارات جامعــه از پروژه هــای معــدن کاری، چهــار چالــش  شناســایی و ب

اساســی را شــرح می دهــد:
نخســت خاطــر نشــان می کنــد کــه شناســایی »جامعــه محلــی« ممکــن اســت صرفــاً بــه 
تعییــن مرزهــای جغرافیایــی محــدود نشــود، زیــرا دیگرانــی کــه در خــارج مرزهــا حضــور 
دارنــد نیــز ممکــن اســت منافــع مشــروعی داشــته باشــند. دوم اینکــه جوامــع محلــی و افــراد 
ــان  ــوده، برخــی از آن درون آن، دارای ارزش هــا، منافــع و برداشــت ها و ادراک ناهمگــن ب
نیــز نســبت بــه تأثیــرات منفــی اجتماعــی، آســیب پذیرتر هســتند. ســوم اینکــه مــردم در بیــان 
انتظارتشــان محتــاط هســتند، تــا زمانــی  کــه انتظــارات آنهــا بــه کلــی نادیــده انگاشــته شــود. 
چهــارم آنکــه همان طــور کــه عضویــت جوامــع دچــار تغییــر می شــود، انتظــارات مــردم نیــز 
در پاســخ بــه عوامــل بیرونــی ماننــد رســانه ها و دیگــر تغییــرات اجتماعــی، در طــول زمــان 

ــی می شــود.  دچــار دگرگون
ــروه  ــاره گ ــان درب ــردن بحثم ــاختارمند ک ــور س ــه منظ ــتون را ب ــای پرس ــا چالش ه م
متصــدی پــروژه و فعــال ســاختن فرآینــد مشــاوره ای کــه اصــول مــورد توافــق بین المللــی 

اتــا را منعکــس می کنــد، وام گرفته ایــم.

تعریف »جامعه محلی«
وقتــی بــرای انتخــاب یــک سیاســت جدیــد قصــد مشــورت داریــم، نخســتین چالــش پیــش 
روی مــا، داشــتن تعریفــی از »جامعــه محلــی« اســت. ارائــه یــک تعریــف محــدود ایــن خطــر 
ــه همــراه دارد کــه رویکــرد ناقصــی اتخــاذ کنیــم کــه برخــی از گروه هــای اجتماعــی  را ب
را نادیــده گرفتــه و بــه حاشــیه می رانــد. گســترده تر کــردن تعریــف جامعــه نیــز ایــن 
خطــر را بــه دنبــال دارد کــه فرآینــد مشــورت، غیــر قابــل  مدیریــت شــود. اصــول اتــا، حــق 

1- Brian Preston
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ــه رســمیت  ــد، ب ــر می پذیرن ــروژه تأثی ــی را کــه از پ شــنیده شــدن صــدای ذی نفعــان و آنان
.)Vanclay & et al, 2015( می  شناســد

بــا  همــراه  یک جانبــه،  و  فن ســاالرانه  می تــوان  را  اســترالیا  در  سیاســتی  توســعۀ 
مشــاوره ها و رایزنی هــای انــدک و سرســری دانســت کــه فاقــد داده مهمــی از ســوی 
جامعــه هســتند )Gregory & et al, 2008(. بــا اذعــان بــه ایــن موضــوع، تیــم پــروژه در 
پــی ایــن بــود کــه از نظرهــای ذی نفعــان و متأثــران آگاه شــود، بــر مناطــق و بخش هایــی کــه 
پروژه هــای مربــوط بــه منابــع و معــادن بــه صــورت فشــرده در آنهــا اجــرا می شــود متمرکــز 
ــد. ــرای گروه هــای مختلــف اجتماعــی تســهیل کن شــود و فرصــت ورود و مشــارکت را ب

ــع در نیوســاوت ولز  ــه مناب ــوط ب ــی پروژه هــای مرب ــی و آت از آنجــا کــه مکان هــای فعل
ــن  ــاه در ای ــه هشــت م ــه فاصل ــی، ب ــع محل ــا جوام شــناخته شــده اســت، دو دور مشــاوره ب
ــود  ــی ب ــت کارگاه آموزش ــامل هش ــورتی ش ــات مش ــد. دور اول جلس ــزار ش ــق برگ مناط
ــاره  ــو درب ــث و گفت وگ ــه بح ــع ب ــف ذی نف ــای مختل ــدگان گروه ه ــا نماین ــه در آنه ک
ــه دلیــل  ــاره دســتورالعمل پیشــنهادی دعــوت شــدند. ب انتظــارات و خواســته های خــود درب
ــت،  ــرار داش ــوم ق ــد عم ــرض دی ــا دور دوم در مع ــتورالعمل ت ــن دس ــس ای ــه پیش نوی اینک
ــات  ــن جلس ــور در ای ــد. حض ــزار ش ــق برگ ــن مناط ــه از همی ــار منطق ــاز در چه ــات ب جلس

ــت. ــی نداش ــام قبل ــه ثبت ن ــازی ب ــود و نی ــت ب ــدون محدودی ب
عــالوه بــر جلســات منطقــه ای، تیــم پــروژه در زمان هــای مختلــف اقــدام بــه برگــزاری 
کارگاه هــای تخصصــی کــرده و جلســاتی بــا نماینــدگان بخــش صنعــت، نماینــدگان 
ــا  ــان، مشــاوران ات ــف اجتماعــی و محیط زیســتی، محقق ــی، گروه  هــای مختل نهادهــای بوم
ــر ایــن در طــول ایــن نمایشــگاه  و ســایر آژانس هــای دولتــی تشــکیل داده اســت. عــالوه ب
ــه صــورت  ــده خــود را ب ــردی حــق داشــت نظــر و ای ــا ف عمومــی ســه ماهــه، هــر گــروه ی
کتبــی ارائــه کنــد. در نهایــت در ایــن فرآینــد از ذی نفعــان و متأثــران مختلــف درخواســت 
شــد تــا نظــر و پیشــنهاد خــود را ارائــه دهنــد. هــدف از ایــن کار، تطبیــق و همســازی منافــع 

ــود. جغرافیایــی و دیگــر منافــع مشــروع ب

ناهمگنی
هــدف اتــا در حالــت ایــده آل، در نظــر گرفتــن تنــوع دیدگاه  هــای مربــوط بــه یــک پــروژه 
یــا یــک طــرح و اطمینــان از مشــارکت افــراد آســیب پذیر و بــه حاشــیه رانــده  شــده اســت. 
بــا ایــن حــال وقتــی مشــورت جزئــی از فرآینــد تدویــن سیاســت اســت، »افــراد دارای قدرت 
ــوند   ــوردار می ش ــتری برخ ــدارکات بیش ــه« از ت ــع محول ــراد دارای مناف ــتر و اف ــی بیش کالم
ــن احتمــال همــواره وجــود دارد کــه  ــه ای )Gregory & et al, 2008: 3(، کــه صــد البت
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نظرهــای آنهــا بازتاب دهنــده ارزش هــا یــا منافــع گــروه وســیع تری از جامعــه نباشــد. بــرای 
آنکــه لحــاظ کــردن صداهــا و دیدگاه هــای ناهمگــن در فرآینــد میســر شــود، از نماینــدگان 
گروه هــای مختلــف بــرای شــرکت در دور اول جلســات مشــورتی دعــوت بــه عمــل آمــد. 
ایــن جلســات، فرصتــی بــرای بحث هــای تعاملــی بیــن گروه هــای کوچــک فراهــم مــی آورد 
تــا هــر یــک از شــرکت کنندگان ضمــن مطــرح کــردن انتظارهــا و نظرهــای خــود دربــاره 
ــه اشــتراک  ــز ب ــا گــروه خــود را نی ــا، تجربه هــا، ارزش هــا و منافــع خــود ی دســتورالعمل ات
بگذارنــد. تیــم پــروژه، مــردم را بــه برجســته نمــودن نواقص در اجــرای اتــا و ارائه پیشــنهادها 
جهــت بهبــود فرآینــد اتــا ترغیــب کــرد. در طــول مشــورت عمومــی، هــر فــرد یــا گروهــی 
می توانســت نظــر خــود را دربــاره پیش نویــس دســتورالعمل ارائــه دهــد. بــا ایــن حــال نقطــه 
ضعــف جلســات عمومــی ایــن اســت که صداهای رســا و کالم قوی بر جلســه مســلط هســتند 
 )Brackertz & Meredyth, 2009( ــد ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی ــی را تح ــاوت کل  و قض

و این بزرگ ترین تجربه در طول این دو جلسه چهارمرحله ای بود.
تیــم پــروژه، تمــام مطالــب حاصــل از مرحلــه مشــاوره از جملــه یادداشــت های 
ــات ارســالی را مطالعــه نمــود و از بیــن کل  ــا کارگاه هــا و مکتوب نوشته شــده در جلســات ی
مــوارد ثبت شــده، نــکات کلیــدی بــرای تجزیــه و تحلیــل بیشــتر را اســتخراج کــرد. نــکات 
ــی  ــتورالعمل فعل ــوط در دس ــش مرب ــر بخ ــث در براب ــی و بح ــت بررس ــده جه استخراج ش
قــرار داده شــد و اعضــای تیــم پــروژه در آن مــوارد خــاص بــه بحــث پرداختنــد. در نهایــت 
تیــم تصمیــم گرفــت کــه: الــف( نظــر مطرح شــده را بپذیــرد و آن را در نســخه تجدیدنظــر 
درج کنــد. ب( بخشــی از آن را بپذیریــد و پیش نویــس را متناســب بــا آن تنظیــم کنــد و یــا 

ــد. ــده را رد کن ــنهاد مطرح ش ــا پیش ــدگاه ی ج( دی
 )NSW DPE, 2017c( هنگامی که این دستورالعمل و راهنما چاپ شد، تیم پروژه گزارشی 
ــئول را  ــخ اداره مس ــت ها و پاس ــده در نشس ــی مطرح ش ــه اصل ــه 650 نکت ــرد ک ــر ک را منتش
ــی  ــکات و دیدگاه های ــح می دهــد کــه چــه ن ــن گــزارش توضی خالصه ســازی می کــرد. ای
ــم ســعی کــرده  ــن تی ــده نشــده اند. ای ــد گنجان ــا در دســتورالعمل جدی ــه نشــده اند ی پذیرفت
تــا بــه تمــام نظرهــای شایســته احتــرام بگــذارد و آنهــا را بــدون توجــه بــه اینکــه چــه کســی 

مطــرح کــرده، مــورد توجــه و رســیدگی قــرار دهــد.

بیان منافع
ــدرت متعهــد می شــوند کــه  ــه ن ــراد ب ــن اســت کــه اف ــش »قاضــی پرســتون« ای ســومین چال
انتظــارات خــود را از نحــوه عملکــرد امــور یــا مشــاغل خــاص بــه صــورت کتبــی و رســمی 
ــن انتظــارات در معــرض خطــر  ــی صــادق اســت کــه ای ــا زمان ــر ت ــن ام ــه ای ــد؛ البت ــان کنن بی
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جــدی قــرار نگیــرد. ایــن امــر ضــرورت ایجــاد فرآیندهــای ســاختارمند و مشــورتی را بــرای 
ترغیــب افــراد جامعــه بــه بیــان ارزش هــای عمیــق و ریشــه دار خــود، بیشــتر نمایــان می ســازد 
و از ســویی نیازمنــد تعمــق در ایــن نکتــه اســت کــه چگونــه یــک طــرح ممکــن اســت ایــن 
ارزش هــا را تقویــت و یــا تهدیــد کنــد. گرگــوری1 و همــکاران )2008( خاطرنشــان می کننــد 
کــه هــر چنــد تصــور می شــود در اســترالیا، فرآیندهــای مشــورتی در رویکرد سیاســت گذاری 
نهادینــه شــده اســت، مشــورت و بحــث واقعــی بــه نــدرت اتفــاق می افتــد و بــه همیــن دلیــل 

ــن و بی اعتمــاد هســتند. ــه دولت هــا بدبی ــی نســبت ب بســیاری از جوامــع محل
ــای نیوســاوت ولز، هــر  ــن دســتورالعمل ات ــروژه تدوی کارگاه هــا و جلســات مختلــف پ
چنــد صراحتــاً بــه عنــوان فرآیندهــای مشــورتی طراحــی نشــده بودنــد، ولــی تــالش کردنــد 
تــا شــرکت کنندگان را ترغیــب کننــد کــه دربــاره ارزش هــای خــود گفت وگــو کننــد و بــه 
عنــوان یــک منتقــد ارزیابــی کننــد کــه چگونــه ممکن اســت ایــن ارزش هــا در دســتورالعمل 
بازتــاب یابنــد. مســئولیت تســهیل گری دور اول کارگاه هــای آموزشــی بــا کمیســر اراضــی 
ــا جوامــع  ــرای تعامــل ب ــادی ب ــه زی ــار و تجرب ــود؛ فــردی کــه از اعتب و آب نیوســاوت ولز ب

روســتایی دربــاره موضوعــات مناقشــه برانگیز مرتبــط بــا منابــع برخــوردار اســت.
ــط  ــه توس ــود ک ــئول ب ــام مس ــک مق ــز ی ــاز در دور دوم نی ــه ب ــار جلس ــهیل گر چه  تس
ــه رســمیت شــناخته می شــد و جلــب مشــارکت  »انجمــن بین المللــی مشــارکت عمومــی« ب

ــرد. ــری می ک ــی را رهب ــه محل جامع
در ایــن جلســات، تســهیل گر از شــرکت کنندگان دعــوت کــرد تــا هــر بخــش 
ــب  ــف جل ــون مختل ــتفاده از فن ــا اس ــد و ب ــر بگیرن ــتورالعمل را در نظ ــس دس از پیش نوی
ــر  ــود، فک ــم ب ــان مه ــه برایش ــی ک ــاره موضوعات ــا درب ــرد ت ــب ک ــا را ترغی ــارکت، آنه مش
ــدن کاری و  ــه مع ــود در زمین ــای خ ــاره تجربه ه ــتند درب ــرکت کنندگان می توانس ــد. ش کنن
ســایر پروژه هــای کالن تأمــل کننــد و بیــان کننــد کــه چگونــه ایــن دســتورالعمل می توانــد 

ــد. ــود بخش ــی را بهب ــرات اجتماع ــت تأثی ــی و مدیری ارزیاب
رویکــرد  عمــوم،  دیــد  معــرض  در  دســتورالعمل  پیش نویــس  دادن  قــرار  راه کار 
منفعالنه تــری بــرای درخواســت بازخــورد بــود؛ زیــرا بــه افــرادی متکــی بــود کــه از 
طــرح آگاهــی داشــتند و بــه صــورت مکتــوب بــه آن واکنــش نشــان می دادنــد. بــه عنــوان 
بخشــی از مجموعــه  راه کار هــای جلــب مشــارکت، ایــن روش کــه بازخوردهــای بیشــتری را 
برمی انگیخــت، ســازنده بــود. تیــم پــروژه، 63 نظــر رســمی را دریافــت کــرد کــه بســیاری 
ــق و  ــد کــه نشــان مــی داد مؤلفــان مربوطــه کاری عمی ــی بودن از آنهــا گزارش هایــی طوالن
اساســی انجــام داده بودنــد. بــه عنــوان مثــال، یــک شــرکت مشــاور تخصصــی بــه صــورت 

1- Gregory
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داوطلبانــه یــک داوری همتــا از دســتورالعمل فراهــم کــرده بــود. از 63 نظر رســمی ارســالی، 
61 مــورد از ایــن طــرح حمایــت کــرده بودنــد.

تغییرات در طی زمان
ــا  ــه ب ــن موضــوع اشــاره دارد کــه انتظــارات جامع ــه ای ــی »قاضــی پرســتون« ب ــش نهای چال
ــدن کاری  ــر مع ــت تأثی ــع تح ــژه در جوام ــر به وی ــن ام ــد. ای ــر می کن ــان تغیی ــت زم گذش
بیشــتر قابــل  طــرح اســت، زیــرا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه طــی چندیــن نســل، جامعــه 

ــد. ــه کن ــی را تجرب ــی عمیق ــوالت اجتماع ــی تح محل
هــر چنــد فاصلــه هشــت ماهــه بیــن دو دوره جلســه مشــورتی در نظــر گرفتــه شــده بــود 
ــراد جامعــه فرصتــی داشــته باشــند اطالعــات مــورد بحــث در دور نخســت را هضــم  ــا اف ت
کننــد و نظرهــای خــود را بررســی و اصــالح کننــد، مستندســازی تغییــر نظرهــا و دیدگاه هــا 

در فرآینــد مشــاوره در نظــر گرفتــه نشــده بــود.
ــر  ــی در اکث ــی طوالن ــازه زمان ــف، ب ــث مختل ــته در مباح ــه برجس ــال نکت ــن ح ــا ای ب
ــی داد  ــود کــه نشــان م ــی ب ــن موضــوع، مصداق ــود. ای ــاس ب ــی بزرگ مقی ــای معدن پروژه ه

ــت. ــروژه اس ــدت پ ــرات بلندم ــن تأثی ــی تعیی ــه در پ ــتورالعمل چگون ــن دس مت

ویژگی های اصلی دستورالعمل جدید
دســتورالعمل نهایــی، یــک ســند جامــع و در عیــن حــال مختصــر ارائــه می دهــد کــه اتــا را 
بــه هــر مرحلــه از فرآینــد ارزیابــی تأثیــرات زیســت محیطی نیوســاوت ولز مرتبــط می کنــد. 

ایــن دســتورالعمل مــوارد زیــر را در خــود دارد:
* اهداف اتا در هر مرحله از ارزیابی تأثیرات محیط زیستی

* گام های اجرایی اتا در هر مرحله از ارزیابی تأثیرات محیط زیستی
* خروجی اتا برای هر مرحله از ارزیابی تأثیرات محیط زیستی

* نقش حامیان، مسئوالن وزارتی، جامعه و سایر ذی نفعان
* ارجاع به ابزار مفید و کاربردی

* موارد تکمیلی در بیست صفحه ضمائم شامل فهرستی از پرسش های بازبینی
ــه در پــی  ــه توصیــف ایــن می پردازیــم کــه متــن دســتورالعمل چگون در ایــن بخــش ب
رفــع شــکاف میــان اتــای اجرایــی در نیوســاوت ولز و اجــرای بهینــه اتــا )همان گونــه کــه در 
ادبیــات موضــوع و نیــز در جلســات مشــورتی بــا بدنــه جامعــه آشــکار شــد( اســت. در عیــن 
ــوع  ــار موض ــن چه ــد، ای ــتورالعمل جدی ــرا دس ــه و چ ــه چگون ــم ک ــح می دهی ــال توضی ح

ــر و تنــوع داده. ــوع تأثی ــل، ن ــد متقاب ــه، پیون ــرد: زمین اصلــی را در برمی گی
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اتایی که پروژه را در بستر خاص خود بررسی می کند
تیــم پــروژه درصــدد تدویــن دســتورالعملی بــود کــه از یکســو بــه قــدر کافــی جهان شــمول 
باشــد کــه ثبــات رویــه را بــه ارمغــان بیــاورد و از ســویی دیگــر بــه آن انــدازه انعطاف پذیــر 
ــا زمینه هــای خــاص خــود تنظیــم  باشــد کــه اتاهــا قــادر باشــند تــا اصــول آن را متناســب ب
کننــد. ایــن دســتورالعمل، اتــا را بــه عنــوان فرآینــدی تکرارشــونده کــه نیــاز بــه بهبود مســتمر 
دارد و سیســتم های مدیریــت انطباقــی آن مســیرهای پیچیــده تأثیــر و تعامــل در زمینه هــای 
خــاص را پوشــش می دهــد، معرفــی می کنــد. ایــن امــر بــر اهمیــت اتــای مســتمر و نیــز بــر 
ارزیابــی، پایــش، گــزارش  و مدیریــت تأثیــرات اجتماعــی در طــی زمــان، در طــول چرخــه 

عمــر معــدن و حتــی پــس از پایــان بهره بــرداری تأکیــد می کنــد.
ایــن دســتورالعمل بــه جــای تجویــز چگونگــی اجــرای اتــا، حامیــان پــروژه را به اســتفاده 
از روش های متناســب با بســترهای پروژه و پس از آن توضیح و دفاع از آن روش ها تشــویق 
ــد درک فرآیندهــای اجتماعــی، محیط زیســتی و  ــروژه، نیازمن ــد. درک زمینه هــای پ می کن
تاریخــی اســت. ایــن دســتورالعمل انتظــار دارد کــه حامیــان بتواننــد مســیر تغییــر در طــول 
زمــان را مستندســازی کننــد و معیارهــای پویایــی ارائــه دهند که به وســیله آن بتــوان تأثیرات 
 .)NSW DPE, 2017b: 39( احتمالــی را ارزیابــی کــرد و هرگونــه تغییــر را رصــد کــرد 
ایــن دســتورالعمل خاطرنشــان می کنــد کــه دامنــه مطالعــه بایــد بــه صــورت مــوردی تعییــن 

شــود؛ زیــرا اثــرات یــک پــروژه ممکــن اســت فراتــر از مــکان آن گســترش یابــد.
در ایــن راهنمــا تصریــح شــده اســت کــه اتــا بایــد بــا ماهیــت و مقیــاس پــروژه و تأثیــرات 
احتمالــی آن تناســب داشــته باشــد. ایــن امــر حامیــان را بــه انجــام اتاهایــی تشــویق می کنــد کــه 
نســبت بــه کاربردپذیــری پاســخگو هســتند. کاربردپذیــری بــه گســتره، مــدت و شــدت تأثیــر 
و ســطوح حساســیت ذی نفعــان و ســطح دغدغــه/ منافــع آنــان بازمی گــردد. ایــن دســتورالعمل 
همچنیــن از حامیــان می خواهــد کــه بــه تغییــر شــرایط توجــه کننــد و ایــن موضــوع را درک 

کننــد و رســماً بپذیرنــد کــه پیش بینی هــا ممکــن اســت همیشــه دقیــق نباشــند.

اتایی که پیوندهای متقابل را تشخیص می دهد
ــرات  ــه تأثی ــا ب ــد ت ــزم می کن ــوط را مل ــون EP&A مصــوب ســال 1979، مســئوالن مرب قان
احتمالــی اجــرای پروژه هــا هــم بــر محیــط طبیعــی و هــم بــر محیــط مصنــوع توجــه داشــته 
باشــند و تأثیــرات اجتماعــی و اقتصــادی را در نظــر بگیرنــد. در ایــن قانــون تصریــح نشــده 

اســت کــه پیونــد متقابــل میــان ایــن ابعــاد بایــد ارزیابــی شــود.
تأثیــرات اجتماعــی بــا تأثیــرات محیط زیســتی و اقتصــادی از طــرق مختلفــی در 
ــا آب  ــوا و ی ــت ه ــا کیفی ــرات بهداشــتی ممکــن اســت ب ــال، تأثی ــرای مث ــل هســتند. ب تعام
ــر  ــد ب مرتبــط باشــد؛ تأثیراتــی کــه محیــط مصنــوع را تحت الشــعاع قــرار می دهــد، می توان
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کیفیــت زندگــی نیــز تأثیــر بگــذارد؛ اشــتغال دارای ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی اســت. در 
ــکیل  ــتی را تش ــرات محیط زیس ــای تأثی ــه ای از اظهاریه ه ــا زیرمجموع ــاوت ولز، اتاه نیوس
می دهنــد. ایــن رویکــرد از ایــن رو مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت کــه تأثیــرات اجتماعــی 
در آن بــه عنــوان مالحظــات فرعــی مالحظــات محیط زیســتی در نظــر گرفتــه شــده اســت و 
اینگونــه اتــا از ســایر ارزیابی هــا جــدا می شــود )Esteves & et al, 2012(. دســتورالعمل 
جدیــد )NSW DPE, 2017b( مســتلزم ایــن اســت کــه ایــن پیوندهــا از طریــق ترکیــب، 
ــایر  ــادی و س ــتی، اقتص ــی، محیط زیس ــای اجتماع ــن ارزیابی ه ــل بی ــاع متقاب ــام و ارج ادغ

ــان شــوند. ــح و روشــن بی ــه صــورت صری ارزیابی هــای تخصصــی، ب
در حالــی  کــه ایــن دســتورالعمل بــر پیوندهــای رشــته ای و تخصصــی تأکیــد دارد، 
پیوندهــای دیگــر نیــز می تواننــد تقویــت شــوند. بــه عنــوان مثــال دســتورالعمل حامیــان پــروژه 
را تشــویق می کنــد تــا ارزیابــی کننــد کــه اگــر پروژه هــای متعــددی در یــک مــکان خــاص 
متمرکــز شــود، تأثیــرات آنهــا چگونــه می تواننــد تجمیع شــود؛ امــا متأســفانه این دســتورالعمل 
راهنمایــی عملــی ناقصــی دربــاره چگونگــی دســتیابی حامــی بــه ایــن هــدف ارائــه می دهــد. 
توجــه بــه تأثیــرات یــک پــروژه یــا اقــدام واحــد بــه جــای توجــه بــه تنش هــای گوناگونــی 
ــا  ــک تنش ه ــرات یکای ــوان کل اث ــا بت ــی نیســت ت ــده، کاف ــی وارد آم ــر اجتمــاع محل کــه ب
ــه خلــق فرصــت پرداخــت  در ســطوح مختلــف را مدنظــر قــرار داد و از طریــق هماهنگــی ب
)Franks & et al, 2010(. بــا وجــود ایــن در چارچــوب فعلــی سیاســت ها، متعهــد ســاختن 
حامیــان بــرای ارزیابــی تأثیــرات ترکیب شــده فعالیت هــای مختلــف در طــول زمــان، عملــی و 
امکان پذیــر نیســت. در حــال حاضــر در نیوســاوت ولز ایــن رویکــرد واحــد، مســتقل و فــردی 

ــده اســت. ــی مان ــا دســت نخورده باق ــی پروژه ه ــرای ارزیاب ب

ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی
ــا هــم تأثیــرات نامطلــوب و هــم فوایــد یــک پــروژه را کــه می تواننــد در  ــه ات اجــرای بهین
یــک مــکان خــاص ظهــور یابنــد، در نظــر می گیــرد. ونکلــی و همــکاران مدافــع ایــن نظــر 
هســتند کــه بایــد »توســعه اجتماعــی پایــدار«، هــدف اجــرای پــروژه باشــد و مدعــی هســتند 
ــر تأثیــرات منفــی آن، یــک چارچــوب  کــه خوانــش تأثیــرات مثبــت یــک پــروژه در براب
 .)Vanclay & et al, 2015: 17( ارزیابــی دوگانــه غیــر ضــروری را پدیــد مــی آورد 
ــج  ــت و منفــی رای ــرات اجتماعــی مثب ــع تأثی ــی جام ــن حــال در نیوســاوت ولز، ارزیاب ــا ای ب
نبــوده، ارزیابي هــا تنهــا از طریــق یــک چارچــوب کل نگــر کــه نســل هاي آینــده و تأثیــرات 
 )Michell & McManus, 2013( ــرد ــر می گی ــدن را در نظ ــر مع ــه عم ــول چرخ در ط
ــاره  ــود درب ــی خ ــث و بررس ــی، بح ــع معدن ــعه مناب ــان توس ــر متولی ــدند. اکث ــام می ش انج
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ــتغال  ــطح اش ــی، س ــرمایه گذاری اجتماع ــای س ــه ورودی ه ــی را ب ــت اجتماع ــرات مثب تأثی
ــی  ــرات اجتماع ــد و تأثی ــدود می کردن ــی مح ــاری محل ــای تج ــده و فرصت ه پیش بینی ش

ــد. ــل نمی کردن ــب( را تحلی ــتغال مناس ــی از اش ــاه ناش ــالمت و رف ــود س ــاًل بهب )مث
بــرای ترویــج یــک رویکــرد جامع تــر، ایــن دســتورالعمل تصریــح می کنــد کــه حامیــان 
بایــد تأثیــرات اجتماعــی مثبــت و منفــی را شناســایی و ارزیابــی کننــد تــا اطمینان حاصل شــود 
ــد  ــود خواهن ــق و بهب ــا تحق ــد و فرصت ه ــد ش ــت خواهن ــتی مدیری ــه درس ــک ها ب ــه ریس ک
یافــت )NSW DPE, 2017b: 19-20, 41-45(. ایــن دســتورالعمل، عواملــی را کــه بایــد 
در فرآینــد تحلیــل مــورد توجــه قــرار گیرنــد، بــه تفصیــل شــرح می دهــد. همچنیــن یــادآور 
می شــود کــه اقدامــات کاهشــی بایــد بــا تأثیــرات نامطلــوب شناسایی شــده بــه طــور مســتقیم 
در ارتبــاط باشــند. بــه عبــارت دیگــر، حامیــان موظــف هســتند بــه جــای اینکــه تصــور کننــد 
ــه  ــد ک ــان دهن ــد، نش ــران می کنن ــی را جب ــرات منف ــودکار تأثی ــور خ ــه ط ــت ب ــرات مثب تأثی
چگونــه اقدامــات کاهشــی پیشــنهادی )کــه ممکــن اســت شــامل مزایــای اجتماعــی باشــد( از 

بــروز تأثیــرات منفــی اجتماعــی جلوگیــری کــرده، یــا آنهــا را تعدیــل می کننــد.

اتایی که از تنوع داده بهره می  گیرد
ــد و  ــف می کن ــترده تعری ــور گس ــه ط ــی را ب ــرات اجتماع ــاوت ولز، تأثی ــتورالعمل نیوس دس
تأکیــد می کنــد کــه آنهــا می تواننــد فیزیکــی و یــا ]ذهنــی[ مبتنــی بــر تجربــه یــا ادراک باشــند؛ 
ــی  ــد از تمام ــه بای ــت بهین ــا در حال ــرای ات ــند. اج ــی باش ــا کیف ــی و ی ــد کم ــن می توانن همچنی
داده هــای تولیدشــده در طــول مشــارکت ذی نفعــان و همچنیــن داده هــای علمــی و تخصصــی 
اســتفاده کنــد. بنابراین دســتورالعمل اتــا اهــداف دوگانــه ای دارد: بهبود روند مشــارکت عمومی 
در اتــا و بهبــود داده هــا و اطالعــات در دســترس بــرای تصمیم گیــران. ایــن پاســخی آگاهانــه بــه 
ایــن نظــر اســت کــه جلــب مشــارکت جامعــه محلــی در اتــا، چیــزی »فراتــر از تالشــی عاجزانــه 

.)Esteves & et al, 2012: 37( ــه پــروژه« اســت بــرای مشــروعیت بخشــیدن ب
ــارکت  ــا مش ــه )ی ــارکت جامع ــش مش ــه نق ــتورالعمل ب ــن دس ــای ای ــی از بخش ه یک
عمومــی( در اتــا اختصــاص داده شــده اســت. ایــن بخــش توضیــح می دهــد کــه چگونــه 
ــد،  ــارکت کنن ــه مش ــویق ب ــیه ای را تش ــیب پذیر و حاش ــای آس ــد گروه ه ــان می توانن حامی
ــد  ــف فرآین ــر رســانده، در مراحــل مختل ــه حداکث ــه گــردآوری داده ب ــوع را در مرحل تن
ــه  ــش ب ــن بخ ــد. ای ــر کنن ــب درگی ــی مناس ــای فرهنگ ــا روش ه ــی را ب ــان بوم ــا، مردم ات
ــرای  ــی را ب ــد، روش های ــایی می کن ــارکت را شناس ــب مش ــداف جل ــترده، اه ــور گس ط
ــی از  ــد و مثال های ــنهاد می ده ــند پیش ــته باش ــارکت داش ــد مش ــه بای ــرادی ک ــایی اف شناس
ــی  )2006(  ــارکت عموم ــی مش ــن بین الملل ــا انجم ــتا ب ــل هم راس ــه تعام ــوط ب ــون مرب فن

ارائــه می نمایــد.
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ــق  ــرای تحقی ــم ب ــزاری مه ــی را اب ــه محل ــارکت جامع ــب مش ــتورالعمل، جل ــن دس ای
ــل  ــن تعام ــح می دهــد کــه ای ــد و توضی ــا قلمــداد می کن ــه ات ــه در جهــت شــکل دهی ب اولی
بایــد نظرهــای متأثــران و افــراد دارای منفعــت را بــه روشــی معنــی دار در نظــر بگیــرد. ایــن 
ــای  ــی، طرح ه ــای قبل ــد ارزیابی ه ــه، مانن ــای ثانوی ــتخراج داده ه ــامل اس ــد ش ــر می توان ام
ــود.  ــارکت ش ــرای مش ــه ای ب ــوان پای ــه عن ــی، ب ــات فن ــایر مطالع ــی و س ــزی  محل برنامه ری
ــرای  ــی ب ــه محل ــارکت جامع ــل از مش ــای حاص ــا از بینش ه ــوند ت ــویق می ش ــان تش حامی
ــی و  ــای پایش ــی و چارچوب ه ــات کاهش ــروژه، اقدام ــی پ ــزی و طراح ــت برنامه ری »تقوی
مدیریتــی« اســتفاده کننــد )NSW DPE, 2017b: 12(. ایــن دســتورالعمل ضمــن حمایــت 
از اســتفاده داده هــای متنــوع، دوازده اصــل را نیــز ارائــه می دهــد کــه برگرفتــه از نظرهــای 
ونکلــی )Vanclay , 2003; Vanclay & et al, 2015( هســتند. ایــن اصــول، جلــب 
ــری و  ــمول، کاربردپذی ــی، ش ــد و بی طرف ــا می بخش ــان را ارتق ــتمر ذی نفع ــارکت مس مش

ــه ارمغــان مــی آورد. شــفافیت را ب
هــر چنــد دســتورالعمل، مشــارکت جامعــه محلــی و پژوهــش اجتماعــی را درهــم 
نمی آمیــزد، نمونه هــای مــوردی ارائه شــده بــرای پژوهــش علــوم اجتماعــی بــه انــدازه 
ــن امــر ممکــن اســت  نمونه هــای مــوردی جلــب مشــارکت جامعــه محلــی قــوی نیســت. ای
ــی  ــوان جایگزین ــه عن ــی را ب ــروژه، مشــارکت جامعــه محل ــان پ ناخواســته باعــث شــود حامی
بــرای پژوهش هــای اجتماعــی دقیــق ببیننــد، در حالــی کــه هــر دوی آنهــا داده هــای اساســی 
ــب  ــرای جل ــد ب ــی می توان ــوم اجتماع ــش عل ــوند. پژوه ــوب می ش ــا محس ــرای ات ــی ب و مهم
مشــارکت جامعــه، آگاهی بخــش باشــد و بــه عنــوان بخشــی از فرآیندهــای جلــب مشــارکت 
ــه همیــن ترتیــب مشــارکت  )در کنــار پژوهش هــای علمــی ســایر رشــته ها( اســتفاده شــود. ب
نیــز می توانــد بــه جــای تکیــه صــرف بــر ادراک ذی نفعــان، از پژوهش هــای علمــی دربــاره 
مســائل اجتماعــی بهره منــد شــود. پژوهــش علــوم اجتماعــی چیــزی فراتــر از مشــارکت ارائــه 
می دهــد و بــا کمــک بــه شناســایی پژوهــش مــورد نیــاز و اســتفاده از ایــن پژوهــش بــه عنــوان 
ــه  ــای اجتماعــی حاصــل از پژوهــش ب ــای داده ه ــرای مشــارکت، از مزای ــه ای ب اســاس و پای

ــود. ــد ش ــای ورودی بهره من ــوان داده ه عن
ایــن دســتورالعمل همچنیــن معیارهایــی را بــرای انتخــاب مشــاوران و همــکاران اتــا از 
نظــر صالحیــت، تجربــه و وابســتگی ســازمانی در نظــر گرفتــه اســت. عــالوه بــر ایــن مؤلفــان 
اصلــی اتــا موظــف هســتند تصریــح کننــد کــه گــزارش آنهــا فاقــد هرگونــه اطالعــات غلــط 
یــا گمراه کننــده اســت. بــر اســاس روال فعلــی، ایــن مالحظــات، الزامــی بــرای حامیــان بــه 
 وجــود نمــی آورد تــا از مشــاوران مســتقل اســتفاده کننــد و ایــن امــر موجــب آســیب پذیری 
ارزیابی هــا در برابــر درک ســوگیرانه می گــردد. بــا ایــن حــال وزارت برنامه ریــزی و 
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محیط زیســت اکنــون در حــال پژوهــش دربــاره شــیوه های بهبــود الزامــات عملــی حرفــه ای 
 .)NSW DPE, 2018( از طریــق مــرور گســترده ارزیابــی تأثیــرات محیط زیســتی اســت

نتیجه گیری
ــه  ــتورالعمل را ک ــک دس ــه ی ــه تهی ــوط ب ــای مرب ــه چالش ه ــود ک ــدد ب ــه درص ــن مقال ای
ــک  ــی درون ی ــرات اجتماع ــی تأثی ــه ارزیاب ــرای بهین ــول اج ــم و اص ــده مفاهی منعکس کنن
سیســتم برنامه ریــزی از پیــش موجــود باشــد، تشــریح کنــد. همچنیــن تــالش شــد تــا 
ویژگی هــای اصلــی دســتورالعمل جدیــد به ویــژه تضــاد آنهــا بــا روش قبلــی اجــرای اتــا در 
نیوســاوت ولز، توصیــف شــود. تیــم پــروژه از اصــول اجــرای بهینــه اتــا کــه حــاوی روش هــای 
مشــارکتی بــوده، بــه طــور فعــال بــه دنبــال نظرهــای متنــوع دربــاره دســتورالعمل و کاربــرد آن 
در پروژه هــای مهــم دولتــی اســت، بهــره بــرده اســت. یــک فرآینــد مشــارکتی همچنیــن بــه 
ــتورالعمل  ــت در دس ــه می بایس ــا ک ــرای ات ــدی اج ــای کلی ــایی جنبه ه ــروژه در شناس ــم پ تی
ــر نیازهــای ذی نفعــان پاســخگو باشــد.  ــد در براب ــا بتوان ــد ت ــده شــوند، کمــک می کن گنجان
تولیــد ایــن ســند عمومــی کــه چگونگــی پاســخگویی وزارت برنامه ریــزی و محیط زیســت 

ــت کــرده اســت. ــوا را تقوی ــد و محت ــن فرآین ــد بی ــد، پیون ــان می کن ــه مســائل را بی ب
ــی  ــای مبتن ــرای هدایــت ات ــادار ب ــی کــه دســتورالعمل، حاکــی از پیشــرفتی معن در حال
ــان  ــال، بی ــرای مث ــود دارد. ب ــت بهب ــوز قابلی ــر سیاســت اســت، برخــی از جنبه هــای آن هن ب
ــز و  ــیار ناچی ــتی، بس ــرات بهداش ــی و تأثی ــرات تجمع ــی تأثی ــاره ارزیاب ــتورالعمل درب دس
پراکنــده اســت و یــا مســئله حقــوق بشــر )Kemp & Vanclay, 2013( بــه دلیــل دشــواری  
ــا قوانیــن فعلــی در نیوســاوت ولز لحــاظ نشــده اســت. بــه  هم راســتا نمــودن ایــن موضــوع ب
ــی  ــر بازبین ــی ب ــی مبن ــترده تر، مالحظات ــی های گس ــام بررس ــا انج ــژه ب ــان و به وی ــرور زم م
ایــن دســتورالعمل بــه وجــود آمــده اســت. ایــن امــر فرصت هایــی را بــرای ادغــام ایده هــای 
ــه  ــر زمین ــش تغیی ــی چال ــتون )2014( یعن ــش پرس ــن چال ــه چهارمی ــن ب ــور و پرداخت نوظه

ــد. ــم می کن ــی فراه اجتماع
آزمــون تأثیــر ایــن دســتورالعمل، در تأثیرگــذاری آن بــر نحــوه اجــرای اتــا در نیوســاوت ولز 
و در نهایــت در پیامدهــای اجتماعــی پروژه هــای مرتبــط بــا منابــع بــر جوامــع محلــی متأثــر از 
ــتورالعمل را  ــه دس ــت ک ــده اس ــد ش ــن متعه ــاوت ولز همچنی ــت نیوس ــت. دول ــه اس ــا نهفت آنه
ــروژه  ــن پ ــم دهــد و از آموخته هــای ای ــع تعمی ــر از بخــش مناب ــه پروژه هــای مهــم فرات ــه کلی ب
اســتفاده کنــد. در ایــن میــان، مــا از پژوهشــگران کاربــردی و متخصصــان اتــا می خواهیــم تــا بــه 
دســتورالعمل جدیــد بــر اســاس زمینه هــای خــاص پروژه هــای مربــوط بــه خــود عمــل کننــد.
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گفت و گو
»پویا عالءالدینی«

دانشیار گروه برنامه ریزي اجتماعي 
دانشگاه تهران

سیستم ها در ایران یادگیری ندارند
گفت وگو: شیده اللمی





گفت وگو با »پویا عالءالدینی«
دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه تهران

سیستم ها در ایران یادگیری ندارند

گفت وگو: شیده اللمی

ــران  ــگاه ته ــی دانش ــوم اجتماع ــکده عل ــی دانش ــو هیئت علم ــی، عض ــا عالءالدین پوی
ــی،  ــع کارشناس ــی در مقط ــوم ریاض ــته های عل ــود را در رش ــالت خ ــت. تحصی اس
ــهری و  ــزی ش ــد و برنامه ری ــی ارش ــع کارشناس ــاد در مقط ــران و اقتص ــی عم مهندس
سیاســت گذاری در مقطــع دکتــری در دانشــگاه های آمریــکا بــه اتمــام رســانده 
ــهری  ــعۀ ش ــتۀ توس ــادکتری در رش ــدن دورۀ پس ــه گذران ــق ب ــن موف ــت. همچنی اس
در دانشــگاه ملــل متحــد در توکیــو شــده اســت. از زمینه هــای پژوهشــی مــورد 
ــهری   و  ــت ش ــای فرودس ــازی محله ه ــی، به س ــعۀ صنعت ــه توس ــوان ب ــه اش می ت عالق
ایجــاد اشــتغال و توانمندســازی اشــاره کــرد. عالءالدینــی همچنیــن ســابقه نســبتاً زیــاد 
همــکاری بــا ســازمان ملــل و بانــک جهانــی در انجــام پروژه هــای توســعه، از جملــه 
ارزیابی هــای اجتماعــی در ایــران، تاجیکســتان، جمهــوری آذربایجــان و برخــی 

ــورها دارد.   ــر از کش دیگ
در نخســتین شــماره مجلــه »ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی«، بــا او دربــاره چگونگــی 
اجــرای طرح هــای ارزیابــی تأثیــرات در ایــران در دهــه اخیــر و مســیری کــه تاکنــون 
ــن  ــد ای ــه بای ــت ک ــد اس ــم. او معتق ــو کرده ای ــده، گفت وگ ــی ش ــوزه ط ــن ح در ای
ــه  ــتی ها را واقع بینان ــوت و کاس ــاط ق ــرد و نق ــی ک ــادی بررس ــگاه انتق ــا ن ــیر را ب مس
مــورد توجــه قــرار داد و طرح هــای ارزیابــی تأثیــرات را بــا رویکردهــای خالقانــه و 
ــه کار گرفــت. ــگاه درســتش ب ــری از نیروهــای متخّصــص و کیفــی در جای بهره گی
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-  ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــه صــورت فراگیــر بیــش از یــك دهــه اســت کــه 
وارد ایــران شــده اســت. اگــر موافــق باشــید، بحــث را بــا بررســی همیــن مفهــوم 
آغــاز کنیــم؛ اینکــه ارزیابــی تأثیــرات از کجــا آغــاز شــده، در دنیــا چــه جایگاهــی 
دارد و در ایــران پــس از ایــن یــك دهــه و انــدی در چــه جایــی ایســتاده اســت؟

ــن  ــاده ای ــور س ــه ط ــث ب ــح بح ــا توضی ــم، ام ــه بگوی ــاره تاریخچ ــم در این ب ــن نمی خواه م
اســت کــه از یــک زمانــی بــه بعــد، انــواع پروژه هــای توســعه ای کــه در کشــورهای مختلــف 
ــه  ــعه، ب ــال توس ــورهای در ح ــه کش ــعه یافته و چ ــورهای توس ــه در کش ــد، چ ــام می ش انج
ــکالت  ــز مش ــتی و نی ــکالت محیط زیس ــژه مش ــد، به وی ــه  ش ــکالتی مواج ــا مش ــج ب تدری
اجتماعــی. بــه همیــن دلیــل و بــا توجــه بــه ایــن نتایــج، ایــن ایــده مطــرح شــد کــه چــرا قبــل 
ــم؟  ــه پیشــواز ایــن مشــکالت و شناســایی آنهــا نروی ــم، ب ــروژه ای را انجــام دهی از اینکــه پ
ــن بررســی ها نشــان دهــد کــه الزم نیســت بعضــی پروژه هــا انجــام شــود و  ــج ای شــاید نتای
در پروژه هایــی دیگــر هــم مشــکالت را کاهــش دهیــم. بنابرایــن یکــی از تبارشناســی  های 
ــام  ــدف انج ــرد و ه ــن رویک ــا ای ــورت و ب ــن ص ــه ای ــه ب ــی ک ــرات اجتماع ــی تأثی ارزیاب
ــردد؛  ــتی بازمی گ ــر محیط زیس ــای تأثی ــام ارزیابی ه ــه انج ــه، ب ــتگاه اولی ــود، در خاس می ش
چــون شــماری از اقدامــات توســعه ای در گــذر زمــان بــه تأثیــرات محیط زیســتی وحشــتناک 
و نگران کننــده ای منجــر شــد. بعدهــا همیــن ارزیابی هــا بــه ایــن نتیجــه رســید کــه وضعیــت 
ــا حوزه هــای از زندگــی مــردم مرتبــط اســت؛ اینکــه مــردم چــه می کننــد،  محیط زیســت ب
چگونــه عمــل می کننــد و بــه ایــن ترتیــب ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در کنــار توجــه بــه 

ــت. ــرار گرف ــت ق ــورد عنای ــا م ــتی پروژه ه ــرات محیط زیس تأثی
ــا  ــر ج ــود دارد و در ه ــعه یافته وج ــورهای توس ــم در کش ــری ه ــی های دیگ تبارشناس
ــی  ــترک ارزیاب ــع مش ــی و در واق ــه اصل ــا نکت ــودش را دارد. ام ــابقه خ ــا س ــن فعالیت ه ای
تأثیــر اجتماعــی، ایــن بــوده کــه پیــش از آنکــه پــروژه ای را بــرای اجــرا نهایــی کننــد، آن 
پــروژه مــورد بررســی قــرار گیــرد و آثــار ســوء احتمالــی را بشناســند و تعدیــل کننــد و آثــار 
مثبتــش را بــه حداکثــر برســانند. ماجــرا بــه بیــان ســاده و خالصــه ایــن بــوده اســت. وقتــی 
ــرات، بخشــی از چرخــۀ  ــی تأثی ــع ارزیاب ــد، در واق ــه بررســی را انجــام می دهی شــما اینگون
ــا  ــه از اینج ــد ک ــش رو داری ــی پی ــرای بررس ــدی را ب ــما فرآین ــود. ش ــروژه می ش ــرای پ اج
ــازی وجــود  ــده اســت؟« »چــه نی ــه وجــود آم ــروژه چــرا ب آغــاز می شــود: »اساســاً یــک پ
ــد  ــن اغلــب یــک فراین ــروژه ای منتهــی شــده اســت؟« بنابرای ــن پ ــه اجــرای چنی دارد کــه ب
سیاســی هــم وجــود دارد. منظــورم سیاســات اســت، بــه معنــای روابــط سیاســی، نــه سیاســت 

ــت گذاری.  ــای سیاس ــه معن ب
ــردم،  ــوراها، م ــی، ش ــدگان محل ــا. نماین ــه نیازه ــردد ب ــرا برمی گ ــل ماج ــن اص بنابرای
جامعــه مدنــی و کارشناســان، همــه اینهــا در شــکل گیری ایــن نیازهــا و صورت بنــدی 
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پروژه هــا نقــش دارنــد. یکــی از نتایــج کاری کــه قبــل از پــروژه انجــام می شــود، ایــن اســت 
ــا در  ــا اینکــه اگــر انجــام می شــود، ب ــروژه انجــام نشــود، ی ــد پ ــا ممکــن اســت بگوی کــه ی
نظــر گرفتــن مجموعــه ای از راهکارهــا باشــد. امــا کار بــه همیــن جــا تمــام نمی شــود. شــما 
بایــد در طــول پــروژه مراقــب باشــید کارهایــی کــه گفتــه و پیشــنهاد شــده، بــه چــه نتیجــه ای 
ــه؟ چــون آن راهکارهــا و پیش بینی هــا، قطعــی نیســت  ــا ن ــا انجــام می شــود ی می رســد؟ آی
ــاز  ــت و ب ــور اس ــم همین ط ــی ه ــار احتمال ــی آث ــت. بررس ــته اس ــرآوردی داش ــت ب و حال
ــر  ــات غی ــد. ممکــن اســت اتفاق ــی می افت ــروژه، چــه اتفاقات ــد کــه در طــول پ هــم نمی دانی
ــد.  ــر می کنن ــان تغیی ــب در طــول زم ــا اغل ــد. پروژه ه ــر ده ــروژه را تغیی ــه ای، مســیر پ مترقب

ــد.  ــر می کن ــان تغیی ــا گستره ش ــد، ی ــع نمی رس ــه موق ــارات ب ــاًل اعتب مث
از ایــن رو در ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، ایــن موضــوع مطــرح می شــود کــه فعالیــت 
ــخصاً  ــران مش ــرم در ای ــه نظ ــا ب ــود. ام ــام ش ــروژه انج ــد پ ــن و بع ــل، حی ــد قب ــی بای ارزیاب
دربــاره ایــن ماجــرا، بدفهمــی ایجــاد شــده اســت و بــه دلیــل ایــن بدفهمــی، گســترۀ مطلــوب 
فعالیت هــای ارزیابــی اجتماعــی اغلــب بــد تعریــف شــده اســت. البتــه مســئله خــود قــدری 
پیچیــده  اســت. اگــر یــک تیــم در ابتــدا مطالعــه ارزیابــی را انجــام داده و گفتــه پــروژه بایــد 
ــال اســت؟ اگــر  ــا در تمــام مراحــل اجــرا هــم حاضــر و فع ــی اجــرا شــود، آی ــا مالحظات ب
نیســت، چــه کســی در زمــان اجــرا بایــد پــروژه را کنتــرل کنــد؟ ســؤال دیگــر ایــن اســت 
کــه اساســاً بحــث ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بایــد کجــا دیــده شــود. آیــا بایــد تبدیل شــود 
بــه بخشــی از فرایندهــای بوروکراتیــک و طــی آن اســمش را بگذاریــم پیوســت اجتماعــی 
و عــده ای بیاینــد صرفــاً گزارشــی آمــاده پیوســت مــدارک کننــد؟ چــه کســانی بایــد ایــن 
ــا اجــزای مختلــف فراینــد تصمیم گیــری و  ــی را انجــام دهنــد؟ رابطه شــان ب فعالیــت ارزیاب
سیاســت گذاری چطــور بایــد باشــد؟ در ایــران دربــاره اینهــا کمتــر فکــر شــده اســت. آیــا 
گروهــی کــه مطالعــات را انجــام می دهنــد، بــه انــدازه کافــی اســتقالل دارنــد؟ اگــر اعــالم 
ــوارد  ــیاری از م ــع در بس ــت؟ در واق ــر اس ــن امکان پذی ــا ای ــود، آی ــام نش ــروژه انج ــد پ کنن

ــت. ــر نیس امکان پذی

-  چرا امکان پذیر نیست؟
ــا در  ــدی پروژه ه ــای صورت بن ــل فراینده ــه در اص ــه اینک ــی دارد؛ از جمل ــل مختلف دالی
ــن اشــکال  ــر مشــارکتی اســت. خــود ای ــر دموکراتیــک و غی ــاً فرایندهــای غی ــران عموم ای
دارد؛ کســی از بــاال گفتــه اســت، فــالن کار را بکنیــد و ســفارش دهندگان مطالعــات ارزیابی 
تأثیــرات اجتماعــی در چنیــن شــرایطی، مجریانــی هســتند کــه در بهتریــن حالــت فقــط یــک 
ــم  ــن نمی گوی ــد. م ــان راه بیفت ــا کارش ــد ت ــروژه بگذارن ــه روی پ ــد ک ــت می خواهن پیوس
ــد  ــده اســت؛ شــاید هــم مثبــت باشــد و بگوین نتیجــه در چنیــن شــرایطی هــم کامــاًل بی فای
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شــما پیشــنهادهایتان را بدهیــد تــا کار مــا بهتــر شــود. امــا بــه طــور کلــی سیســتم هایی کــه بــا 
چنیــن فرایندهایــی کار می کننــد، عالقــه ای ندارنــد کــه تیمــی وارد شــود - ولــو بــه عنــوان 

پژوهشــگر - و بخواهــد بــه اصطــالح چــوب الی چرخــش بگــذارد.

-  دربــارۀ ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، ایــن نــگاه هــم وجــود داشــته کــه اتفاقــًا 
ممکــن اســت ایــن روش بتوانــد در کشــوری کــه بــه رغــم همــه تالش هــا، هنــوز 
بخــش عمــده فرایندهــا در آن غیــر دموکراتیــك و غیــر مشــارکتی اســت، تأثیــر 
ــات و  ــردآوری اطالع ــارکتی؛ از گ ــت مش ــی اس ــرات، روش ــی تأثی ــذارد. ارزیاب بگ
ــا اساســًا حــوزه بررســی اش کــه پیامدهــای اقدامــات  روش اجــرای کار گرفتــه ت
ــود.  ــامل می ش ــا آن را ش ــط ب ــای مرتب ــردم و بخش ه ــی م ــر زندگ ــعه ای ب توس
ــد اجــرای طرح هــای توســعه ای،  ــا در دهه هــای گذشــته و در فرآین در کشــور م
مــردم جــزء گروه هایــی بودنــد کــه بیشــترین آســیب ها را دیده انــد. شــاید دقیقــًا 
ــا نتایــج مــورد  بــه همیــن دلیــل اســت کــه بحــث ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی ب
ــرار  ــه ق ــورد توج ــردد، م ــی می گ ــود و معرف ــران می ش ــی وارد ای ــارش، وقت انتظ
ــت.  ــش اس ــکار نجات  بخ ــك راه ــن ی ــه ای ــد ک ــر می کنن ــا فک ــرد. خیلی ه می گی
ــرار  ــه ق ــورد توج ــی م ــت اجتماع ــث پیوس ــود، بح ــام می ش ــا انج ــا پژوهش ه ام
ــدر  ــن چق ــود. ای ــاز می ش ــا آغ ــد و نظره ــد و نق ــول می کن ــد اف ــرد و بع می گی
ناشــی از فرآیندهــای تصمیم گیــری متکــی بــه روش هــای غیــر دموکراتیــك اســت 

و چقــدر تأثیــر عوامــل دیگــر و آن عوامــل از نظــر شــما چیســت؟
ــود دارد.  ــی وج ــازمانی و محل ــل س ــار عوام ــاختاری در کن ــل س ــته عوام ــک رش ــاً ی طبیعت
بحــث ســازمان ها خیلــی مهــم اســت. در ســازمان های مختلــف در ایــران، رویه هــای 
ــد  ــل می کن ــورت عم ــک ص ــه ی ــاختار ب ــت کل س ــوان گف ــود دارد. نمی ت ــی وج متفاوت
ــوان بررســی  ــل را می ت ــن عوام ــورد ای ــه م ــورد ب ــی تأثیرگــذار هســتند. م ــل مختلف و عوام
کــرد. آثــار ســوء بحــث خویشــاوندپروری، فســادهای ســازمانی و پسرخاله دوســتی مطــرح 
ــه دیگــر کشــورها گســترده تر هــم هســت.  ــران نســبت ب اســت و ظاهــراً ایــن مســایل در ای
ــدف  ــد و ه ــعه ای ندارن ــخص توس ــداف مش ــوارد، اه ــی از م ــران در خیل ــازمان های ای س
ــد،  اصلی شــان ایــن اســت کــه افــرادی کــه پشــتوانۀ سیاســی و ایدئولوژیــک خاصــی دارن
در آنهــا ســر ســفره جمــع می شــوند و چــون فرآیندهــا دموکراتیــک نیســت، طبیعتــاً کســی 
هــم پاســخگو نیســت. کســی می توانــد ســال ها رئیــس اداره ای باشــد و کوچک تریــن کار 
مفیــدی هــم انجــام ندهــد؛ میلیاردهــا تومــان هــم هزینــه صــرف شــده باشــد. ایــن ســازمان ها 

ــد بپرســد چــرا. همــه اینهــا تأثیرگــذار اســت. ــد و کســی هــم نمی توان وجــود دارن
ایــن شــرایط در عیــن حــال بــا ســطح توســعه و امکانــات ایــران چنــدان ســازگار نیســت؛ 
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ــه مراتــب  یعنــی ایــن شــرایط بیشــتر مختــص کشــورهایی اســت کــه از ســطح توســعه اِی ب
پایین تــر از ایــران برخوردارنــد. امــا شــاید هــم قابــل انتظــار هســتند، چــون ایــران کشــوری 
اســت کــه پــول نفــت زیــادی دارد. ایــن پــول را توزیــع می کننــد و هــر کســی هــم ســهم 
ــذار  ــه اثرگ ــود دارد ک ــم وج ــری ه ــددی دیگ ــل متع ــه عوام ــار دارد. البت ــودش را انتظ خ
ــم  ــود داد. مــن فکــر می کن ــرل کــرد و وضــع را بهب ــوان کنت اســت. برخــی از آنهــا را می ت
ــول نفــت  ــا داشــتیم کــه پ ــی اســت، چــون دوره آن توهمــی کــه م ــان خوب شــاید اآلن زم
داریــم و می توانیــم آن را هــر طــور کــه می خواهیــم، خــرج کنیــم بــه ســر آمــده و ممکــن 
اســت کــه بخــش عمومــی ناگزیــر باشــد کــه بــا مــردم گفت وگــو کنــد. در ایــن شــرایط، 
دولــت و حاکمیــت بایــد پاســخگو شــوند و ناگزیرنــد فرآیندهــای تصمیم گیــری و اجــرا را 
شــفاف کننــد. بــه همیــن دلیــل می گویــم شــاید اآلن فرصــت خوبــی بــرای توجــه بیشــتر بــه 

مســئلۀ ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی باشــد.

-  در همیــن مقطــع بــه نظر می رســد که پیامدهــای اجتماعی ناشــی از توســعه نامطلوب 
ــای  ــال نارضایتی ه ــرای مث ــت. ب ــده اس ــکار ش ــران آش ــف ای ــق مختل ــم در مناط ه
ــری کــه در اهــواز  ــا شــرایط اخی ــان ی ــی در اصفه اجتماعــی ســاکنان مناطــق صنعت
ــعه  ــی توس ــر صنعت ــه از نظ ــی ک ــتیم؛ مناطق ــاهد هس ــتان ش ــهرهای خوزس ــر ش و دیگ
یافته انــد، امــا پیرامــون آنهــا فقــر، بیــکاری و انــواع مســائل اجتماعــی رشــد کــرده و بــه 
بــروز مســئله های اجتماعــی مختلفــی منجــر شــده اســت. بــرای مواجهــه با این شــرایط 
و بررســی اینکــه ایــن سیاســت های توســعه ای بــه چــه نتایجــی منجــر شــده اند و چطور 
می تــوان بخشــی از پیامدهــای نامطلوب را تعدیــل کــرد، ارزیابی تأثیــرات اجتماعی در 

چــه صورتــی و بــا چــه تغییراتــی در رویکــرد می توانــد کارســاز باشــد؟
مــن فکــر می کنــم ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی را بایــد در جایــگاه خــودش بــه کار گرفــت. 
بــه نظــرم بــرای پروژه هــای نســبتاً محدودتــر بخــش عمومــی  مناســب اســت، امــا اینکــه مثــاًل 
شــما بیاییــد سیاســت های کالن مملکتــی را بــا ایــن روش هــا بررســی کنیــد، درســت نیســت. 
عــالوه بــر ایــن ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی از نظــر عنــوان، ابهــام ایجــاد کــرده اســت. تأثیــر 
کــی، کجــا و چــی؟ ایــن ابهــام اجــازه داده کــه از ارزیابــی تأثیــرات، تفســیری بزرگ تــر از 

ــه شــود.  ــش ارائ ــا و ظرفیت های توانایی ه
مســئله دیگــری کــه گمراه کننــده بــوده، بررســی تأثیــرات قبــل و حیــن پــروژه اســت. 
منظــور از اینکــه تأثیــرات بایــد حیــن، قبــل و بعــد بررســی شــود ایــن اســت کــه مســئوالنی 
بایــد از زمــان طرح ریــزی تــا اجــرا در کنــار پــروژه باشــند؛ یعنــی بخشــی از فرآینــد نظارتــی 
باشــند، امــا اتفــاق دیگــری افتــاده اســت. مــا در پیونــد بــا چرخــۀ اجــرای پروژه هــا، چندیــن 
ــی  ــث ارزیاب ــدن بح ــزاف ش ــل گ ــه دلی ــا ب ــه اینه ــم ک ــی داری ــی و ارزش یاب ــوع ارزیاب ن
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تأثیــرات اجتماعــی کامــاًل مغفــول واقــع شــده اند. مثــاًل نیازســنجی، یکــی از آنهاســت و بــه 
ایــن پرســش پاســخ می دهــد کــه اساســاً ایــن پــروژه از کجــا یعنــی بــر اســاس چــه نیــازی 
ــن  ــی مــردم ای ــه درســتی انجــام شــده باشــد، یعن ــد. اگــر نیازســنجی ب ــه وجــود بیای ــد ب بای
ــب  ــا اغل ــران اصــاًل انجــام نمی شــود و پروژه ه ــا نیازســنجی در ای ــروژه را خواســته اند. ام پ
یــا از جیــب یــک نفــر درآمــده یــا برخــی دلســوزان حــس کرده انــد کــه فــالن پــروژه بایــد 

انجــام شــود. پیشــنهاد اولیــه آنهــا مبنــای درســتی نــدارد. 
بخــش دیگــر، مســئلۀ پایــش و ارزیابــی اســت. وقتــی پــروژه ای از نظــر اجــرا چنــد ســال 
زمــان می بــرد، بایــد بــه طــور منظــم پایــش و ارزیابــی شــود. نمی تــوان و نبایــد پــروژه را رهــا 
کــرد. اینجــا دقیقــاً همــان جایــی اســت کــه نتایــج و پیشــنهادهای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعی 
ــد در  ــی بای ــرات اجتماع ــی تأثی ــنهادهای ارزیاب ــج و پیش ــع نتای ــرد. در واق ــرار بگی ــد ق بای
بخــش پایــش و ارزیابــی مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. عــالوه بــر اینهــا یکــی از مهم تریــن 
ــی اثربخشــی پروژه هاســت.  ــول اســت، ارزش یاب ــی مغف ــه کل ــران ب ــی کــه در ای موضوعات
غیــر از ایــن در ارتبــاط بــا همــه پروژه هــا، بحــث ارزیابــی کارآیــی اقتصــادی وجــود دارد 
کــه بــه ایــن پرســش پاســخ می دهــد کــه آیــا اجــرای ایــن پــروژه اصــاًل صــرف می کنــد؟ 
منظــورم از ارزیابــی اقتصــادی ایــن اســت کــه ایــن پــروژه از نظــر اعتبــاری کــه داشــته، آیــا 
ــن  ــا از ای ــی پروژه ه ــران بررس ــه؟ در ای ــا ن ــت ی ــانده اس ــع رس ــه مناف ــه جامع ــتر از آن ب بیش
منظــر هنــگام امکان ســنجی طبــق مفروضــات و حدســیاتی ممکــن اســت انجــام شــود، امــا 
ــور از  ــا در کش ــتر پروژه ه ــا بیش ــود. ام ــام نمی ش ــروژه انج ــان پ ــن و در پای ــت حی هیچ وق
ــود و  ــاز می ش ــروژه آغ ــد. پ ــه دارن ــه فاصل ــای اولی ــا پیش بینی ه ــرا ب ــدی اج ــر زمان بن نظ
قــرار اســت ســه ســاله بــه پایــان برســد، امــا در زمــان مــورد انتظــار پیــش نمــی رود. پانــزده 
ــزده  ــه نتیجــه می رســد. بنابرایــن تمــام محاســبات اقتصــادی تغییــر می کنــد. پان ســال بعــد ب
ــی  ــر منافع ــان دیگ ــروژه در آن زم ــع پ ــرده و در واق ــر ک ــه تغیی ــا در جامع ــد نیازه ــال بع س
ــه نتیجــه  ــم و ب ــن مســیر درســت حرکــت کنی ــم در ای ــرای اینکــه بتوانی ــا ب ــس م ــدارد. پ ن
ــوع  ــه ن ــته ب ــه بس ــم ک ــاز داری ــا نی ــا و ارزش یابی ه ــه ای از ارزیابی ه ــه مجموع ــیم، ب برس

ــه می شــوند.  ــه بقی ــروژه، برخــی از اینهــا دارای اهمیــت بیشــتری نســبت ب پ

-  یعنــی در برخــی پروژه هــا می تــوان از ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی صرف نظــر 
کــرد و ارزیابی هــای دیگــری انجــام داد؟

ــک  ــرد. ی ــاب ک ــتی انتخ ــه درس ــد ب ــوع بای ــه موض ــه ب ــا توج ــی را ب ــوع ارزیاب ــع ن در واق
مثــال می زنــم؛ شــما می خواهیــد پــروژه ای را بــا موضــوع آمــوزش شــهروندی اجــرا کنیــد. 
ــه  ــه نظــر مــن هزین ــی تأثیــرات اجتماعــی اســت؟ ب ــا اجــرای ایــن پــروژه نیازمنــد ارزیاب آی
ــن طــرح ممکــن  ــی اســت. ای ــرات اجتماعــی، بی معن ــی تأثی ــرای ارزیاب کــردن در اینجــا ب
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ــت  ــروژه ای اس ــهروندی، پ ــوق ش ــوزش حق ــود؟ آم ــر ش ــی منج ــج منف ــه نتای ــه چ ــت ب اس
کــه نتیجــه منفــی نــدارد. امــا آیــا بایــد نیازســنجی انجــام شــود دربــاره اینکــه کــه چــه نــوع 
آموزش هــای شــهروندی می بایســت ارائــه شــود؟ اینجــا پاســخ مثبــت اســت و حتمــاً بایــد 
انجــام شــود. ســؤال دیگــر اینکــه آیــا بایــد بــرای چنیــن پــروژه ای، ارزیابــی اثربخشــی انجــام 
داد؟ بلــه، بــرای اینکــه شــما بایــد بدانیــد کــه آموزش هایــی کــه ارائــه شــده، آیــا در عمــل 
هــم بــه درد می خــورد یــا نــه؟ یکــی دیگــر از موضوعــات ایــن اســت کــه وقتــی شــما بــرای 
ــی و  ــرات اجتماع ــی تأثی ــژه ارزیاب ــد، به وی ــام می دهی ــا را انج ــواع ارزیابی ه ــا، ان پروژه ه
ــای  ــروژه در ج ــک پ ــی ی ــرات اجتماع ــی تأثی ــه ارزیاب ــج آن ب ــی، نتای ــی اثربخش ارزش یاب
ــی  ــرات اجتماع ــی تأثی ــد ارزیاب ــور می توانی ــران چط ــما در ای ــد. ش ــک می کن ــر کم دیگ
انجــام بدهیــد و دربــاره آینــده حدس هایــی بزنیــد، اگــر ندانیــد کــه گذشــته چیســت؟ شــما 
وقتــی بــرای هیــچ کــدام از پروژه هــای مملکــت، ارزش یابــی اثربخشــی انجــام نمی دهیــد، 
نمی توانیــد دربــارۀ پروژه هــای آتــی هــم اظهارنظــری دقیــق کنیــد. بنابرایــن ارزیابــی 
ــه نــوع طرحــی کــه اجــرا می شــود - بایــد  پروژه هــا در چرخــۀ اجــرای پروژه هــا - بســته ب
انتخــاب شــده و اجــرا شــود. یکــی از نقایــص مهــم ایــن اســت کــه در جایــی کــه پروژه هــا 
از نظــر اثربخشــی بایــد مــورد بررســی قــرار گیرنــد، از ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی اســتفاده 
شــده، در حالــی کــه ابــزار مــورد اســتفادۀ ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــرای ســنجش دقیــق 

اثربخشــی، علیــل و ناکارآمــد اســت.

ــه عنــوان  ــه نظــر شــما بهتــر اســت کــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی ب -  یعنــی ب
یکــی از روش هــای ارزیابــی در چرخــه اجــرای پــروژه در جــای خــودش قــرار 

ــد؟  ــا باش ــر ارزیابی ه ــرۀ بزرگ ت ــی از زنجی ــرد و بخش گی
بلــه. مهــم ایــن اســت کــه بــرای مــا یادگیری هــا رخ دهــد کــه در نهایــت بــه مــرور زمــان اجــرای 
پروژه هــا و نتایجــی کــه بــه دســت می آیــد، بهتــر شــود. ایــن نکتــه مهمــی اســت کــه مــا نبایــد به 
طــور مــداوم از اول شــروع کنیــم. چــرا بایــد پنجــاه گــزارش ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی درباره 
ــم  ــان 17 شــهریور ه ــروژۀ پیاده راه ســازی خیاب ــت پ ــا در نهای پیاده راه ســازی داشــته باشــیم، ام

اجــرا شــود؟ پــس تأثیــر نتایــج مطالعــات پیشــین در اینجــا بــه چــه کاری آمــده اســت؟ 
ارزیابــی  انتظــار در بحــث  مــورد  از خروجی هــای مهــم و  بــه هــر حــال یکــی 
تأثیــرات اجتماعــی ایــن اســت کــه بررســی ها در نهایــت بــه چک لیســتی برســد کــه 
ــد.  ــم ببینن ــه اش را ه ــد و نتیج ــرا کنن ــد آن را اج ــی بتوانن ــش عموم ــت اندرکاران بخ دس
بــرای مثــال اگــر قــرار اســت اینجــا پــروژه پیــاده راه اجــرا شــود، شــما چنــد وقــت قبــل بایــد 
ــد و چــه اتفاقــی برایشــان  ــه مــردم بگوییــد کــه آنهــا چــه بایــد بکننــد و چــه نقشــی دارن ب
ــرات اجتماعــی انجــام شــده،  ــی تأثی ــب ارزیاب ــد. تعــدادی از پروژه هایــی کــه در قال می افت
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اصــاًل بــه ایــن چک لیســت ها نرســیده اند و بعــد بــه جــای آن، دوبــاره و چندبــاره ارزیابــی 
تأثیــرات روی همــان ســنخ پروژه هــا انجــام شــده اســت. اینجــا نکتــه بســیار مهمــی وجــود 
ــرد.  ــاد نمی گی ــتم ی ــه سیس ــتند ک ــه هس ــد، متوج ــران کار کرده ان ــه در ای ــانی ک دارد؛ کس
حرفــی را کــه همیــن امــروز دربــاره ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــه شــما می زنــم، ده ســال 
قبــل هــم زده ام؛ امــا سیســتم در کشــور مــا، کوچک تریــن یادگیــری نداشــته، چــرا؟ چــون 
ــت. ــه روِز اول اس ــان همیش ــتم، زم ــن سیس ــرای ای ــد و ب ــی نمی کن ــری را ط ــد یادگی فرآین

-  گفتیــد کــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در ایــران بــا بــار ســنگین تری از آنچــه در 
توانــش بــود، مواجــه شــد یــا از آن، انتظاراتــی باالتــر از حــد ظرفیتــش بــه وجــود 
آمــد و بنابرایــن چــون نتوانســته بــه این انتظــارات پاســخ بدهــد، از نظــر کارآمدی و 
دســتیابی بــه نتایــج مــورد انتظــار، مــورد انتقاد قــرار گرفتــه اســت. این مســئلۀ مهمی 
اســت کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد. در ســال های گذشــته، برخــی افــراد می گفتنــد 
ــال پیامدهــای اجتماعــی ناشــی از تصمیم هــای کالن  ــرای مث ــم ب ــا می توانی کــه م
دولتــی را هــم بســنجیم. مثــاًل دربــاره همیــن ماجــرای بنزیــن، عــده ای نقــد کردنــد 
ــه  ــی را ب ــای منف ــد، پیامده ــام می ش ــرات انج ــی تأثی ــر ارزیاب ــه اگ ــته اند ک و نوش
ایــن شــدت شــاهد نبودیــم. شــما ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی را در بخشــی از همان 
زنجیــره ارزیابی هــا کــه توضیــح دادیــد قــرار دادیــد، در حالــی کــه ایــن رویکــرد 
ــه عنــوان یــك  ــی تأثیــرات ب ــل ایــن تحلیــل شــما وجــود دارد کــه ارزیاب در مقاب
ــته ای  ــی میان رش ــه نوع ــد، ب ــتفاده می کن ــف اس ــای مختل ــه از روش ه ــی ک بررس
اســت و بایــد بــا گروهــی متشــکل از متخصصــان مختلــف کار کنــد و توانایــی ایــن 
ــادی و... را  ــتی و اقتص ــی، محیط زیس ــای اجتماع ــه پیامده ــد ک ــته باش ــد داش را بای

بســنجد. ایــن رویکــرد را چطــور تحلیــل می کنیــد؟
 منظــور مــن مشــخصاً ایــن اســت کــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی نبایــد جایگزیــن ارزیابــی 
ــی،  ــرات اجتماع ــی تأثی ــرای ارزیاب ــود. ب ــا ش ــد آنه ــادی و مانن ــی اقتص ــی، ارزیاب اثربخش
ــده  ــه ش ــران تجرب ــون در ای ــه تاکن ــه ای ک ــا روی ــت. ب ــده اس ــی ش ــی پیش بین ــۀ خاص روی
ــواب داد.  ــار ج ــورد انتظ ــش های م ــیاری از پرس ــه بس ــوان ب ــت، نمی ت ــود اس و االن موج
بلــه، ممکــن اســت ایــن مهارت هــا در یــک نفــر جمــع باشــد کــه از ابعــاد مختلــف یــک 
موضــوع را ببینــد و مســلط باشــد. حتــی ایــن فــرد ممکــن اســت بتوانــد پیامدهــای اجتماعــی 
ــی های  ــد بررس ــی نیازمن ــه ارزیاب ــاً اینگون ــا حتم ــنجد. ام ــم بس ــن را ه ــت بنزی ــش قیم افزای
گســترده تر اســت و مســتلزم اســتفاده از روش هــای مختلــف. امــا ارزیابــی تأثیــرات 
ــای  ــخص، جواب ه ــوع مش ــن موض ــد در ای ــی اش نمی توان ــدی فعل ــا صورت بن ــی ب اجتماع

ــه همــه ســؤاالت مــا بدهــد. درســتی ب
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ــی در  ــرات اجتماع ــی تأثی ــرای ارزیاب ــیوه اج ــه ش ــما ب ــد ش ــا نق ــا اینج -  آی
ــه کــه در ســال های گذشــته در ایــران انجــام شــده و اگــر  ایــران اســت، آنگون
ــود،  ــر ش ــی نزدیك ت ــتانداردهای جهان ــه اس ــرا ب ــدی کار و روش اج صورت بن

ــود؟ ــد ب ــش خواه اثربخ
ــد مشــخصی دارد.  ــه طــور کلــی رون ــه، مــن ایــن را هــم نمی گویــم. ارزیابــی تأثیــرات ب  ن
یــک روال مشــخص و تعریف شــده کــه بایــد پــروژه طــی آن بررســی شــود. سیاســت های 
کالن را بایــد بــا روش هــای دیگــری بررســی کــرد. نــه اینکــه روش هــا در ایــن دو بررســی 
ــت  ــرار اس ــی ق ــا وقت ــود دارد. ام ــتراکاتی وج ــد؛ اش ــاوت باش ــل متف ــور کام ــه ط ــم ب ــا ه ب
سیاســت های مربــوط بــه افزایــش قیمــت بنزیــن ســنجیده شــود و موضوعاتــی از ایــن دســت 
کــه تحــت تأثیــر مســائل پیچیــده سیاســی و اقتصــادی کالن هســتند، از نظــر ســازوکارهای 
ــی  ــه نظــرم از حــوزه ارزیاب ــاز اســت کــه ب ــری نی ــه پژوهش هــای بزرگ مقیاس ت ــی ب اجرای

تأثیــرات اجتماعــی فراتــر مــی رود. 

-  آنچــه در ســال های گذشــته در حــوزه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در ایــران 
انجــام شــده را چطــور می بینیــد؟ بــه مــا چــه آورده ای داده، چــه کاســتی هایی 

داشــته و اکنــون در کجــا ایســتاده اســت؟
 شــاید کســانی کــه خیلــی بیشــتر درگیــر اجــرای ایــن پروژه هــا بودنــد، بهتــر بتواننــد بــه ایــن 
ســوال جــواب دهنــد. مــن فقــط ناظــر چنــد پــروژۀ محــدود بــوده ام. در ابتــدا کــه قــرار بــود 
بحــث ارزیابــی تأثیــرات در ایــران انجــام شــود، مشــارکتی در کارهــا داشــته ام، بــا نقدهــای 
خــودم کــه بخــش عمــده آنهــا هــم بــه جایــی نرســید. در دوره هــای دیگــر هــم چــون مــن 
ــدن  ــذف ش ــن ح ــدم. ای ــذف ش ــد ح ــن فراین ــاًل از ای ــودم، عم ــا ب ــی از رویه ه ــد بخش منتق
ــژه ای  ــن شــرایط وی ــال گرفت ــه دنب ــا ب ــژه اینکــه م ــا دارد، به وی ــه هــر حــال معن ــراد هــم ب اف
ــری  ــی مؤثرت ــه فرآیندهــای اجرای ــود کــه ب ــن ب ــرای ای ــا ب ــم. انتقاده ــان نبودی ــرای خودم ب

برســیم و بــه نوعــی انتقــال تجربــه اتفــاق بیفتــد. 
امــا چنــد نکتــه را در پاســخ بــه ســؤال شــما می توانــم بگویــم. یکــی از مشــکالتی کــه 
ــه  وجــود دارد ایــن اســت کــه در فرآینــد اجــرای ارزیابــی تأثیــرات، پروژه هــا را تبدیــل ب
ــذار  ــین ها واگ ــی از تکنس ــه یک ــدام را ب ــر ک ــب ه ــد و اغل ــک کردن ــای کوچ فعالیت ه
کردنــد. در حالــی کــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی نیازمنــد مهــارت بــاال، خالقیـّـت و میــزان 
مشــخصی از تســلط بــه علــوم اجتماعــی اســت. نیــاز بــه فــردی دارد کــه بتوانــد مطالعــه را 
ــی  ــازار کار ارزیاب ــرادی وارد ب ــا اف ــرد. ام ــش بب ــق پی ــور دقی ــه ط ــد و ب ــدی کن صورت بن
ــد  ــوق لیســانس بودن ــه، ف ــق معیارهــای اولی ــال طب ــرای مث ــرات اجتماعــی شــدند کــه ب تأثی
ــا ایــن ویژگی هــا  ــاًل دو ســال ســابقه کاری داشــتند. مســئله ایــن نیســت کــه افــرادی ب و مث
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نمی تواننــد یــا نبایــد کار کننــد. هــر کســی می توانــد وارد بــازار کار شــود، تجربــه 
کســب کنــد و در آینــده رشــد کنــد. مســئله ایــن اســت کــه فرآینــد ارزیابــی تأثیــر پــروژه 
ــرای  ــه اج ــکاری ب ــگاه پیمان ــر، ن ــئله دیگ ــت. مس ــی اس ــت و ناکاف ــکل، نادرس ــن ش ــه ای ب
پروژه هــای ارزیابــی تأثیــرات اســت. ایــن رویکــرد هــم قابــل انتقــاد اســت. فرآینــد کار در 
ــذار  ــر واگ ــراد دیگ ــه اف ــد و ب ــه کار را می گیرن ــت ک ــه ای اس ــه گون ــران ب ــرکت های ای ش
می کننــد. درســت اســت کــه در کارهــای ســاختمانی ممکــن اســت غیــر از ایــن چــاره ای 
نباشــد؛ امــا در حــوزه علــوم انســانی فــرق می کنــد و نقــش نیــروی انســانی در ایــن پروژه هــا 
بســیار مهــم اســت. شــما شــرکتی را در نظــر بگیریــد کــه ابتــدای کار، پنجــاه درصــد کل 
اعتبــار پــروژه را در جیبــش می گــذارد. نیــروی انســانی هــم نــدارد. از بیــرون یــک نفــر را 
جــذب می کنــد و کار را بــه او واگــذار می کنــد. نفــر دوم هــم نصــف پنجــاه درصــد مانــده 
ــه چنــد نفــر دیگــر. در نهایــت چنــد جلســه گفت وگــو  را برمــی دارد و باقــی را می دهــد ب
ــیاری از  ــد. بس ــه ها درمی آی ــن جلس ــم از ای ــی ه ــود و گزارش ــزار می ش ــان برگ ــا ذی نفع ب
پروژه هــای ارزیابــی تأثیــرات در ســال های گذشــته بــه ایــن شــکل اجــرا شــده اســت. ایــن 

ــد.  ــت کار نمی کنن ــا درس فرآینده
ممکــن اســت بپرســید کــه چــه فرآینــدی درســت کار می کنــد. وقتــی سیســتم ها دچــار 
فســاد می شــود و فــرد معتمــد و بــه اصطــالح ریــش ســفید نــدارد، ناگزیــر می شــوید ضوابــط 
ــان را در  ــاد کنیــد. ایــن ضابطه هــا، رانــت جدیــد ایجــاد می کنــد. شــما بایــد آدم هایت را زی
فرآینــد پــروژه درســت انتخــاب کــرده باشــید. مــا ضعــف نیــروی انســانی و ضعــف اخــالق 
ــد و  ــط دارن ــری ضواب ــط یک س ــی فق ــومی کنون ــان س ــاختارهای جه ــم. س ــه ای داری حرف
ــت اســت. یــک  ــن زمینه هــای ایجــاد ران ــن یکــی از اصلی تری ــد و ای آنهــا را تیــک می زنن
ــو  ــد از ت ــد. می گوی ــک را بزن ــن تی ــه همی ــت ک ــن اس ــا کارش ای ــته و تنه ــا نشس ــر آنج نف
خوشــم می آیــد و تیــک می زنــم و بــه آن یکــی می گویــد تــو پــول بــده، ایــن بخــش کار 
ــن  ــا آنهــا آشــنا هســتیم. حــل ای ــن دســت مســائلی کــه ب ــم و از ای را برایــت تیــک نمی زن

داســتان ها هــم اصــاًل چیــز ســاده ای نیســت. 

-  همه ساختارها و در کشورهای مختلف هم ممکن است دچار فساد شوند.
 حتمــاً همین طــور اســت. امــا ســاختارها در برخــی کشــورها بهتــر عمــل می کنــد و کمتــر 
ــام کار  ــرای انج ــد ب ــاختارها بای ــه س ــت ک ــن اس ــم ای ــوع مه ــد. موض ــاد می ده ــازۀ فس اج
خــوب بــه افــراد پرســتیژ بدهنــد. امــا در کشــورهای جهــان ســوم، کار خــوب اصــاًل اهمیتــی 
ــت.  ــده ای اس ــوزه پیچی ــت و ح ــی اس ــش عموم ــت گذاری بخ ــوزه سیاس ــن ح ــدارد. ای ن
ــه ایــن روز  ــد از خودمــان بپرســیم کــه اصــاًل چطــور می شــود کــه نهادهــای عمومــی ب بای
ــط دســت  ــوان آنهــا را ســالم کــرد؟ نهادهــای ســالم اینقــدر ضواب ــد و چطــور می ت می افتن
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ــری  ــار تصمیم گی ــد و اختی ــم می گیرن ــان تصمی ــردم خودش ــا م ــد و در آنه ــر ندارن و پاگی
باالتــری دارنــد. اگــر حــوزه ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی هــم تبدیــل شــود بــه حــوزه ای کــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــگاه ای ــا ن ــود. آی ــد ب ــده خواه ــد، بی فای ــورد می کنن ــا آن برخ ــی ب کیلوی
گــزارش صــد صفحــه ای از گــزارش ده صفحــه ای، فــارغ از اینکــه چــه می گوینــد، ارزش 
بیشــتری دارد؟ مســئله بحــث نــگاه کیفــی اســت و اینکــه از چــه نیروهایــی بــا چــه کیفیتــی و 
بــا چــه انتظاراتــی در ایــن حــوزه اســتفاده می شــود. چــه کســانی اآلن در ایــن حــوزه فعــال 
هســتند و بــا چــه رویکــردی کار می کننــد؟ آیــا همــان افــرادی نیســتند کــه پیشــتر بــا همیــن 

ــد.  ــاال آمده ان ــک ب ــاختارهای آکادمی ــی در س ــای کیلوی مقاله ه
بــه هــر حــال یکــی از مســائل مهــم در ســال های اخیــر در ایــن حــوزه ایــن اســت کــه 
بخشــی از افــرادی کــه وارد ایــن حــوزه شــدند، منافــع خودشــان را گســترش دادنــد و درآمد 
حاصــل از پروژه هــا را هــم بیــن دوســتان و رفقــای نزدیکشــان پخــش کردنــد و بــه تدریــج 
هــم ذهن هــا معیــوب شــد. بــه ایــن می گوینــد وابســتگی بــه مســیر؛ یعنــی صداهــا و نقدهــا 
ــد خــودش را  ــه مســیر وابســته شــده و نمی توان و نظرهــا شــنیده نمی شــود، چــون ذهن هــا ب
بیــرون از ایــن دایــره ببینــد. بنابرایــن فرآینــد معیــوب ادامــه پیــدا می کنــد. ایــن را بگویــم 
کــه مــن خــودم هیــچ ادعایــی نــدارم کــه بتوانــم اینهــا را حــل کنــم. امــا اینهــا نــکات مهمــی 
ــد مدنظــر  ــم، بای ــرات اجتماعــی فکــر می کنی ــی تأثی ــدۀ ارزیاب ــه آین ــا ب ــی م اســت کــه وقت

داشــته باشــیم.

ــی و  ــای علم ــاره مجله ه ــد درب ــه می خواهی ــد ک ــه گفتی ــروع مصاحب ــش از ش -  پی
همین طــور پیشــنهادهایتان بــرای مجلــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی صحبــت کنید.

ــاً  ــود دارد. مخصوص ــم وج ــا ه ــای م ــارۀ مجله ه ــم، درب ــث کردی ــه بح ــائلی ک ــن مس همی
مجله هــای علمــی و پژوهشــی مــا. بیشــتر ایــن مجله هــا درگیــر رانــت هســتند. اوالً 
تعدادشــان بســیار زیــاد اســت و مقــاالت ســطح پاییــن اســت و بــا ســفارش منتشــر می شــوند. 
در مجــالت علمــی هــم وضعیــت همــان شــرایط کیلویــی حاکــم اســت. بــرای مثــال فــردی 
ــد کــرده، ممکــن اســت بشــود ســردبیر یکــی از ایــن مجــالت،  ــه تولی ــو مقال کــه ســه کیل
ــداده و یــک کار درســت از او  ــق انجــام ن ــی کــه در تمــام زندگــی اش یــک تحقی در حال
نمانــده اســت. بســیاری از ایــن مجله هــا ایــن مشــکل را دارنــد و حتــی اگــر کســی بخواهــد 
مجلــه خــوب هــم درســت کنــد، بــاز هــم بــا مشــکل مواجــه می شــود؛ چــون وقتــی ســطح 
مجــالت و مقــاالت اینقــدر پاییــن آمــده اســت، جامعــه علمــی هــم همراهــی و بعضــاً درک 
ــا ایــن هــدف اســت کــه کیفیــت  نمی کنــد کــه اگــر اینجــا دارد ســخت گیری می شــود، ب
ــت خورده  ــه ای شکس ــه تجرب ــم ب ــه ای ه ــن مجل ــه چنی ــود ک ــن می ش ــه ای ــرود. نتیج ــاال ب ب
ــرای ارتقــای کیفیــت مقــاالت و ارتقــای  تبدیــل می شــود، چــون ســاختارهای انگیزشــی ب
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ــر اســت  ــن اســت کــه بهت ــه شــما ای ــرای مجل ــد. پیشــنهادم ب ــن رفته ان ــت داوری از بی کیفی
اســمش ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی نباشــد و بــه ایــن حــوزه محــدود نباشــد. عنوانــی فراگیرتــر 
انــواع ارزیابی هــا و پایش هــا از جملــه  انتخــاب کنــد و  تأثیــرات  از بحــث ارزیابــی 

ــده شــود. ــه دی ــن مجل ــم در ای نیازســنجی، اثر ســنجی و... ه

- از شما و فرصتی که برای این گفت وگو اختصاص دادید، متشکریم.



گزارش نشست

کندوکاوی در ماهیت 
خیابان الله زار و پیامدهای اجتماعی 

احیای آن
وحید خاکدان





گزارش نشست

»کندوکاوی در ماهیت خیابان الله زار و پیامدهای اجتماعی احیای آن«

تهیه و تنظیم: وحید خاکدان

ــای  ــران در راســتای ســامان دهی، به ســازی، نوســازی و احی ــات شــهرداری ته اقدام
ــی  ــوان یک ــه عن ــوان از آن ب ــه می ت ــران )ک ــهر ته ــی ش ــای قدیم ــی از خیابان ه یک
ــه  ــورد توج ــون م ــاز تاکن ــه از دیرب ــاد نمــود( ک ــران ی ــهر ته ــی ش ــای هویت از نماده
ــوان  ــا عن ــا نشســتی ب ــود ت ــه ای ب ــوده اســت، بهان ــف ب ــای مختل متخصصــان حوزه ه
ــا  ــای آن« ب ــی احی ــای اجتماع ــه زار و پیامده ــان الل ــت خیاب ــدوکاوی در ماهی »کن
همــت گــروه علمــی و تخصصــی ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی انجمــن جامعه شناســی 
ایــران و مشــارکت گــروه مطالعــات شنبه شــهر و مرکــز علمــی و تخصصــی ارزیابــی 
تأثیــرات اجتماعــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهاد دانشــگاهی 
در روز چهارشــنبه مــورخ 22 آبــان ســال 1398 در دانشــکده علــوم اجتماعی دانشــگاه 

ــران برگــزار گــردد. تهــران در ســالن اجتماعــات انجمــن جامعه شناســی ای

هدف هــای بیان شــده از ســوی مدیریــت شــهری در راســتای ســامان دهی، 
ــود: ــان نم ــر بی ــرار زی ــه ق ــوان ب ــان را می ت ــن خیاب ــای ای ــازی و احی ــازی، نوس به س

* احیای بافت تاریخی و فرهنگی خیابان الله زار
* بهبود منظر شهری و ایجاد فضای عمومی شهری 

* تغییرات در معماری و نشانه های شهری برای نمود بافت تاریخی خیابان الله زار
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* افزایش امنیت شهری و حذف فضاهای بی دفاع شهری
* گسترش فضای پیاده محور و بهبود پیاده راه ها

* غنی سازی اوقات فراغت شهروندان تهرانی
* ایجاد حیات جمعی شهروندان با بازتولید فضای تاریخی و فرهنگی خیابان الله زار

* ترویج روحیۀ گردشگری
* جذب سرمایه گذاران به این خیابان

* و...
در ایــن نشســت تــالش شــد تــا نخســت بــا بررســی پیشــینۀ شــکل گیری و فرآینــد تغییــرات 
ــرای  ــاره آن ب ــی درب ــناختی کل ــی، ش ــف تاریخ ــای مختل ــان در دوره ه ــن خیاب رخ داده در ای
حاضــران ایجــاد و در ادامــه بــه بررســی برخــی از پیامدهــای اجتماعــی تغییراتــی کــه مدیریــت 
شــهری در ایــن خیابــان انجــام داده، اشــاره شــود. بــه ایــن منظــور جنــاب آقــای مهنــدس مجیــد 
منصــور رضایــی، مؤســس و گــروه مطالعاتــی شنبه شــهر و جنــاب آقــای دکتــر هــادی برغمدی، 
مدیــر مرکــز علمــی و تخصصــی ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی بــا انجــام دو 

ســخنرانی بــه دو وجــه اشــاره شــده در این بــاره پرداختنــد.
ابتــدا آقــای مهنــدس منصــور رضایــی، ســخن خــود را دربــارۀ تهــران و ســیر تاریخــی 
ــان  ــد. ایشــان تقاطــع خیاب ــه امــروز آغــاز کردن ــا ب ــودن تهــران از دوره قاجــار ت پایتخــت ب

ــد: ــد و افزودن ــان انقــالب را دروازه زمــان تهــران خواندن ــا خیاب ــه زار ب الل
ــم.  ــه تجــدد را مشــاهده می کنی ــا گــذار از اینجــا، گــذر از ســنت ب »ب
ــک  ــران ی ــار، ته ــان قاج ــدارد. در زم ــود ن ــی وج ــناخت خوب ــران ش از ته
روســتای ســاده مثــل بقیــه روســتاها بــوده و در زمــان آقــا محمدخــان قاجار، 
ــرا در  ــه چ ــت ک ــؤال اینجاس ــا س ــود. ام ــل می ش ــت تبدی ــه پایتخ ــران ب ته
ــت، تهــران کــه در آن  ــر و مدنی ــروت، هن ــر از ث ــن آن همــه روســتای پ بی
زمــان یــک روســتای ســاده بــوده اســت، بــه پایتختــی برگزیــده می شــود؟ 
ــان تجــدد و  ــن جری ــه ای ــم و برســیم ب ــا محمدخــان بگذری از موضــوع آق
ــه ســه تــن از شــاهان اشــاره کنــم: فتحعلــی شــاه،  ــه زار، بایــد ب ــان الل خیاب
محمــد شــاه و ناصرالدیــن شــاه قاجــار کــه تجــدد شــهری، نتیجــه عملکــرد 
ناصرالدیــن شــاه اســت. در آن زمــان ایــن تجــددی کــه در تهــران در 
حــال رخ دادن اســت، ارتباطــی بــا تجــدد عمومــی کــه در حــال رخ دادن 
اســت، دارد. اینکــه بــه صــورت کلــی چــرا بــه آن تجــدد گفتــه می شــود، 
ناصرالدیــن شــاه بعــد از مالقــات بــا امیرکبیــر و تأســیس مدرســۀ دارالفنــون 
ــر بســزایی در توســعه شــهر داشــت،  توســط امیرکبیــر کــه ایــن مدرســه اث
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ــع بــود )امــروز  اولیــن نقشــه تهــران را تهیــه کــرد کــه چهــار کیلومتــر مرب
تهــران 750 کیلومتــر مربــع اســت(. در آن زمــان ناصرالدیــن شــاه از مدرســه 
ــه  ــی و ب ــا الگــوی اروپای تهــران می خواهــد کــه طــرح توســعه تهــران را ب
ــان  ــعه، خیاب ــرح توس ــن ط ــد. در ای ــاده کن ــوی آم ــخص فرانس ــور مش ط
تحــت عنــوان راه، معبــر و... جایــگاه بســیار مهمــی پیــدا می کنــد، چــرا کــه 
ــان، شــهر را گســترش می دهــد؛ وســعت تهــران را از چهــار کیلومتــر  خیاب

مربــع بــه نــه کیلومتــر مربــع تغییــر داد«.
ایشان در ادامه بیان داشتند که:

ــا بــه وجــود آمــدن مغازه هــا، در جــداره خیابــان اللــه زار،  »در ایــن دوره ب
کاربــری مســکونی - تجــاری پدیــد می آیــد و بــه ســمت الگــوی اروپایــی 
ــی،  ــن گل فروش ــل اولی ــه مث ــای مدرنیت ــیاری از جلوه ه ــی رود. بس ــش م پی
ــن دوره  ــن پاســاژ و... در ای ــن ســینما، اولی ــر، اولی ــن تئات ــه، اولی ــن کاف اولی
ــوی  ــت پهل ــکل گیری حکوم ــان ش ــه زار در زم ــود. در الل ــدار می ش پدی
در ســال 1304 و روی کارآمــدن رضاشــاه، یــک جریــان اقتدارگــرا شــکل 
می گیــرد. معماری هــای آن دوره بیانگــر تجلــی ایــن نــگاه اقتدارگراســت. 
ــه نشــان دهنده  ــه و کاف ــر، ســینما، چاپخان وجــود تعــداد زیــادی ســالن تئات
ــی  ــوه مهم ــان، وج ــن خیاب ــت. ای ــه زار اس ــان الل ــودن خیاب ــال ب ــا و فع پوی
بــرای تهــران دارد کــه یکــی از آنهــا وجــه معمــاری اســت. در دهــۀ 1310 
ــل مارکــوف  ــم؛ مث ــران داری ــا معمــاران درجــه یکــی را در ای ــا 1330، م ت
ــرون  ــد بی ــی می کنن ــه را نمایندگ ــان مدرنیت ــه جری ــی ک ــه از دل مدارس ک
آمده انــد. همچــون مدرســه هنرهــای زیبــای پاریــس، ایــن معمــاران بــرای 
معمــاری ســاختمان های خیابــان اللــه زار بســیار توانمنــد بودنــد. ایــن 
ــری در  ــار هن ــق آث ــکان خل ــا ام ــه آنه ــود ب ــاالی خ ــیل ب ــا پتانس ــان ب خیاب
معمــاری مــدرن آن دوره را مــی داد. یکــی دیگــر از جریاناتــی کــه در ایــن 
ــت.  ــن فکری اس ــا روش ــینی و ی ــان کافه نش ــت، جری ــود داش ــان وج خیاب
در پیــش از دهــه 1320،  کافه هــای تهــران در اللــه زار، فضایــی بــرای 
ــات  ــرای مالق ــی ب ــط جای ــود و فق ــی ب ــان فرهنگ ــک جری ــکل گیری ی ش
ــان از آن  ــن خیاب ــه ای ــری ک ــان دیگ ــت. جری ــوده اس ــوردن نب ــذا خ و غ
ــه زار  ــینما در الل ــادی س ــداد زی ــت. تع ــان سینماس ــد، جری ــتیبانی می کن پش
وجــود داشــت کــه اولیــن فیلــم ایرانــی بــه نــام »دختــر لــر« در ایــن ســینماها 

نمایــش داده می شــود.
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ــل.  ــد هت ــام گران ــه ن ــر وجــود دارد ب ــه زار، هتلــی بی نظی ــان الل در خیاب
ــران  ــی اســت در ای ــدود خیابان های ــه مع ــه زار از جمل ــان الل ــن خیاب همچنی
ــوان موســیقی  ــا عن و جهــان کــه موســیقی در آن اجــرا می شــده اســت و ب

اللــه زار معــروف بــوده اســت.
ــد  ــورد، تولی ــم می خ ــه چش ــان ب ــن خیاب ــه در ای ــری ک ــوع دیگ »موض
مجــالت بــود. بســیاری از مطبوعــات مثــل کیهــان، مطبعــه فــاروس و دیگــر 
ــه  ــم ک ــن برس ــه ای ــم ب ــوع می خواه ــد. در مجم ــا بودن ــا در اینج روزنامه ه
ــکل گیری  ــد و ش ــروع ش ــه ش ــه زار چگون ــان الل ــالل خیاب ــان اضمح جری
آن چگونــه شــروع شــد؟ ایــن ســؤال را بایــد اینگونــه پاســخ داد کــه اگــر 
اللــه زار خــودش ماحصــل جریــان تجــدد بــود، خــودش هــم قربانــی ایــن 
تجــدد شــهری اســت. ایــن بــه آن معناســت که با توســعۀ تهــران، ســینماهای 
ــل  ــی مث ــدی در دهــه چهــل و پنجــاه ســاخته می شــود، در خیابان های جدی
تخــت جمشــید، ولیعصــر، یوســف آباد و... . همچنیــن کافه هــای جدیــدی 
ــث  ــر باع ــن ام ــود. ای ــاخته می ش ــدی س ــای جدی ــود؛ هتل ه ــاخته می ش س
ــه جاهــای دیگــری  ــه زار وجــود داشــت، ب می گــردد خدماتــی کــه در الل
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــال 57 )ب ــالب س ــود. از انق ــل ش ــش منتق ــل تجری مث
معمــوالً بعــد از هــر انقالبــی، نمادهــای حکومــت قبلــی از بیــن بــرده 
ــه  ــه فســاد، هرگون ــد هرگون ــوان کالب ــه عن ــه زار ب ــان الل ــه خیاب می شــود( ب
فحشــا و هرگونــه امــر ناپســند حملــه می شــود و تمــام مشروب فروشــی ها، 
کاباره هــا و مراکــز فســاد بســته می شــود. امــا در کنــار اینهــا ســینما، تئاتــر، 
کتاب فروشــی ها هــم تعطیــل می شــود و ایــن جریــان بــه همــه چیــز بســط 
ــد از  ــی بع ــان جابه جای ــک جری ــا ی ــا ب ــاس م ــن اس ــر همی ــد. ب ــدا می کن پی
انقــالب در ایــن خیابــان مواجــه هســتیم کــه فروشــندگان لــوازم الکتریکــی 

ــا امــروز هــم وجــود دارد«. در آنجــا مســتقر می شــوند کــه ت
آقــای رضایــی در پایــان ســخنان خــود بــه مقایســۀ خیابانــی در ترکیــه بــا اللــه زار کــه 
ــان  ــاره بی ــه و در این ب ــد پرداخت ــر دارن ــا یکدیگ ــا ب ــی از ویژگی ه ــباهت هایی در برخ ش

داشــتند:
ــد  ــام اســتکالل )اســتقالل( کــه مانن ــه ن ــه وجــود دارد ب ــی در ترکی »خیابان
خیابــان اللــه زار یــک دوره افــول دارد و تمــام ســاختمان های ارزشــمندش 
ــای  ــه جاه ــش ب ــام صاحبان ــود و تم ــده ب ــل ش ــدی تبدی ــاری و تولی ــه انب ب
دیگــری مهاجــرت کــرده  بودنــد. تــا ســال 1992، خیابــان اســتکالل 
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ت  خیابان الله زار و پیامدهای اجتماعی احیای آن
ت - کندوکاوی در ماهی

ش نشس
گزار

خرابــه ای بــود ماننــد اللــه زار مــا. امــا در ســال 1992، دانشــگاه »آی تی یــو« 
ــای  ــه نم ــد ک ــم می گیرن ــهرداری تصمی ــا و ش ــی از »ان جی او« ه ــا برخ ب
مغازه هــای  از صاحبــان  و  تعمیــر کننــد  را  جلــوی همــه ســاختمان ها 
ــار  ــد، درخواســت می شــود کــه ب ــه خــارج مهاجــرت کردن قدیمــی کــه ب
دیگــر بــه ایــن خیابــان برگردنــد و کســب و کار خــود را احیــا کننــد و ایــن 
ــه پیاده راهــی زیبــا تبدیــل می شــود. ایــن همــکاری میــان بخــش  ــان ب خیاب
ــی موجــب شــده اســت کــه  ــی و نهادهــای مردم خصوصــی، بخــش دولت
ایــن خیابــان بــه یکــی از مکان هــای گردشــگری ایــن کشــور تبدیــل شــده 
ــد«. ــذب نمای ــود ج ــه خ ــی ب ــی و خارج ــگر داخل ــا گردش ــاالنه میلیون ه و س

ــم  ــه گزارشــی از تصمی ــا ارائ ــر هــادی برغمــدی، سخنانشــان را ب ــای دکت ــه آق در ادام
ــه  ــی ب ــا نگاه ــا ب ــرد ت ــالش ک ــود و ت ــاز نم ــه زار آغ ــان الل ــاره خیاب ــهری درب ــت ش مدیری
ــال  ــه س ــا ب ــی از آنه ــه برخ ــان ک ــن خیاب ــاره ای ــده درب ــای گرفته ش ــات و تصمیم ه اقدام
1380 مربــوط می شــده اســت، بــه آنچــه موجــب شــده مدیریــت شــهری امــروز دســت بــه 

ــتند: ــان داش ــاره بی ــان در این ب ــد. ایش ــاره نمای ــد، اش ــان بزن ــن خیاب ــی در ای اقدامات
 »شــهرداری منطقــه 12 تهــران در ایــن خیابــان پیــش از هــر اقدامــی تصمیــم 
گرفــت تــا پیامدهــای اقــدام خــود را بســنجد و مشــخص کنــد کــه بــا ایــن 
ــرای کســبه، ســاکنان، موتوری هــا و ســایر  ذی نفعــان  ــدام، چــه اتفاقــی ب اق
ــا  ــه ات ــوط ب ــی مرب ــروه پژوهش ــی، گ ــع زمان ــن مقط ــاد. در ای ــد افت خواه
)ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی( وارد میدان شــد. در نخســتین اقــدام، برآوردی 
کــه مــا بــه دســت آوردیــم، چیــزی حــدود 5700 واحــد فعــال در اللــه زار و 
حومــه آن در حــال فعالیــت بودنــد کــه بایــد مــورد بررســی قــرار می گرفتنــد. 
ــا  ــی، تطبیقــی و پیمایــش ب ــه فضــا، مطالعــات اســنادی، میدان بعــد از ورود ب
گروه هــای مختلــف انجــام شــد و در ایــن راســتا مصاحبه هــای فــردی 
ــورایاران،  ــی، ش ــه الکتریک ــون اتحادی ــال همچ ــای فع ــئوالن، نهاده ــا مس ب
متخصصــان ایــن حــوزه، نهادهــای فعــال در اللــه زار، ســازمان های ذی نفــع 

ــت«. و... صــورت پذیرف
ــداد  ــد، تع ــاره نمودن ــه آن اش ــان ب ــه ایش ــش ک ــن پژوه ــم در ای ــکات مه ــه ن از جمل
فــراوان پژوهش هــای انجــام شــده در حوزه هــای مختلــف دربــاره ایــن خیابــان بــوده 
ــرای  ــان را ب ــن خیاب ــت ای ــویی اهمی ــات از س ــدد مطالع ــن تع ــان، ای ــر ایش ــه از نظ اســت ک
متخصصــان حوزه هــای مختلــف نشــان می دهــد و از ســوی دیگــر نشــان از آن دارد کــه در 
دوره هــای مختلــف مدیریتــی، ایــن خیابــان و اصــالح و یــا تغییــر در وضعیــت آن از جملــه 
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ــان  ــه و در بی ــر برغمــدی در ادام ــای دکت ــوده و هســت. آق ــران شــهری ب دغدغه هــای مدی
ــان داشــتند: ــات اســنادی خــود بی برخــی از مطالع

»بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از مطالعــات اســنادی، برتــری پیــاده بــه 
ســواره در اللــه زار واقعیتــی بــود کــه بــا کلیــه اســناد باالدســتی همخوانــی 
دارد. بنابرایــن منــع قانونــی بــرای ایــن موضــوع وجــود نــدارد. حتــی 
بــه  طــور مشــخص در اســناد باالدســتی اشــاره شــده اســت کــه ایــن خیابــان 

ــه پیــاده راه تبدیــل شــود«. بایــد ب
از جملــه نکاتــی کــه ایشــان در ســخنان 
خــود بــه آن اشــاره نمودنــد، اشــاره بــه 
برخــی نتایــج حاصــل از سرشــماری نفــوس 
ــت.  ــوده اس ــدوده ب ــن مح ــکن در ای و مس
ــان داشــتند کــه جــذب جمعیــت  ایشــان بی
ســاکن و جلوگیــری از مهاجــرت از جملــه 
مســائل مهــم بــرای مدیــران شــهری منطقــه 
12 شــهرداری تهــران از ســال های گذشــته 
ــه  ــکنه ب ــدن از س ــی ش ــت و خال ــوده اس ب
عنــوان یکــی از مســائل ایــن منطقــه مطــرح 
بــوده اســت. امــا بــا توجه بــه دو سرشــماری 
اخیــر، ایــن منطقــه افزایــش جمعیــت داشــته 
چنــد  هــر  اســت.  بــوده  مهاجرپذیــر  و 
بررســی علــت مهاجرپذیــری ایــن منطقــه، 
پژوهشــی مســتقل را می طلبــد، بایــد در 
کنــار اقدامــات شــهرداری در ایــن منطقــه، 
اقتصــادی و ســختی ســکونت و  عامــل 
در  نیــز  را  مناطــق  گرانــی آن در ســایر 

شــمار متغیرهــای مؤثــر بــر ایــن رخــداد قلمــداد نماییــم. آنچــه در ایــن بیــن قابــل تأمــل اســت، 
کاهــش جمعیــت محلــه اللــه زار - فردوســی در ایــن وضعیــت )یعنــی افزایش جمعیــت منطقه 
12 شــهرداری تهــران( اســت. ایــن کاهــش جمعیــت زمانــی کــه در کنــار تغییر نســبت جنســی 
ــرد، نشــان  ــرار می گی ــوار ق ــان و همچنیــن افزایــش بعــد خان ــه زن و افزایــش مــردان نســبت ب
ــه  ــه دارد ک ــن محل ــین در ای ــای کارگرنش ــاالً خانه ه ــردی و احتم ــای مج ــش خانه ه از افزای

ــران شــهری اســت. ــد توجــه بیشــتر مدی نیازمن
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ت  خیابان الله زار و پیامدهای اجتماعی احیای آن
ت - کندوکاوی در ماهی

ش نشس
گزار

دکتر برغمدی درباره سایر نتایج این طرح اضافه کردند:
»در نیازســنجی ای کــه مــا انجــام دادیــم، مشــخص شــد کــه ایــن 
ــوده  ــه زار ب ــبه در الل ــای کس ــزء دغدغه ه ــر ج ــازی معاب ــازی و نوس به س
اســت. در حــوزۀ هویــت شــهری، ســازمان های زیــادی پــای کار هســتند. 
بــه عنــوان مثــال ســازمان میــراث فرهنگــی تــالش دارد تــا اللــه زار را ثبــت 
ــرات  ــه تغیی ــد ب ــدام می توان ــن اق ــا ای ــد اســت کــه ب ــد و معتق تاریخــی کن
ــد«. ــظ نمای ــاارزش را حف ــای ب ــان داده، بناه ــان پای ــن خیاب ــدی در ای کالب

ایشــان همچنیــن از کشــف و بررســی برخــی آســیب های اجتماعــی در کوچــه و 
پس کوچه هــای اللــه زار خبــر داده، بیــان داشــتند کــه بــر اســاس مشــاهدات گــروه پژوهــش 
ــن مســائل و آســیب ها را  ــی برخــی از ای ــوان فراوان در روزهــا و ســاعت های خاصــی می ت
ــال  ــه  طــور مث ــاره لکه هــا و مراکــزی شناســایی شــده اســت. ب مشــاهده نمــود کــه در این ب
ــا وجــود داشــته کــه از  ــواد و روســپیگری در برخــی از مکان ه ــروش م ــی، ف کارتون خواب
آن جملــه می تــوان بــه کوچــه باربــد و کوچــه نوشــین اشــاره نمــود. ســایر ایــن لکه هــا نیــز 
روی تصویــری مشــخص و در اختیــار مســئوالن شــهری قــرار گرفتــه اســت تــا در به ســازی، 

نوســازی و احیــای ایــن خیابــان بــه ایــن مــوارد نیــز توجــه گــردد.
ــاره  از جملــه نکاتــی کــه در ســخنان ایشــان وجــود داشــت، ضعــف اطالع رســانی درب
فعالیت هــای انجام شــده در ایــن خیابــان بــود. ایــن ضعــف اطالع رســانی هــم دربــاره کســبه 
و عابــران از آنچــه قــرار اســت رخ دهــد بــوده اســت و هــم نهادهــا و ســازمان های حاضــر 
در خیابــان و یــا ذی نفــع. بســیاری از نهادهــای مرتبــط بــا موضــوع همچــون میــراث فرهنگی، 
ــد کــه از طــرح بی اطــالع هســتند  ــاف و... اعــالم کــرده بودن ــس، آتش نشــانی، اوق اورژان
ــنهادهایی  ــۀ پیش ــاره و ارائ ــی در این ب ــکیل گروه های ــا تش ــدی ب ــای برغم ــان آق ــه بی ــه ب ک
ــه زار تشــکیل شــده  ــان الل ــرای هماهنگــی بیشــتر در ایــن منطقــه، ســتاد ســامان دهی خیاب ب
اســت کــه ایــن ســتاد در تــالش بــرای ایجــاد هماهنگــی و همــکاری بیــن ذی نفعــان فــردی، 

گروهــی و ســازمانی در ایــن خیابــان بــوده اســت.
ــد  ــالش کردن ــنهادی ت ــناریوی پیش ــار س ــان چه ــا بی ــان ب ــز ایش ــت نی ــای نشس در انته
ــت پیشــنهاد خــود را در  ــد و در نهای ــت ترســیم نماین ــار وضعی ــروژه را در چه ــدۀ پ ــا آین ت
ــد کــه در  ــد نمودن ــان داشــتند و تأکی ــی )نظــام ارتباطــی و نظــام اجــرا( بی ــب برنامه های قال
ــان،  ــن خیاب ــر در ای ــای حاض ــی گروه ه ــارکت تمام ــه زار، مش ــان  الل ــرح خیاب ــرای ط اج
ضرورتــی غیــر قابــل چشم پوشــی بــوده و بــدون مشــارکت آنهــا، ایــن طــرح نمی توانــد بــه 

ــد. ــت یاب ــود دس ــای خ هدف ه
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Designing a Model for Evaluating and Improving  
the Performance of Urban Plans

Esma’il Jahani Dowlatabad
PhD in Economic and Development Sociology, Faculty Member of National Population 

Studies and Comprehensive Management Institute. sml.jahani@gmail.com
Rahman Jahani Dowlatabad

PhD in Economic and Development Sociology, Faculty Member of National Population 
Studies and Comprehensive Management Institute

Abstract
Through differentiation between urban plans and projects, this paper 
emphasizes that urban plans are less exposed to evaluation because  
of the lack of defined performance evaluation models and the difficulty  
of evaluating the performance of urban plans compared to urban 
projects. However, many of these plans are in dire need of rigorous  
study and evaluation. Accordingly, we have tried to provide a  
theoretical-methodical model for evaluating and improving 
the performance of urban plans, based on existing theoretical  
approaches and also results of research in this area. Our proposed 
model evaluates the performance of urban plans by measuring three 
main variables, i.e. effectiveness, justification and sustainability 
of results, each of which follows a different measurement and 
evaluation process. This model explores the origins and causes of 
success or failure of a plan in three areas, namely policy making, 
implementation, and participation, and the resulted management 
system is based on two key mechanisms: structure and approach. 
This model presents a six-step process in the field of research that 
methodically enables the researchers to estimate the performance of 
the urban plans; and by identifying the successes / failures causes, 
it can provide objective and practical suggestions for improving 
the performance of these plans. Hopefully the proposed model 
in this paper will provide the researchers with at least an initial 
guideline for evaluating and improving the performance of urban 
plans.

Key Words: Urban Plans, Performance Evaluation, Effectiveness, 
Performance Improvement.
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Qualitative Analysis of the Socio-Economic Impacts of Construction 
of Shahid Bagheri Square Multi-storey Parking*

Aadel Abdollahi
PhD in Economic and Development Sociology, Faculty Member of National Population 

Studies and Comprehensive Management Institute; adel.abdollahi@psri.ac.ir

Abstract
This study was aimed to analyze the social and economic impacts of 
the construction of multi-storey parking in Shahid Bagheri Square, 
South Yaftabad District, Tehran. The methodology of this study 
was qualitative and the data were collected through observation and  
interview techniques with a focus on the interpretations of the participants. 
The data collection process continued until it reached a theoretical  
saturation. In this process, 47 technical experts, officials, key informants  
and local residents were interviewed both in person and within a  
discussions group. The Findings revealed that not only the effectiveness  
of this construction project but also the manageability of its  
impacts depend on consideration of socio-economic status of Yaftabad  
neighborhood residents. Therefore, suggestions derived from present  
study are as follow: Renting parking lots based on the common price 
in the South Yaftabad neighborhood with a fair pricing mechanism;  
Strengthening intra- and inter-organizational coordination by  
emphasizing on social participation; Incorporating construction of a 
neighborhood hall -Saraye Mahalle- into this project for addressing 
the social and cultural needs of the residents; Utilizing the parking 
building as a local cultural heritage bulletin; Preventing spaces from 
getting unprotected and indefensible by including green spaces or 
playgrounds in building plan; reinforcing social interactions and local 
identity by turning some parts of the parking to a local hangout as a 
hub of local and social communication.

Key Words: Social Impacts, Economic Impacts, Development measures,  
South Yaftabad.

* This article is derived from a research project called “Social and Cultural Impact 
 Assessment of Shahid Bagheri Square Multistorey Parking funded by Tehran City 
Technical and Engineering Consulting Organization and Tehran Municipality 
Department of Social and Cultural Studies under Hamid Gheisari’s supervision
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Social and cultural Impact Assessment of Sports Complexes: 
A Case Study of Narmak Sports Complex

Ma’soumeh Mohaqeq Montazeri
M.A. in Sociology; ma.mohaghegh15@gmail.com

Abstract
One of the biggest problems facing cities, especially large ones is  
inadequate share and distribution of sports facilities due to the size of 
urban population and insufficient government budget. Construction  
of Narmak Sports Complex is one of the projects that have been 
implemented with the aim of developing sports and leisure area 
aligned with the Comprehensive Master-plan for Tehran City and 
the Detailed Plan of Region 8. It also aimed to transform a polluted  
site into a service area. The present study seeks to identify the  
social and cultural impacts of this project and to estimate the positive  
and negative outcomes within the project-affected area. This  
research took a mixed approach combining documentary and field 
methods, and tools such as observation, in-depth and semi-structured  
interviews, questionnaires, and focused group discussions were 
used to collect data. The findings of this study show that besides  
positive impacts such as increasing sports space per capita, eliminating  
environmental pollution, improving the urban landscape, reducing 
household costs, reducing perceived public insecurity, enriching 
leisure activity patterns, etc., this project also has negative impacts 
such as reducing market share of pre-existing sports complexes, 
causing traffic problems due to lack of parking space and increasing  
traffic jams in the area.

Key Words: Social and Cultural Impact Assessment, Narmak Sports 
Complex, Tehran Municipality Region 8.
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A framework for combining social impact assessment and  
risk assessment

Environmental Impact Assessment Review 43 (2013) 1–8

Hossein Mahmoudi1, Ortwin Renn2, Frank Vanclay3, Volker Hoffmann4, Ezatollah Karami5

Persian translation by Farid Nahid
M.A. in Management; farid.nahid.research@gmail.com

1. Department of Social Sciences in Agriculture, University of Hohenheim, Germany.
2. Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C., Iran.
3. Department of Technology and Environmental Sociology (and DIALOGIK), University 
of Stuttgart, Germany.
4. Department of Cultural Geography, Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen, 
Groningen, The Netherlands.
5. College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.

Abstract
An increasing focus on integrative approaches is one of the current 
trends in impact assessment. There is potential to combine impact 
assessment with various other forms of assessment, such as risk 
assessment, to make impact assessment and the management of 
social risks more effective. We identify the common features of 
social impact assessment (SIA) and social risk assessment (SRA), 
and discuss the merits of a combined approach. A hybrid model 
combining SIA and SRA to form a new approach called, ‘risk and 
social impact assessment’ (RSIA) is introduced. RSIA expands the 
capacity of SIA to evaluate and manage the social impacts of risky  
projects such as nuclear energy as well as natural hazards and disasters  
such as droughts and floods. We outline the three stages of RSIA, 
namely: impact identification, impact assessment, and impact 
management.

Key Words: Unanticipated impacts; Risk management; Cumulative ef-
fects; Concern assessment; Social amplification of risk; Socio-political 
ambiguity.
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Developing social impact assessment guidelines in  
a pre-existing policy Context

Impact Assessment and Project Appraisal, Volume 37, 2019 - Issue 2

Richard Parsons1, Jo-Anne Everingham2, Deanna Kemp3

Persian translation by Shahrbanoo Naser
M.A. in Cultural Managment; homaa22@yahoo.com

1. NSW Department of Planning and Environment, Sydney, Australia.
2. Centre for Social Responsibility in Mining, The University of Queensland, 
Brisbane, Australia.
3. Centre for Social Responsibility in Mining, Sustainable Minerals Institute, 
The University of Queensland, Brisbane, Australia.

Abstract
Few jurisdictions have translated internationally agreed social  
impact assessment (SIA) principles into statutory provisions.  
Governments and regulatory bodies tend to provide developers 
with high-level frameworks, or require that social impacts be  
‘considered’, without specifying how this is to be done. In Australia,  
this lack of clarity leaves all parties uncertain about requirements  
for SIA. The New South Wales (NSW) Government’s 2017  
release of the SIA guideline for State-significant mining, petroleum  
and extractive industry development represents an attempt to  
clarify requirements and provide guidance. In this paper, we  
describe the process of bringing this guideline to fruition from 
the perspective of being directly involved in its development, and 
highlight the challenges involved in integrating leading-practice 
principles into the state’s pre-existing policy framework. While 
the guideline represents a significant advance in policy-based SIA 
guidance, some aspects leave room for improvement. The real test 
of the guideline’s impact will lie in its influence on SIA practice in 
NSW, and ultimately in social outcomes for communities affected 
by resources projects.

Key Words: Social impact assessment; community engagement; 
public participation; policy Development.




