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بــرآورد  و  فرهنگــی  پیوســت  اجتماعــی،  پیوســت 

پیامدهــای اجتماعــی بخشــی از اصطالحاتــی اســت 

ــی  ــی و اجرای ــات علم ــته در ادبی ــال های گذش ــه در س ک

ــان  ــکافی در بی ــارغ از موش ــود. ف ــنیده می ش ــور ش کش

ــن  ــی در بی ــتگاهی و مفهوم ــای خاس ــی از تفاوت ه برخ

ــد  ــد مفی ــود می توان ــای خ ــه در ج ــات ک ــن اصطالح ای

نیــز باشــد، آنچــه دارای اهمیــت اســت، پوشــیده نبــودن 

ــی  ــر پیامدهای ــز ب ــن و تمرک ــرورت پرداخت ــت و ض اهمی

اســت کــه یــک اقــدام توســعه ای )خــواه یــک سیاســت، 

برنامــه، طــرح و یــا پــروژه( می توانــد در پی داشــته و بــر 

ــن کاوش  ــک ای ــد. بی ش ــذار باش ــاکنان تاثیرگ ــی س زندگ

نیازمنــد بهره گیــری از روش هــا، فنــون و ابزارهایــی علمــی 

اســت تــا بتــوان بــا کمــک آن هــا بــه شناســایی، نظــارت 

و مدیریــت ایــن پیامدهــای خواســته و ناخواســته، 

ــت و در  ــت یاف ــان دس ــکار و پنه ــی و آش ــت و منف مثب

ادامــه تــالش کــرد تــا از پیامدهــای منفــی کاســته و بــر 

ــزود. ــت آن اف ــای مثب پیامده

آشــنایی و بهره گیــری از ایــن روش هــا و فنــون، 

می توانــد بــه نظــام برنامه ریــزی کشــور در تصمیم ســازی، 

ــه بهتریــن  تصمیم گیــری  و انجــام اقدامــات توســعه ای ب

ــی  ــای منف ــن پیامده ــتن کمتری ــا داش ــود و ب ــکل خ ش

کمــک کــرده و پایــداری را در تمامــی حوزه هــای اجتماعی، 

ــی داشــته باشــد. ــط زیســتی و... در پ اقتصــادی، محی

سخن سردبیر
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دســت یابی بــه جایــگاه مناســب بــرای ایــن حــوزه مطالعاتــی و ایفــای نقــش 

موثــر در برنامه ریزی هــا و تصمیم گیری هــای کالن اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، 

محیــط زیســتی و... در گــرو دو اقــدام هم زمــان اســت. نخســت تبدیــل شــدن 

ایــن نــوع از مطالعــات بــه مطالبــه ای اجتماعــی؛ بــه ایــن معنــا کــه بــا افزایــش 

ــه  ــی ب ــرای آن و آگاه ــوه اج ــات و نح ــن مطالع ــود ای ــهروندان از وج ــی ش آگاه

امــکان اســتفاده از ایــن دانــش بــرای مطالبه گــری در برخــورد بــا پیامدهــای منفــی 

پروژه هــا و طرح هــای اجــرا شــده، تــوان بهره گیــری از آن بــرای طــرح و دســتیابی 

ــازوکارهایی  ــن س ــدام دوم؛ تدوی ــد، و اق ــش یاب ــا افزای ــته های آ ن ه ــه خواس ب

قانونــی بــرای حمایــت از ایــن مطالعــات.

ــز علمــی، اجتماعــی، فرهنگــی و...  ــالش نهادهــا و مراک در بخــش نخســت، ت

ــگاهی،  ــاد دانش ــران، جه ــی ای ــن جامعه شناس ــون انجم ــته )چ ــال های گذش در س

شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و...( توانســته اســت بــه طــرح موضــوع در بیــن 

پژوهشــگران و فعــاالن اجتماعــی کمــک کــرده و امیــد اســت ایــن افزایــش آگاهــی 

بــه ســطوح عمومــی جامعــه نیــز رســوخ یابــد تــا بتــوان از فوایــد آن اســتفاده نمود. 

ــن  ــه ای ــن ب ــی چــون پرداخت ــی قانون ــرای تحقــق بخــش دوم، وجــود زمینه های ب

موضــوع در سیاســت های کلــی برنامــه پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران )با 

عنــوان پیوســت فرهنگــی( و جــزء دوم بنــد الــف مــاده 80 برنامــه ششــم توســعه 

)بــا عنــوان پیوســت اجتماعــی( از جملــه اقداماتــی بــوده اســت کــه می توانــد بــه 

عنــوان زمینه هــای قانونــی اشــاره شــده بــه ایــن مفهــوم کارایــی داشــته باشــد.

ــه  ــون برنام ــد از قان ــن بن ــه ای ــط ب ــه مرتب ــب آیین نام ــتا تصوی ــن راس در ای

ششــم توســعه )آییــن نامــه مربــوط بــه تهیــه و تدویــن پیوســت های اجتماعــی 

ــال  ــاه س ــی( در تیرم ــی و بوم ــعه ای، مل ــای کالن توس ــه برنامه ه ــی کلی در طراح

1399 در هیئــت وزیــران هــر چنــد بــا تاخیــر فــراوان صــورت گرفــت امــا می توانــد 

ــای  ــا و برنامه ه ــات در طرح ه ــن مطالع ــردن ای ــه ک ــزرگ در راه نهادین ــی ب گام

کشــور بــوده و از صــرف هزینه هــای اجتماعــی، اقتصــادی و... جلوگیــری و نظــام 

برنامه ریــزی کشــور را بیــش از پیــش بــه ســوی ِخردگرایــی ســوق دهــد.

ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــرات اجتماع ــی تاثی ــز ارزیاب مرک

ــا  ــرد ت ــد ک ــالش خواه ــته ت ــون گذش ــز همچ ــگاهی نی ــاد دانش ــی جه اجتماع

ــای  ــرای طرح ه ــط، اج ــوای مرتب ــی، تولیدمحت ــای تخصص ــرای کارگاه ه ــا اج ب

پژوهشــی و... در تحقــق ایــن هــدف مهــم گامــی را برداشــته و در مســیر توســعه 

ــد. ــا نمای ــی را ایف ــور نقش ــدار کش پای
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انتشــار شــماره ســوم فصلنامــه علمــی - تخصصــی ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی 

ــگران،  ــاتید، پژوهش ــت اس ــا حمای ــه ب ــت ک ــوده اس ــا ب ــن تالش ه ــه ای از جمل

فعــاالن اجتماعــی و همــکاران ســازمانی بــه ســرانجام رســیده و در اختیــار 

ــته از  ــون گذش ــه همچ ــت ک ــد اس ــت. امی ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــدگان گرام خوانن

حمایت هــای متخصصــان، عالقه منــدان و فعــاالن ایــن حــوزه بهره منــد شــده تــا 

ــی کــه انجــام ارزیابــی  ــا زمان ــه را ت ــد مســیر در پیــش گرفت ایــن مجموعــه بتوان

تاثیــرات اجتماعــی بــرای سیاســت ها، برنامه هــا، طرح هــا و پروژه هــای کشــور بــه 

ــه دهــد. ــردد، ادام ــل گ ــی تبدی ــه ای اجتماع مطالب

هادی برغمدی

شهریور 1399


