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چکیده
ــی تدوین شــده در  ــرات اجتماع ــی تأثی ــای ارزیاب ــر گزارش ه ــروری اســت ب ــه، م ــن مقال ای
شــهرداری تهــران، بــا ایــن هــدف کــه بــر یکــی از متغیرهــای مؤثــر بــر ایجــاد شــرایط فعلــی 
ایــن حــوزه مطالعاتــی تمرکــز و تــالش گــردد تــا بــا مــرور نظام منــد ایــن گزارش هــا و بیــان 
برخــی از ویژگی هــای مثبــت و منفــی آنهــا، بــه ارتقــای کیفــی ایــن حــوزه مطالعاتــی کمــک 
گــردد. بنابرایــن بــا رویکــردی کیفــی و اســتفاده از مــرور نظام منــد و نگاهــی ژرفانگــر تــالش 
شــده اســت تــا از میــان 89 گــزارش منتخــب کــه پــس از چنــد مرحلــه غربالگــری انتخــاب 
شــده اند، ویژگی هــای مختلــف ســاختاری، صــوری و محتوایــی ایــن گزارش هــا بررســی و 
برخــی از مشــکالت موجــود در آنهــا بیــان گــردد. بــه ایــن منظــور، نخســت پروتکلــی تدویــن 
و بــر اســاس آن ابــزاری طراحــی و اطالعــات مــورد نیــاز از گزارش هــا اســتخراج و وارد نرم افزار 
ــا مقایســه هایی  ــا ب ــد ت ــالش گردی ــه شــد و ت ــی از آن گرفت ــی توصیف شــده و خروجی های
ــن   ــی از ای ــری کل ــر، تصوی ــر متغی ــنجش ه ــرای س ــده ب ــاخص های طراحی ش ــن ش بی

گزارش ها ارائه گردد.

ــاف( و  ــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی )ات ــدی: مــرور نظام منــد، ارزیاب ــای کلی واژه ه
شهرداری تهران.

* ایــن مقالــه حاصــل نتایــج طرحــی با عنــوان »مــرور نظام منــد طرح هــای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعی 
و فرهنگــی پروژه هــای شــهری شــهر تهــران« اســت کــه بــا حمایــت اداره کل مطالعــات اجتماعــی و 
فرهنگــی شــهرداری تهــران و پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی در 

سال 1396 اجرا شده است.
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بیان مسئله
اگــر شــهر یــک سیســتم در نظــر گرفتــه شــود کــه اجــزای آن بــا یکدیگــر ارتبــاط 
داشــته، تشــکیل یــک کل بدهنــد و ایــن کل بــا محیــط اطــراف خــود نیــز در ارتبــاط 
متقابــل باشــد، هــر پــروژۀ اجراشــده در این سیســتم، بر کل سیســتم تأثیرگــذار خواهد 
بــود. ایــن تأثیــرات ممکــن اســت مثبــت/ منفــی، خواســته/ ناخواســته، کوتاه مــدت/ 
بلندمــدت و... باشــد. تأثیــرات از دیــدگاه اجتماعــی بــه تغییراتــي اشــاره دارد کــه هــر 
اقــدام در ســطح اجتماعــي یــا فــردي بــه بــار مــي آورد و شــیوۀ زندگــي، کار و تفریــح، 
روابــط افــراد بــا یکدیگــر، نحــوۀ بــرآوردن نیازهایشــان و به طور کلي شــیوۀ انطباقشــان 
بــه عنــوان اعضــاي جامعــه را تغییــر مي دهــد. بــر همیــن اســاس بــه منظــور درک 
تأثیــرات اجتماعــی احتمالــی پروژه هــا، برنامه هــا، طرح هــا و سیاســت ها بــر 
جمعیت هــای انســانی، ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی1 صــورت می گیــرد تــا برنامه ریــز 
و حامــی پــروژه را از احتمــال وقــوع ایــن تأثیــرات آگاه ســازد. در واقــع ارزیابــي تأثیــر 
اجتماعــي، زیرمجموعــه ای از علــوم اجتماعــي اســت کــه دانــش الزم را بــراي تحلیــل 
منظــم تأثیــرات اقــدام، برنامــه، پــروژه یــا تغییــر سیاســت پیشــنهادي بــر کیفیــت 
زندگــي روزمــرۀ افــراد و اجتماع هایــی کــه محیطشــان تحــت تأثیــر اســت، فراهــم 
ــه  ــر کمــک ب ــارج، 1389(. ارزیابــی پیامدهــای تجمعــی پروژه هــا، عــالوه ب می کنــد )ب
حصــول اطمینــان از برقــراری تعــادل بیــن فوایــد اقتصــادی، اجتماعی، محیط زیســتی 

.)Takyi, 2014( و فرانسلی پروژه ها، می تواند هزینه های مختلف را نیز کاهش دهد
شــناخت تأثیــرات ایــن پروژه هــا به ویــژه در حــوزۀ اجتماعــی و فرهنگــی و بــرآورد 
تأثیراتــی کــه ایــن پــروژه بــر حــوزۀ نفــوذ خــود خواهد داشــت، از جملــه دالیلــی بوده 
اســت کــه شــورای اســالمی شــهر تهــران در ســال 1386، شــهرداری تهــران را مکلــف 
بــه تهیــۀ ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی بــرای تمامــی طرح هــای توســعۀ 
ــات  ــاس، اداره کل مطالع ــن اس ــر همی ــی، 1389: 12( و ب ــت )فاضل ــرده اس ــهری ک ش
اجتماعــی و فرهنگــی در معاونــت اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران از ســال 
1387، اقدامــات خــود را بــرای نظام منــدی ایــن مهــم اجرا کــرد. از جملــه فعالیت های 
ایــن اداره، انتشــار کتاب هــا و جزوه هــای مختلــف و برگــزاری دوره هــای آموزشــی برای 
متقاضیانــی بــوده اســت کــه قصــد داشــتند بــه عنــوان مجــری و یــا ناظــر علمــی، 
ــس از  ــد. پ ــی و فرهنگــی( را اجــرا کنن ــرات اجتماع ــی تأثی ــاف )ارزیاب ــای ات طرح ه
اجــرای نخســتین دورۀ آموزشــی در ســال 1387 تــا بــه امــروز، طرح هــای فراوانــی 

در ایــن حــوزه در شــهر تهــران انجــام شــده اســت )بیــش از 800 طــرح(.
بــا وجــود اجــرای طرح هــای فــراوان دربــاره پروژه هــای توســعه ای شــهر تهــران، 
بــه بیــان مدیــران و کارشناســان اداره ارزیابــی تأثیــرات اجتماعی )پیوســت اجتماعی(، 
1- Social Impact Assessment
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ت اجتماعی
ش های ارزیابی تأثیرا

ت اجتماعی در شهرداری تهران؛ مرور نظام مند گزار
ارزیابی تأثیرا

ــت  ــده دس ــش طراحی ش ــای از پی ــی هدف ه ــه تمام ــته اند ب ــا نتوانس ــن طرح  ه ای
یابنــد. ایــن موضــوع از دیدگاه هــای مختلــف، دالیــل گوناگونــی دارد. بــرای نمونــه، 
ــیب های  ــی از آس ــرا، یک ــث طراحــی و اج ــرار از حی ــه تک ــات ب ــن مطالع ــالی ای ابت
موجــود قلمــداد می شــود کــه ناشــی از عوامــل و شــرایط مختلــف، به ویــژه غلبــۀ روش 
و تکنیــک بــر محتــوا و غیبــت نظریــه و قالب هــاي تحلیلــی در هدایــت ایــن مطالعــات 
اســت )پاک سرشــت، 1391(. همچنیــن مســئوالن، کم توجهــی و جــدی نگرفتــن ایــن 
طرح هــا توســط مجریــان را عامــل ایــن ضعــف می داننــد و مجریــان نیــز همــکاری 
نکــردن حامیــان طــرح در شــهرداری را یکــی از ایــن دالیــل عنــوان می کننــد. البتــه 
ــه جــای ضوابــط در واگــذاری طرح هــا،  ضعــف برخــی ناظــران، حاکمیــت روابــط ب
بروکراســی موجــود در شــهرداری، فســاد اداری موجــود و... از دیگــر مــواردی اســت که 
می تــوان بــه آنهــا اشــاره کــرد. از ســوی دیگــر، کیفیــت و کاربــردی نبــودن خروجــی 
ایــن مطالعــات در قالــب گزارش هــای اتــاف نیــز از جملــه مــواردی اســت کــه می تواند 
در بــروز شــرایط موجــود تأثیرگــذار بــوده و بــه عنــوان یکــی از متغیرهــای تأثیرگــذار، 
ــن  ــه بیــش از 10 ســال از شــروع ای ــر روی حــال ک ــه ه ــد بررســی اســت. ب نیازمن
پژوهش هــا در شــهر تهــران گذشــته اســت و بیــش از هشــتصد عنــوان پژوهــش در 
ایــن موضــوع بــه اجــرا درآمــده اســت، بررســی ایــن طرح هــا از زوایــای مختلــف بــه 
 طــوری  کــه نتایجــی جامــع و کل نگــر در برداشــته باشــد، می توانــد بــه بهبــود ایــن 

رونــد، کمــک زیــادی کنــد.
یکــی از روش هــای موجــود بــرای انجــام ایــن مهــم، مــرور نظام منــد1 اســت کــه 
نوعــی از انــواع مــرور یــا پیشــینه محســوب می شــود. مــرور، مطالعــه ای اســت کــه 
دربــارۀ یــک موضــوع، نظریــه یــا ســؤال پژوهشــی خــاص صــورت می گیــرد و زمینه ای 
را بــرای تحلیــل و ترکیــب اطالعــات، حــول مباحــث و مضامیــن اصلی فراهــم می کند. 
ایــن مطالعــه مشــخص می کنــد کــه چــه شــناخته ها و ناشــناخته هایی دربــارۀ یــک 
ــای  ــان تالش ه ــه می ــرور، درک رابط ــای م ــی از هدف ه ــود دارد. یک ــوع وج موض
ــن  ــا و تعیی ــل تناقض ه ــکان، ح ــورت ام ــی در ص ــا حت ــایی ی ــه، شناس صورت گرفت
ــد،  ــرور نظاممن ــو، 1394(. م ــگاه تورنت ــایت دانش ــت )وب س ــخ اس ــش های بی پاس پرس
نوعــی مــرور ادبیــات اســت کــه بــا تمرکــز بــر یــک ســؤال واحــد، تــالش می کنــد تــا 
تمامــی شــواهد تحقیقــات مهــم مرتبــط بــا آن ســؤال را شناســایی، ارزیابــی، انتخاب و 
ترکیــب کنــد )قربانــی زاده و حســن نانگیر، 1393: 16(. مــرور نظام منــد، رویکــردی علمــی 
بــرای شناســایی، تحلیــل و ترکیــب شــواهد و مســتندات اســت و بــرای تلخیــص بدنــۀ  
حجیمــی از پژوهش هــای انجــام شــده و ایجــاد دریچه هایــی بــرای سیاســت گذاری 
بالینــی و اجتماعــی مناســب اســت. هرچنــد ایــن روش بیشــتر در حوزه هــای تجربــی، 
1- Systematic review
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به ویــژه حرفه هــا و رشــته های مرتبــط بــا ســالمت و پزشــکی بــه طــور چشــمگیری 
اســتفاده می شــود، کاربــرد آن در حــوزۀ علــوم اجتماعــی نیــز گســترش یافتــه  اســت 

ــر، 1389(. ــی و ودادهی )قاضی طباطبای
ــران  ــهر ته ــده در ش ــام ش ــای انج ــد اتاف ه ــرور نظام من ــش از م ــن پژوه ــدف ای ه
نیــز تلخیــص مــدارک و شــواهد موجــود، شناســایی شــکاف در تحقیقــات جــاری، ارائــه  
چهارچوب تحقیقاتی و ایجاد زمینۀ فعالیت های پژوهشــی جدید اســت. پرســش اساســی 
پژوهــش را نیــز می تــوان چنیــن بیــان کــرد کــه: اتاف هــای انجــام شــده در شــهرداری 
تهــران دارای چــه ویژگی هایــی )روش، مبانــی  نظــری، یافته هــا، کاربســت و...( بوده انــد؟

ادبیات پژوهش
از آنجایــی کــه در طــرح حاضــر مهمتریــن هــدف، مــرور نظــام منــد اتاف هــای انجــام 
شــده در شــهرداری تهــران اســت و هــر یــک از پژوهش هــای مــورد بررســی را می توان 
بــه عنــوان واحــد تحلیــل در نظــر گرفــت، الزم اســت در ایــن بخــش مطالبــی کوتــاه 
دربــاره ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی بیــان شــود. بنــا بــر یکــی از تعاریــف، 
تأثیــرات اجتماعــی هرگونــه عواقــب ناشــی از اقدامــات بخــش عمومــی و خصوصــی 
اســت کــه شــیوۀ زندگــی، کار، برقــراری ارتبــاط، شــیوۀ تأمیــن نیازمندی هــا و نــوع 
غلبــۀ مــردم بــر مشــکالت زندگی شــان را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. ایــن تأثیــرات، 
ابعــاد مختلفــی نیــز دارنــد و به ویــژه پــس از ظهــور مفهــوم توســعۀ  پایــدار در ادبیــات 
علمــی و توجــه بــه آن ســوی دســتاوردهای اقتصــادی، ابعــاد اجتماعی، محیط زیســتی 

 .)Takyi, 2014( و فرانسلی به طور جدی تر در نظر گرفته می شوند
ــا محوریــت علــوم  ــا )ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی)1(( نیــز پژوهشــی بین رشــته ای ب ات
اجتماعــی اســت کــه می کوشــد بــا ســهیم شــدن در همــۀ مراحــل برنامه ریــزی، اجــرا و 
ارزیابــی نتایــج اقدامــات توســعه ای )سیاســت ها، برنامه هــا و طرح هــا(، شــناخت معتبری 
از تغییراتــی کــه ایــن اقدامــات در محیــط طبیعــی و اجتماعی ایجــاد می کننــد، ارائه دهد 
و پیــش از اجــرا شــدن اقدامــات توســعه ای، تأثیــرات اجتماعــی ناشــی از آنهــا را بــرآورد 
نمایــد. همچنیــن اتــا می کوشــد تــا شــرایط اجتماعــی موفقیــت اقدامــات توســعه ای را 
مطالعــه کنــد؛ تأثیــرات منفــی این اقدامــات را پیش بینــی نمایــد و راه کارهایی بــرای حذر 
کــردن یــا کاســتن از تأثیــرات منفــی و تقویــت تأثیــرات مثبــت ارائه دهــد )فاضلــی، 1389: 
60(. بــه عبــارت دیگــر ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی، شــاخه ای از علــوم اجتماعــی اســت کــه 
دانــش الزم را بــرای تحلیــل منظــم و پیشــاپیش تأثیــرات اقــدام، برنامــه، پــروژه یــا تغییــر 
سیاســت پیشــنهادی در کیفیــت زندگــی روزمره افــراد و اجتماعاتی که محیطشــان تحت 
تأثیــر اســت، فراهــم می کنــد )بــارج، 1389: 26(. مراحــل اساســی فرآینــد ارزیابــی تأثیــرات 

اجتماعــی بــر اســاس نظــر رابــل جــی بــارج بــه شــرح زیــر اســت:
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1. شــکل دادن برنامــه ای بــرای جلــب مشــارکت عمومــی: در ایــن 
مرحلــه، ارزیــاب اجتماعــی بایــد برنامــه ای بــرای جلب مشــارکت عمومی 
شــکل دهــد تا انتخــاب ذی نفعــان را هدایت کنــد و رویه هــای الزم را برای 

گنجانــدن همــگان در فراینــد تصمیم گیــری بــه تفصیــل شــرح دهد.
2. وصــف اقدام پیشنهادشــده )و جانشــین های ممکــن(: در مرحله 
بعــدی، بایــد گــزارش روشــنی از اقــدام پیشــنهادی، محــدودۀ محتمل 
تأثیــر آن و مرزهــای اجتمــاع تهیــه شــود کــه در آن بــه هــر دو مســئله 

جزئیــات فنــی و اجرایــی دقت شــده باشــد.
3. تاریخچــه و وضعیــت اولیــه )نیمرخ اجتمــاع(: اقدام پیشــنهادی در 
بافــت وضعیــت تاریخــی یــا فعلــی یا وضعیــت انســانی/ محیطــی اولیه در 

اجتمــاع منطقه شــرح داده شــود.
ــی از  ــترۀ کامل ــایی گس ــاز شناس ــی، آغ ــی: دامنه یاب 4. دامنه یاب
تأثیــرات اجتماعــی اســت کــه بایــد بــر اســاس مصاحبــه/ بحــث بــا 
همــۀ ذی نفعــان و حامیــان و همچنیــن مــرور دقیــق متــون و مطالعات 
پیشــین بررســی شــود. اتــای مســتقل ممکــن اســت مســتلزم ارزیابی 
انتقــادی دامنــۀ برنامــۀ کار بــه دســت افــراد متخصــص همــکار باشــد.

5. بررســی/ شناســایی تأثیــر اقــدام پیشنهادشــده: باید با اســتفاده 
ــع اطالعاتــی و اســتراتژی های پژوهشــی و تحلیلــی مختلــف،  از مناب
ــر  ــی تأثی ــای ارزیاب ــدام از متغیره ــر ک ــارۀ ه ــی درب ــات جامع اطالع
اجتماعــی گــردآوری شــود کــه در مرحلــۀ دامنه یابــی یــا بــه دســت 

ذی نفعــان مشــخص شــده اســت.
6. انعــکاس واکنــش بــه تأثیرات پروژه/ سیاســت: این مرحله مســتلزم 
تعییــن و تفســیر تأثیــرات مهم و معنــادار مشخص شــده در تحلیل جامع 

اتــا و اگــر نیاز باشــد، بــرآورد تأثیرات ثانویۀ انباشــتی اســت.
7. تغییــر اقــدام پیشــنهادی/ جانشــین ها: بــر اســاس ارزیابــی تأثیر 
اجتماعــی، تصمیمــی دربــارۀ پــروژه یــا سیاســت پیشــنهادی اتخــاذ یا 
پیشــنهاد خواهــد شــد. ممکــن اســت جانشــین هایی در نظــر گرفتــه 
شــود کــه در ایــن صــورت، احتمــاالً بــه ارزیابی هــای اجتماعــی اضافی 

نیــاز خواهــد بــود.
8. تعدیــل / بهبــود: بــر اســاس تأثیــرات اجتماعــی معنــادار کــه 
در مرحلــۀ تحلیــل مشــخص شــده اند، انــواع مختلفــی از ســنجه های 
تعدیــل بایــد بــه منظــور بــه حداقــل رســاندن تأثیــرات منفــی و بــه 

حداکثــر رســاندن تأثیــرات مثبــت بســط داده شــود.
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9. نظــارت و پیگیری هــای اجتماعــی: با اســتفاده از اطالعــات هر کدام 
از تأثیــرات اجتماعــی معنــادار، شــیوه ای نظارتــی بــه کار گرفتــه شــود که 
هــم حامــی و هــم اجتمــاع را در نظــر بگیــرد. اگــر آنچــه پیش بینی شــده 
اســت واقعــاً روی دهــد، پیگیری هــای اجتماعــی یــا تحلیل پســارویدادی 

بــه فهــم ما کمــک خواهــد کــرد )بــارج، 1389: 81-79(.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای اجــرای اتــا از ســوی متخصصــان، الگوهــا و مراحــل 
دیگــری نیــز بیــان شــده اســت )ر.ک: بــارج و دیگــران، 1391؛ روچ، 1387؛ بکــر و ونکلــی، 1388( 
کــه همگــی آنهــا بــا وجــود بیــان عبــارات متفــاوت و برخــی تفاوت هــا در قرارگیــری 
مراحــل، بــا الگــوی ارائه شــده هماهنگــی داشــته اســت و دلیل ارائۀ مــدل بــارج )1389(، 
کاربــردی بــودن ایــن فرآینــد در ارزیابــی تاثیــرات اجتماعی »پروژه« اســت و اینکه شــمار 
فراوانــی از پژوهشــگران ایــن حــوزه در شــهرداری تهــران از ایــن الگــو اســتفاده کرده انــد.

روش شناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر را می تــوان از نظــر مســیر، توصیفی - تحلیلــی و از نظر هــدف، کاربردی 
بیــان نمــود. ایــن پژوهــش همچنیــن از نظــر میــزان ژرفایــی، ژرفانگــر بــوده کــه بــا 
اســتفاده از روش اســنادی بــه گــردآوری اطالعــات پرداختــه اســت. از نظــر فرآینــد نیــز 
ایــن پژوهــش در شــمار مطالعاتــی قــرار می گیــرد کــه بــا عنــوان مــرور نظام منــد از آن 
یــاد می شــود. همان طــور کــه پیــش از ایــن نیــز اشــاره شــد، مــرور نظام منــد، مــرور 
پیشــینه ای اســت که با تمرکز بر یک پرســش پژوهشــی، ســعی در شناســایی، ارزیابی، 
انتخــاب و ترکیــب تمــام شــواهد پژوهشــی مرتبــط بــا آن پرســش دارد. بــا توجــه بــه 
فرآینــد مــرور نظام منــد، می تــوان مراحــل مختلــف ایــن طــرح را چنیــن بیــان کــرد: 
1- شناســایی مســئله و تعییــن پرســش؛ 2- نــگارش طــرح مــرور نظام منــد )تدویــن 
پروتــکل(؛ 3- جســت وجو و جمــع آوری پژوهش هــا؛ 4- غربال گــری و انتخــاب 
پژوهش هــای واجــد شــرایط؛ 5- ارزیابــی کیفیــت و اعتبــار پژوهش هــا؛ 6- اســتخراج 
داده هــای مــورد نظــر؛ 7- ترکیــب داده هــا بــه  روش ســنتز؛ 8- تفســیر، نتیجه گیــری و 
ــر  ــم از نظ ــی ه ــد همگون ــد نیازمن ــرور نظام من ــی م ــور کل ــه ط ــا. ب ــزارش یافته ه گ
 .)Petticrew & Roberts, 2006( ــاری اســت ــر آم ــم از نظ ــا، مشــارکت کننده ها و ه روش ه

در این پژوهش نیز برای اجرای طرح، مراحلی به قرار زیر انجام شده است:

جست وجوی منابع
بــا توجــه بــه تاریــخ نــگارش نســخه جدیــدی )در اواخــر ســال 1391( از دســتورالعمل 
اجرایــی ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی کــه معاونــت امــور اجتماعــی و فرهنگــی 
شــهرداری تهــران آن را تدویــن کــرده اســت )کــه در آن مراحــل اجــرای طــرح بــه پنــج 
مرحلــه تقســیم و بــرای تدویــن گــزارش نهایــی مطالــب در شــش فصــل مســتقل ارائــه 
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می شــدند()2(، در عمــل تنهــا اتاف هــای انجــام شــده در ســال های 1391 تــا 1393 بــرای 
مــرور نظام منــد قابــل  اســتفاده بودنــد. امــا بــا توجــه بــه محدودیــت زمانــی و مالــی طــرح 
و همچنیــن برخــی اختالف نظرهــا دربــاره اجــرای کامــل دســتورالعمل در ســال 1391، 
ــوع  ــه در مجم ــال های 1392 و 1393 ک ــده در س ــای اجراش ــد اتاف ه ــرور نظام من م

مشتمل بر 111 مورد می شوند، به عنوان نمونۀ آماری در نظر گرفته شد.
در بخــش اجرایــی مــرور نظام منــد نیــز بــر اســاس معیارهــای تعریف شــده، ایــن 
111 اتــاف مــورد غربال گــری قــرار گرفــت و پژوهش هــای واجــد شــرایط از بیــن آنهــا 
انتخــاب شــد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ابتــدا قــرار بــر آن بوده اســت کــه در صورت 
نبــود مشــکل در طرح هــا و دسترســی بــه آنهــا و همچنین رعایــت کلیات دســتورالعمل، 
در ایــن بخــش تمام شــماری صــورت گیــرد و تمامــی طرح هــا بررســی شــوند. بنابرایــن 

در گام نخســت، 111 پژوهــش بــه عنــوان نمونه هــای مــورد بررســی انتخــاب شــد.

ارزیابی پژوهش ها
ــه گــردآوری  پــس از بررســی طرح هــای بیان شــده )111 مــورد(، در مرحلــۀ بعــد ب
گزارش هــای نهایــی طرح هــا اقــدام شــد. در ایــن مرحلــه، در پــی غربالگــری 
صورت گرفتــه، برخــی از عنوان هــا حــذف شــد. برخــی از طرح هــا در زمــان اســتخراج 
مفاهیــم ایــن پژوهــش هنــوز دفــاع نشــده بودنــد و بنابرایــن نمی توانســتند بــه عنــوان 
طرح هــای پایان یافتــه در نظــر گرفتــه شــوند. برخــی دیگــر در فرآینــد اجرای قــرارداد 
دچــار مشــکالتی شــده بودنــد و هیــچ گاه بــه انجــام کامــل طــرح منجــر نشــده بودنــد. 
ــد و  ــه دور از دســتورالعمل تهیــه شــده بودن چنــد مــوردی نیــز کامــاًل در فضایــی ب
ــتند. در  ــش را نداش ــن پژوه ــده در ای ــاخص های انتخاب ش ــا ش ــی ب ــت بررس قابلی

نهایت از میان این طرح ها، 89 گزارش انتخاب و بررسی شد.
ابــزار مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش، فیش هــاي اطالعاتــي بــوده اســت کــه در 
قالــب فرمهــای تحلیــل و ارزیابــی تدویــن شــده اســت. از ایــن فرمهــا بــرای ایجــاد و 
توســعۀ یــک پروتــکل پژوهشــی، انتخاب پژوهــش، بررســی کیفیت شــواهد و مدارک، 
اســتخراج داده هــا و گزارش دهــی خالصــۀ نتایــج اســتفاده شــده اســت. هــر یــک از 
ایــن فرمهــا، بخشــی از مــوارد را ارزیابــی می کنــد. ابتــدا از طریــق بخــش نخســت فــرم 
طراحی شــده، کلیــات هــر طــرح بررســی شــد کــه ایــن کلیــات شــامل حوزه هــای 

موضوعــی، زمانــی، مکانــی و دیگــر مشــخصات کلــی طــرح می شــود.
در مراحــل بعــد، ســاختار محتوایــی هــر مــورد بــه کمــک فرمهــای مربوطــه، بــه 
تفکیــک فصــول بررســی شــده اســت. هــر مــورد اتــاف دارای شــش فصــل اســت کــه 
هــر فصــل نیــز دارای بخش هــای مختلفــی اســت و مقوله هــای مناســب بــرای ارزیابــی 
هــر بخــش، از دســتورالعمل اجرایــی اتــاف اســتخراج و بنــا بــه نیــاز، مقوله هایــی نیــز 
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جدول شمارة 1: ارزیابی ویژگی های هر مورد
حمل ونقل و ترافیکی/ عمرانی/ اجتماعی و 

فرهنگی/ فضای سبز و امور شهری حوزۀ موضوعی

محلی/ منطقه ای/ فرامنطقه ای/ شهری سطح پروژه
یک یا چند منطقه از مناطق بیست ودوگانۀ شهر حوزۀ مکانی

تهران منطقه یا مناطق درگیر

1392 /1393 سال اجرا
حوزۀ زمانی

قبل از اجرا/ حین اجرا/ پس از اجرا زمان اجرای اتاف
معاونت ها و سازمان های شهرداری تهران

)حامی1، 2 و 3( حامی

جامعه شناسی/ پژوهشگری علوم اجتماعی/ و... رشتۀ تحصیلی

مجری

کارشناسی ارشد/ دانشجوی دکتری مقطع تحصیلی

تعداد پژوهش های اتافی

اتافی
تجربۀ 
پژوهشی

تعداد 
پژوهش های 

غیر اتافی
تعداد همکاران تعداد

تعداد حوزه های علمی مرتبط با عنوان اتاف و همکاران
حوزه های تخصص همکاران تنوع حوزه های علمی

جدول شمارة 2: ارزیابی محتوای هر مورد
اشاره به حوزۀ جغرافیایی و انسانی؛ تحلیل روندی مسئله با استفاده 

از مستندات؛ تبیین چرایی مسئله بودن بیان مسئله

ت(
فصل اول )کلیا

ذکر اهداف اصلی و عملیاتی اهداف

بیان پرسش های اصلی و عملیاتی پرسش های پژوهش

اشاره به پیشینه های داخلی و خارجی )مرتبط با اتاف انجام شده در 
موضوع یا فقط مرتبط با ماهیت پروژه(؛ جمع بندی پیشینه ها پیشینۀ پژوهش

تشریح ادبیات )پرداختن به مفاهیم اصلی و کلیدواژه ها و شرح 
متغیرهای مدل مفهومی/ نظری(؛ مهمترین مفاهیم جامعه شناختی 

مطرح شده؛ تعیین چهارچوب نظری )نظریه ها و مکاتب مورد 
استفاده(؛ تشریح مدل نظری و یا مفهومی

بینش

تعیین رویکرد پژوهش )کمی/ کیفی/ ترکیبی( و روش آن )از 
حیث مسیر، هدف، ژرفایی، زمان و گردآوری داده(؛ تعیین فنون 

گردآوری و تحلیل داده؛ تعیین ابزار گردآوری داده؛ بررسی اعتبار و 
پایایی ابزار؛ تعیین جامعه  آماری؛ تعیین روش و حجم نمونه )ذکر 

فرمول محاسبه و تعیین حجم نهایی(

روش شناسی
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تعیین اهم کاربری ها و تغییرات آن کاربری اراضی

فصل دوم )معرفی اقدام(
تعیین فعالیت های اصلی و جانبی اقدام مداخله ای؛ مراحل زمانی 

اجرای فعالیت ها؛ وضعیت پیشرفت اقدام مداخله ای برنامه های اجرایی

تعیین وضعیت نیروی انسانی )موقت/ دائم، متخصص/ عادی، بومی/ 
غیربومی( نیروی انسانی درگیر

ظرفیت شناسی/ امکان سنجی؛ تبیین مهمترین ریسک ها؛ بیان 
توجیه اقتصادی؛ بیان توجیه محیط زیستی؛ بیان توجیه فنی و 

تکنیکی؛ بیان توجیه اجتماعی و فرهنگی
توجیه ها

اشاره به روند تغییرات تاریخی فرآیند تاریخی فصل سوم 
ط 

ف محی
)توصی

توصیف وضع موجود )در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، کالبدی، اجتماعی(
اقتصادی/ معیشتی، محیط زیستی و سالمت( شرایط مبنایی

تعیین دامنه های مداخله، بالفصل و فراگیر؛ تبیین چرایی 
دامنه های سه گانه دامنه جغرافیایی فصل چهارم 

)دامنه یابی(

تعیین نوع، ماهیت، شدت و قلمرو تأثیرات؛ ارائۀ ماتریس تأثیرات دامنه اجتماعی

اولویت بندی تأثیرات؛ ذکر مبنای اولویت بندی تأثیرات اولویت بندی

روش یا روش های برآورد )سناریونویسی، روش تطبیقی و...(؛ برآورد 
پیامدها با و بدون اقدام برآورد پیامدها

فصل پنجم )برآورد پیامدها(

تعیین نوع، ماهیت، شدت، قلمرو جغرافیایی و اجتماعی، احتمال، 
زمان و اهمیت پیامدها تدوین جدول پیامدها

تعیین متأثرین پیامدها در سطوح مختلف؛ ذکر مبنای اولویت بندی متأثرین پیامدها
چرایی پیامدها؛ هماهنگی با مدل نظری و مفهومی پژوهش؛ 

پیش بینی ریسک ها و عدم  قطعیت ها؛ تعیین واکنش های احتمالی تحلیل پیامدها

بیان افراد، گروه ها و نهادهای مرتبط نظام کارآمد ارتباطی

شم
فصل ش

 
ت(

س
)ساختار نظام کارب

ارائۀ برنامه های اجتنابی/ تعدیلی/ جبران نظام بسامد اجرا

برنامۀ نظام مراقبت هوشمند و تهیه  چک لیست های پایشی اقدام 
برحسب زمان بندی و موضوع نظام هوشمند پایش

بــه آنهــا اضافــه شــده اند. در جــدول شــماره 1 و 2، متغیرهــا و شــاخص های ارزیابــی 
هــر فصــل ارائــه می شــود)3(.

الزم بــه ذکــر اســت کــه مــواردی چــون همخوانــی نتایــج و یافته هــای مــورد اشــاره 
بــا مــدل نظــری/ مفهومــی، اســتفاده واقعــی از روش هــا و فنون اشاره شــده در گــردآوری 
داده هــا و تحلیــل آنهــا و بســیاری مــوارد دیگــر نیــز در بررســی طرح هــای مــورد اشــاره 

مدنظــر بــوده اســت کــه در مرحلــه ارائــه نتایــج بــه آنهــا پرداخته شــده اســت.
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یافته های پژوهش
در ایــن بخــش از مقالــه، برخــی از یافته  هــای پژوهــش شــامل ســال اجــرا، ویژگی های 

مجریان و ناظران، حوزه های فعالیت و... ارائه شده است.

ویژگی های کلی اتاف ها
ــرات اجتماعــی و فرهنگــی  ــی تأثی در مجمــوع در طــرح حاضــر، 89 گــزارش ارزیاب
)اتــاف( بررســی شــده اســت کــه از ایــن تعــداد، 46 درصــد )41 مــورد( مربــوط بــه 
ســال 1392 و 54 درصــد )48 مــورد( مربــوط بــه ســال 1393 بــوده اســت. از ایــن 
تعــداد )89 مــورد(، باالتریــن فراوانــی بــه ترتیــب بــه منطقــه 2 و 20 )هــر کــدام بــا 
10 مــورد( اختصــاص دارد و پــس از مناطــق 10، 14، 16 و 21 کــه هیــچ اتافــی در 
آنهــا اجــرا نشــده اســت، مناطــق 7، 9 و 22 نیــز هــر یــک بــا تنهــا یــک مــورد، کمترین 
اتاف هــای انجــام شــده در ایــن دو ســال را دارنــد. در نمــودار زیــر می تــوان فراوانــی 
طرح هــای اتــاف انجــام شــده توســط مناطــق بیســت ودوگانه طــی ایــن دو ســال را 

مشاهده کرد.

شکل شمارة 1: نمودار تعداد اتاف های انجام شده برحسب مناطق شهرداری تهران

ــه  ــد ب ــق نمی توان ــن مناط ــده در ای ــام ش ــای انج ــن اتاف ه ــا پایی ــاال ی ــداد ب تع
تنهــا عامــل بــرای بررســی عملکــرد اداره هــای مطالعــات ایــن مناطــق و یــا همســویی 
منطقــه بــا حــوزه  اتــاف در نظــر گرفتــه شــود )هــر چنــد عامــل مهمــی اســت، تنهــا 
عامــل نخواهــد بــود(. از آنجایــی کــه در ســال های گذشــته، ارتبــاط مســتقیمی بیــن 
تعــداد اتاف هــای انجــام شــده و تعــداد پروژه هــای عمرانــی مناطــق وجــود داشــته 
اســت، شــاید بتــوان مناطــق 2 و 20 را از جملــه مناطقــی عنــوان نمــود کــه دارای 
تعــداد پروژه هــای عمرانــی فراوانــی بوده انــد؛ هــر چنــد کــم بــودن تعــداد اتــاف در 
منطقــه ای در حــال توســعه همچــون منطقــۀ 22 جــای ســؤال داشــته و بــا وجــود 
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جدول شمارة 3: ارزیابی کلی اتاف ها
میانگین تجربه پژوهشی درصد زمان اجرای اتاف درصد حوزه موضوعی

4.98 اتافی 33.7 قبل از اجرا 34.8 حمل ونقل و 
ترافیکی

10.45 نظارتی 41.6 حین اجرا 5.6 فنی و عمرانی

27.37 غیر اتافی 11.2 بعد از اجرا 32.6 اجتماعی و 
فرهنگی

4.29 تعداد همکاران 13.5 نامعلوم 27 فضای سبز و 
امور شهری

درصد حوزه  علمی همکاران درصد رشته تحصیلی 
مجری درصد سطح پروژه

49 علوم اجتماعی و 
رشته های مرتبط 69.5 علوم اجتماعی و 

رشته های مرتبط 0 شهری*

11.3 معماری، شهرسازی و 
طراحی شهری 30.5 رشته های دیگر 23.6 فرامنطقه ای**

17.1
برنامه ریزی شهری، 

برنامه ریزی منطقه ای و 
جغرافیا

درصد مقطع تحصیلی 
مجری 38.2 منطقه ای***

5.8 آمار 61.1 کارشناسی ارشد 27 محلی****
3.7 حمل ونقل و ترافیک 12.5 دانشجوی دکتری 11.2 نامعلوم
3.7 مدیریت 26.4 دکتری

2.5 روان شناسی و علوم 
تربیتی 19.1 نامعلوم درصد سال اجرا

1.6 محیط زیست 41 1392
0.5 سایر 48 1393

* مربوط به پروژه هایی با محدودۀ  تأثیرگذاری کل شهر تهران و یا محدوده ای فراتر از شش منطقۀ شهری
** مربوط به پروژه هایی با محدودۀ تأثیرگذاری بیش از یک منطقه شهری

*** مربوط به پروژه هایی با محدودۀ تأثیرگذاری یک منطقه شهری و یا بیش از نیمی از نواحی منطقه
**** مربوط به پروژه هایی با محدودۀ  تأثیرگذاری یک ناحیه یا کمتر از نیمی از نواحی یک منطقه

ــن منطقــه اجــرا  ــی در ای ــن دو ســال، اتاف ــی در طــول ای ــی پروژه هــای عمران فراوان
نشــده اســت )و یــا گزارشــی از آن در ادارۀ  کل مطالعــات وجــود نداشــته اســت(.

ــان  ــال 1392 و 1393، مجری ــای س ــرای اتاف ه ــتورالعمل اج ــه دس ــه ب ــا توج ب
ــه در  ــی ک ــای پروژه های ــاره ویژگی ه ــی درب ــی، توضیحات ــد در جداول ــف بودن موظ

ــد. ــه نماین ــا هســتند، ارائ ــرای آنه ــاف ب ــای ات حــال انجــام طرح ه
همان طــور کــه در جــدول بــاال می تــوان مشــاهده کــرد، باالتریــن تعــداد اتــاف 
اجراشــده در طــول ایــن دو ســال مربــوط بــه پروژه هایــی بــوده اســت کــه در حــال 
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اجــرا هســتند )41.6 درصــد(. در مقابــل طــی ایــن دو ســال، 33.7 درصــد اتاف هــای 
ــد و از  ــوده اســت کــه هنــوز آغــاز نشــده بوده ان ــه پروژه هایــی ب ــوط ب اجراشــده مرب
آنهــا می تــوان بــه اتاف هــای پیــش از اجــرا یــاد کــرد. اجــرای طرح هــای اتــاف پیــش 
ــی  ــوده اســت. اجــرای ارزیاب ــن حــوزه ب ــاالن ای ــای فع از اجــرا از نخســتین هدف ه
تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی هــر اقــدام مداخلــه ای بــدون شــک اگر پیــش از اجرای 
آن باشــد، می توانــد بــه مجریــان اقــدام، کمک هــای بیشــتری در جهــت کاســتن از 
پیامدهــای منفــی احتمالــی آن و یــا افزایــش پیامدهــای مثبــت آن نمایــد کــه تمــام 
تــالش مدیریــت شــهری نیــز در ســال های گذشــته، انجــام چنیــن مطالعاتــی بــوده 
اســت. نکتــه  ای قابــل تأمــل در نتایــج کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد، نامشــخص بــودن 
زمــان اجــرای اتــاف نســبت بــه پــروژه در 13/5 درصــد گزارش هاســت کــه بــا وجــود 
تأکیــد دســتورالعمل بــر مشــخص بــودن ایــن شــاخص، ایــن اطالعــات را مجریــان در 

ــد. ــه نکرده ان ــزارش ارائ گ
ــد کــه  ــورد، 38.2 درصــد از اتاف هــا در ســطح منطقــه ای بوده ان ــان 89 م در می
ــت شــهری نســبت  ــرای مدیری ــه ای ب ــر نشــان از اهمیــت طرح هــای منطق ــن ام ای
بــه طرح هــای فرامنطقــه ای )حــدود 23.6 درصــد( و طرح هــای محلــی )حــدود 27 
درصــد( دارد. مهمتریــن دلیــل نبــود طــرح شــهری )ســطح یــک( در بیــن اتاف هــای 
انجــام شــده در ســطح مناطــق نیــز ماهیــت فرامنطقــه ای بــودن ایــن طرح هــا و اجرای 
پــروژه در معاونت هــای مربوطــه در شــهرداری مرکــز اســت؛ زیــرا اعتبار طــرح، طراحی 
و اجــرای اینگونــه پروژه هــا بــه صــورت متمرکــز صــورت گرفتــه و بنابرایــن مدیــران 
منطقــه ای بیشــتر نقــش تســهیلگر را برعهــده داشــته اند و تعریــف اینگونــه پروژه هــا 

در قالــب اتــاف، کمتــر امکان پذیــر خواهــد بــود.
از میــان معاونت هــای چهارگانــۀ شــهری کــه در طرح هــای اتــاف بیــش از ســایر 
معاونت هــا ایفــای نقــش کرده انــد، باالتریــن فراوانــی بــه عنــوان حامــی اول )معاونتــی 
کــه اعتبــار انجــام پــروژه را تأمیــن کــرده اســت( مربــوط بــه معاونــت حمــل و نقــل و 
ترافیــک )حــدود 35 درصــد( و پــس از آن، معاونــت اجتماعــی و فرهنگــی )حــدود 33 
درصــد( بــوده اســت. نگــرش مثبــت بــه اتاف در میــان حوزه هــای تخصصی شــهرداری 
در ایــن موضــوع بی تأثیــر نبــوده اســت. پذیــرش اتــاف در حــوزۀ معاونــت حمل ونقــل 
و ترافیــک بــه واســطۀ درگیــری اینگونــه پروژه هــا بــا شــهروندان و مــراودات موجــود 
ــی در  ــرش طرح هــای مطالعات ــن حــوزه و شــرکت های مشــاور، پذی ــن ای ــراوان بی ف
ایــن معاونــت را بیــش از ســایر معاونت هــا موجــب شــده و بنابرایــن تمایــل بیشــتری 
بــه تعریــف شــدن طرح هــای اتــاف در شــوراهای تخصصــی مناطــق بــرای پروژه هــای 

ترافیکــی وجــود داشــته و دارد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه برخــی پروژه هایی کــه ممکن اســت ماهیتی ترافیکــی و یا 
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ت اجتماعی
ش های ارزیابی تأثیرا

ت اجتماعی در شهرداری تهران؛ مرور نظام مند گزار
ارزیابی تأثیرا

حتــی اجتماعــی نیــز داشــته باشــند، در اســناد شــهرداری مناطــق در شــمار طرح های 
معاونــت فنــی و عمرانــی آمده انــد. بیــان نشــدن حامیــان طــرح حــدود 67 درصــد 
طرح هــای اتــاف بــا وجــود الــزام اشــاره بــه آنهــا در دســتورالعمل، از نــکات قابــل توجه 
و منفــی موجــود در گزارش هــای مــورد بررســی در ایــن طــرح بــوده اســت. بایــد بــه 
ایــن نکتــه نیــز اشــاره شــود کــه باالتریــن فراوانــی در حامــی دوم )بهره بــردار پــروژه( 
معاونــت حمل ونقــل و ترافیــک مناطــق )حــدود 18 درصــد( و پــس از آن، معاونــت 
ــر نشــان از  ــن ام ــوده اســت کــه ای اجتماعــی و فرهنگــی مناطــق بیســت ودوگانه ب

رویکــرد پروژه هــا بــه حوزه هــای ترافیکــی و اجتماعــی داشــته اســت.
در پروژه هــای شــهری، حامــی ســومی نیــز وجود دارد کــه منظور از آنهــا اجتماعات 
ــورد بررســی،  ــاف م ــای ات ــد در طرح ه ــا و... اســت. هرچن ــی، ســمن ها، گروه ه محل
اشــاره بــه ایــن دســته از حامیــان بســیار انــدک بــوده اســت )تنهــا 9 درصــد(، در ایــن 
بیــن می تــوان بــه مــواردی چــون مراکــز توان بخشــی جانبــازان، هیئت امنای مســجد 
و... اشــاره کــرد. نکتــۀ مهــم در این بــاره، اهمیــت حامیــان ســوم در طرح هــای اتــاف 
اســت؛ زیــرا پروژه هــای شــهری بیــش از هــر چیــز در جهــت ارتقــای ســطح کیفیــت 
زندگــی همیــن گروه هــا، ســمن ها و... اجــرا می گــردد. امــا در طرح هــای اتافــی کــه 
متخصصــان حــوزۀ اجتماعــی اجــرا کرده انــد، کمترین اشــاره به ایــن گروه هــای دارای 
اهمیــت شــده اســت. اهمیــت ایــن حامیــان )حامیــان ســوم( بــه  قــدری باالســت کــه 
موفقیــت و یــا شکســت هــر پــروژه و طــرح شــهری در گــرو مشــارکت و همراهــی آنان 

خواهــد بــود و ایــن امــر لــزوم توجــه بیشــتر بــه آنــان را گوشــزد می کنــد.
از میــان 72 مجــری )17 مــورد از طرح هــای اتــاف بــه مقطع تحصیلــی مجریان در 
گــزارش اشــاره نکرده انــد(، باالتریــن تعــداد بــه افــرادی تعلــق دارد )61/1 درصــد( کــه 
دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد بوده انــد. رشــته های تحصیلــی مجریــان 
بــا توجــه بــه اینکــه پیش شــرط حضــور در دوره هــای آموزشــی اتــاف، نزدیکــی رشــته 
ــه رشــته  هایی  ــوده اســت نیــز ب ــا حــوزۀ علــوم اجتماعــی و برنامه ریــزی شــهری ب ب
ــوط  ــه افــرادی مرب در همیــن حوزه هــا محــدود شــده اســت کــه باالتریــن تعــداد ب
می گــردد کــه رشــتۀ تحصیلی شــان جامعه شناســی بــوده اســت )بــا 56/6 درصــد(. 
البتــه اگــر حــوزه گســترده تر دیــده شــود و از مفهــوم »علــوم اجتماعــی« اســتفاده 
ــوان مجــری رشــته هایی چــون  ــه عن ــرادی کــه در جــدول همــکاران و ب شــود و اف
علــوم اجتماعــی )8/7 درصــد(، پژوهــش اجتماعــی )2/9 درصــد( و مطالعــات زنــان 
)1/4 درصــد( نیــز بــه آن اضافــه گــردد، بــه درصــدی حــدود 70 درصــد )69/5 درصد( 
خواهیــم رســید کــه نشــان می دهد کــه متخصصان حــوزۀ علــوم اجتماعــی، اتاف های 
مناطــق شــهر تهــران را اجــرا می کننــد. البتــه در بیــن مجریــان اتــاف، رشــته های 
تحصیلــی دیگــری چــون آمــار کاربــردی، برنامه ریــزی شــهری، مدیریــت، جغرافیــا، 
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فلســفه، روان شناســی و محیط زیســت نیــز بــه چشــم می خــورد کــه ایــن رشــته ها 
را نیــز می تــوان بــه علــوم اجتماعــی، نزدیــک قلمــداد کــرد.

از نــکات دیگــر قابــل اشــاره دربــاره مجریــان و ناظــران اتــاف می تــوان بــه میانگین 
4/98 طــرح اجراشــدۀ اتــاف توســط مجریــان و میانگیــن 10/45 طــرح نظارت شــده 
توســط ناظــران اشــاره کــرد. کمتریــن تعــداد اتــاف اجراشــده توســط مجریــان، یــک 
طــرح و بیشــترین آن بیســت طــرح بیــان شــده و بــرای ناظــران نیــز چهــار طــرح بــه 
عنــوان کمینــه و هجــده طــرح بــه عنــوان بیشــینه نظارت هــای ایــن افــراد عنــوان 
شــده اســت. دامنــۀ گســترده اجــرا توســط مجریــان و ناظــران و همچنیــن واریانــس 
موجــود نشــان می دهــد کــه اجــرا و نظــارت در بیــن افــراد، دارای تناســب نبــوده و 
افــرادی )در قالــب مجــری و ناظــر( بوده انــد کــه بــه دالیــل مختلــف )رابطــه بــا مدیران 
شــهری، کیفیــت بــاالی طرح های اجراشــده توســط آنهــا و توانمنــدی علمــی، توانایی 
جــذب طــرح و...( نســبت بــه ســایر مجریــان و ناظــران، طرح هــای بیشــتری را اجــرا 

ــد. ــا نظــارت کرده ان و ی
ــل  ــه دلی ــاف )ب ــای ات ــرای طرح ه ــگی در اج ــنهادهای همیش ــه پیش از جمل
بین رشــته ای بــودن و گســتردگی آن(، اســتفاده از همــکاران متعــدد و دارای 
تخصص هــای مختلــف و متناســب بــا پروژه هــای اجراشــده اســت. یافته هــای 
ــده،  ــاف اجراش ــای ات ــن در طرح ه ــور میانگی ــه ط ــه ب ــد ک ــان می ده ــش نش پژوه
ــر  ــه جــز مجــری و ناظ ــته اند )ب ــر( مشــارکت داش ــکار )4/29 نف ــار هم حــدود چه
ــا یــک همــکار و باالتریــن آن  ــه طرحــی ب طــرح( کــه پایین تریــن تعــداد مربــوط ب

ــوده اســت.  ــا هشــت همــکار ب ــه طرحــی ب ــوط ب مرب
ــداد  ــن تع ــۀ بعــدی، تخصص هــای همــکاران بررســی شــد کــه باالتری در مرحل
)بــا 116 مــورد: حــدود 49 درصــد( مربــوط بــه همکارانــی اســت کــه در حــوزۀ علــوم 
اجتماعــی )جامعه شناســی، پژوهــش، مــددکاری، جمعیت شناســی، مطالعــات زنــان 
و...( تخصــص داشــته اند. نکتــۀ مهــم، کمبــود تخصص هــای متنــوع شــهری بــا توجــه 
ــور  ــال همان ط ــور مث ــه  ط ــت. ب ــاف اس ــای ات ــای طرح ه ــتردگی موضوع ه ــه گس ب
ــل و ترافیــک از حوزه هــای مهــم و  ــن اشــاره شــد، حــوزۀ حمل ونق ــه پیــش از ای ک
دارای فراوانــی بســیار در اتاف هــا بــوده اســت، امــا تنهــا حــدود 4 درصــد از همــکاران 
ــوزۀ تخصصــی بســیاری  ــد ح ــته اند و هرچن ــوزه تخصــص داش ــن ح ــا در ای طرح ه
از مجریــان علــوم اجتماعــی بــوده اســت، بــاز هــم ترجیــح داده انــد از همکارانــی بــا 

تخصــص مشــابه خــود اســتفاده کننــد.
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ارزیابی محتوای گزارش ها
پــس از ارائــه برخــی از یافته هــای توصیفــی دربــاره ویژگی هــای کلــی پژوهش هــای 
مــورد بررســی، در ادامــه نتایــج حاصــل از بررســی مطالــب ارائه شــده در گزارش هــا 

)در قالب شش فصل( ارائه شده است.

1- مرور کلیات گزارش های ارزیابی تاثیرات اجتماعی
همچــون ســایر طرح هــای پژوهشــی در حــوزۀ علــوم اجتماعــی، در طرح هــای اتــاف 
نیــز بیــان مســئله از مهمتریــن بخش هــای آن بــوده و فــرض بــر آن اســت کــه اگــر 
ایــن بخــش بــه درســتی تدویــن گــردد، در فرآینــد اجــرای پژوهــش، پژوهشــگر بــا 
ــای تعیین شــده  ــه هدف ه ــد و ب ــد مســیر درســت را طــی کن ــر آن می توان ــه ب تکی
کــه در هماهنگــی بــا بیــان مســئله تدویــن شــده اســت، دســت یابــد. عــالوه بــر ســایر 
ویژگی هایــی کــه بیــان مســئله بایــد در خــود داشــته باشــد )همچــون نشــان دادن 
گســتردگی پیامدهــای موضــوع، شــدت آن، شــرایط رنــج آور ایجادشــده، اظهار شــدن 
ــورد  ــای م ــه در اتاف ه ــی ک ــان پرســش اصل ــک مســئله، بی ــوان ی ــه عن موضــوع ب
بررســی در 84/3 درصــد آنهــا وجــود داشــته اســت و...(، در بیــان مســئله های مربــوط 
بــه اتــاف، دو موضــوع محــوری نیــز وجــود دارد کــه بایــد بــه شــکلی خــاص بــه آنهــا 
اشــاره گــردد؛ نخســت اشــاره بــه حــوزۀ جغرافیایــی تحــت تأثیــر پــروژه و یــا طــرح و 

دوم اشاره به حوزۀ انسانی تحت تأثیر. 
بــر اســاس اطالعــات جدول بــاال، از میــان 89 پژوهش  مورد بررســی، پژوهشــگران 
ــه حــوزۀ جغرافیایــی طــرح و در  در بیــان مســئلۀ خــود در 75/3 درصــد از مــوارد ب
67/4 درصــد مــوارد بــه حــوزۀ  انســانی طــرح اشــاره کرده انــد و دالیــل تأثیرگــذاری 

یــا تأثیرپذیــری آنهــا را شــرح داده انــد.
پژوهشــگر بایــد در طرح هــای اتــاف بــه اهمیــت انجــام ارزیابی هــای اجتماعــی و 
فرهنگــی در پروژه هــا، طرح هــا و سیاســت ها اشــاره کنــد و نشــان دهــد کــه توجــه 
بــه ایــن نــوع از مطالعــات تــا چــه حــد می توانــد بــه کاهــش پیامدهــای منفــی پــروژه، 
برنامــه، سیاســت و... کمــک کــرده و یــا تــا چــه میــزان می توانــد بــر افزایــش آثــار 
ــا بیــان ویژگی هــای خــاص پــروژه  مثبــت آن تأثیرگــذار باشــد. پــس از ایــن نیــز ب
و طــرح مــورد نظــر و دالیــل توجیهــی خــود بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــد کــه 
ــا سیاســت مــورد  ــا طــرح و ی ــروژه ی ــن مــورد خــاص )پ ــاره ای چــرا الزم اســت درب
بررســی( و در ایــن زمــان خــاص، چنیــن طــرح پژوهشــی انجــام شــود و ضــرورت 
ــا بررســی اتاف هــای انجــام شــده مشــاهده شــد کــه 3/4  ایــن پژوهــش چیســت. ب
درصــد از مــوارد، فاقــد ایــن بخــش بوده انــد و در مــوارد باقی مانــده، در 92/1 درصــد از 
مــوارد، پژوهشــگران در بخــش اهمیــت و ضــرورت بــه درســتی بــر اهمیــت و ضــرورت 
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جدول شمارة 4: مرور کلیات گزارش 

درصد حجم نمونه و روش 
نمونه گیری درصد چارچوب نظری و مدل درصد بیان مسئله

89.9 بیان حجم نمونه 19.1 دارای چارچوب نظری و 
مدل نظری 84.3 دارای بیان مسئله

88.8 بیان روش 
نمونه گیری 49.4 دارای چارچوب نظری و 

مدل مفهومی 75.3 اشاره به حوزۀ جغرافیایی

درصد ابزار پژوهش 10.1 دارای چارچوب نظری، 
مدل نظری و مدل مفهومی 67.4 اشاره به حوزۀ انسانی

97.7 مصاحبه  87.3 هماهنگی بین چهارچوب 
نظری و مدل درصد اهمیت و ضرورت پژوهش

79.3 پرسشنامه درصد رویکرد پژوهش 96.6 دارای اهمیت و ضرورت
89.6 مشاهده 86.4 ترکیبی 92.1 تبیین اهمیت و ضرورت

70.1 فیش های 
اطالعاتی 12.5 کیفی درصد بیان هدف ها و پرسش ها

1.1 کمی 67.4 هدف اصلی
درصد مسیر پژوهش 95.5 هدف فرعی

درصد اعتبار ابزار 47.9 توصیفی 42.7 پرسش اصلی

61.8 اشاره به شیوۀ 
سنجش 16.7 توصیفی - تحلیلی 89.9 پرسش فرعی

 )در قالب اعتبار صوری، 
اعتبار محتوا، اعتبار ارزیاب ها، 

اعتبار سازه و...(
درصد هدف پژوهش تعداد بیان پیشینه

40.4 کاربردی 80.9 پیشینۀ داخلی
درصد زمان پژوهش 34.8 پیشینۀ خارجی

درصد پایایی ابزار 24.7 مقطعی 15.7 جمع بندی متناسب

56.2 اشاره به شیوۀ 
سنجش 7.9 جمع بندی نامتناسب

درصد ژرفایی پژوهش 76.4 فاقد جمع بندی

66.7 ژرفانگر درصد مفاهیم و متغیرهای اصلی

33.3 پهنانگر 8.8 کیفیت زندگی، کیفیت 
زندگی شهری و اوقات فراغت

8  فضا، فضای عمومی و 
فضای شهری

5.2 توسعۀ پایدار
2 دسترسی
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پژوهــش تأکیــد کرده انــد و در مقابــل در 4/5 درصــد از مــوارد، پژوهشــگران در ایــن 
بخــش بــه درســتی بــه اهمیــت و ضــرورت موضــوع اشــاره نکرده انــد؛ بــه ایــن معنــا 
کــه بــه جــای بیــان اهمیــت اجــرای اتــاف بــه  صــورت کلــی و بیــان ضــرورت اتــاف 
بــرای پــروژه یــا طــرح مــورد بررســی، بــه خــود پــروژه و یــا طــرح اشــاره کرده انــد و 

مطالبــی را بیــان کرده انــد کــه جــای آن بیشــتر در بیــان مســئله بــوده اســت.
ــی از  ــی/ اختصاص ــای فرع ــی و هدف ه ــای اصل ــدف/ هدف ه ــن ه ــک بی تفکی
ــه آن اشــاره شــده و در  ــوم انســانی ب ــای حــوزۀ عل ــه در پژوهش ه ــی اســت ک نکات
ــا وجــود ایــن در 32/6  ــر آن تأکیــد شــده اســت. ب دســتورالعمل تدوین شــده نیــز ب
درصــد از مــوارد، پژوهشــگران بــه صــورت مشــخص، هــدف اصلــی خــود را از انجــام 
اتــاف بیــان نکرده انــد و جالــب آنکــه در 4/5 درصــد از مــوارد، پژوهشــگران نــه تنهــا 
ــاف را نیــز در گــزارش  ــد، بلکــه هدف هــای فرعــی ات ایــن تفکیــک را انجــام نداده ان
خــود بیــان نکرده انــد. همچنیــن 57/3 درصــد از اتاف هــای موجــود در پژوهــش، فاقــد 
پرســش اصلــی و 10/1 درصــد از آنهــا فاقــد پرســش فرعــی هســتند کــه از مشــکالت 

ــوده اســت. مهــم ایــن پژوهش هــا ب
اشــاره بــه پیشــینه های پژوهشــی مشــابه بــا موضــوع مــورد نظــر در پژوهش هــای 
علــوم اجتماعــی، عــالوه بــر اینکــه نگاهــی کلــی دربــاره موضــوع مــورد بررســی در 
بخش هــای طــرح مســئله و پرســش اصلــی، هدف هــا، رویکــرد نظری و روش شــناختی 
و... بــه پژوهشــگر خواهــد داد، از تکــرار پژوهش هایــی مشــابه بــا رویکردهــای نظــری 
و روشــی یکســان نیــز جلوگیــری خواهــد کــرد. از میــان 89 اتــاف  موجــود، در 80/9 
درصــد از مــوارد، پژوهشــگران در گــزارش نهایــی خــود بــه پیشــینه  داخلــی پژوهــش 
ــان  ــد. بی ــاره کرده ان ــش اش ــی پژوه ــینه خارج ــه پیش ــا ب ــد از آنه و در 34/8 درص
نتیجه گیــری و یــا نقــد کارهــای انجــام شــده از مهمتریــن بخش هــای گزارش هــای 
اتــاف اســت کــه در طرح هــای مورد بررســی، کمتــر از یک چهــارم پژوهشــگران )23/6 
درصــد( بــه جمع بنــدی و نتیجه گیــری یــا نقــد طرح هــای مشــابه داخلــی و خارجــی 
ارائه شــده پرداخته انــد. از میــان ایــن 21 مــورد نیــز تنهــا 14 مــورد )15/7 درصــد( 
ــد و  ــری پرداخته ان ــدی و نتیجه گی ــه جمع بن ــده ب ــای اشاره ش ــر طرح ه ــه ب ــا تکی ب
ــان  ــی بی ــدی، پیشــینه مطالب ــا )7/9درصــد( در بخــش جمع بن در ســایر پژوهش ه
شــده اســت کــه ارتباطــی بــه طرح هــای بیان شــده در بخــش پیشــینه نداشــته اســت.

در بخشــی از طرح هــای پژوهشــی بایــد مفاهیــم محــوری طــرح بررســی شــود و 
دربــاره آنهــا بــا هــدف افزایــش شــناخت کامــل مفاهیــم مرتبــط بــا حــوزۀ موضوعــی 
پژوهــش، مطالبــی ارائــه گــردد )بــه جــز مطالبــی کــه در مبانــی نظــری طــرح خواهــد 
ــردازد کــه ممکــن اســت پــس از بخــش  ــه بیــان نظریه هــای مرتبــط می پ آمــد و ب
ادبیــات پژوهــش بیایــد و یــا در بخــش دامنه یابــی بــه آن اشــاره شــود( کــه مفهــوم 
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توســعۀ پایــدار، تعاریــف آن، تاریخچــه شــکل گیری و گســترش ایــن مفهــوم در حــوزۀ 
علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی و... بیشــترین مفهــوم مــورد اشــاره پژوهشــگران در 

بخــش ادبیــات پژوهــش بــوده اســت )5/2 درصــد(. 
در رتبــۀ بعــدی، مفهــوم کیفیــت زندگــی بــه عنــوان مفهومــی کلیــدی و یکــی از 
شــاخص های توســعۀ  اجتماعــی در مطالعــات اتــاف انجــام شــده، محوریــت داشــته و 
3/2 درصــد پژوهش هــای مــورد بررســی بــه مفهــوم کیفیــت زندگــی و 2 درصــد نیــز 
بــه مفهــوم کیفیــت زندگــی شــهری پرداخته انــد )در مجمــوع 5/2 درصــد(. فضــا )بــا 
2/4 درصــد(، فضــای عمومــی )بــا 2/4 درصــد( و فضــای شــهری )بــا 3/2 درصــد( نیــز 
از جملــه مفاهیــم پرکاربــرد در طرح هــای اجــرا شــده بــوده اســت. وجــود مفاهیــم 
مرتبــط بــا فضــای شــهری )فضــا، فضــای عمومــی و فضــای شــهری( در بیــش از 8 
درصــد اتاف هــای مــورد بررســی، نشــان از اهمیــت ایــن مفاهیــم بــه دلیــل پیونــد 
بیــن پروژه هــا و طرح هــای شــهری بــا ایــن مفاهیــم بــوده اســت. اوقــات فراغــت )بــا 
3/6 درصــد( نیــز بــه عنــوان یکــی از متغیرهــای کیفیــت زندگــی، از جملــه مفاهیــم 
مــورد توجــه پژوهشــگران اتــاف بــوده اســت. در نهایــت مفهــوم دسترســی، تعریــف 
و انــواع و ویژگی هــای آن نیــز از پرکاربردتریــن )2 درصــد( مفاهیــم بــه کار رفتــه در 

اتاف هــای مــورد بررســی بــوده اســت. 
همان طــور کــه قابــل پیش بینــی نیــز بــوده اســت، بــه دلیــل بین رشــته ای بــودن 
اتــاف و رفــت و برگشــتی کــه در دو حوزه جامعه شناســی و برنامه ریزی شــهری داشــته 
اســت، مفاهیــم مرتبــط بــا ایــن دو حــوزه، بیــش از ســایر مفاهیــم در طرح هــای انجــام 
ــن  ــر ای ــه ب ــا تکی ــا ب ــد ت ــالش کرده ان شــده اســتفاده شــده اســت و پژوهشــگران ت
ــا رویکــرد شــهری( شــکل دهنــد تــا مراحــل  مفاهیــم، بســتری جامعه شــناختی )ب

بعــدی طــرح اجــرا گــردد.
نظریه هــای اجتماعــی بــه عنــوان گزاره هایــی منطقــی مرتبــط بــا یکدیگــر کــه 
ــی اســت، نقشــی اساســی در  ــای اجتماع ــی پدیده ه ــن و پیش بین ــال تبیی ــه دنب ب
مطالعــات اتــاف دارد. هرچنــد ماهیــت بین رشــته ای و در برخــی مــوارد نزدیکــی آن 
بــه روش هــای کیفــی، کاربــرد نظریــه در آن را دشــوار می کنــد، بــا اســتفاده از نظریــه 
می تــوان حــوزۀ فعالیــت را مشــخص و از بیراهــه رفتــن در مطالعــه جلوگیــری کــرد. 
بنابرایــن اگــر مطالعــات اتــاف بــا روشــی قیاســی انجــام شــوند و مدلــی طراحــی گردد 
کــه پژوهشــگر بــه دنبــال تأییــد و یــا رد آن باشــد و بــا ایــن هدف بــه گــردآوری داده ها 
بپــردازد، بی شــک نظریــۀ مــورد اســتفاده، نقشــی کلیــدی و محــوری خواهــد داشــت 
ــه  ــا روشــی کیفــی ب ــود؛ و اگــر ب ــدون آن انجــام پژوهــش ناممکــن خواهــد ب کــه ب
دنبــال آن باشــد کــه بــر اســاس روش اســتقرا از داده هــای گــردآوری شــده بــه مدلــی 
نهایــی دســت یابــد، بــاز هــم در نهایــت بــرای ســنجش اعتبــار کار خــود ناچــار بــه 
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اســتفاده از نظریــه بــرای مقایســۀ نتایــج خــود بــا ســایر نظریه هــای موجــود )به ویــژه 
در مطالعــات زمینــه ای( خواهــد بــود و عــالوه بــر آن حتــی در مطالعــات کیفــی )به جز 
مطالعــات زمینــه ای( نیــز وجــود نظریــه می توانــد بســتری را ایجــاد کنــد تــا مســیر 
ــد.  ــه ده ــود ادام ــه کار خ ــی ب ــم نشــده و پژوهــش در محــدوده ای منطق ــی گ اصل
ــی  ــم ده ــی، نظ ــۀ دامنه یاب ــد در مرحل ــی می توانن ــای اجتماع ــن نظریه ه همچنی
بــه متغیرهــای شناســایی شــده و مــورد بررســی را تحــت گســتره ای وســیع تر - کــه 

می توانــد نظریــه باشــد - مــورد اســتفاده قــرار دهنــد.
در مطالعــات انجــام شــده در شــهر تهــران بــا عنــوان ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و 
فرهنگــی، توســعۀ پایــدار پرکاربردتریــن )11 درصــد( نظریه ای اســت که پژوهشــگران 
در مطالعــات خــود بــه آن اشــاره کرده انــد. هرچند توســعۀ پایــدار را می تــوان رویکردی 
کالن دانســت کــه ممکــن اســت در دل خــود نظریه هایــی را پرورانــده باشــد و خــود 
نمی توانــد بــه عنــوان نظریــه مطــرح گــردد، در بیــن پژوهشــگران اتــاف بــه عنــوان 
مفهومــی کــه می توانــد بــا توجــه بــه ماهیــت طرح هــای اجراشــده در انجــام پژوهــش 
بــه آنهــا کمــک کنــد، مــورد اســتفاده فراوان قــرار گرفته اســت. برخــی از پژوهشــگران 
بــا اشــاره بــه مفاهیــم پایــداری محیــط، اجتمــاع و اقتصــاد و لــزوم همزمانــی این ســه 

بــا هــم، پیونــدی بیــن طرح هــای خــود و مفهــوم »توســعۀ پایــدار« ایجــاد کرده انــد. 
ــای شــهری  ــا و پروژه ه ــه طرح ه ــرد ک ــاد ب ــز از ی ــه را نی ــن نکت ــد ای ــه نبای البت
ــن  ــه انجــام می رســند و ای ــی شــهروندان ب ــی زندگ ــای ســطح کیف ــدف ارتق ــا ه ب
مهــم اگــر بــا حفــظ حــق آینــدگان بــر شــهروندان امــروز صــورت گیــرد، می توانــد 
ــوان  ــه عن ــد ب ــت می توان ــن جه ــد و از ای ــدار باش ــعۀ پای ــم توس ــاخص های مه از ش
رویکــردی کالن در مطالعــات اتــاف مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. کارکردگرایــی، دیگــر 
نظریــۀ پرکاربــرد در مطالعــات اتــاف انجام شــده در شــهر تهران بــوده اســت. از آنجایی 
کــه در ایــن نظریــه، مفهــوم کارکــرد و خرده نظــام در انــواع و ســطوح مختلــف وجــود 
دارد و بــا تشــبیه محــدوده ای از شــهر و یــا بخشــی از نظــام شــهری بــه یــک نظــام 
ــر  ــد ب کوچــک و بررســی کارکردهــای پنهــان و آشــکار، مثبــت و منفــی و... می توان
مطالعــات اتــاف منطبــق گــردد و یــا مطالعــات اتــاف بــر آن منطبــق شــود، محبوبیــت 

باالیــی در بیــن پژوهشــگران حــوزۀ اجتماعــی دارد. 
ــل  ــه دلی ــدار« - ب ــعۀ پای ــرد »توس ــا رویک ــه ب ــه در مقایس ــن نظری ــد ای هرچن
ــف  ــای مختل ــوم در حوزه ه ــن مفه ــر روزه ای ــتردگی ه ــودن و گس ــته ای ب بین رش
- نقشــی فرعی تــر در مطالعــات اتــا دارد، شــاید ترکیــب ایــن دو مفهــوم بــا یکدیگــر 
ــد ترکیبــی  ــر توســعۀ پایــدار بتوان ــرد نظریــۀ کارکردگرایــی در بســتر بزرگ ت و کارب
ســودمند بــرای حــوزۀ اتــا باشــد کــه برخــی از پژوهشــگران ایــن حــوزه دســت بــه این 
اقــدام زده انــد. عــالوه بــر نظریه هــای مطرح شــده و بــا توجــه بــه موضوع هــای متنــوع 
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اتاف هــای انجــام شــده، نظریه هــا و مفاهیمــی چــون تضــاد، پنجــرۀ شکســته، طــرد 
اجتماعــی، حیــات شــهری زیمــل، نظریه های لینچ درباره شــهر و نشــانه های شــهری، 
چهارچــوب مطرح شــده توســط ونکلــی بــرای ارزیابــی، جــرم شناســی محیطــی و... 

نیــز در بخــش مبانــی نظــری اتاف هــای مــورد بررســی بیــان شــده اســت.
چهارچــوب نظــری بــه عنــوان ترکیــب ادبیــات و مبانــی نظــری و هــر آنچه تــا به این 
مرحلــۀ پژوهــش انجــام شــده اســت، از جمله مواردی اســت که بر اســاس دســتورالعمل 
و همچنیــن بــر مبنــای اصــول پژوهــش در علــوم اجتماعــی در پژوهش هــای موســوم 
بــه اتــاف وجــود داشــته و بــر لــزوم آن تأکیــد شــده اســت. از میــان 89 پژوهــش  مــورد 
بررســی، 56 مــورد )62/9 درصــد( از اتاف هــا دارای چهارچــوب نظــری بوده انــد. همچون 
بخــش مبانــی نظــری، توســعۀ پایــدار و کارکردگرایــی، مهمتریــن مفاهیــم مطرح شــده 

در بخــش چهارچــوب نظــری پژوهــش بوده اســت.
مــدل پژوهــش نیــز کــه نمایــش تصویــری آن چیــزی اســت کــه پژوهشــگر در 
چهارچــوب نظــری خــود مطــرح کــرده  اســت و در ایــن بخــش بــه نمایــش روابــط بیــن 
متغیرهــای مطرح شــده در پژوهــش پرداختــه اســت، باید بــا چهارچوب نظــری پژوهش 
هماهنــگ باشــد. از میــان 70 نمونــه ای کــه در اتــاف خــود مــدل نظــری/ مفهومــی ارائه 
ــدل  ــن چهارچــوب نظــری و م ــی بی ــوارد دارای هماهنگ ــد، 68/5 درصــد از م کرده ان
ــز  ــری نی ــوب نظ ــدل، در چهارچ ــده در م ــای مطرح ش ــد و متغیره ــده بوده ان ارائه ش
بیــان شــده  اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه 24/3 درصــد از مــدل نظــری، 62/9 درصــد 

از مــدل مفهومــی و 10/1 درصــد از مــوارد از هــر دو مــدل اســتفاده کرده انــد.
ــه جــز یــک مــورد در ســایر  در بخــش روش شناســی اتاف هــای مــورد بررســی ب
ــه  ــوط ب ــود کــه باالتریــن مــورد نیــز مرب گزارش هــا، رویکــرد پژوهــش بیــان شــده ب
رویکــرد »ترکیبــی« بــوده اســت و پژوهشــگران بــاور داشــته اند کــه بــه دلیــل اســتفاده 
از داده هــای کمــی و کیفــی بــه  طــور همزمــان در مطالعــات خــود می تواننــد رویکــرد 
ترکیبــی را بــه عنــوان رویکــرد اصلــی پژوهش خــود در حوزۀ روش شناســی بیــان کنند.

اگــر روش پژوهــش را بتــوان از نظــر مســیر، هــدف، زمــان و میــزان ژرفایی بــه انواعی 
تقســیم نمــود، دربــاره اتاف هــای مــورد بررســی بایــد بیــان داشــت کــه بیــش از نیمــی 
از پژوهشــگران، نــوع روش خــود از نظــر مســیر را بیــان کرده انــد کــه غالــب آنهــا روش 
توصیفــی )47/9درصــد( و پــس از آن توصیفــی - تحلیلــی )16/7 درصــد( را بــه عنــوان 
روش پژوهــش خــود از نظــر مســیر نــام برده انــد. بیــان روش از نظــر هــدف )بنیــادی، 
کاربــردی و عملــی( نیــز دومیــن مقولــه ای بــود کــه در بخــش روش پژوهــش اتاف هــا 
ــه روش پژوهــش از  ــه 60 درصــد )53 مــورد( از گزارش هــا ب ــک ب بررســی شــد. نزدی
ــه آن اشــاره داشــته اند  ــوارد ب ــا 40/4 درصــد از م ــد و تنه نظــر هــدف اشــاره نکرده ان
کــه تمامــی آنهــا نیــز روش پژوهــش از نظــر هــدف را »کاربــردی« عنــوان کرده انــد. 
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کاربــردی بــودن هــدف پژوهــش بــه دلیــل مســئله محور بــودن طرح هــای اتــاف قابــل 
پیش بینــی اســت کــه پژوهشــگران نیــز بــه درســتی بــر ایــن نکتــه تأکیــد کرده انــد. 
از منظــر زمــان )مقطعــی یــا طولــی( تنهــا در 23 مــورد )25/8 درصــد( نــوع پژوهــش 
بیــان شــده اســت کــه از بیــن ایــن پژوهش هــا، 95/7 درصــد پژوهــش خــود را مقطعــی 
معرفــی کرده انــد. از نظــر میــزان ژرفایــی )ژرفانگــر - پهنانگــر( نیــز تنهــا 6/7 درصــد 
پژوهشــگران نــوع مطالعــه خــود را از ایــن نظــر بیــان کرده انــد کــه از بیــن آ نهــا نیــز 

66/7 درصــد مطالعــۀ خــود را ژرفانگــر و 33/3 درصــد پهنانگــر بیــان داشــته اند.
تمامــی اتاف هــای مــورد بررســی بــه روش هــا و فنــون گــردآوری داده هــا اشــاره 
ــد،  ــه آن اشــاره کرد ان ــاف ب داشــته اند. روش هــای گــردآوری ای کــه پژوهشــگران ات
شــامل روش هایــی چــون روش پیمایــش )باالتریــن فراوانــی(، اســنادی )دومین روش 
دارای فراوانــی بــاال(، میدانــی و... بــوده اســت و بــه فنــون گــردآوری داده هــای مختلفی 
چــون مشــاهده، مصاحبــه، بحــث گروهــی متمرکز، طوفــان ذهنی، مطالعــات تطبیقی 
و... اشــاره شــده اســت. از نــکات قابــل اشــاره در ایــن بخــش، وجــود نوعــی ناهماهنگی 
در بیــن پژوهشــگران دربــاره فــن بحــث گروهــی متمرکــز1 اســت. در اتاف هــای مــورد 
بررســی مفاهیمــی چــون: فوکــوس گــروپ، بحــث گروهــی، بحــث گروهــی متمرکــز، 
مصاحبــه گروهــی، جلســه همفکــری متمرکــز و مصاحبــه گروهــی متمرکــز بــه کار 
رفتــه اســت کــه چنــدان مشــخص نیســت کــه آیــا منظــور پژوهشــگران همــان بحث 
گروهــی متمرکــز اســت و یــا فنــی دیگــر در نظــر آنــان بــوده اســت. نبــود برداشــتی 
یکســان از ایــن فــن و کاربردهــای متفــاوت آن، یکــی از مســائلی اســت کــه پژوهشــگر 
ــت و  ــته اس ــورد داش ــا آن برخ ــخصی ب ــای ش ــاهدات و تجربه ه ــرح در مش ــن ط ای
نیازمنــد توجــه بیشــتر روش شــناختی بــرای نمایــان کــردن شــیوۀ درســت اجــرای 
ایــن فــن و مشــخص  کــردن تفاوت هــای آن بــا ســایر فن هــای نزدیــک بــه آن اســت.

در بررســی صورت گرفتــه روی اتاف هــای انجــام شــده در شــهرداری تهــران مشــخص 
شــد کــه در 60/7 درصــد از ایــن گزارش هــا بــه روش هــا و فنــون تحلیــل اطالعــات اشــاره 
شــده اســت. در بیــن روش هــا و فنــون مورد اشــاره، تحلیل نهــادی، تحلیل محتوا و ســوآت2، 
باالتریــن فراوانــی در اســتفاده را دارنــد. برخــی از فنونــی کــه پژوهشــگران اتــاف بــرای 
تحلیــل از آن هــا اســتفاده کرده انــد از ایــن قــرار اســت: تحلیــل روند، تحلیــل گفتمان، 
فراتحلیــل، فرآینــد تحلیــل سلســله مراتبی3 و... . برخــی مــوارد نیــز بــه عنــوان فنــون 
ــه نظــر نمی رســد، همچــون  ــح ب ــدان صحی ــرده شــده کــه چن ــام ب ــل از آن ن تحلی

آزمــون خــی دو، تحلیــل آمــاری، تحلیــل پیمایــش، آزمــون تــی و... .

1- Focus Group Discussion (F.G.D)
2- SWOT Analysis - Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
3- Analytical Hierarchy Process
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بــا توجــه بــه موضوع هــای مــورد بررســی در اتاف هــای شــهر تهــران و گســتردگی 
ــی،  ــورد بررس ــای م ــا و طرح ه ــع در پروژه ه ــازمان های ذی نف ــا و س ــا، نهاده گروه ه
جامعه هــای آمــاری مــورد اشــاره در گزارش هــای اتــاف نیــز دارای تنــوع و گســتردگی 
زیــادی بوده انــد. مســئوالن شــهرداری و مدیــران شــهری، ســاکنان اطــراف پروژه هــا، 
اعضــای شــورایاری و مطلعــان محلــی، پیمانــکاران پروژه هــا، رانندگان و مســافران )در 
طرح هــای ترافیکــی(، کســبه اطــراف پروژه هــا، اســناد و مــدارک مربــوط بــه محــدوده  
تحــت تأثیــر، اســناد فرادســتی و اســناد مربــوط بــه پــروژه و نهادهــای تحــت تأثیــر، 

باالتریــن فراوانــی را در جامعــۀ آمــاری مــورد اشــاره داشــته اند.
در مرحلــه بعــد، بیــان حجــم نمونــه از جامعه هــای آمــاری بررســی شــد کــه بــر ایــن 
اســاس در 80 مــورد )89/9 درصــد( حجــم نمونــه و در 79 مــورد )88/8 درصــد( شــیوه 
نمونه گیــری بیــان شــده بــود. شــیوه های بــرآورد حجــم نمونــۀ بیان شــده در 41 مــوردی 

کــه بــه ایــن موضــوع پرداخته انــد، کوکــران و مــورگان باالتریــن فراوانــی را داشــته اند. 
ــزار مــورد  ــه اب ــه جــز دو مــورد، ســایر اتاف هــای مــورد بررســی )87 مــورد( ب ب
ــی  ــن فراوان ــه باالتری ــد ک ــای خــود اشــاره کرده ان ــردآوری داده ه ــرای گ اســتفاده ب
مربــوط بــه اســتفاده از ابــزار مصاحبه نامــه )در 97/7 درصــد(، پــس از آن پرسشــنامه 

)در 89/6 درصــد( و ســپس مشــاهده )در 79/3 درصــد( بــوده اســت. 
ــزار، در 55 مــورد )61/8 درصــد( از اتاف هــا،  ــار اب در بیــان شــیوه  ســنجش اعتب
پژوهشــگران عنــوان کرده انــد کــه اعتبــار ابــزار خــود را ســنجیده اند کــه از ایــن بیــن 
اعتبــار صــوری، باالتریــن روش مــورد اســتفاده پژوهشــگران بــوده اســت و روش هایــی 
ــاد در رتبه هــای  ــا فاصلــه ای زی چــون اعتبــار محتــوا، ارزیاب هــا، اعتبــار ســازه و... ب

بعــدی قــرار دارنــد.
ــت  ــده اس ــوان ش ــی عن ــورد بررس ــای م ــد( از اتاف ه ــورد )56/2 درص در 50 م
کــه پایایــی ابــزار نیــز ســنجیده شــده اســت، امــا از ایــن بیــن تنهــا در 43/5 درصــد 
گزارش هــا، نتیجــۀ انجــام آزمــون پایایــی ارائــه شــده اســت و در 56/5 درصــد هرچنــد 
عنــوان شــده اســت کــه پایایــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه، نتیجــۀ آن بیــان نشــده 
ــز  ــاخ( نی ــا اســتفاده از آلفــای کرونب ــی )ب ــی همســانی درون اســت. اســتفاده از پایای
باالتریــن روش مــورد اســتفادۀ پژوهشــگران بــرای ســنجش پایایــی ابزار )پرسشــنامه( 

بــوده اســت. پایایــی بازآزمایــی نیــز در رتبــۀ بعــدی قــرار دارد.

2- مرور توصیف اقدام مداخله ای
در ایــن بخــش از گزارش هــا، عناوینــی شــامل کاربــری اراضــی، برنامه هــای اجرایــی، 

نیروی انسانی درگیر و انواع توجیه ها تدوین و تشریح می شود.
ــرای  ــران ب ــای انجــام شــده در شــهرداری ته ــب اتاف ه ــه آنکــه غال ــا توجــه ب ب
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پروژه هــای عمرانــی انجــام شــده اســت، بیــان »کاربری هــای اراضــی« اطــراف پــروژه 
ــه  ــد در گزارش هــای خــود ب ــاف بای ــوده اســت کــه پژوهشــگران ات ــی ب از بخش های
ــت  ــه ماهی ــا توجــه ب ــه ب ــا ک ــورد از گزارش ه ــار م ــه جــز چه ــد. ب آن می پرداخته ان
اتــاف، بیــان ایــن بخــش )کاربــری اراضــی( بــرای آنهــا موضوعیــت نداشــته، 69 مــورد 
ــی را  ــری اراض ــه کارب ــوط ب ــات مرب ــده، اطالع ــورد باقی مان ــد( از 85 م )77/5 درص
ــز 3  ــه ج ــز، ب ــی نی ــه اجرای ــان برنام ــورد بی ــد. در م ــه کرده ان ــود ارائ ــزارش خ در گ
مــورد )3/4 درصــد( از گزارش هــا کــه بــا توجــه بــه ماهیــت اتــاف، بیــان ایــن بخــش 
)برنامه هــای اجرایــی( بــرای آنهــا موضوعیــت نداشــته اســت، 66 مــورد )74/2 درصد( 
از 86 مــورد باقی مانــده، بــه اطالعــات مربــوط بــه برنامه هــای اجرایــی پــروژه یــا طــرح 
مــورد بررســی )بــه عنــوان یکــی دیگــر از بندهــای مــورد درخواســت بــا توجــه بــه 

ــته اند.  ــاره داش ــتورالعمل( اش دس

جدول شمارة 5: مرور توصیف اقدام مداخله ای
درصد توجیه محیط زیستی درصد امکان سنجی درصد کاربری اراضی

13.5 بیان شده 4.5 بیان شده 77.5 بیان شده
48.3 بیان نشده 78.7 بیان نشده 18 بیان نشده

33.7 توسط پژوهشگر توجیه 
شده است. 10.1 توسط پژوهشگر انجام 

4.5 شده است. فاقد موضوعیت

4.5 اشاره به نبود توجیه از 
سوی کارفرما 6.7 اشاره به نبود امکان سنجی 

از سوی کارفرما درصد برنامه های 
اجرایی

درصد توجیه فنی درصد ریسک های طرح/ پروژه 74.2 بیان شده
13.5 بیان شده 21.3 بیان شده 22.5 بیان نشده
46.1 بیان نشده 44.9 بیان نشده 3.4 فاقد موضوعیت

34.8 توسط پژوهشگر توجیه 
شده است. 32.6 توسط پژوهشگر تدوین 

شده است. درصد نیروی انسانی 
درگیر

5.6 اشاره به نبود توجیه از 
سوی کارفرما 1.1 اشاره به نبود اطالعات از 

سوی کارفرما 33.7 بیان شده

درصد توجیه اجتماعی و 
فرهنگی درصد توجیه اقتصادی 66.3 بیان نشده

14.6 بیان شده 13.5 بیان شده
40.4 بیان نشده 47.2 بیان نشده

42.7 توسط پژوهشگر توجیه 
شده است. 32.6 توسط پژوهشگر توجیه 

شده است.

2.2 اشاره به نبود توجیه از 
سوی کارفرما 6.7 اشاره به نبود توجیه از 

سوی کارفرما
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ــاف  ــان ات ــد از ســوی مجری ــا طــرح نیــز بای ــروژه ی ــا پ نیــروی انســانی درگیــر ب
ــه بیــان ایــن  در گزارش هــای خــود بیــان می شــده اســت کــه تنهــا 33/7 درصــد ب
مشــخصات پرداخته انــد. البتــه بایــد ایــن نکتــه نیــز بیــان شــود کــه 16/9 درصــد از 

پژوهشــگران نیــز بــه شــکلی ناقــص اطالعــات ایــن بخــش را ارائــه کرده انــد.
ــا طــرح از جملــه الزامــات اجــرای طرح هــا و  ــرای پــروژه ی انجــام امکان ســنجی ب
پروژه هــای شــهری اســت کــه توســط مشــاور طــرح اجــرا مــی گــردد. در مطالعــات 
اتــاف، پژوهشــگر بایــد بــه بررســی گــزارش مشــاور بپــردازد، یــا در صورتی که گزارشــی 
وجــود نداشــته باشــد، با مصاحبــه با مســئوالن و مدیــران مربوطه، از مطالعــات احتمالی 
انجــام شــده در ایــن بخــش مطلــع شــود و نتایــج آن را در گــزارش اتــاف خود بیــان کند. 
نکتــۀ مهــم دربــاره ایــن بخــش آن اســت کــه 70 مــورد )78/7 درصــد( از گزارش هــای 
ــه ایــن موضــوع اشــاره ای نداشــته اند و تنهــا در 4  ــه پژوهــش حاضــر ب ــاف در نمون ات
مــورد )4/5 درصــد(، پژوهشــگران در گزارش هــای خــود بــه نتایــج امکان ســنجی های 
صورت گرفتــه بــرای پروژه هــا/ طرح هــای مــورد بررســی اشــاره داشــته اند. همچنیــن 
در 6 مــورد )6/7 درصــد(، پژوهشــگران ایــن نکتــه را بیــان داشــته اند کــه بــرای طــرح 
مــورد بررســی، امکان ســنجی صــورت نگرفتــه )بــر اســاس نقــل قــول از ســوی کارفرما( 
و در 10 مــورد )10/1 درصــد( پژوهشــگران بــه اشــتباه دســت بــه توجیــه اقــدام زده اند و 

مطالبــی را بــه عنــوان امکان ســنجی طــرح توســط خودشــان بیــان داشــته اند.
هماننــد »انجــام امکان ســنجی توســط کارفرمــا و مشــاور«، پژوهشــگران اتــاف بــا 
ــا و مســئوالن  ــا کارفرم ــه ب ــا انجــام مصاحب مطالعــۀ گزارش هــای مشــاور طــرح و ی
ــن بخــش  ــد کــه در ای ــز می پرداختن ــان »ریســک های طــرح« نی ــه بی ــد ب طــرح بای
ــد و در  ــات بوده ان ــن اطالع ــاف دارای ای ــای ات ــد، گزارش ه ــا در 21/3 درص ــز تنه نی
32/6 درصــد نیــز بــه اشــتباه ایــن بخــش بــر اســاس نظرهــا و مطالعــات گــروه اتــاف 
ــد. در 44/9  ــان ریســک های طــرح کرده ان ــه بی ــدام ب ــان شــده و پژوهشــگران اق بی
ــه نبــود  ــروژه مطــرح شــده اند و در یــک مــورد ب ــز ریســک های طــرح/ پ درصــد نی

چنیــن اطالعاتــی از ســوی کارفرمــا اشــاره شــده اســت.
ــی از  ــی و فرهنگ ــی و اجتماع ــای اقتصــادی، محیط زیســتی، فن انجــام توجیه ه
ــاور آن  ــرکت های مش ــهری، ش ــای ش ــه در طرح ه ــت ک ــی اس ــه فعالیت های جمل
ــا و  ــن گزارش ه ــه ای ــه ب ــا مراجع ــز ب ــاف نی ــای ات ــد. در گزارش ه ــام می دهن را انج
ــود  ــورت نب ــا )در ص ــان طرح ه ــاور و کارفرمای ــرکت های مش ــه ش ــه ب ــا مراجع ــا ب ی
ــن مــوارد بیــان می گــردد. در هــر چهــار مــورد  ــی در ای گــزارش مکتــوب(، اطالعات
ــه  ــک ب )توجیه هــای اقتصــادی، محیط زیســتی، فنــی و اجتماعــی فرهنگــی(، نزدی
نیمــی از گزارش هــای اتــاف بــه ایــن مــوارد اشــاره ای نداشــته اند: توجیــه اقتصــادی 
ــد و  ــی 46/1 درص ــه فن ــد، توجی ــتی 48/3 درص ــه محیط زیس ــد، توجی 47/2 درص
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ــن بخش هــا  ــاف در ای ــه اجتماعــی و فرهنگــی 40/4 درصــد(. پژوهشــگران ات توجی
نیــز همچــون »بیــان انجــام امکان ســنجی« و »بیــان ریســک های طــرح« در مــواردی 
ــه  ــه محیط زیســتی 33/7 درصــد، توجی ــه اقتصــادی 32/6 درصــد، توجی )در توجی
فنــی 34/8 درصــد و توجیــه اجتماعــی و فرهنگــی 42/7 درصــد( خــود دســت بــه 
توجیــه زده انــد. توجیه هــای اقتصــادی، محیط زیســتی و فنــی در 12 مــورد و توجیــه 
اجتماعــی و فرهنگــی در 13 مــورد بیــان شــده اند و در باقــی مــوارد )6/7 درصــد توجیه 
اقتصــادی، 4/5 درصــد توجیــه محیط زیســتی، 5/6 درصــد توجیــه فنــی و 2/2 درصــد 
توجیــه اجتماعــی و فرهنگــی( بــه نبــود توجیــه از ســوی کارفرمــا اشــاره شــده اســت.

3- مرور توصیف سیمای اجتماع در گزارش های ارزیابی تاثیرات اجتماعی
ارائــه  تصویــری از وضعیــت موجــود محــدودۀ تحــت تأثیر از منظــر تاریخــی، اجتماعی 
و فرهنگــی، کالبــدی و محیط زیســتی، ابتدایی تریــن بخــش از فصل ســوم گزارش های 
ــل پژوهشــگران در  ــۀ تحلی ــوان پای ــه عن ــن بخــش ب ــات ای ــه اطالع ــاف اســت ک ات
بخش هــای بعــدی قــرار خواهــد گرفــت و در نهایــت از ایــن اطالعــات )توصیــف وضــع 
ــی و شناســایی و  ــده در بخــش دامنه یاب ــه  دســت آم ــای ب ــار داده ه موجــود( در کن

بیان تأثیرات برای برآورد پیامدهای طرح استفاده خواهد شد. 
جدول شمارة 6: مرور توصیف  سیمای اجتماع

درصد وضع موجود 
محیط زیستی درصد وضع موجود 

کالبدی درصد فرآیند تاریخی

51.7 بیان شده 87.6 بیان شده 79.8 بیان شده
48.3 بیان نشده 12.4 بیان نشده 20.2 بیان نشده

درصد وضع موجود اقتصادی درصد وضع موجود اجتماعی 
و فرهنگی

77.5 بیان شده 93.3 بیان شده
22.5 بیان نشده 6.7 بیان نشده

در بیــان فرآینــد تاریخــی و رونــدی کــه منجــر بــه تصمیم گیــری بــرای اجــرای 
اقــدام مــورد بررســی شــده اســت، در 71 مــورد )79/8 درصــد(، پژوهشــگران مطالبــی 
را بیــان داشــته اند کــه بــه گذشــتۀ محــدودۀ مــورد نظــر و فرآیندهــای ایجادشــده تــا 

رســیدن بــه وضــع  فعلــی اشــاره داشــته اســت. 
در بیــان وضــع موجــود دربــاره متغیرهــا و شــاخص های اجتماعــی و فرهنگــی، بــا 
اســتفاده از نتایــج طرح هــای انجــام شــده، داده هــای موجــود و در برخــی مــوارد انجــام 
ــاف در 93/3 درصــد از گزارش هــا،  ــی توســط خــود پژوهشــگران ات مطالعــات میدان
مطالبــی در این بــاره ارائــه شــده اســت. بیــان ویژگی هــای کالبــدی )در 87/6 درصــد از 
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گزارش هــا(، ویژگی هــای اقتصــادی )در 77/5 درصــد( و ویژگی هــای محیط زیســتی 
)تنهــا در 51/7 درصــد( در رتبه هــای بعــدی قــرار دارد. بی شــک ارائــۀ اطالعــات دقیق 
در ایــن بخــش می توانــد بــه انجــام تحلیل هــای نزدیــک بــه واقعیــت از شــرایط موجود 

و انجــام برآوردهایــی دقیق تــر از آینــده پــروژه را در پــی داشــته باشــد.

4- مرور دامنه یابی در گزارش های ارزیابی تاثیرات اجتماعی
ــه در  ــای صورت گرفت ــا و طرح ه ــی پروژه ه ــی و فرهنگ ــرات اجتماع ــی تأثی در ارزیاب
شــهر تهــران در بخــش دامنه یابــی بــه ســه حــوزه پرداختــه شــده اســت. در بخــش 
نخســت، دامنه یابــی جغرافیایــی اســت کــه در آن، محدوده هــای تحــت تأثیــر از نظــر 
حــدود جغرافیایــی در ســه حــوزۀ مداخلــه، بالفصــل و فراگیر بررســی و نتایــج گزارش 
شــده اســت. در بخــش دوم بــه دامنه یابــی اجتماعــی اشــاره شــده اســت کــه در آن 
ذی نفعــان طــرح مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بیــان می گــردد کــه طــرح بــه  طــور 
مســتقیم، غیــر مســتقیم و انباشــتی بــر کــدام افــراد، گروه هــا، نهادهــا و ســازمان ها 
تأثیــر خواهــد داشــت. در نهایــت نیــز در بخــش پایانــی، متغیرهایــی کــه بــه واســطه  
اقــدام توســعه ای انجــام شــده، در حــال انجــام و یــا در حــال برنامه ریــزی دچــار تغییــر 
خواهنــد شــد، مشــخص می گــردد، متغیرهــای تحــت تأثیــر از نظــر نــوع، ماهیــت، 
ــن شــاخص ها،  ــر اســاس همی ــز ب ــت نی ــه و در نهای ــی ارائ ــز در جداول شــدت و... نی

اولویت بندی می گردند.
در 81 مــورد )91 درصــد( از 89 گــزارش  اتــاف مــورد بررســی در بخــش دامنه یابی 
بــه بیــان حوزه هــای مــورد بررســی از منظــر جغرافیایــی )مداخلــه، بالفصــل و فراگیر( 
اشــاره شــده اســت. ایــن رقــم در نــگاه اول بــه  نظــر مثبــت می آیــد، امــا در مرحلــۀ بعد 
مشــخص شــد کــه حــدود یک چهــارم )24/7 درصــد( گزارش هــای اتــاف بــه تبییــن 
دامنه یابــی جغرافیایــی پرداخته انــد؛ یعنــی پژوهشــگران در مابقــی گزارش هــا بــرای 
مشــخص  کــردن حوزه هــای مداخلــه، بالفصــل و فراگیــر، دلیلــی را عنــوان نداشــته و 

تنهــا بــه ارائــۀ تصویــری بســنده کرده انــد.
در بیــان افــراد، گروه هــا، نهادهــا و ســازمان های تحــت تأثیــر طــرح، 73 درصــد 
ــد  ــد و 27 درص ــرح پرداخته ان ــان ط ــان ذی نفع ــه بی ــی ب ــورد بررس ــای م گزارش ه
نیــز از ذی نفعــان طــرح نامــی نبرده انــد. الزم بــه یــادآوری اســت کــه در ایــن فصــل 
از گــزارش اتــاف، پژوهشــگران تنهــا بــه بیــان ذی نفعــان می پردازنــد و بیــان برنــده 
یــا بازنــده بــودن آنهــا بــه  واســطه اقــدام توســعه ای در فصــل چهــارم اتــاف )بــرآورد 

پیامدهــا( خواهــد آمــد.
بیــان متغیرهــای تحــت تأثیــر از نظــر نــوع تأثیــرات )مســتقیم/ غیــر مســتقیم/ 
انباشــتی، خواســته/ ناخواســته(، ماهیت تأثیرات )اجتماعــی، اقتصادی، ترافیکــی و...(، 
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شــدت تأثیــرات )کــم، متوســط، زیــاد( و قلمــرو تأثیــرات )مداخلــه، بالفصــل و فراگیر( 
نیــز از جملــه مطالبــی اســت کــه در گــزارش فصــل ســوم اتــاف )دامنه یابــی( ارائــه 
ــورد بررســی  ــای م ــورد بررســی، 84/3 درصــد گزارش ه ــای م ــردد. در اتاف ه می گ
تأثیــرات را از نظــر شــدت، 82 درصــد از نظــر قلمــرو، 75/3 درصــد از نظــر نــوع و 68/5 

درصــد از نظــر ماهیــت بیــان داشــته اند.
در بیــش از 75 درصــد )75/3 درصــد( از گزارش هــا ، تأثیــرات شناسایی شــده در 
قالــب ماتریــس تأثیــرات بیــان کــه در آن بــا اســتفاده از جداولــی چندبعــدی هــر تأثیر 
شناســایی شــده از نظــر نــوع، ماهیــت، شــدت، قلمــرو و... بررســی شــده اســت. هــدف 
از ارائــۀ ایــن ماتریــس، کمــک گرفتــن بــرای اولویت بنــدی تأثیــرات اســت کــه کمتــر 
از 50 درصــد )40 مــورد( پژوهش هــای مــورد بررســی بــه ایــن مهــم )اولویت بنــدی 
تأثیــرات( اشــاره داشــته اند. از ایــن بیــن نیــز تنهــا 33/7 درصــد بــه مبنــای مــورد 
ــن  ــد ای ــی و فرآین ــد و چرای ــاره کرده ان ــرات اش ــدی تأثی ــرای اولویت بن ــتفاده ب اس

اولویت بنــدی را مشــخص کــرده و آن را گــزارش داده انــد.

5- مرور برآورد پیامدها در گزارش های ارزیابی تاثیرات اجتماعی
بــرآورد پیامدهــا در اتــاف، هــدف نهایــی انجــام چنیــن مطالعاتــی اســت؛ زیــرا هدف 
ــهری،  ــای ش ــا و پروژه ه ــی طرح ه ــی و فرهنگ ــرات اجتماع ــی تأثی ــام ارزیاب از انج
پیش بینــی آینــده و آگاهــی نســبت بــه پیامدهایــی اســت کــه یــک سیاســت، برنامه 
یــا طــرح می توانــد در آینــده در حــوزۀ اجتماعــی و فرهنگــی در پــی داشــته باشــد. 

جدول شمارة 7: مرور دامنه یابی
درصد ارائه ماتریس تأثیرات درصد تعیین نوع تأثیرات درصد دامنه یابی جغرافیایی
75.3 بیان شده 75.3 بیان شده 91 بیان شده
24.7 بیان نشده 24.7 بیان نشده 9 بیان نشده
درصد اولویت بندی تأثیرات درصد تعیین ماهیت تأثیرات درصد تبیین دامنۀ جغرافیایی
44.9 بیان شده 68.5 بیان شده 24.7 بیان شده
55.1 بیان نشده 31.5 بیان نشده 75.3 بیان نشده

درصد بیان مبنای 
اولویت بندی درصد تعیین شدت تأثیرات درصد تعیین ذی نفعان

33.7 بیان شده 84.3 بیان شده 73 بیان شده
66.3 بیان نشده 15.7 بیان نشده 27 بیان نشده

درصد تعیین قلمرو 
تأثیرات

82 بیان شده
18 بیان نشده
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ــی و  ــرات اجتماع ــی تأثی ــم از ارزیاب ــش مه ــن بخ ــه ای ــه ب ــی ک ــن اتاف های بنابرای
ــه  ــد و ب ــد، گویــی هــدف اصلــی پژوهــش را فرامــوش کرده ان فرهنگــی نپرداخته ان

بیراهه رفته اند. 
جدول شمارة 8: مرور برآورد پیامدها

درصد بیان چرایی بروز پیامدها درصد احتمال وقوع 
پیامدها درصد انواع برآورد ارائه شده

3.4 کاماًل بیان شده 56.2 بیان شده 38.2 برآورد با اقدام مداخله ای
68.5 بعضاً بیان شده 43.8 بیان نشده 3.4 برآورد بدون اقدام مداخله ای
28.1 بیان نشده درصد زمان پیامدها 18 هر دو

تعداد هماهنگی بین پیامدها 
با مدل 71.9 بیان شده 27 هیچ کدام )برآورد به صورت 

کلی از آینده(
67.1 هماهنگ 28.1 بیان نشده 13.5 فاقد برآورد

32.8 ناهماهنگ درصد قلمرو جغرافیایی 
پیامدها درصد اصلی ترین روش برآورد

درصد ریسک ها و عدم  قطعیت ها 74.2 بیان شده 60 سناریونویسی
41.6 بیان شده 25.8 بیان نشده 15 مطالعات تطبیقی

58.4 بیان نشده درصد قلمرو اجتماعی 
پیامدها 22.1 استفاده از اطالعات کمی

درصد واکنش های احتمالی 52.8 بیان شده درصد نوع پیامدها

29.2 بیان شده 47.2 بیان نشده 86.5 بیان شده
70.8 بیان نشده درصد اهمیت پیامدها 13.5 بیان نشده
درصد متأثران 47.2 بیان شده درصد ماهیت پیامدها

94.4 بیان شده 52.8 بیان نشده 21.3 بیان شده
5.6 بیان نشده 78.7 بیان نشده

درصد سطوح متأثران درصد شدت پیامدها

51.7 بیان شده 77.5 بیان شده
48.3 بیان نشده 22.5 بیان نشده

از میــان اتاف هــای مــورد بررســی در 12 مــورد )13/5 درصــد( هیــچ بــرآوردی بــا 
تکیــه بــر داده هــای گردآوری شــده از آینــده ارائــه نشــده اســت و ایــن در حالــی اســت 
کــه در فصــل نخســت 79 مــورد )88.8 درصــد( از گزارش هــا، پژوهشــگران عنــوان 

کــرده بودنــد کــه در اتــاِف خــود از روش هــای بــرآورد اســتفاده کرده انــد.
از میــان گزارش هایــی کــه بخــش بــرآورد را ارائــه کرده انــد )77 مــورد(، 16 مــورد 
)20/8 درصــد( بــرآورد خــود از آینــده را در دو شــکل آینــده بــا اقــدام و آینــده بــدون 
اقــدام بیــان داشــته اند. ایــن نــوع از بــرآورد )آینــده در صــورت انجــام اقــدام و آینــده 
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در صــورت انجــام نشــدن اقــدام( مــورد تأکیــد دســتورالعمل ارائه شــده بــوده اســت و 
می توانــد بــا ترســیم دو وضعیــت از آینــده در جهــت تصمیم گیــری مســئوالن بــرای 
انجــام اقــدام توســعه ای راه گشــا باشــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در 38/2 درصــد از 
مــوارد، فقــط از بــرآورد بــا اقــدام مداخلــه ای و در 3/4 درصــد از آنهــا، فقــط از بــرآورد 

بــدون اقــدام مداخلــه ای اســتفاده شــده اســت.
ــه  ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــرآورد اس ــرای ب ــا ب ــی در گزارش ه ــای فراوان از روش ه
باالتریــن میــزان مربــوط بــه اســتفاده از سناریونویســی بــا 60 درصــد اســت. پــس از 
سناریونویســی، مطالعــات تطبیقــی پراســتفاده ترین روش در بیــن پژوهشــگران اتــاف 
بــرای بــرآورد پیامدهــا بــوده اســت. جالــب آنکــه پژوهشــگران، روش هــای دیگــری را 
نیــز همچــون مصاحبــه، میدانــی، مشــاهده و... بــه عنــوان روش هــای بــرآورد بیــان 
ــه  ــزار ب ــا و اب ــن فن ه ــان ای ــه نظــر نمی رســد و بی ــدان درســت ب ــه چن ــد ک کرده ان

ــکات قابــل تأمــل در گزارش هــای مــورد بررســی اســت.  ــرآورد از ن عنــوان روش ب
پیامدهــای برآوردشــده در اتاف هــای مــورد بررســی نیــز برحســب نــوع )مثبــت/ 
منفــی(، ماهیــت )اجتماعــی، اقتصــادی، کالبــدی و...(، شــدت )کــم، متوســط، زیــاد(، 
احتمــال وقــوع )کــم، متوســط، زیــاد(، زمــان )پیــش از اجــرا، حیــن اجــرا، پــس از 
اجــرا/ کوتاه مــدت، میان مــدت و بلنــد مــدت(، قلمــرو جغرافیایــی )محلــی، منطقه ای، 
فرامنطقــه ای/ مداخلــه، بالفصــل، فراگیــر(، قلمرو اجتماعی )مســتقیم، غیر مســتقیم و 
انباشــتی( و اهمیت )کم، متوســط، زیاد( قابل بیان هســتند. 86/5 درصد پژوهشــگران، 
ــر اســاس شــدت، 74/2  ــوع، 77/5 درصــد ب پیامدهــای شناســایی شــده را از نظــر ن
درصــد بــر اســاس قلمــرو جغرافیایــی، 71/9 درصــد بــر اســاس زمــان، 56/2 درصــد 
بــر اســاس احتمــال وقــوع، 52/8 درصــد برحســب قلمــرو اجتماعــی، 47/2 درصــد بــر 

اســاس اهمیــت و در نهایــت تنهــا 21/3 درصــد بــر اســاس ماهیــت ارائــه کرده انــد.
عــالوه بــر بیــان پیامدهــا برحســب مقوله هــای مختلفــی چــون شــدت، ماهیــت، 
اهمیــت و...، بیــان چرایــی پیامدهــا نیــز می توانــد در جهــت پذیــرش و افزایــش اعتبار 
نتایــج بــه طرح هــای اتــاف کمــک نمایــد. امــا تنهــا در 3/4 درصــد گزارش هــا بــرای 
تمــام پیامدهــای مــورد اشــاره تبییــن انجــام شــده اســت و در 68/5 درصــد دیگــر از 
ــورد اشــاره مطــرح  ــرای بخشــی از پیامدهــای م ــد ب ــروز پیام ــی ب ــا، چرای گزارش ه
شــده اســت. در 28/1 درصــد نیــز چرایــی پیامدهــای بیان شــده مطــرح نشــده اســت 
و مشــخص نیســت کــه دالیــل بــروز ایــن پیامدهــا از نظــر پژوهشــگر چــه بوده اســت.

بــا توجــه بــه آنکــه در بیشــتر اتاف هــای مــورد بررســی )78/7 درصــد( از مــدل 
نظــری/ مفهومــی اســتفاده شــده اســت و پژوهشــگر در بخشــی از کار خــود بــا تکیــه 
ــای  ــی اتاف ه ــت، در بررس ــوده اس ــود ب ــدل خ ــون م ــی آزم ــی در پ ــر روش قیاس ب
انجام شــده، هماهنگــی بیــن پیامدهــای بیان شــده و مــدل نظــری/ مفهومی ارائه شــده 
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بررســی شــد و در پــی ایــن بررســی بایــد اشــاره گــردد کــه از بیــن 70 مــورد دارای 
مــدل نظــری/ مفهومــی تنهــا در 67/1 درصــد از گزارش هــا هماهنگــی یادشــده وجود 
داشــته اســت و پیامدهــای برآوردشــده بــا مــدل اشاره شــده هماهنگــی داشــته اســت.

پیش بینــی ریســک ها و تعییــن واکنش هــای احتمالــی نیــز از جملــه مــواردی بود 
کــه در گزارش هــای اتــاف مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه از مجمــوع 89 اتــاف مــورد 
بررســی، تنهــا 41/6 درصــد بــه بیــان ریســک ها و عــدم قطعیت هــا و 29/2 درصــد 

بــه بیــان واکنش هــای احتمالــی بــر اســاس اجــرای اقــدام توســعه ای پرداخته انــد.
ــی  ــۀ دامنه یاب در 65 مــورد )73 درصــد( از گزارش هــای مــورد بررســی در مرحل
بــه ذی نفعــان طــرح اشــاره شــده بــود. در بخــش بــرآورد پیامدهــا، پژوهشــگران بــه 
بیــان متأثــران طــرح پرداخته انــد؛ بــه ایــن معنــا کــه ذی نفعانــی را کــه در ابتــدای 
گــزارش معرفــی کرده انــد، در ایــن بخــش بــا دقــت بیشــتری معرفــی کــرده، ســطوح 
آنــان را نیــز مشــخص نموده انــد. در ایــن بخــش همچنیــن چرایــی متأثــر بــودن افراد، 
ــرآورد  ــۀ ب ــردد. در مرحل ــخص گ ــنی مش ــه روش ــد ب ــز بای ــازمان ها نی ــا و س گروه ه
پیامدهــا در 84 مــورد )94/4 درصــد(، متأثــران طــرح مــورد اشــاره قــرار گرفته انــد 
کــه از ایــن تعــداد، 46 مــورد )51/7 درصــد( عــالوه بــر اشــاره بــه ذی نفعــان، آنهــا را 
در قالــب ســطوح )فــردی، گروهــی، نهــادی، ســازمانی و...( نیــز طبقه بنــدی کرده انــد.

از جملــه نکته هــای قابــل اشــاره بــر اســاس داده هــای بــه  دســت آمــده آن اســت 
کــه برخــی از پژوهشــگران در مرحلــه دامنه یابــی بــه افــراد، گروه هــا و ســازمان های 
تحــت تأثیــر و یــا تأثیرگــذار اشــاره نکرده انــد )27 درصــد(، امــا در مرحلــۀ بــرآورد 
پیامدهــا بــه بیــان متأثــران طــرح پرداختــه و آنــان را در گــزارش آورده انــد )حــدود 

10 درصــد گزارش هــا دارای ایــن ویژگــی بــوده اســت(.

6- مرور تدوین کاربست و ارائه آن  در گزارش های ارزیابی تاثیرات اجتماعی
اگــر نظــام کاربســت دارای ســه بخــِش نظــام ارتباطــی )بیــان افــراد، گروه هــا، نهادهــا 
و... مرتبــط بــا اقــدام و تعییــن نقــش هــر یــک در اجــرای کاربســت(، نظــام اجــرا )بیــان 
پیشــنهاد عملیاتــی بــه تفکیــک زمان و مجــری برای کاهــش تأثیر هر یــک از پیامدهای 
منفــی و افزایــش تأثیــر پیامدهــای مثبــت( و نظــام پایــش )ارائــۀ برنامه ای بــرای کنترل 
و پایــش پیامدهــای شناســایی شــده در آینــده و ارائۀ چک لیســت هایی بــرای پایش های 
ــن  ــد مهمتری ــن بخــش از گــزارش می توان منظــم و دوره ای طــرح( دانســته شــود، ای

بخش اتاف برای کارفرما باشد و بیشترین بهره برداری را از آن نماید.
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ت اجتماعی
ش های ارزیابی تأثیرا

ت اجتماعی در شهرداری تهران؛ مرور نظام مند گزار
ارزیابی تأثیرا

جدول شمارة 9: مرور تدوین کاربست
درصد نظام پایش درصد نظام اجرا درصد نظام ارتباطی

24.7  به  طور کامل بیان 
شده** 3.4 به  طور کامل بیان 

شده* 49.4 بیان شده

33.7 به  طور ناقص بیان شده 94.4 به  طور ناقص بیان شده 50.6 بیان نشده
41.6 بیان نشده 2.2 بیان نشده

* دارای راهکار برای تک تک پیامدهای شناسایی شده
** دارای چک لیست پایش اقدام برحسب زمان و موضوع

بــا وجــود اهمیــت فــراوان نظــام ارتباطــی، کمتــر از نیمــی از گزارش هــا )49/4 
ــد. در نظــام اجــرا هرچنــد تنهــا دو مــورد فاقــد  ــه ایــن بخــش پرداخته ان درصــد( ب
ــای  ــک پیامده ــرای تک ت ــورد ب ــه م ــا در س ــد، تنه ــنهادی بودن ــای پیش راهکاره
شناسایی شــده )مثبــت و منفــی(، راه کارهــای افزایشــی )پیامــد مثبــت( یــا کاهشــی 
ــه عبــارت دیگــر در 84 مــورد )94/4 درصــد(  ــه شــده اســت. ب )پیامــد منفــی( ارائ
راهکارهــای پیشــنهادی ارائــه شــده اســت، امــا نــه بــرای تمــام پیامدهــای بیان شــده. 
نظــام پایــش نیــز در 52 مــورد از گزارش هــا ارائــه شــده اســت. البتــه الزم به ذکر اســت 
کــه تنهــا 22 مــورد )24/7 درصــد( از نظامهــای پایــش ارائه شــده دارای چک لیســت 
ــد. یعنــی آنکــه چک لیســتی تهیــه  پایــش اقــدام برحســب زمــان و موضــوع بوده ان
شــده کــه در آن مشــخص شــده باشــد در چــه زمانــی )پیــش، حیــن، پــس از اجــرا( 

بایــد چــه موضوعاتــی و بــا چــه متغیرهــا و یــا شــاخص هایی ارزیابــی شــود.

نتیجه گیری و بحث
انجــام ایــن پژوهــش بــه چنــد دلیــل صــورت گرفتــه اســت. نخســت آنکــه بــه نظــر 
می رســید بــا توجــه بــه اجــرای حــدود هشــتصد اتــاف در شــهرداری تهــران، ایــن حوزه 
نتوانســته اســت بــه جایــگاه خــود در مطالعــات شــهری دســت یابــد. مســائلی چــون 
بروکراســی حاکــم در مدیریــت شــهری، بی توجهــی برخــی از مدیــران به حــوزۀ پژوهش 
و به ویــژه پژوهش هــای اجتماعــی، نداشــتن ضمانــت اجرایــی بــرای عملیاتــی شــدن 
ــای  ــی و پرداخت ه ــکالت مال ــهری، مش ــای ش ــده در اتاف ه ــت های تدوین ش کاربس
همــراه بــا تأخیــر کارفرمایــان بــه مجریــان اتــاف و... از جملــه دالیلــی اســت کــه ممکــن 
اســت در تحقــق نیافتــن هدف هــای تعیین شــده بــرای نهادینــه کــردن ایــن دســت از 
مطالعــات در مدیریــت شــهری )بــه ویــژه شــهرداری تهــران( بتــوان از آنهــا نــام بــرد. 
بررســی هــر یــک از دالیــل بیان شــده نیازمنــد پژوهش هایــی گســترده بــوده و بایــد در 
مطالعاتــی، وضــع موجــود هــر یــک از مــوارد اشاره شــده بررســی گــردد و عوامــل بــروز 

آن شناسایی و در راستای بهبود شرایط، پیشنهادهایی ارائه شود.
ــل  ــی از عوام ــوان یک ــز می ت ــاف را نی ــای ات ــده در طرح ه ــای ارائه ش گزارش ه
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ــاز  ــورد نی ــرایط م ــی ش ــر تمام ــدون شــک اگ ــود. ب ــداد نم ــی قلم ــروز وضــع فعل ب
بــرای کاربــردی شــدن مطالعــات اتــاف نیــز وجــود داشــته باشــد، امــا گزارش هــای 
تدوین شــده از نظــر کیفــی نتوانــد از قابلیت هــای مناســبی برخــوردار باشــد، تحقــق 
ــا  ــوزه ب ــن ح ــه چشــم اندازهای ای ــتیابی ب ــن شــده و دس ــش تعیی ــای از پی هدف ه

مشــکالتی مواجــه خواهــد شــد.
ــه،  ــان، هزین ــود )زم ــای موج ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــز ب ــش نی ــن پژوه در ای
فرآینــد و...( تــالش شــده اســت تــا بــا نگاهــی بــه مطالعــات انجــام شــده در طــول 
ســال های 1392 و 1393 در مناطــق بیســت ودوگانۀ شــهرداری تهــران و بــا اســتفاده 
ــد. از ایــن روی پــس از  از مــرور نظام منــد ایــن گزارش هــا مــورد ارزیابــی قــرار گیرن
غربالگــری گزارش هــای انجــام شــده، 89 گــزارش نهایــی انتخــاب و بررســی روی آنهــا 
انجــام شــد. معیــار بررســی نیــز شــرح خدمــات و دســتورالعملی بــوده اســت کــه اداره 
کل مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران در اختیــار مناطــق )بــه عنــوان 
کارفرمــا( و ناظــران و مجریــان قــرار داده اســت. بنابرایــن بــر مبنای این دســتورالعمل، 
ابــزاری ســاخته شــد و در اختیــار گــروه پژوهــش قــرار گرفــت تــا بــا مطالعــه تمامــی 

گزارش هــای انتخاب شــده بــه اســتخراج اطالعــات مــورد نیــاز اقــدام گــردد.
اســتخراج اطالعــات از گزارش هــا، بــرای دســتیابی بــه هدف هــای پژوهــش صورت 
گرفتــه و بنابرایــن در ادامــه، مطالبــی ارائــه شــده اســت کــه هــدف از آن، پاســخگویی 
ــا اســتفاده از یافته هــای  ــا ب بــه پرســش های پژوهــش بــوده و تــالش شــده اســت ت

بــه دســت آمــده بــرای پرســش های آغازیــن پژوهــش، پاســخ هایی ارائــه گــردد.

اتاف های معتبر و غیر معتبر
ــورد  ــاخص های م ــادی از ش ــش زی ــد، بخ ــاره ش ــن اش ــش از ای ــه پی ــور ک همان ط
ــاف کــه  ــرای بررســی گزارش هــای ارائه شــده، از دســتورالعمل اجــرای ات اســتفاده ب
توســط اداره کل مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی تدویــن شــده  اســت، اســتخراج شــد 
و در فرمهــای طراحی شــده قــرار گرفــت. در ایــن دســتورالعمل از مجریــان خواســته 
شــده اســت تــا گزارش هــای نهایــی خــود را در قالــب شــش فصــل ارائــه کننــد )فصــل 
نخســت: کلیــات پژوهــش شــامل بیــان مســئله، اهمیــت و ضــرورت پژوهــش، ادبیات 
پژوهــش، بینــش و روش شناســی؛ فصــل دوم: معرفــی اقــدام مداخلــه ای شــامل کلیات 
اقــدام، کاربری هــای اراضــی، برنامه هــای اجرایــی، نیــروی انســانی درگیــر و توجیه هــا؛ 
فصــل ســوم: توصیــف محیــط اجتماعــی شــامل فرآینــد تاریخــی، شــرایط مبنایــی و 
ــه  ــی، دامن ــه اجتماع ــامل دامن ــی ش ــارم: دامنه یاب ــل چه ــاع؛ فص ــیمای اجتم س
جغرافیایــی و اولویت بنــدی تأثیــرات؛ فصــل پنجــم: بــرآورد پیامدهــا شــامل تدویــن 
جــدول پیامدهــا، بیــان ذی نفعــان، تحلیــل پیامدهــا و...؛ و در نهایــت فصــل ششــم: 
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کاربســت و مدیریــت اجرایــی پیامدهــا شــامل نظــام ارتباطــی، نظــام اجــرا و نظــام 
ــود تــا خالصــه ای مقدماتــی در  ــر آن از مجریــان خواســته شــده ب پایــش(. عــالوه ب
حــدود پنــج تــا هفــت صفحــه در ابتــدای گــزارش قــرار دهنــد کــه شــامل کلیــات 
)بیــان مســئله، بینــش، روش(، بدنــۀ اصلــی )دامنه یابــی و بــرآورد پیامدها( و کاربســت 
ــزار  ــا مــواردی از جملــه اب ــود ت اســت. همچنیــن در دســتورالعمل خواســته شــده ب
پژوهــش، جــداول آمــاری و... را نیــز بــه عنــوان پیوســت در گــزارش ارائــه نماینــد. 

برای رفرنس دهی نیز روش APA مورد تأکید قرار گرفته بود.
از میــان گزارش هــای بررسی شــده، حــدود یک ســوم )33/7 درصــد( بــه 
ــده را  ــوارد اشاره ش ــه م ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــل کرده ان ــوارد عم ــی م تمام
اداره مطالعــات منطقــه و ناظــران علمــی نیــز بررســی کرده انــد و الــزام رعایــت آنهــا 
بیــان شــده اســت. در ایــن راســتا بایــد چندگانگــی رفتــار نســبت بــه رعایــت ایــن 
دســتورالعمل را بیــان کــرد. تجربــۀ زیســتۀ پژوهشــگران ایــن پژوهــش گویــای آن 
اســت کــه دســتورالعمل ارائه شــده، از ســوی برخــی ناظــران و مجریــان مــورد پذیرش 
نبــوده و بــر همیــن اســاس در ارزیابی هــای صورت گرفتــه توســط ناظــران و اجــرای 
ــر آن در  ــان چنــدان جــدی گرفتــه نشــده اســت. عــالوه ب گزارش هــا توســط مجری
ــای  ــان در طرح ه ــت زم ــای موجــود همچــون محدودی ــوارد، محدودیت ه برخــی م
ســطح محلــی )ســطح 4( چنــان افزایــش ســرعت اجــرای طــرح را ایجــاد می کــرده 
اســت کــه شــتاب زدگی موجــود، مانــع پرداختــن بــه جزئیــات شــده اســت. در کنــار 
ــراوان  ــران مطالعــات مناطــق و اهمیــت ف ــوارد، پیگیری هــای برخــی از مدی ــن م ای
ــش  ــوارد، نق ــن م ــرار از ای ــرای ف ــی ب ــوان عامل ــه عن ــز ب ــا نی ــرای آنه ــدی ب زمان بن
مهمــی را ایفــا کــرده اســت. البتــه بایــد بــه کاربــردی نشــدن و مــورد اســتفاده قــرار 
نگرفتــن ایــن مطالعــات و بی توجهــی کارفرمــا بــه ایــن گزارش هــا نیــز اشــاره شــود. 
اگــر مجــری، احتمــال زیــادی بدهــد که گــزارش او را شــخصی دیگــر مطالعــه نخواهد 
کــرد، بــدون شــک از کیفیــت آن کاســته خواهــد شــد )البتــه ایــن مــورد در غالــب 

پژوهشــگرانی کــه بــه کار خــود متعهــد هســتند، رخ نخواهــد داد(.
اگــر از رعایــت کامــل مــوارد بیان شــده )ســاختار و مــوارد صــوری( کــه حــدود 
یک ســوم از پژوهشــگران آنهــا رعایــت کــرده بودنــد عبــور گــردد، بایــد بــه ایــن نکتــه 
ــر اســاس یافته هــای پژوهــش( حــدوداً در هشــتاد درصــد  نیــز اشــاره شــود کــه )ب
گزارش هــا، بخــش زیــادی از ایــن مــوارد رعایــت شــده اســت و در برخی از شــاخص ها، 
ــن امــر نشــان از پذیــرش  ــدارد. ای ــی ن ــا دســتورالعمل همخوان گــزارش ارائه شــده ب
نســبی دســتورالعمل در بیــن پژوهشــگران و ناظــران اتــاف دارد. بــه جــز مطالعــات 
معــدود، کلیــت دســتورالعمل در بیشــتر گزارش هــا رعایــت شــده و گزارش هــای آنهــا 
قابــل بررســی بــا ابــزار ساخته شــده بودنــد. البتــه در برداشــت مشــترک بیــن مفاهیــم 
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میــان پژوهشــگران در برخــی مــوارد مشــکالتی وجــود داشــته اســت کــه در ادامــه و 
در بخش هــای مرتبــط بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد.

در نهایــت اگــر دربــاره معتبــر بــودن گزارش هــا ســخن گفتــه شــود، در ایــن گام 
تنهــا می تــوان از نظــر صــوری دربــاره آنهــا داوری کــرد و از ایــن منظــر می تــوان بیــان 
ــت  ــوان از نظــر صــوری و رعای ــا را می ت ــه حــدود هشــتاد درصــد گزارش ه ــرد ک ک
کلیــات مربــوط بــه طرح هــای موســوم بــه اتــاف معتبــر دانســت. البتــه اعتبــار نتایــج، 
روش هــا، ابــزار و... خــود بحثــی مجــزا و بســیار بااهمیــت اســت کــه در ادامــه بــه برخی 
ــای  ــر محدودیت ه ــا ب ــز بن ــی از آن نی ــت و بخش ــده اس ــه ش ــای پرداخت از جنبه ه
پژوهــش تنهــا بیــان شــده اســت تــا پژوهشــگران آتــی بتوانند بــه بررســی آن بپردازند.

بین رشته ای و مشارکتی بودن اتاف
اســتفاده از تخصص هــای مختلــف و مرتبــط بــا پروژه هــای مــورد بررســی )ماهیــت 
ــر  پروژه هــا( از معــدود نکاتــی اســت کــه در فضــای حــال حاضــر مطالعــات اتــاف ب
ســر آن توافــق حداکثــری وجــود دارد و کمتــر پژوهشــگری در ایــن حــوزه ممکــن 
اســت بــا ایــن اصــل مخالفتــی جــدی داشــته باشــد. پژوهشــگر حــوزه اجتماعــی بــه 
ــی،  ــی، عمران ــه گاه ترافیک ــا ک ــا و پروژه ه ــاوت طرح ه ــای متف ــطه ماهیت ه واس
ــن  ــن حوزه هــا وارد شــود و بهتری ــه ای ــد تاحــدوی ب محیط زیســتی و... هســتند، بای
راه بــرای چنیــن اقدامــی، اســتفاده از همکارانــی بــا ایــن تخصــص اســت. ایــن مســئله 
همچنیــن مــورد پذیــرش جمعــی پژوهشــگران ایــن حــوزه اســت. اســتفاده از ایــن 
تخصص هــا عــالوه بــر افزایــش تعامــل میــان گــروه پژوهشــی اتــاف بــا کارفرمــا )کــه 
غالبــاً بــا زبانــی فنــی ســخن می گوینــد( و ایجــاد زبانــی مشــترک می توانــد بــه درک 
گــروه پژوهشــی از آنچــه قــرار اســت رخ دهــد نیــز کمــک کنــد. بــه ایــن دالیــل در 

این پژوهش از این منظر نیز به پژوه ها نگریسته شد. 
البتــه بــه انحصارگــری تخصــص در ایــن پژوهش هــا از ســوی متخصصــان علــوم 
اجتماعــی بایــد اشــاره شــود؛ زیــرا بخــش زیــادی از اتاف هــای مــورد بررســی )حــدود 
هفتــاد درصــد( را متخصصــان حــوزۀ علــوم اجتماعــی اجــرا کرده انــد و بــا وجــود تأکیــد 
ــه ماهیــت و حوزه هــای متفــاوت  ــا توجــه ب ــر اســتفاده از ســایر رشــته ها )ب ــراوان ب ف
ــته های  ــایر رش ــان( از س ــز مجری ــه ج ــکاران )ب ــی از هم ــدود نیم ــا ح ــا( تنه پروژه ه
ــوم  ــوارد، متخصصــان عل ــه در برخــی م ــدان معناســت ک ــن ب ــد. ای ــی بوده ان تحصیل
ــی، ترافیکــی، محیط زیســتی و...  ــی از جنــس عمران ــه تحلیل های اجتماعــی دســت ب
زده انــد کــه بــدون شــک حضــور فــردی متخصــص از آن حــوزه می توانســت بــر کیفیت 
گــزارش بیفزایــد. بــه  طــور مثــال هرچنــد باالترین فراوانــی موضوعــی )بــا 34/8 درصد( 
مربــوط بــه پروژه هــا و طرح هــای حــوزۀ حمل ونقــل بــوده اســت )در مقایســه بــا حــوزۀ 
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اجتماعــی و فرهنگــی بــا 32/6 درصــد، حــوزۀ امــور شــهری و فضــای ســبز بــا 27 درصد 
ــا 5/6 درصــد(، تنهــا در 3/76 درصــد طرح هــا از متخصصــان ایــن  و حــوزۀ عمرانــی ب
حــوزه بــه عنــوان همــکار اســتفاده شــده اســت. ایــن موضــوع می توانــد در تحلیل هــای 
صورت گرفتــه مســبب مشــکالتی شــود و بیــن پیشــنهادهای مجریــان و دنیــای واقعــی 
فاصلــه  فراوانــی را ایجــاد کنــد، کــه چــه بســا حضــور فــردی بــا تخصــص مربوطــه بتواند 

از ایــن شــکاف بکاهــد و کاربســت ارائه شــده را عملیاتی تــر نمایــد. 
ــوم  ــاف )کــه غالبــاً در حــوزه عل ــان ات یافته هــای پژوهــش نشــان داد کــه مجری
ــه  ــش از هم ــود بی ــای خ ــام طرح ه ــرای انج ــد( ب ــه بوده ان ــی دانش آموخت اجتماع
ــکاران  ــد و هم ــوع کرده ان ــود رج ــه خ ــک ب ــای نزدی ــا گرایش ه ــی ب ــه متخصصان ب
رشــته های علــوم اجتماعــی، باالتریــن فراوانــی را در بیــن تخصص هــای مورد اســتفاده 
داشــته اند. ایــن امــر موجــب شــده اســت کــه در تحلیل هــای تخصصــی مــورد نیــاز در 
گزارش هــای اتــاف نیــز نــگاه جامعه شناســانه و زبــان تخصصــی ایــن حــوزه پررنگ تــر 
شــود و بــر فاصلــۀ بیــن کارفرمــا و پژوهشــگران در فهــم مشــترک مســائل بیــش از 
پیــش افــزوده شــود. بــه  طــور مثــال بــا توجــه بــه اســتفاده  حداقلــی از متخصصــان 
ــی  ــن فراوان ــۀ دیگــری کــه نشــان می دهــد باالتری ــار یافت حــوزۀ حمل ونقــل در کن
موضوعــی اتاف هــای انجــام شــده در شــهر تهــران بــه حــوزۀ حمل ونقــل و ترافیــک 
مربــوط بــوده اســت، می تــوان نتیجــه  گرفــت کــه اســتفاده از تخصص هــای مختلــف 
در طرح هــای اتــاف رخ نــداده اســت و متخصصــان علــوم اجتماعــی بــه تنهایــی تــالش 
کرده انــد بــه فهــم مســائل تخصصــی ســایر حوزه هــا بپردازنــد و فراتــر از آن بــه تبیینی 

ــد.  ــد ســایر حوزه هــا نیــز اقــدام کرده ان ــۀ دی از زاوی
عــالوه بــر بین رشــته ای بــودن اتــاف، مشــارکتی بودن آن نیــز از جملــه ویژگی های 
اتــاف اســت. در ایــن راســتا نیــز از پژوهشــگران خواســته شــده اســت تــا در تمامــی 
مراحــل اجــرای پژوهــش، تعاملــی چندوجهــی میان پژوهشــگر حــوزه اتــاف، کارفرما، 
ــرار  ــازمان ها( برق ــا و س ــراد، نهاده ــامل اف ــان )ش ــایر ذی نفع ــکار و س مشــاور، پیمان
ــه کاربســت  ــر از هم ــا و مهمت ــرآورد پیامده ــی، ب ــی چــون دامنه یاب ــردد و مراحل گ

طراحی شــده از داده هایــی مشــارکتی بــه دســت آیــد.
ــن  ــوان اصلی تری ــه عن ــا )ب ــده در گزارش ه ــه کاربســت های ارائه ش ــی ب ــا نگاه ب
بخشــی کــه می تــوان نمــود مشــارکت را در تدویــن ایــن بخش مشــاهده کــرد(، تدوین 
غیــر مشــارکتی مهم تریــن مشــخصۀ ایــن بخــش از گــزارش اســت و پژوهشــگر در 
تدویــن مراحــل یادشــده از ظرفیــت موجــود در ســایر گروه هــا اســتفاده ای نکــرده و 

یــا بــه اســتفاده از آن اشــاره ای نداشــته اســت.
بــدون شــک انجــام دامنه یابــی، بــرآورد پیامــد و مهمتــر از همــه کاربســت اجرایــی 
بــدون در نظــر گرفتــن ذی نفعــان طــرح و اســتفاده از دانــش بومــی و گاهــی تخصصی 
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ــرای حــوزۀ  ــه پیشــنهادهایی عملیاتــی منجــر شــود و ایــن امــر ب ــد ب آنهــا نمی توان
اتــاف، صدمــات جبران ناپذیــری همچــون از بیــن رفتــن اعتمــاد بــه ایــن حــوزه و غیــر 
کاربــردی، انتزاعــی و غیــر واقعــی نمایانــدن آن را در پــی خواهــد داشــت و بــا گذشــت 

زمــان آن را محدودتــر و مهجورتــر خواهــد کــرد.

محتوای گزارش؛ آنچه باید باشد و آنچه هست
یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد کــه پژوهشــگران ایــن طرح هــا جــزء مجریــان 
باتجربــه در ایــن حــوزه بوده انــد و بــه طــور میانگیــن بیــش از چهــار طــرح اتــاف را 
اجــرا کرده انــد. ایــن یافتــه اگــر در کنــار داشــتن مــدرک دکتــرا و یــا دانشــجوی دکترا 
بــودن حــدود ســی درصــد پژوهشــگران و همچنین داشــتن تحصیالت تکمیلی ســایر 
پژوهشــگران قــرار گیــرد، انتظــار اجــرای طرح هایــی بــا کیفیــت بــاال را در ذهــن ایجاد 
خواهــد کــرد. امــا در بررســی محتــوای گزارش هایــی کــه پژوهشــگران اتــاف تدویــن 
کرده انــد، نــکات فراوانــی را می تــوان یافــت کــه بیــن آنچــه از آنهــا خواســته شــده 

است و آنچه انجام شده است، تفاوت وجود دارد. 
نخســتین بخــش در گــزارش کــه از ایــن منظــر مــورد بررســی قــرار گرفــت، در 
بیــان مســئله  نمایــان بــود. اشــاره نکــردن حــدود ســی درصــد پژوهشــگران بــه دامنــه  
جغرافیایــی و اجتماعــی و اشــاره نشــدن بــه زمینــه اجتماعــی مــورد مداخلــه در کنــار 
بیــان اهمیــت و ضــرورت طــرح بــه جــای بیــان اهمیــت و ضــرورت پژوهــش، بیــان 
نشــدن هــدف اصلــی پژوهــش از ســوی بیــش از ســی درصــد پژوهشــگران و بیــان 
نشــدن پرســش اصلــی پژوهــش از ســوی بیــش از نیمــی از پژوهشــگران، از جملــه 
نکاتــی اســت کــه در نخســتین بخــش گزارش هــا می تــوان بــه آن اشــاره کــرد. ایــن 

در حالــی اســت کــه بــه تمامــی ایــن مــوارد در دســتورالعمل اشــاره شــده اســت.
ــتفاده  ــت، اس ــوده اس ــج ب ــا رای ــه در گزارش ه ــی ک ــاط ضعف ــر از نق ــی دیگ یک
نکــردن از پیشــینۀ پژوهــش در تقویــت اتــاف اســت. از بیــن مــوارد مــورد بررســی، 
حــدود 19 درصــد از گزارش هــا فاقــد پیشــینه داخلــی و حــدود 65 درصــد از آنهــا 
ــه جمع بنــدی پیشــینه   ــر ب ــار نگران کننده ت ــا آم ــد. ام ــد پیشــینۀ خارجــی بودن فاق
ــد  ــا فاق ــد از گزارش ه ــش از 75 درص ــاس آن، بی ــر اس ــه ب ــردد ک ــش بازمی گ پژوه
هرگونــه جمع بنــدی یــا نتیجه گیــری از پیشــینه بوده انــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
یک ســوم از حــدود 23 درصــد مــوارد دارای جمع بنــدی پیشــینه نیــز ایــن کار را بدون 
اســتفاده از مــوارد مطرح شــده در بخــش پیشــینه انجــام داده انــد. بــه عبــارت دیگــر 
تنهــا حــدود 15 درصــد از گزارش هــا بــه طــور کامــل پیشــینۀ پژوهــش قابل قبولــی 
را گــردآوری کرده انــد. ایــن بخــش، یکــی از مهم تریــن بخش هــای هــر اتــاف اســت 
ــتباهات در  ــا و اش ــتی ها، دوباره کاری  ه ــروز کاس ــد از ب ــه می توان ــر اینک ــالوه ب و ع
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نقــاط مختلــف فرآینــد اجــرای اتــاف جلوگیــری کنــد، بســتر مناســبی را نیــز بــرای 
ــم  ــی و طراحــی نظــام کاربســت فراه ــه دامنه یاب ــاف از جمل ــدی ات ــای کلی بخش ه
ــن بخــش سرنوشت ســاز از  ــه ای ــی از بی توجهــی ب ــن میزان ــن چنی ــی آورد. بنابرای م

ــل اســت. ــل  تأم ــا قاب گزارش ه
دربــاره عناصــر نظــری گزارش هــا نیــز بــه نظــر می رســد کمبودهــای قابل توجهی 
وجــود دارد. بــرای مثــال حــدود 37 درصــد از اتاف هــای مــورد بررســی فاقــد چارچوب 
نظــری اســت و هرچنــد حــدود 79 درصــد از آنهــا مــدل نظری یــا مفهومی داشــته اند، 
تنهــا 10 درصــد از آنهــا دارای هــر دو مــدل بوده انــد. ایــن کمبــود در کنــار کمبودهای 
ــه  یــک پژوهــش علمــی را  ــه منزل ــاف ب ــد قــوت خروجــی ات روش شــناختی می توان
ــون  ــا و فن ــه روش ه ــا ب ــال حــدود 40 درصــد از گزارش ه ــرای مث ــد. ب کاهــش ده
تحلیــل اطالعــات و همچنیــن شــیوه ســنجش اعتبــار و پایایی ابــزار گــردآوری داده ها 
نپرداخته انــد و نیمــی از گزارش هــا، روش پژوهــش خــود را از نظــر مســیر، هــدف و 
ــد. بنابرایــن الزم اســت پژوهشــگران بــه مباحــث نظــری و  زمــان مشــخص نکرده ان

ــد. ــر بپردازن ــر و جدی ت روش شــناختی دقیق ت
ــه چشــم می خــورد، بی توجهــی  ــا ب ــه در گزارش ه ــر مشــکالتی ک یکــی از دیگ
بــه ظرفیت ســنجی، امکان ســنجی و ریســک های پــروژه اســت کــه البتــه صرفــاً بــه 
ــا 4/5 درصــد  ــورد بررســی، تنه ــای م ــوط نمی شــود. در گزارش ه پژوهشــگران مرب
از آنهــا بــه درســتی بــه امکان ســنجی و 21/3 درصــد از آنهــا بــه ریســک های طــرح 
یــا پــروژه پرداخته انــد. از آنجــا کــه ایــن اطالعــات می بایــد از طــرف کارفرمــا ارائــه 
شــود، کوتاهــی اصلــی از جانــب کارفرمــا محســوب می شــود. بــا ایــن حــال چنیــن 
وضعیتــی بــرای اجــرای بهینــه اتــاف مطلــوب ارزیابــی نمی شــود. همچنیــن وضعیــت 
ــا پــروژه وجــود دارد کــه تنهــا چیــزی حــدود  ــرای توجیه هــای طــرح ی مشــابهی ب
ــر اســت  ــه ذک ــد. الزم ب ــاره کرده ان ــا اش ــه آنه ــتی ب ــه درس ــا ب 13 درصــد از اتاف ه
ــی و اجتماعــی و فرهنگــی طــرح را  کــه توجیه هــای اقتصــادی، محیط زیســتی، فن
ــژه در  ــد کارفرمــا فراهــم کــرده باشــد، امــا تهیــه چنیــن توجیه هایــی به وی نیــز بای
ســه موضــوع اول کــه در زمینــه تخصصــی پژوهشــگران اتــاف نیســت، عــالوه بــر غیــر 
تخصصــی بــودن و همــراه بــودن بــا احتمــال خطــای بــاال، وقــت و انــرژی گــروه اتــاف 
را بــه هــدر می دهــد. پیشــنهاد می شــود مدیــران شــهری، پیــش از آغــاز اتــاف، ایــن 
مــوارد را بــه کمــک گروه هــای تخصصــی تهیــه کننــد، تــا در نهایــت تصمیم ســازی 

روشــن تری داشــته باشــند.
در بخــش مرتبــط بــا توصیــف وضــع موجــود به نظــر می رســد بعد محیط زیســتی 
مغفــول مانــده اســت؛ زیــرا حــدود 48 درصــد از گزارش هــا، اشــاره ای بــه ایــن مبحــث 

ــته اند. نداش
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یکــی دیگــر از نقــاط ضعــف اتاف هــای مــورد بررســی، تبییــن نشــدن دامنه یابــی 
جغرافیایــی اســت. هرچنــد حــدود 90 درصــد از گزارش هــا بــه حوزه هــای مداخلــه، 
ــن  ــن ای ــه تبیی ــا ب ــد از آنه ــر از 25 درص ــد، کمت ــاره کرده ان ــر اش ــل و فراگی بالفص
ــل و  ــه، بالفص ــای مداخل ــردن حوزه ه ــخص ک ــرای مش ــد و ب ــی پرداخته ان دامنه یاب

فراگیــر، دلیلــی را عنــوان نداشــته و تنهــا بــه ارائــه تصویــری بســنده کرده انــد.
در بخــش اولویت بنــدی تأثیــرات نیــز گزارش هــا دارای مشــکالت جــدی اســت. 
بیــش از نیمــی از اتاف هــا )55 درصــد از آنهــا( فاقــد اولویت بنــدی تأثیــرات هســتند 
و تنهــا 33/7 درصــد از آنهــا بــه مبنــای مــورد اســتفاده بــرای اولویت بنــدی تأثیــرات 

ــد. ــد و چرایــی و فرآینــد ایــن اولویت بنــدی را مشــخص کرده ان اشــاره کرده ان
بخــش بــرآورد کــه طبــق دســتورالعمل شــامل هــم بــرآورد بــا اقــدام مداخلــه ای و 
هــم بــرآورد بــدون اقــدام مداخلــه ای می شــود، در تنهــا 18 درصــد از مــوارد بــه طــور 
ــرآورد  ــد 86/5 درصــد از گزارش هــا دارای نوعــی ب ــه شــده اســت. هرچن کامــل ارائ
هســتند، تنهــا در همــان 18 درصــد قابلیــت مقایســه آینده های محتمل میســر اســت. 
همچنیــن در بخــش پیامدهــای برآوردشــده، در اکثــر مــوارد )78/7 درصــد( ماهیــت 
پیامدهــا تعییــن نشــده اســت. در حــدود 53 درصــد از گزارش هــا اهمیــت پیامدهــا، 
ــا و در حــدود 44 درصــد از  ــی پیامده ــا قلمــرو اجتماع در حــدود 47 درصــد از آنه
آنهــا احتمــال وقــوع پیامدهــا مشــخص نشــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه تنهــا 
حــدود 52 درصــد از پیامدهــا بــا مــدل نظــری/ مفهومــی پژوهــش هماهنگــی دارنــد 
و در باقــی مــوارد یــا بــا مــدل هماهنــگ نیســتند و یــا مدلــی وجــود نــدارد. هرچنــد 
در 94 درصــد از مــوارد متأثــران در مرحلــۀ بــرآورد مشــخص شــده اند، در حــدود 52 

درصــد از آنهــا اشــاره ای بــه ســطوح هــر یــک از متأثــران نشــده اســت.
شــاید بــه لحــاظ کاربــردی و عملــی، مهم تریــن بخــش اتــاف، نظــام اجــرای آن 
باشــد. در گزارش هــای مــورد بررســی حــدود 94 درصــد از اتاف هــا دارای راه کارهــای 
ــرای  ــرای ب ــد، امــا از ایــن میــان تنهــا حــدود 3 درصــد از آنهــا ب پیشــنهادی بوده ان
تک تــک پیامدهــای شناسایی شــده )مثبــت و منفــی(، راه کارهــای افزایشــی )پیامــد 
مثبــت( یــا کاهشــی )پیامــد منفی( ارائه شــده اســت. همچنیــن در بخش نظــام پایش 
نیــز تنهــا حــدود 25 درصــد از گزارش هــا بــه طــور کامــل )بــه همــراه چک لیســت 

پایــش اقــدام برحســب زمــان و موضــوع( بــه آن پرداخته انــد.
در پایــان بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره گــردد کــه بــا گذشــت بیــش از ده ســال از 
اجــرای طرح هــای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در شــهرداری تهــران، ضرورت بررســی 
و آسیب شناســی اجــرای ایــن مطالعــات )چــه از بعــد ســاختاری و چــه فرآینــدی( 
ضرورتــی انکارناپذیــر داشــته و در کنــار مــرور برخــی گزارش هــای تدوین شــده در این 
پژوهــش )کــه در ایــن مقالــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــد(، بررســی ســایر متغیرهای 
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مؤثــر در بــروز شــرایط فعلــی کــه بــه نظــر چنــدان مطلــوب بــه نظــر نمی رســد، از 
جملــه اقداماتــی اســت کــه بایــد اجــرا شــود تــا از ایــن مســیر بــر کیفیــت ایــن حــوزه 

مطالعاتــی افــزوده گــردد.

پی نوشت
نخســتین معــادل مــورد اســتفاده بــرای Social Impact Assessment در شــهرداری تهــران »اتــا« . 1

)ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی( بــود کــه پــس از گذشــت چنــد ســال بــه »اتــاف« )ارزیابــی تأثیــرات 
اجتماعــی و فرهنگــی( تغییــر یافتــه اســت. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه پیــش از ســال 1387 
نیــز چنیــن رویکــردی )بررســی پیامدهــای ناشــی از اقــدام توســعه ای( در شــهرداری تهــران بــا 

عنــوان »پیوســت اجتماعــی« مطــرح بــوده اســت.
دســتورالعمل های اجرایــی اتــاف در ســامانه اتــاف بــه نشــانی اینترنتــی http:/ / ataf.tehran.ir قابــل . 2

مشــاهده اســت.
بیــان ایــن نکتــه ضــرورت دارد کــه متغیرهــا و شــاخص های تدوین شــده بــا توجه به دســتورالعمل . 3

ــا  ــا ب ــق گزارش ه ــا تطاب ــه( تنه ــن پژوهشگران)نویســندگان مقال ــوده اســت و بنابرای ــود ب موج
الزامــات خواسته شــده در ایــن دســتورالعمل را بررســی کرده انــد و در بســیاری از مــوارد در تغییــر 

شــاخص ها محدودیت هایــی وجــود داشــته اســت. 
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پیوست: عنوان گزارش های انتخاب شده برای مرور پس از غربالگری
عنوان طرح/ پروژه منطقه سال اجرا ردیف

توسعه و احداث بوستان دربند

1

1392

1
احداث بوستان امیر سلیمانی 2
احداث بوستان خسرو شاهی 3

احداث بوستان وزیری 4
تعریض پل مسعود بیک 5

مجموعه ورزشی شهرک نفت

1393

6
سامان دهی بازار تجریش 7

احداث بوستان و مجموعه فرهنگی ورزشی در باغ 
کامران 8

احداث پارکینگ طبقاتی شریف

2

1392

9
احداث پردیس کوهستانی فرحزاد )دروازه فرهنگی 

البرز( 10

سامان دهی میادین و معابر خاص منطقه 2 
شهرداری تهران )میدان شهید تهرانی مقدم، قیصر 

امین پور، کتاب و صنعت(
11

احداث، تجهیز و راه اندازی مجموعه فرهنگی 
ورزشی سرسبز 12

ساخت مجتمع فرهنگی شهربانو در منطقه2  با 
رویکرد تطبیقی

1393

13

ساخت و تجهیز مددسرا در منطقه 2 با رویکرد 
مطالعات تطبیقی 14

احداث پارک آموزش ترافیک در منطقه  2 15
احداث ساختمان های کارگری منطقه 2 با رویکرد 

مطالعات تطبیقی 16

احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه در منطقه  2 17
ساخت سرای محله در منطقه 2 با رویکرد تطبیقی 18

احداث مرکز تفریحی ورزشی بوستان مادران

3

1392 19
احداث و توسعه مقاطع غیر هم سطح همت به 

پاسداران
1393

20

احداث مجموعه فرهنگی تفریحی امام زاده قاضی 
الصابر 21
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عنوان طرح/ پروژه منطقه سال اجرا ردیف
نورپردازی معابر منطقه 4 شهرداری تهران

4 1392

22
احداث و تجهیز مجموعه تفریحی سایت 125 

هکتاری جنگل لویزان 23

مطالعه پایداری باغ پرندگان تهران )بهره برداری( 24
احداث رمپ و دیوار حایل امام علی به شهید 

زین الدین شرق 25

احداث و توسعه خیابان کوهستان 26
سامانه اتوبوس های تندرو خط پنج - پایانه علم و 

صنعت - سید خندان 27

احداث بوستان مسافر 28
تقاطع غیر هم سطح ستاری - مخبری ) 35متری 

گلستان(

5 1393

29

طراحی و ساخت مجموعه ورزشی پیشکسوتان 30
توسعه و سامان دهی گرمخانه در منطقه 5 

شهرداری تهران - محله اندیشه 31

زیر گذر عابر پیاده ابتدای بزرگراه شهید لشکری 32
احداث زورخانه در محله بهجت آباد

6

1392 33
احداث خط ویژه گردشگری خیابان شهید بهشتی  

- شهید مطهری

1393

34

احداث خط اتوبوس هفت تیر - صادقیه 35
سامان دهی بلوار کشاورز 36
اجرای طرح خط سفید 37

امکان سنجی احداث پارک ترافیک منطقه 7 
شهرداری 7 1393 38

احداث سوله ورزشی شهید بهشتی در منطقه 8 
تهران

8

1392 39

احداث و توسعه تقاطع غیر هم سطح، رمپ، لوپ 
بزرگراه امام علی - خیابان جانبازان

1393

40

ساخت و تجهیز مجموعه ورزشی آزادگان 41
تعریض معابر غیر بزرگراهی )خیابان دماوند، 

محدوده منطقه 8 شهرداری تهران( 42

احداث مجموعه ورزشی نارمک 43
پروژه احداث زیر گذر استاد معین 9 1393 44
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عنوان طرح/ پروژه منطقه سال اجرا ردیف
به سازی معابر جهت تردد معلوالن و سالمندان 

منطقه 11

11

1392 45

احداث و توسعه سرای محله آگاهی

1393

46
ساخت ایستگاه دوچرخه و مسیر دوچرخه سواری 47
سرویس های بهداشتی عمومی معابر منطقه 11 

شهرداری تهران 48

طرح احداث و توسعه فضای سبز اراضی انبار نفت 49
طرح توسعه محله هرندی

12

1392 50
ساخت مجموعه ورزشی امام زاده یحیی

1393
51

طراحی دوچرخه سواری محله پامنار 52
توسعه و سامان دهی فضای پارک خودرو 53

تعریض معابر غیر بزرگراهی خیابان پیروزی

13

1392

54
احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای 
درون شهری کالهدوز در منطقه 13 تهران 55

به سازی معابر جهت تردد سالمندان و معلوالن 
سطح منطقه13 56

رنگ آمیزی و پاک سازی نما و سطح منطقه 13 57
آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند، سطح 

محله نیروی هوایی منطقه   13
1393

58

تأمین، تجهیز و نگه داری تجهیزات ترافیکی و 
آموزش فرهنگ ترافیک 59

به سازی شبکه جمع آوری آب های سطحی منطقه 13 60
طراحی و ساخت استخر کیانشهر

15

1392

61
توسعه  تجهیز مجموعه ورزشی مینابی 62

احداث مجموعه ورزشی چندمنظوره شهرک شهید 
بروجردی 63

ساخت و تجهیز فضاهای ورزشی شهرک رضویه

1393

64
طرح کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

مذهبی )مسجد مدرسه( 65

احداث، توسعه و به سازی بزرگراه امام رضا 66
ساخت بوستان سالمندان

17 1393
67

احداث ساختمان اسکان کارگران خدمات شهری 
منطقه 17 68


