
بازنگري ارزیابی تأثیرات اجتماعی: 
تنظیم دستورالعمل برای ارزیابی تأثیرات در قرن بیست ویکم

استوارت الکی
مدیر مرکز تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه کوئینزلند استرالیا

ترجمه و اضافات
فردین منصوری

fardinmansori@gmail.com دانشجوی دکترای سیاست گذاری فرهنگی؛
معصومه محقق منتظری

ma.mohaghegh15@gmail.com کارشناس ارشد جامعه شناسی؛
نرگس شجاعی

 narges.shojaie@gmail.com دانشجوی دکترای سیاست گذاری فرهنگی ؛

چکیده
مقالــه حاضــر بــه بازنگــري ادبیــات و عملکــرد ارزیابــي تأثیــر اجتماعــي )اتا( براي پاســخ 
بــه برخــي از پرســش هاي همیشــگي می پــردازد کــه همــه شــاخه های ارزیابــی تأثیرات 
بــا آن مواجــه بوده انــد. پرســش هایی همچــون: چــه قلمرویــی بــرای گســترش ارزیابــی 
تأثیــر فراتــر از پروژه هــا می توانــد وجــود داشــته باشــد؟ چگونــه شــاخه هاي مختلــف 
ارزیابــي تأثیــر بــا یکدیگــر ارتبــاط پیــدا می کننــد و در هــم ادغــام می شــوند؟ رابطــه 
بیــن ارزیابــي علمــي و مشــارکت عمومــی چیســت؟ ایــن مطلــب را بــه بحــث می کشــد 
کــه بــه حاشــیه رانــده شــدن نســبي اتــا )ارزیابــي تأثیــرات اجتماعــي(، باعــث محــدود 
شــدن اثربخشــی و تأثیرگــذاری همه جانبــه ارزیابــي تأثیــر شــده اســت. بــا این حــال در 
ایــن موضــوع )بــه حاشــیه رانــده شــدن ارزیابــي تأثیــر اجتماعــي( نمي تــوان 
جهان بینی هــای فن ســاالر و مقاصــد سیاســي حامیــان پــروژه، دولت هــا و ســازمان هاي 
علمــي را کامــالً مقصــر دانســت و ســرزنش نمــود. ناکامــي در حــل و فصــل تناقضــات 
اساســي نظــري مرتبــط بــا اهــداف و روش هــاي ارزیابي تأثیــر، به ویژه نقــش بحث برانگیز 
پیش بینــي در اتــا، از قــدرت آن کاســته اســت. هرچنــد ممکــن اســت ایــن مشــکالت 
فرجامــی پیــدا نکننــد، اذعــان بــه آنهــا و شفاف ســازی آنهــا بــه پیشــرفت ارزیابــی تأثیــر 

منجر می شود. 

واژه های کلیدی: ارزیابی تأثیرات اجتماعی و ارزیابی پروژه.
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بیان مسئله
عنــوان بــه کار گرفتــه شــده بــرای ایــن بازبینــی، عمــداً تحریک کننــده اســت. هرچند 
ضــرورت کنتــرل آثــار اجتماعــی از همــان ابتــدای نهادینه ســازی ارزیابــی تأثیــرات 
در الیحــۀ سیاســت های ملــی محیــط زیســتی ایــاالت متحــده 1969 تشــخیص داده 
شــد، در عمــل ایــن بخــش تنهــا بــه عنــوان همتــای ضعیفــی بــرای ارزیابــی تأثیــر 
محیــط زیســتی )EIA( باقــی مانــد )Glasson, 1995(. بازبینــی متــون عمومــی ای کــه در 
ده ســال گذشــته دربــارۀ ارزیابــی تأثیــرات نوشــته شــده، نشــان دهندۀ آن اســت کــه 
تأثیــرات اجتماعــی و ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی )اتــا( بــرای برخــی تنهــا یــک مرجع 
گــذار بــه شــمار مــی رود. ســایرین بــه اهمیــت تأثیــرات اجتماعــی اشــاره کرده انــد، 
امــا مباحــث گســترده ای دربــاره آنهــا مطــرح نکرده انــد. ایــن بــه آن معناســت کــه 
)چــه تعمــدی و چــه غیــر تعمــدی( ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی یــا بســیار ســاده و صریح 

است و یا آنکه دنبال کننده ارزیابی تأثیر محیط زیستی است. 
ــه تأثیــرات اجتماعــی -  برخــی از نویســندگان، ارزیابــی اجتماعــی و اقتصــادی را ب
اقتصــادی تفکیــک می کننــد کــه علی رغــم روابط روشــن میــان آن دو، نیازمنــد چارچوب 
تئــوری و روش شــناختی متفــاوت جهــت ارزیابــی تغییــرات اجتماعــی و اقتصادی اســت. 
بــا ایــن حــال مســلماً اســتثناهایی بــرای ایــن الگــو وجــود دارد، امــا گفته می شــود 
کــه مقــاالت عمومــی مطرح شــده دربــاره ارزیابــی تأثیــرات، توجــه بســیار بیشــتری 
بــه مشــاوره و مشــارکت عمومــی نســبت بــه اتــا نموده انــد. هرچنــد عملکــرد خــود اتــا 
در حاشــیه باقــي مانــده اســت، بــه طــور کلــی گفتــه می شــود کــه همــه متخصصــان 
ــه   ــد کــه چگون ــری کنن ــاره تصمیم گی ــد بیــش از پیــش در این ب ــر بای ــی تأثی ارزیاب
اجتماعــات تحــت تأثیــر و ســایر ذي نفعــان، بــا وجــود ادبیــات رو بــه گســترش دربــاره 
مشــارکت عمومــي کــه در آن هیــچ اشــاره اي بــه نقــش ارزیابــان مســتقل نمی شــود، 

.)Barrow, 1997( بــاز بــر انجــام اتــا تأکیــد می کننــد
ــراي خــود در  ــا اگــر بخواهــد جایگاهــي ب ــه اســتدالل می کنــد کــه ات ایــن مقال
تصمیم هــای مدیریــت منابــع قــرن 21 داشــته باشــد، بایــد نقش بســیار برجســته تری 
را در تنظیــم دســتورکار بــرای همــه جنبه هــای ارزیابــی تأثیــرات ایفــا کنــد. آیــا ایــن 
تنهــا ادعایــی دیگــر از شــاخۀ ارزیابــی تأثیــر برای گســترده کــردن حوزۀ عملکــرد خود 
اســت؟ خیــر. هرچنــد مــن هــوادار نقــش عمده تــری بــرای اتــا هســتم، جهت گیــری 
آن بــه ســمت گســترش ارزیابــی تأثیــر اســت و نــه صرفــاً در برگیرنــده فضایــی کــه 
هم اکنــون از طــرف ارزیابــی تأثیــرات زیســت محیطی، اقتصــادی، اکولوژیکــی و ســایر 

.)Partidário & Clark, 2000( اشــکال آن اشــغال شــده اســت
مســئله چگونگــی گســترش نقطــۀ تمرکــز ارزیابــی تأثیــرات بــه شــکل معنــادار 
و مســتقل از پروژه هــای منفــرد، گاهــی مشــکالتی را بــرای ارزیابــان تأثیــرات پدیــد 
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آورده اســت. بــه همیــن شــکل، مســائل چگونگــی انطباق شــاخه های مختلــف ارزیابی 
تأثیــرات بــا یکدیگــر و ارتبــاط میــان ارزیابی هــای علمــی و مشــارکت عمومــی نیــز 
پدیدآورنــده همیــن مشــکالت بوده انــد. بــه ایــن ترتیــب تعجبــی نــدارد کــه در طــول 
دهــۀ گذشــته، مفهــوم ارزیابــی محیــط زیســتی اســتراتژیک )SEA( )و یا یــک ارزیابی 
گســترده تر از آثــار  بالقــوه ای بــا دامنــه وســیع تري از سیاســت ها و گزینه هــاي پــروژه 
کــه در فرآینــد برنامه ریــزی و تصمیم گیــری آمــده اســت( در میــان محققــان ارزیابــی 
تأثیــر بســیار رایــج شــده اســت. بــا ایــن حــال ارزیابــی محیــط زیســتی اســتراتژیک 

به خودی خــود تنهــا توانایــي حــل برخــي از ایــن مســائل را دارد.

اهداف پژوهش
ــرات اجتماعــی چیســت و اینکــه چــه  ــاه اینکــه تأثی ــا بررســی کوت ــه ب ــن مطالع ای
جنبه هایــی از تجزیــه و تحلیــل آنهــا مــورد توافــق ارزیابــان تأثیــرات اجتماعــی اســت، 
آغــاز می شــود و از آن بــرای انتقــال ایــن مســئله اســتفاده می شــود کــه زیــر ســطح 
برخــی از مســائل، همچنــان تفاوت هــای تئــوری و روش شناســی وجــود دارد کــه بــه 
ــر،  ــی تأثی ــه پیش بین ــوط ب ــاً مرب ــا اساس ــا ات ــه آی ــت ک ــوط اس ــوع مرب ــن موض ای
اندازه گیــری و نظــارت آنهاســت و یــا یــک ابــزار و فراینــد در جهــت تســهیل گفت وگــو 
در میــان ذی نفعــان اســت؟ ایــن مبحــث، اهمیــت فراوانــی دارد، زیــرا نشــان دهنده 
اثــر بالقــوه اتــا بــرای ارزیابی هــای جامع تــر، راهبردي تــر و اثربخش تــر اســت. هــدف 
ــد  ــی می توان ــرات اجتماع ــا تأثی ــه آی ــن موضــوع اســت ک ــدن ای ــر، روشــن ش دیگ
پیش بینــی شــود یــا نــه. همچنیــن این مقالــه به بررســی نقــش مذاکره ای و مشــورتی 
در ارزیابــی تأثیــر و کاربردهــای آن  و بررســی اینکــه چــه فرآیندهای مشــورتی ای برای 

افزایش اعتبار1 ارزیابی تأثیرات وجود دارد، می پردازد.

تأثیرات اجتماعی چیست؟
ــرات اجتماعــی در  ــی تأثی ــه بیــن ســازمانی اصــول و دســتورالعمل هاي ارزیاب کمیت

ایاالت متحده، تأثیرات اجتماعی را به صورت زیر تعریف می کند:
»پیامدهــای هــر گونــه اقــدام عمومــی یــا خصوصــي روی جمعیت هــاي انســانی کــه 
می توانــد شــیوۀ زندگــی، کار، تفریــح، ارتبــاط بــا یکدیگر، نحوۀ ســازمان دهی بــرای تأمین 
نیازهایشــان و بــه طــور کلــي شــیوۀ عمــل آنهــا بــه عنــوان اعضــاي جامعــه را تغییــر دهد. 
ایــن عبــارت همچنیــن در برگیرنــده آثــار فرهنگی شــامل تغییــر در هنجارهــا، ارزش ها و 
.)Burdge, 1995: 11( »عقایــد اســت کــه درک افــراد را از خــود و جامعه شــان تبییــن می کنــد

ایــن تعریفــی کامــاًل گســترده اســت کــه تقریبــاً تمرکــز روی همــه جنبه هــای 
ــر  ــی را امکان پذی ــاي سیاس ــا نوآوري ه ــعه ی ــا توس ــط ب ــی مرتب ــرات اجتماع تغیی
1- Validity
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می ســازد. هرچنــد نبــود تعریــف تخصصــی ممکــن اســت تــا حــدی تعجــب آور بــه 
نظــر برســد، نقطــۀ قــوت آن، انگیــزه دادن بــه ارزیابــان تأثیــرات اجتماعــي اســت کــه 
ــا  ــا ارزیابی کننــده ب ــی هســتند و ی ــل ارزیاب ــه  راحتــی قاب ــه جــای مــواردی کــه ب ب
آنهــا آشناســت، روی تغییراتــی تمرکــز کننــد کــه در یــک شــرایط بخصــوص اهمیــت 

ــان: 35(. دارد )هم
این مســئله مســتلزم آن اســت کــه ارزیابــان تأثیرات اجتماعــی، نوعــي از اولویت را 
تحــت شــرایطي بــه تغییــرات بالقــوه اي تخصیــص دهد کــه در آن شــاخص های آماری 
پراهمیــت، توانایــي دادن پاســخ های رضایت بخــش را نداشــته باشــند. اینجاســت کــه 
ادبیــات اتــا بیــش از هــر زمــان دیگــری، وابســتگی کامــل اثربخشــی اتــا بــه اثربخشــی 
ــف  ــای مختل ــن نقش ه ــازد. م ــکار می س ــی را آش ــارکت عموم ــتراتژی های مش اس
ــا  ــم؛ ام ــف می کن ــتر توصی ــر بیش ــی را در زی ــارکت عموم ــه مش ــه ب تخصیص یافت
اشــاره بــه ایــن نکتــه اهمیــت دارد کــه محققــان و متخصصــان اتــا گرایــش دارنــد کــه 
 Burdge & Robertson,( اتــا و مشــارکت عمومــی را متفــاوت، امــا تفکیک ناپذیــر بداننــد
Coakes, 1999, Vanclay, 2000 ;1998(. بــه عــالوه آنهــا ایــن نکتــه را ضــروری می داننــد که 

ارزیابــی اجتماعــی/ مشــارکت در طــول عمــر یــک پــروژه، تــا حــد ممکــن در مرحلــه 
ابتدایــی آغــاز شــود تــا بتوانــد نگرانی هــای عمومــی، دانــش محلــی و اســتراتژی های 

.)SIAU, 2000( اصالحــی را در طراحــی پــروژه بگنجانــد
ایــن موضــوع کــه مشــاورۀ عمومــی و برنامه هــای مشــارکتی برای توســعۀ اساســی 
و تغییــرات سیاســتی در بســیاری از مــوارد بــه واســطه مشــاوران متفاوتی بــا ارتباطات 
ناچیــز بــا مؤلفــه اتــا انجــام می گیــرد، خــود بســیار مشکل ســاز اســت. ایــن تفکیــک 
ــط  ــای رواب ــه فعالیت ه ــای مشــاورۀ رســمی ب ــل فعالیت ه ــه تقلی ــوالً منجــر ب معم
ــارکت  ــرای مش ــه ای را ب ــا، دامن ــای ات ــه فعالیت ه ــی ک ــا جای ــود ت ــی می ش عموم
معنادارتــر، بررســی نیازهــای مربــوط بــه اعضــای جامعــه و ســایر ذي نفعــان ایجــاد 

.)Holden & Gibson, 2000( می کنــد

منطق فن ساالر
در ایــن قســمت ابتــدا بــه ویژگی هــای تفکــر فن ســاالر به ویــژه در حــوزۀ مدیریــت و 
ــی  ــرات فن ســاالری در حــوزه ارزیاب ــه تفک ــه و در ادام ــزی شــهری پرداخت برنامه ری

تأثیرات اجتماعی بیان می شود.
ــر اســاس پارادیــم فن ســاالر، کارشناســان فنــی دولتــی تنهــا مرجــع و منبــع  ب
ــب در  ــر اغل ــارت دیگ ــه عب ــوند. ب ــوب می ش ــزی محس ــای برنامه ری تصمیم گیری ه
برنامه ریــزی و تصمیمگیــری از جملــه در حــوزۀ شــهری، تنها دیدگاه های کارشناســان 
دولتــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد. در نگرش هــای یادشــده، عامــۀ مــردم کــه فراینــد 
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برنامه ریــزی بــه خاطــر ارتقــای کیفیــت زندگــی آنهــا صــورت می گیــرد، بــه کلــی 
ــهری را از  ــور ش ــزی در ام ــا، برنامه ری ــن تکنوکرات ه ــوند. همچنی ــوش می ش فرام
طریــق آرایش هــای فیزیکــی محیط زیســت شــهری جســت وجو می کننــد. 
ــدی  ــا، منطقه بن ــا، پایانه ه ــگاه ها، فرودگاه ه ــا، ورزش ــه پارک ه ــن ب ــاص زمی اختص
ــوع  ــن ن ــت. در ای ــه اس ــا از آن جمل ــرای آیین نامه ه ــب و اج ــن، تصوی ــری زمی کارب
ــه  ــه ای ب ــا ناحی ــا گروه هــای شــهری ی ــدون مشــورت ب ــزی، اســتانداردها ب برنامه ری
کار گرفتــه می شــود؛ یعنــی بــرای مــردم برنامه ریــزی می شــود، امــا مــردم در کنــار 
ــد. در برنامه ریزی هــای تکنوکرات هــا معمــوالً گروه هــای  ــرار می گیرن ــزی ق برنامه ری
ــد و اغلــب از سیاســتی دفــاع می کننــد کــه  ــه کلــی فرامــوش می گردن کمدرآمــد ب
طبقــه اول و متوســط شــهری از آن بهره منــد می شــوند. تکنوکرات هــای شــهری، طرح 
ــوط  ــا طرح هــای مرب ــد، ام ــه می کنن ــا را تهی ــزرگ و احــداث بزرگراه ه پارک هــای ب
بــه تأسیســات مــورد نیــاز محــالت شــهری از قبیــل درمانــگاه، کتابخانــه عمومــی و 
محل هــای گــذران اوقــات فراغــت فرامــوش می شــود. همچنیــن تکنوکرات هــا اغلــب 
بــا مقوله هــای سیاســی جامعــه کــه همــه شــرایط فیزیکــی، اجتماعــی و اقتصــادی 
شــهر و ناحیــه را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد، کامــاًل بیگانه انــد و اصــوالً خــود را از 

ــار می کشــند )ســعیدی، 1393: 45(. فلســفه های سیاســی کن
از مهمتریــن چالش هــای برنامه ریــزی شــهری متأثــر از رویکــرد فن ســاالر 
ــه  ــهری ب ــف ش ــای مختل ــری گروه ه ــتگی و یکجانگ ــی پیوس ــت از تلق ــارت اس عب
عنــوان یــک واحــد کل در فراینــد برنامه ریــزی، کــه اغلــب منافــع برنامه هــا در ایــن 
نظــام برنامه ریــزی شــهری، بــه نفــع گروه هــای متوســط و متوســط بــه بــاالی شــهری 
ســرازیر می شــود. در حــوزۀ ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی نیــز تفکــرات فن ســاالر دارای 
ــه عنــوان بخشــي  ویژگی هایــی اســت کــه شــامل: ارزیابــي پیامدهــای اجتماعــي ب
ــر کمــي کــردن پیامدهــاي اجتماعــي،  ــي پیامــد زیســت محیطي، تأکیــد ب از ارزیاب
تأکیــد بــر اســتفاده از منابــع داده هــاي ثانویــه، تأکیــد بــر الگــوي واحــد تأثیرپذیــري 
اجتماعــات از مداخــالت توســعه اي، تأکیــد بــر نقــش و موضــع خنثــي محقــق، تأکیــد 
بــر پیش بینــي پیامدهــا بــه عنــوان هــدف محــوري ارزیابي پیامــد اجتماعــي، تخصص 
محققــان در حــوزۀ منابــع طبیعــي یا مهندســي، تأکیــد بر مراحــل اجــرا و بهره برداري 

ــان(. ــود )هم می ش
ــده  ــه حاشــیه ران ــرای ب رویکــرد فن ســاالر، یکــی از شناخته شــده ترین دالیــل ب
ــب  ــرد غال ــی، رویک ــع طبیع ــری مناب ــی و تصمیم گی ــه در ارزیاب ــت ک ــدن اتاس ش

.)Burdge & Vanclay, 1995( محســوب می شــود
منطــق تکنوکراتــی از »مهندســی و دســت ورزی ابــزاری انســان ها )و طبیعــت(« 
در جســت وجوی اهــداف ناآزمــوده ای ماننــد توســعۀ اقتصــادی پشــتیبانی می کنــد 
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)Dryzek, 1990: 55( و ارزیابــی تأثیــرات را عمدتــاً بــه عنــوان روشــی بــرای اندازه گیــری، 
ــی  ــه منظــور بررســی عین ــرات طرح هــای پیشــنهادی ب ــی و گــزارش تأثی پیش بین
ــص  ــا بیشــترین ســود خال ــات ب ــه اقدام ــا( و انتخــاب مجموع ــا )بدیل ه جایگزین ه

.)Formby, 1990: 191( بــرای جامعــه پدیــد مــی آورد
بــا وجــود هالــه اي از عینیــت، منطــق فن ســاالر   نمی توانــد بــه خوبی از پــس منافع، 
اعتقــادات، ارزش هــا و آرمان هــاي متعارضــی کــه مشــخص کننده شــرایط پیچیــدۀ 
اجتماعــي هســتند و همچنیــن مشــارکت فعــال ذي نفعــان متعــدد طــي فعالیــت در 
ایــن موقعیــت برآیــد. منطــق فن ســاالر عمومــاً بــرای متخصصانــی مطلوبیــت دارد که 
در مهندســی و یــا علــوم طبیعــی دانش آموختــه هســتند و دربــاره مشــارکت افــرادی 
.)Dugdale & West, 1991: 454( کــه آنهــا را »عمــوم غیــر مطلع« می خواننــد، تردیــد دارنــد

بــا ایــن حــال ایــن موضــوع صرفاً بــر ســر تقابــل دیدگاه هــای مختلف دنیا نیســت، 
بلکــه بحــث قــدرت اســت )Rickson, 1998(. بحــث بــر ســر ایــن اســت کــه تعریــف چــه 
کســی از یــک تأثیــر، آرمــان، ارزش و حقیقــت، مشــروع تلقــی می شــود و تعریــف چــه 
کســی از ایــن مــوارد انتزاعــی، احساســی و نامرتبــط خوانــده شــده و نادیــده انگاشــته 
ــه  ــه لحــاظ کمیــت، منطــق فن ســاالر، دولت هــا و توســعه دهندگان را ب می شــود. ب
واســطه برجسته ســازی تأثیــرات مثبــت، ماننــد رشــد اقتصــادی و کاهــش بیــکاری 
و در عیــن حــال رد مســائلی کــه قابــل ســنجش نیســتند و نیــز تأثیــر تغییــرات در 
جوامــع تحــت تأثیــر و مفاهیــم فــردی و فرهنگــی ایــن جوامــع در داخــل جوامــع، 

.)Lockie, 1999( ــد می ســازد قدرتمن
نمونه هــای بســیاری در اطــراف جهــان از دیدگاه هــاي فن ســاالر جهــت ارزیابــی 
تأثیــرات وجــود دارد کــه بــرای حــذف بررســی تأثیــرات اجتماعــی، تخریب مشــارکت 
ــر و حداقل ســازی  ــف تأثی ــای مختل ــۀ مســتقل جنبه ه ــاب از مطالع ــی، اجتن عموم
مســئولیت پذیری عمومــی بــرای تصمیمهــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. منطــق 
ــه  ــبت ب ــی« نس ــی »طبیع ــدگاه علم ــک دی ــح ی ــاذ ترجی ــه دور از اتخ ــاالر ب فن س
یــک دیــدگاه اجتماعی تــر، بــه شــکل بالقــوه بــه تضعیــف یکپارچگــی علمــی همــه 
ــرم2   ــۀ پال ــه مطالع ــور ک ــردد. همان ط ــر می گ ــرات1 منج ــی تأثی ــاخه های ارزیاب ش
)1999( دربــاره مشــارکت عمومــی در ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی در مجارســتان 
نشــان می دهــد، بررســی دقیق تــر تأثیــرات اجتماعــی، یــک پیش نیــاز ضــروری بــرای 
ــا ایــن حــال نکتــه  به ســازی مشــارکت عمومــی و ارزیابــی زیســت محیطی اســت. ب
ــا هنــوز مــورد اختــالف اســت.  مهم تــر آن اســت کــه مناســب ترین روش اجــرای ات
شــفاف ترین بعــد ایــن تناقــض چیــزی اســت کــه بیــن حامیــان توســعه و مجریــان 

1- Environlental Impact Assessment (EIA)
2- palerm
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اتــا وجــود دارد. همان طــور کــه هوویــت1 )1989( عنــوان کــرده اســت، خــود فراینــد 
ارزیابــی تأثیــرات، بخشــی از فراینــد تغییــرات اجتماعــی اســت کــه دارای پیامدهــای 
سیاســی و اجتماعــی قابــل توجهــی اســت. بدیــن ترتیــب تعجبــی نــدارد که بســیاری 
از حامیــان توســعه، بــا هــراس از بســیج سیاســی و مخالفــت، در مقابــل هــر چیــزی به 
جــز فن ســاالرترین روش هــا بــرای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، مقاومــت می کننــد 

.)Howitt, 1989; Burdge & Vanclay, 1995; Lockiet, 1999(

تعاریف متعارض اتا
از آنجــا کــه ایــن تقابــل، محدودیتــی را بــرای بررســی موارد متعــدد تأثیــرات اجتماعی 
ایجــاد می کنــد کــه بیــش از همــه قابــل ســنجش هســتند )اگــر اصــاًل مدنظــر قــرار 
گیرنــد(، در ایــن تحقیــق، مــن بیشــتر روی تفاوت هــای نه چنــدان آشــکار در میــان 
مجریــان اتــا و خــود محققــان تمرکــز می کنــم. ممکــن اســت اســتدالل شــود کــه 
ارزیابــی مــن از ایــن تفاوت هــا، اغراق آمیــز اســت؛ اینکــه آن هــا صرفــاً اختالفاتــی در 
تمرکــز هســتند تــا تفــاوت در جهت گیــری و اینکــه متخصصــان اتــا اساســاً از نظــر 
تقابــل بــا فن ســاالری و حمایــت از یــک ارزیابــی تأثیــر بیشــتر »اجتماعی شــده«، بــا 

یکدیگر هم نظر هستند.
کریــگ2 )1990( در یــک دهــه قبــل، تفــاوت قابــل توجهــی را میــان مطالعــات اتا 
کــه جهت گیــری آنهــا بــه ســوی گــردآوری فنــی داده هــای اساســاً کّمــی بــود کــه در 
آن ماهیــت تأثیــرات بــه شــکل عینــی تعییــن می شــد و تحقیقاتــی کــه جهت گیــری 
آنهــا بــه ســوی ایجــاد فراینــدی بــود کــه بــه واســطه آن منافــع و آرمان هــای جامعــه 
تحــت تأثیــر می توانســت بــا تســهیل مشــارکت عمومــی در تصمیم گیری هــا منعکس 
شــود، تشــخیص داد )Howitt, 1989(. از آن زمــان تــالش زیادی برای توســعۀ روش هایی 
ــی در  ــی فن ــزار ارزیاب ــال اب ــه واســطه اعم ــی را ب ــن دوگانگ ــه ای ــت ک صــورت گرف
چارچوب هــای مشــارکتی تر ارتقــا می بخشــند، بــر ایــن مبنــا کــه تــالش بــرای تعیین 
تأثیــر اجتماعــی می توانــد نقــاط کانونــی ســودمندی را بــرای یادگیــری، مباحثــه و 

.)Burdge, 1999( تفویــض اختیــار اجتماعــی در اختیــار قــرار دهــد
ــار  ــا در اختی ــدگان ات ــان اجراکنن ــا را می ــادی از تفاوت ه ــا ابع ــا م ــه آی در نتیج
داریــم کــه بــه جــز عملکردهــای مشــخصاً ناصحیــح، حقیقتــاً تنهــا بــه تأکیــد مربوط 
می شــوند؟ در ایــن حــوزه، توجــه بــه دو تعریــف از ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی اهمیــت 
دارد کــه هــر دو آنهــا از تــالش بــرای تعییــن راهبردهــا و اصــول اتــا ناشــی شــده اند. 

ــاالت متحــده و دومــی در ســطح بین المللــی. اول در ای

1- Howitt
2- Craig
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ــنجش  ــا س ــرآورد ی ــرای ب ــالش ب ــر ت ــی را از نظ ــرات اجتماع ــی تأثی ــا ارزیاب م
پیامد هــاي  اجتماعــي »ماقبــل« اجــرا تعریــف می کنیــم کــه ممکــن اســت ناشــی از 
عملکردهــای سیاســتی بــه خصــوص )شــامل برنامه هــا و اتخــاذ سیاســت های جدید(، 
عملکردهــای خــاص دولــت )شــامل ساختمان ســازی، پروژه هــای بــزرگ، قراردادهای 
اجــاره زمیــن بــرای اســتخراج منابــع(، به ویــژه در چارچــوب الیحــه ملی سیاســت های 

.)Burdge, 1995: 12( باشــند »NEPA« محیــط زیســتی ایــاالت متحــده 1969 یــا
ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی )اتا( عبارت اســت از فرایند آنالیــز و مدیریت پیامدهای 
ــه ای کــه  ــه گون خواســته و ناخواســته مداخــالت برنامه ریزی شــده در میــان افــراد ب

یــک محیــط بیوفیزیکــی و انســانی پایدارتــري حاصل شــود.
اشــاره بــه ایــن نکتــه می توانــد گمراه کننــده باشــد کــه هــر یــک از ایــن تعاریــف، 
پیش فرضــی از یــک روش فن ســاالر را در برمی گیــرد، هرچنــد هیــچ کــدام از آنهــا 
دیگــري را رد نمی کنــد. بــه عــالوه توجــه بــه ایــن نکتــه اهمیــت دارد کــه هرچنــد 
ــه بســیاری از  ــزی اســت ک ــن چی ــرای در برگرفت ــالش ب ــده ت ــف دوم بیان کنن تعری
ــف  ــد، تعری ــا می دانن ــک ات ــۀ وجــود ی ــر اجتماعــی آن را الزم ارزیابی کننــدگان تأثی

اول بــه واســطۀ الزامــات بخــش بخصوصــی از قوانیــن ملــی محــدود شــده اســت.
اســتفاده مــن از ایــن تعاریــف در اینجــا بــرای توصیــف تأکیــد بســیار متفاوتــی 
اســت کــه روی عملکــرد »پیش بینــی« در اتــا وجــود دارد. در »خط مشــی ها و اصــول 
ــا شــناخته شــده اســت، در  ــه عنــوان قلــب و روح ات ــاالت متحــده«، پیش بینــی ب ای
ــه  ــث ب ــن مبح ــنهادی، ای ــی« پیش ــول بین الملل ــی ها و اص ــه در »خط مش ــی ک حال
شــکل صریــح ذکــر نشــده اســت؛ امــا بــه طــور صریــح نیــز رد نشــده و حداقــل تأکیــد 
زیــادی روی نظــارت مــداوم و اصــالح پروژه هــا، سیاســت ها و برنامه هــای اصالحــی 
قبــل، حیــن و بعــد از اجــرا انجــام شــده اســت. ایــن موضــوع، پرســش جالــب توجهــی 
ــرای همــه ارزیابی کننــدگان تأثیــر ایجــاد می کنــد. اگــر پیش بینــی پیامدهــای  را ب
کاربــردی ضرورتــاً یــک عامــل اولیــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی نباشــد، آیــا هیــچ 
دلیلــی بــرای فــرض ایــن مســئله وجــود دارد کــه شــاخه های دیگــر ارزیابــی تأثیــرات 
نبایــد بــه شــکل مشــابه در معــرض بررســی های چالش برانگیــز قــرار گیرنــد؟ آیــا اتــا 
یــک مــورد خــاص اســت؟ درس هــای فراگرفتــه شــده از بــه  کارگیــری آن، تــا کجــا 

ــم داده شــود؟ ــد تعمی می توان
در ادامــۀ ایــن بازبینــی بــه بررســی جایــگاه پیش بینــی در اتــا و پیش فرض هــاي 
نظــري در دیدگاه هــاي پیش بینانــه و غیــر پیش بینانــه می پردازیــم. اســتدالل 
می شــود کــه چیــزی کــه بــا عنــوان روش هــای مبتنــی بــر مذاکره شــناخته می شــود، 
در برگیرنــدۀ پتانســیل تغییــر ریشــه ای کل حــوزۀ ارزیابــی تأثیر و تقویــت برنامه ریزی 

و تصمیم گیــری اســتراتژیک، انطباقــی و دموکراتیــک اســت. 
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تاجتماعی:تنظیمدستورالعملبرایارزیابیتأثیرا
بازنگريارزیابیتأثیرا

پیش بینی تأثیرات اجتماعی
آیا تأثیرات اجتماعی می تواند پیش بینی شود؟

بســیاری از موانــع ارزیابــی اجتماعــی ناشــی از مســائلی اســت کــه در این حــوزه وجود 
ــه مشــکل پیش بینــی آینــده، نقــش مشــارکت عمومــی  دارد و از جملــه می تــوان ب
در شــکل دادن بــه آینــده و مســائل فلســفه های متنوعــی کــه در ایــن حــوزه وجــود 

دارد، اشاره کرد.
ــه  ــد ک ــاص یافته ان ــش اختص ــن پرس ــه ای ــدی ب ــا تاح ــه ات ــوط ب ــاالت مرب مق
ــا چــه حــد در پیش بینــي تأثیــرات اجتماعــي  ارزیابي کننــدگان تأثیــر اجتماعــي ت
موفــق بوده انــد. بــرای ایجــاد دســته بندی ای نســبتاً خــام و ناپختــه می تــوان گفــت 
ــد آورده  ــی پدی ــرای پیش بین ــزار مناســبی را ب ــا اب ــد ات ــده دارن ــه عقی ــی ک محققان
اســت، تعهــد کمتــری بــه مقولــۀ پیش بینــی بــه دلیــل ماهیــت خــود آن دارنــد، در 
حالــی  کــه افــرادی کــه منتقــد قــدرت پیش بینانــۀ اتــا هســتند، تعهــد بیشــتری بــه 
ــه محققــان  ــد. مــا در اینجــا ابتــدا ب ــرای ارزیابــی تأثیــرات دارن دیــدگاه فن ســاالر ب

دوم می پردازیــم.
سادراســترام1 )1981(، یکــی از نمونه هــای نســبتاً افراطــی امــا آموزنــده را مطــرح 
کــرده اســت. وی عقیــده دارد کــه اتــا بــه دلیــل نداشــتن یــک زیربنــای علمــي تجربی 
و پایــه نظــري بــرای ارائــه پیش بینی هــای دقیــق، اساســاً نمی توانــد بــه عنــوان یــک 
ابــزار پیش بینــِی مناســب عمــل کنــد. ایــن انتقــادی عمومــی اســت، امــا برخــالف 

.)Beckwith, 2000; Dietz, 1987( چیــزی کــه بــه نظــر می رســد، چنــدان ســاده نیســت
سادرســترام )1981( بــه مفهــوم تئــوري اثبات گرایــي بــه عنــوان مجموعــه ای از 
عباراتــی کــه می توانــد توصیف کننــدۀ رابطــه علــي میــان متغیرهــا باشــد می پــردازد 
)یعنــی اگــر x آنــگاه y(. ایــن مســئله از نظــر ارزیابــی تأثیــرات بــدان معناســت کــه 
تحــت مجموعــه مشــخصی از شــرایط، امــکان پیش بینــی مجموعــه ای از نتایــج بــا 
ســطح اطمینــان قابــل اندازه گیــری وجــود خواهــد داشــت. رویکــرد نظــري تحــت 
حمایــت بســیاری از محققــان دیگــر، روی مفاهیــم نظــري انتزاعی تــر متمرکــز اســت، 
 Dietz, 1987; Dale & et al, 1997;( ماننــد ماهیــت قــدرت، نهادهــا و تعامــالت اجتماعــی

.)Rickson & et al, 1990

بــا توجــه بــه اینکــه نویســندگان هــر دو دیــدگاه، این راهــکار را غیــر تئــوری می دانند، 
یکــی از انتقادهــای دقیق تــر می توانــد آن باشــد کــه بســیاری از تحقیقــات اتــا می توانــد 
بــه راحتــی فرضیه هــای نظــری را کــه آنهــا را هدایــت کــرده اســت، شناســایی کنــد. ایــن 
مســئله بــدان معنــا نیســت کــه هیــچ فــرض نظــری دارای آنالیــز هدایت شــده نیســت، 

بلکــه بــه دلیــل نبــود شــفافیت نظــری اســت کــه مبنــای علمــی ضــروري مي شــود.

1- Soderstrom
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بــرای سادرســترام )1981(، کمبــود یــک نظریــه علـّـي با ریشــه های تجربــی براي 
اتــا اوالً از آن جهــت مشکل ســاز اســت کــه ایــن امــکان را پدیــد می آورد کــه متغیرهای 
مهــم از تجزیــه و تحلیــل حــذف شــوند. بــه عــالوه هــر چنــد اتــا مبتنــی بــر پیش بینی 
اســت، نمی توانــد پارامترهایــي را کــه در طــول زمــان تغییــر می کننــد، مدنظــر قــرار 
دهــد. همچنیــن نمی توانــد بــا ایــن احتمــال کنــار بیایــد کــه پدیده هــای اجتماعــی 
ممکــن اســت اساســاً پیش بینی ناپذیــر و یــا نامعیــن باشــند. بــا توجــه بــه ایــن نبــود 
اطالعــات نظــری و تجربــی، سادرســترام حامــی روشــی تجربــی اســت کــه به واســطۀ 
آن، اســتراتژی های اصالحــی و مداخــالت پیشــنهادی بــه صــورت علمــی در مقیــاس 
کوچــک در ارتبــاط بــا شــاخص های اجتماعــی قابــل اندازه گیــری بــه صــورت علمــي 
بــا ورودی هایــی از طــرف حامیــان و مخالفــان پــروژه بررســی می شــوند. مشــکالت 
سیاســی، اخالقــی و عملیاتــی در ایــن روش پیشــنهادی بــه حــد کافــی روشــن اســت. 
اساســاً بخشــی از اجتمــاع را کــه بــه طــور بالقــوه تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت، 
نمی تــوان بــه ســادگي و صرفــاً بــرای آزمایــش محدودتــر بــه همــان صورتــی کــه در 
بررســی های زایــش مجــدد زمیــن زراعــی پــس از تخریــب انجــام می شــود، محــدود 
ــا ایــن حــال اگــر بخشــی از تجزیــه و تحلیــل سادرســترام صحیــح باشــد و  کــرد. ب
ــر نباشــند، چــه می شــود؟ پدیده هــای اجتماعــی اساســاً نامعیــن و پیش بینی ناپذی

در حقیقــت دالیــل بســیار خوبــي بــرای تردیــد در ایــن مســئله وجــود دارد کــه 
بخش هــای بخصوصــی از پدیده هــای اجتماعــی کــه مــا بــا آنها در اینجــا ســروکار داریم، 
تــا حــد زیــادي پیش بینی ناپذیــر باشــند. به عنوان مثــال، تاگرســان1 )1979( اســتدالل 
می کنــد کــه تأکیــد فن ســاالر روی ابــزار اندازه گیــری در اتاهــاي اولیــه، منعکس کننــده 
ایــن پیش فــرض کارکردگرایانــه اســت کــه جوامــع دارای اهــداف اجتماعــی یکپارچــه 
و قابــل تشــخیص باشــند و صرفــاً از گروه هــای ذي نفــع رقیــب، عــدم تعــادل قــدرت و 

پدیده هــای اجتماعــی ذهنــي )فــردی و مبهــم( صرف نظــر می کننــد.
در ادامــۀ ایــن مســئله، درایــزک2 )1990( اســتدالل می کنــد کــه تــالش بــرای 
ــه تنهــا باعــث تحمیــل اهــداف  پیش بینــی و کنتــرل نتایــج مداخــالت سیاســی، ن
ــه و  ــد مباحث ــج فراین ــن از نتای ــه همچنی ــود، بلک ــده می ش ــای بیان نش و ارزش ه
تصمیم گیــری کــه بــه واســطه آنهــا، ارزش هــا، دیدگاه هــا، منافــع و نیــز موقعیت هــای 
سیاســی ذي نفعــان احتمــاالً تغییــر خواهــد کــرد، ممانعــت می کنــد. به عبــارت دیگر، 
هرچنــد اتــا پیش بینانــه ممکــن اســت تــالش کنــد کــه از فرضیه هــای کارکردگرایــی 
بــه واســطه شناســایی ذي نفعــان متفــاوت در جوامــع تحــت تأثیــر، تعریــف منافــع 
و ارزش هــای هــر گــروه و احتمــاالً اثــرات تغییــرات روی آنهــا اجتنــاب کنــد، پیــش 

1- Torgerson
2- Dryzek
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از آنکــه مداخــالت سیاســی در آن مــکان تنظیــم شــود، محیط هــای اجتماعــی کــه 
ایــن مداخــالت در آنهــا اجــرا خواهنــد شــد، تغییــر می کننــد، گروه هــای جدیــدی 
ــد، برداشــت ها و دیدگاه هــا از  ــدار می شــوند، اتحادهــای نوینــی شــکل می گیرن پدی
نــو تعریــف می شــوند، اشــکال جدیــدی از مشــاجرات سیاســی شناســایی می شــوند 

.)Lockie & et al, 1999( و غیــره
ــرای روش هــای فن ســاالر، ایــن روش هــا  علی رغــم ترجیــح نخبــگان سیاســی ب
 .)Dryzek, 1990( اساســاً در اعمــال پیش بینــی و توصیف اجتماعی، شکســت می خورنــد 
از طــرف دیگــر هــدف اصلــی ارزیابی اجتماعــی، پیش بینی مســیر و مدیریــت حوادثی 
اســت کــه پــس از تغییــر زیســت محیطی ایجــاد می شــود. همچنیــن می تــوان گفــت 
کــه بــه دالیــل عملــی، پیش بینــی دقیــق آینده هــای اجتماعــی امکان پذیــر نیســت. 
ــا  ــای آنه ــد و واکنش ه ــری می  کنن ــات موجــود تصمیم گی ــای اطالع ــر مبن ــردم ب م
باعــث تغییــر آینــده می شــود. بنابرایــن ارزیابــی اجتماعــی باید شــامل راهبــردی برای 
ــه لحــاظ نظــری، دســت کم  ــر آنهــا باشــد. ب پیش بینــی تغییــرات و واکنــش در براب
ــی  ــر قطع ــب غی ــا اغل ــد پیش بینی ه ــت. هرچن ــر اس ــده امکان پذی ــی آین پیش بین
هســتند )ســایر دانشــمندان نیــز بــا مشــکالت مشــابهی روبــه رو هســتند(. روش هایی 
وجــود دارد کــه بــرای پیامدهــای اجتماعــی اقدامــات آینده، ســناریوهای قابــل قبولی 
ارائــه می دهــد. بــه طــور کلــی مــردم و مقاماتــی کــه نشــان دهندۀ عامــه مردم هســتند 
ــرای  ــی ب ــی مبنای ــن پیش بینی های ــد و چنی ــناریوها کار کنن ــن س ــا ای ــد ب می توانن
بحث هایــی عمومــی دربــاره مشــکالت و احتمــال موفقیــت پیشــنهادهایی اســت کــه 
بــرای حــل آنهــا ارائــه می شــود. شــاید دربــاره ایــن پیش بینی هــا اختالف نظرهایــی 
وجــود داشــته باشــد و ممکــن اســت ایــن پیش بینی هــا نشــان دهنــد کــه بایــد بــرای 
کاهــش مشــکالت چــاره ای اندیشــید. ولــی پیش بینی هــای اجتماعــی، عناصــر اصلــی 
فرآینــد ارزیابــی اجتماعــی هســتند و کیفیــت آنهــا، مقبولیــت مفروضــات، شــیوه ها 
ــاط  ــد، ارتب ــرش کل فرآین ــت و پذی ــا موفقی ــا ب ــه آنه ــوۀ ارائ ــا و نح و نتیجه گیری ه

بســیاری دارنــد )تیلــور و دیگــران، 1392: 48(.
علــوم اجتماعــی بیــش از آنکــه فعال باشــد، منفعل اســت؛ یعنی اینکه دانشــمندان 
علــوم اجتماعــی بــه جــای پیش بینــی تغییــرات و شــاید تجویــز یــا تأثیرگــذاری بــر 
ایــن تغییــرات پیــش یــا در طــول رخ دادن آنهــا، معمــوالً ناظــر و تفســیرگر رخدادهــا 
هســتند. مــا بــر ایــن باوریــم کــه اکنــون حرکتــی تدریجــی بــه ســوی رویکــردی فعال 
آغــاز شــده اســت. هرچنــد چنیــن حالتــی همــواره در کار مــا وجــود داشــته، تاکنــون 
می گوییــم کــه بایــد بــر ایــن گرایــش شــتاب بیشــتری بخشــید و تــوان بیشــتری را در 
ایــن جهــت بــه کار بســت. همچنیــن نبایــد از ایــن نکتــه غافل شــد کــه ارزیابــی تأثیر 
اجتماعــی بســیار فراتــر از مرحلــۀ پیش بینــی بــه عنــوان بخشــی از یــک چارچــوب 
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ارزیابــی تأثیــر زیســت محیطی و اجتماعــی بســیار گســترده تر از موضوعــات محدودی 
اســت کــه در اتــم در نظــر گرفتــه می شــود )ماننــد تغییرات جمعیتی، مســائل شــغلی، 
امنیــت مالــی و تأثیــر روی زندگــی خانوادگــی(. نــگاه محــدود بــه اتــا باعــث ایجــاد 
مشــکالتی در مرزبنــدی تأثیــرات اجتماعــی مــورد بررســی اتــا بــا حوزه هــای مرتبطی 
چــون ارزیابــی تأثیــر بهداشــتی، ارزیابــی تأثیــر فرهنگــی، ارزیابــی تأثیــر بــر میــراث 
فرهنگــی، ارزیابــی تأثیــر زیبایی شــناختی یــا ارزیابــی تأثیــر جنســیتی اســت. عمــوم 
محققــان اتــا معتقدنــد کــه کلیــه مســائلی کــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر مــردم 

تأثیــر می گذارنــد، درخــور ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی هســتند )همــان: 53(.

آنالیز مقایسه ای، مشارکت و دموکراسی 
مداخلــۀ عمومــي )مشــارکت عمومــي( و دموکراســی بــه تــدارک نظام منــد اشــاره دارد 
بــراي اینکــه عمــوم مردم متأثــر از طرح ارزیابــی تأثیر دربــاره فرآیندهــاي برنامه ریزي/ 
تصمیم گیــري آگاه شــوند و در آنهــا مشــارکت کننــد. مؤلفــه اصلــي مشــارکت عبــارت 
ــوم  ــازمان ها و عم ــا، س ــئوالن، کارگزاري ه ــان مس ــر می ــاز و مؤث ــي ب ــت از تبادل اس
مــردم ذي نفــع یــا متأثــر از طــرح. فرآینــد مشــارکت عمومــی قــادر اســت هــم بــه 
مســئوالن طــرح و هــم بــه اجتمــاع بهــره برســاند. مزایــاي ذیــل از مشــارکت عمومــی 
را از میــان نوشــته هاي بــارج )1983(، دانکــه )1983(، فرودنبــرگ )1983( و اســپرول 

)1986( برجسته کردیم.
1. مداخلــه عمومــي بــه عنــوان ابــزاري بــراي آمــوزش اجتمــاع متأثــر از طــرح 
دربــاره مزایــا و تبعــات محتمــل یــک اقــدام مــورد نظــر، روش هــاي جایگزیــن فعالیت 

و تأثیــرات هــر یــک از آنهــا عمــل مي کنــد.
ــر  ــا جامعــه اي بزرگ ت ــراي اجتمــاع ی ــزاري ب ــوان اب ــه عن ــه عمومــي ب 2. مداخل
عمــل مي کنــد کــه پیــش از اخــذ تصمیــم نهایــي، امــکان ورود بــه اقــدام مــورد نظــر 
را فراهــم مي کنــد. در نتیجــه مــردم، بخشــي از فرآینــد برنامه ریــزي و تصمیم گیــري 
مي شــوند. مداخلــه عمومــي مي توانــد بــه عنــوان کاتالیــزوري بــراي خودارزشــیابي 
اجتمــاع و تحلیــل منجــر بــه ارزیابــي و موقعیت هــاي ناظــر بــر چگونگــي برخــورد 

اجتماعــات بــا تغییــر بــه کار رود.
3. مداخلــه عمومــي بــه عنــوان ابــزار دائمــي گــردآوري داده براي متغیرهــاي تأثیر 
ــي  ــات واقع ــده اطالع ــد تأمین کنن ــد مي توان ــن فرآین ــد. ای ــه کار مي آی ــي ب اجتماع
دربــاره تغییــر جمعیــت، ترتیبــات اجتماعــي/ نهــادي، منابــع سیاســي و اجتماعــي، 

تغییــرات خانوادگــي و اجتماعــي و منابــع جامعــه باشــد.
4. مداخلــه عمومــي مي توانــد مســیري بــراي پیشــنهادهاي جایگزیــن بــراي یــک 
طــرح یــا اقــدام مــورد نظــر باشــد. مــا مداخلــه عمومــي را بــه طــور مــداوم در تمــام 
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فرآینــد طراحــي و اجــرا در نظــر مي آوریــم. پیــش و پــس از اخــذ تصمیمهــا، مداخلــۀ 
عمومــي ابتــدا بــه آمــوزش و آگاهي بخشــي دربــاره اقــدام مــورد نظــر بــه مــردم متأثــر 

از طــرح و نیــز مســئوالن مي پــردازد. 
5. مداخلــۀ عمومــي مي توانــد بــه شــناخت مشــکالت مرتبــط بــا اقــدام مــورد نظر 
کمــک کنــد و نیــز بــه شــناخت تبعــات کمــک مي کنــد؛ به ویــژه آن  دســته از تبعــات 
بیرونــي کــه در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت از دیــد سرپرســتان طــرح پوشــیده 
بمانــد. مداخلــه عمومــي همچنیــن مي توانــد اعتبــار مســئوالن را افزایــش دهــد و از 
مقاومــت مردمــي در برابــر تغییــر بکاهــد؛ زیــرا بــراي افــراد و اجتمــاع متأثــر از طــرح، 

صدایــي )نقــش و جایگاهــي( در فرآینــد تصمیم گیــري قائــل مي شــود.
6. مداخلــۀ عمومــي، فرآینــدي مســتمر طــي توســعه طــرح و برنامــه اســت و در 
نخســتین مرحلــۀ طراحــي، هنــگام اجرا و ســاخت طــرح، حیــن راه انــدازي و نگه داري 
و در زمــان خاتمــه و تغییــر کاربــري حضــور دارد. ارزیابــی اجتماعــي مي توانــد حیــن 
اجــراي فرآینــد مداخلــه عمومــي، اطالعــات مرتبــط بــا متغیرهــاي تأثیــر اجتماعــي 

را کســب کنــد )بــارج، 1391: 318-319(.
در تصمیم هــای توســعه ای، پیوســتاری از مداخلــه  عمومــی وجــود دارد و عمــوم مردم 
را می تــوان بــه شــیوه های گوناگــون در آن دخالــت داد. بســیاری از کشــورهای در حــال 
توســعه، امــکان مداخلــه را )بــرای آگاه ســازی مــردم، دیــدار بــا نمایندگان محلــی، یا حتی 
پرســیدن نظرهــای مــردم محلــی( فراهــم می کننــد، امــا اجــازه نمی دهنــد نماینــدگان 
محلــی، نقشــی در تصمیم گیــری داشــته باشــند. یکــی از دالیــل مقاومــت رهبــران برخی 
کشــورها در مقابــل اتــا ایــن اســت که اتــا، نوعی دموکراســی مشــارکتی را فــرض می گیرد 
کــه از دیــد آنهــا بــا ســنت های فرهنگــی و واقعیت هــای قــدرت در کشورشــان مطابقــت 
نــدارد. برخــی دیگــر از رهبــران معتقدنــد کــه مردمان بســیار فقیــر و بی ســواد نمی توانند 
بــه رســم مشــارکت جویان غربــی اتــا، مشــارکت بورزنــد. همچنیــن برخــی از منتقــدان 
ارزیابــی، تأثیــر آن را بیشــتر »ابــزاری بــرای اصالحــات سیاســی« دانســته اند و یــا گفته اند 
کــه ارزیابــان اجتماعــی معمــوالً بیــش از آنکــه نگــران مســائل واقعــی عدالــت و برابــری 
باشــند، درگیــر و دار اندازه گیــری و گــرد آوری داده هــا هســتند. از نظر سیاســی بهتر اســت 
کــه مداخلــه یــا مشــارکت را بــا اصطالحــات فنــی تعریــف کنیــم. بــرای نمونــه بــه عنوان 
پاســخ های افــراد بــه پیمایش هــای پرسشــنامه ای نــه به عنوان تشــویق فعــاالن اجتماعی 
بــرای مشــارکت در تصمیم گیــری و احتمــال انتقال قدرت سیاســی از دولت هــای مرکزی 
بــه اجتمــاع محلــی، مشــارکت محلــی در تصمیم گیــری را می تــوان بــه طــور گســترده 
بــه عنــوان مداخلــه مســتقیم مــردم در طراحــی و اجــرای طرح هــای توســعه تعریــف کرد 
و یــا در مفهومــی  تحلیلــی بــه معنــای اندازه گیــری نگرش هــای محلــی بــه طرح هــا و 

تأثیــرات بالقوه دانســت )بــارج، 1391: 373(.
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در تقابــل بــا ایــن اســتدالل کــه پیش بینــی تأثیــرات اجتماعــی اساســاً فن ســاالر و 
غیــر ممکــن اســت، ایــن اســتدالل قــرار می گیــرد کــه تــالش بــرای ارزیابــی پیامدهــای 
اجتماعــی ماقبــل اجــرا کــه از اقــدام مداخلــه اي خاصــي ناشــی می شــوند، بــرای مباحثــه 
دموکراتیــک و بــرای شناســایی گروه هــای زیردســت که ممکن اســت هیچ منبع سیاســی 
 .)Burdge, 1995: 12( دیگری برای مشــارکت در این مباحثه نداشــته باشــند، ضروری اســت
تجزیــه و تحلیــل مقایســه ای برای این روش حیاتی اســت، درســت همانند مشــارکت 
جوامع تحت تأثیر. تجزیه و تحلیل مقایســه ای مســتلزم اســتفاده از مطالعات انجام شــده 
دربــاره سیاســت ها یــا پیشــرفت های مشــابه در جاهــای دیگــر بــرای شناســایی تأثیــرات 
احتمالــی در حــوزۀ موردنظــر اســت )Bass, 1998(. بنابرایــن پیشــنهاد می شــود کــه تمرکز 
کمتــری روی دقــت )به ویــژه از نظــر ریاضــی بــرای کاهــش همــۀ متغیرهــای اثرگــذاری 
بــا محورهــای مشــترک( و تمرکــز بیشــتری روی شناســایی ســناریوهای محتمــل تغییر 

.)Burdge & et al, 1995; Burdge & Johnson,1998( وجود داشــته باشــد
بر اســاس گفتــۀ تیلــور1 و همکارانش )1990(، ســناریوهای تغییــر متقاعدکننده ای 
می توانــد بــه دنبــال اســتدالل اســتقرایی گســترش یابد )یعنی بــا فرمول بنــدی و اصالح 
پیش بینی هــا تــا زمانــی کــه همــه داده هــای موجــود بتواننــد بــا هــم منطبــق شــوند(. 
از دیــدگاه اثبات گرایــان، اســتدالل اســتقرایی بــه واســطه ایــن احتمــال کــه بیــش از 
یــک تبییــن ممکــن اســت بــراي داده هــاي یکســان در نظــر گرفتــه شــود و در نتیجــه 

.)Beckwith, 2000( توصیــف نادرســتي انتخــاب شــود، بــه لحــاظ منطقــي ناقــص اســت
بــا ایــن حــال بــر مبنــای گفتــۀ کمیتــۀ میان ســازمانی راهبردهــا و اصــول ارزیابــی 
ــان  ــا اطمین ــوان ب ــرات را نمی ت ــات تأثی ــاالت متحــده، اثب ــی در ای ــرات اجتماع تأثی
ــرد و هــدف  ــان ک ــا می شــوند - بی ــه باعــث آنه ــي ک ــق - پیــش از عملکردهای مطل
ارزیابــی تأثیــرات، شناســایی دقیــق همــه تأثیــرات بالقــوه ای اســت کــه نمی تواننــد 

.)Burdge & et al, 1995: 40( بــا اطمینــان رد شــوند
مشــارکت عمومــی در تمییــز دادن ایــن رویکــرد از رویکردهــای فن ســاالر، اهمیت 
ویــژه ای دارد. ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی کــه در برگیرنــده یکــی از ابعــاد مشــارکت 
عمومــی اســت، چیــزی اســت کــه بایــد در اوایــل عمــر یــک طرح بــه منظــور اطمینان 

از مــوارد زیــر انجــام گیــرد:
- کل فراینــد ارزیابــی تأثیــر می توانــد در برگیرنــده دانــش محلــی دربــاره شــرایط، 

فرایندهــا و تأثیــرات احتمالــی اجتماعــی باشــد.
- نگرش ها و دیدگاه هایی در جهت تغییرات پیشنهادی می توانند شناسایی شوند.

- تأثیــرات ذهنــی و فرهنگــی کــه مرتبــط بــا روش هــای برســاخت محیــط اجتماعــی 
و طبیعــی افــراد )یعنــی ادراک یــا مفهوم ســازی( هســتند و جایــگاه خــود آنهــا را در 
1- Taylor
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ایــن محیــط تعییــن می کننــد، می تواننــد شناســایی شــوند.
ــد  ــف در فراین ــای مختل ــری گروه ه ــه کارگی ــرای ب ــبی ب ــم های مناس - مکانیس

تصمیم گیــری می تواننــد شناســایی شــوند.
ــروژه  ــی پ ــۀ طراح ــد در مرحل ــی می توانن ــای عموم ــا و دیدگاه ه ــای ات - پیامده
شناســایی شــده، بــرای حداکثرســازی مزایــا بــه جــای جبــران ضــرر پــس از اجــرا بــه 

کار گرفتــه شــوند.
- راهکارهای بالقوه می توانند شناسایی شده، به درستی ارزیابی شوند. 

- اختالف هــای مربــوط بــه پــروژه بایــد بــه واســطه اطمینــان از این مطلب کــه حداکثر 
ــتراتژی های  ــد و اس ــرار گرفته ان ــر ق ــا مدنظ ــن در تصمیم گیری ه ــای ممک نظره
ــی  ــس مشــارکت عموم ــه شــده اند، حداقل ســازی شــوند. پ ــه کار گرفت اصالحــی ب
ــع تحــت  ــوزش جوام ــرای آم ــزاری ب ــا اب ــا و ی ــع مضاعــف از داده ه ــک منب ــاً ی صرف
تأثیــر نیســت، بلکــه مکانیســمی اســت بــرای تقویــت اســتدالل اســتقرایی از طریــق 
ــا  ــاره نتیجه گیری ه ــی درب ــه عموم ــف و مباحث ــاي مختل ــع داده ه ــیم مناب  تقس

.)Burdge & et al, 1995; Bisset, 2000; Burdge & Robertson, 1998; Dale & et al, 1997(
مــورد ضمنــی در ایــن روش بــرای اتــا، مدلــی از سیاســت های یــک گــروه ذي نفــع 
تکثرگــرا کــه در چارچــوب NEPA اعمــال می شــوند و همچنیــن دامنــه ای از نهادهــا 
و قوانیــن ایــاالت متحــده اســت. بــه عبــارت دیگــر ایــن منعکس کننــده، چارچوبــی 
ــرای  ــراد را ب ــوق اف ــه حق ــری اســت ک ــگ تصمیم گی ــز فرهن ــادی و نی ــی و نه قانون

ــرار می دهــد. ــا مدنظــر ق نمایــش سیاســی، محافظــت از دارایی ه
ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه روش هــای دیگــر ممکــن اســت بــرای شــرایط ایاالت 
متحــده مناســب نباشــد، بلکــه ایــن بــدان معناســت کــه هرچــه نوعــی از شــرایط 
نهــادی، قانونــی و فرهنگــی در ایــاالت متحــده بیشــتر وجــود داشــته باشــد، ارزیابــی 
مجــدد فرضیه هایــی کــه مشــارکت عمومــی در اتــا بــر مبنــای آنهــا قــرار دارد، مهم تــر 
خواهــد شــد. نکتــه مهمتــر آنکــه هنــگام ارزیابــی منطــق ایــن رویکــرد، ایــن امــکان 
وجــود دارد کــه علی رغــم اهمیــت فراینــد پیش بینــي تأثیــرات احتمالــی، اینهــا عمدتاً 
باعــث ســهولت در تصمیم گیــری بهتــر می شــوند، تــا جایــي کــه جوامــع تحــت تأثیــر 
و دیگــر ذي نفعــان کــه در ایــن فراینــد دخیــل هســتند، مشــارکت فعال تــری در ایــن 

فراینــد داشــته باشــند و از مشــارکت در داده هــا فراتــر رود. 
ــا و  ــم، ات ــاهده کردی ــه مش ــور ک ــت. همان ط ــه نیس ــواره اینگون ــفانه هم متأس
ــوند و  ــی می ش ــی تلق ــای مجزای ــوان فرآینده ــه عن ــل ب ــی در عم ــارکت عموم مش
ایــن احتمــاالً بــدان دلیــل اســت کــه اتــا در اغلــب مــوارد بــه عنــوان عملکــردی بــرای 
شــمارش تغییــرات جمعیتــی و افزایــش تقاضــای خدمــات عمومــی در طــی توســعه 
و پــس از آن تلقــی می شــود. فهرســت کــردن برخــی از تأثیــرات احتمالــي و ادعــای 
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مشــارکت در مشــاوره مطلــوب بــدون انجام اقدامــات الزم برای اطمینان از این مســئله 
کــه جوامــع تحــت تأثیــر حقیقتــاً در تصمیم گیــری مشــارکت می کننــد )بــه شــکل 
مســتقیم و یــا بــا نمایــش نظرهــای آنهــا(، در گزارش هــای اتــا بســیار آســان اســت.

بهبــود تصمیم گیــري ممکــن اســت در بســیاري از روش هــا درک شــود؛ امــا اگــر 
شــامل مشــارکت عمومــی واقعــي در تصمیم گیری، کاهــش تناقضات و حداکثرســازی 
مزایــاي مثبــت باشــد )نــه فقط بــراي جبــران خســارت مــادي(، همان طور که پیشــتر 
گفتــه شــد، بایــد بــه صــورت انتقــادی بــه بررســی نقطــۀ تمرکــز غالــب اتــا بپردازیــم. 
آیــا همیــن بــرآورد تأثیــرات احتمالــي اســت کــه می توانــد کیفیــت تصمیم گیری هــا 
را بهبــود بخشــد؟ یــا افزایــش درک و مباحثــات میــان ذي نفعــان اســت کــه بــا تــالش 
بــرای شناســایی، تجزیــه و تحلیــل و مدیریــت آن تأثیــرات، کیفیــت تصمیم گیري هــا 
را بهبــود مي بخشــد؟ اگــر مــورد دوم صحیــح باشــد، آیــا آنهــا را نبایــد اساســاً مهم تــر 
از وظیفــۀ پیش بینــی دانســت؟ امــا اگــر پیش بینــی، یکــي از نقــاط تمرکــز اساســی 

بــرای فعالیت هــای تحلیلــی باشــد، ســایر مــوارد کدامنــد؟
یکــی از منازعاتــی کــه دربــاره ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی وجــود دارد، مربــوط به عمل 
ــن  ــم و ای ــرای پیش بینــی  کاری کــه برعهــده گرفته ای اجتماعــی - علمــی ای اســت ب
امــر، کار تصمیم گیــری را روشــن تر می ســازد. همچنیــن ابــزاری اســت بــرای بســیج 

کــردن عمــوم در فرآینــد تصمیم گیــری، کــه تاریخچــه ای بــه انــدازۀ خــود اتــا دارد.
هرچنــد ممکــن اســت غلبــه مــداوم روش هــای پیش بینــی را بــه آنچــه بــه صورت 
ــده اســت  ــه دســت آم ــری فن ســاالر ب ــد تصمیم گی ــا فراین ــر ب مناســب تر و راحت ت
نســبت دهیــم، ایــن مهــم اســت کــه تمــام مباحــث بــا دقــت در برابــر رویکردهــای 

.)Craig, 1990( سیاســی و مشــارکت طلبانه مدنظــر قــرار گیــرد
ایــن قســمت بــا جزئیــات دقیــق بــر مبنــای مباحثــی کــه آشــکارا سیاســی اســت، 
انجــام شــده اســت کــه نیــاز اســت نگرش هــای مشــارکت طلبانۀ اتــا، آنهــا را گســترش 
دهــد تــا دربــاره مباحــث مهمــی کــه بایــد بــرای بخش هــای مختلــف در رشــته های 

گوناگــون در ارزیابــی تأثیــر و مدیریــت منابــع یــاد گرفتــه شــود، بحــث کنند. 

ماهیت سیاسی و ارزشی تصمیم گیری
کریــگ )1990( ایــن بحــث را مطــرح می کنــد کــه بســیاری از نتایــج بــه دســت آمــده 
از مدیریــت منابــع در طبیعــت، ماهیــت فّنــی ندارنــد و بیشــتر ســؤال های ارزشــی 
هســتند. ســؤاالتی دربــاره اینکــه افــراد در چــه محیط هــای طبیعــی و اجتماعــی ای 
می خواهنــد کار یــا زندگــی کننــد، انگیزه هــای زندگــی آنهــا، اهــداف ســبک زندگــی 
ــه  ــه، ب آنهــا، احســاس هویــت فرهنگــی و قضاوت هــای هنــری آنهــا. اگــر بیشــتر ن
همــان انــدازه دربــاره اینکــه چــه نــوع توســعه ای بــرای آنهــا فرصــت بهبــود ســبک 
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زندگــی و ســنت های محلــی را فراهــم می کنــد، دربــاره اینکــه چــه نــوع توســعه ای 
ــادی  ــد اقتص ــا رش ــتر و ی ــغلی بیش ــای ش ــی، فرصت ه ــورت عین ــه ص ــد ب می توان
بیشــتری را ایجــاد کنــد. محــدود کــردن اتــا بــه ســؤال های فّنــی و کّمــی، موجــب 
انحــراف از اصــل موضــوع می شــود و تنهــا ســبب برتــری برخــی ارزش هــا نســبت بــه 
ارزش هــای دیگــر می شــود. در چنیــن شــرایطی، کریــگ می گویــد کــه فرآیندهــای 

سیاسی انعطاف پذیر، بهترین مبنا برای تصمیم گیری هستند. 
ــری  ــای تصمیم گی ــاره موقعیت ه ــن1 )1994(، بحــث مشــابهی را درب ــل و لی دی
مطــرح می کننــد کــه ذی نفعــان متعــدد بــا منافــع در حــال رقابــت درگیــر شــده اند 
ــا روش  ــاال حتــی وقتــی ب و قــدرت، خــرد و شــکننده شــده اســت. برنامه ریــزی از ب
اختصاصــی اتــا حمایــت می شــود، بــه خاطــر ناتوانــی اش در همســازی بــا دیدگاه هــا و 
منافــع ذی نفعــان در نتایــج برنامه ریــزی کمتــر بــرای ایــن موقعیت هــا مناســب اســت.

ــد،  ــروژه متمرکزن ــدازه روی پ ــا بیــش از ان ــی کــه بســیار فنــی هســتند ی اتاهای
ممکــن اســت در مشــارکت دادن ذی نفعــان بی شــمار کــه اهــداف و پروژه هــای آنهــا 
در نهایــت می توانــد پــروژه را تصحیــح یــا نابــود کنــد، موفــق نباشــند. در حالــی کــه 
اجــرای زیرســاخت برنامه هــای توســعه بــر ایــن مبناســت کــه تنهــا ذی نفعــان خاصی 
ــن زیرســاخت ها اســتفاده  ــرای اســتفاده در ای ــع موجــود ب ــا از مناب ــد ت ــه دارن عالق

کننــد یــا نکننــد.
مباحــث مطرح شــده در بــاال، ضــرورت و نیــاز بــه یــک نــگاه مدیریتی بــه ذی نفعان 
را نشــان می دهــد. مدیریــت عالئــق، منافــع، دیدگاه هــای ذی نفعــان پــروژه به ســمتی 
کــه بیشــترین تســهیل را در راســتای موفقیــت پــروژه و کمتریــن ممانعــت را بــر ســر 
راه اجــرای آن ایجــاد نمایــد، در ادبیــات مدیریــت پــروژه فرآینــد مدیریــت ذی نفعــان 

پــروژه نامیــده شــده و از وظایــف مدیــران و مجریــان پــروژه اســت.
ــا  ــروژه، شــامل شناســایی دقیــق گروه هــای تأثیرگــذار ی مدیریــت ذی نفعــان پ
تأثیرپذیــر از یــک پــروژه و تجزیــه و تحلیــل میــزان قــدرت، نفــوذ و تأثیراتــی اســت که 
بــر پــروژه دارنــد. شناســایی و تجزیــه و تحلیــل دقیــق ذی نفعــان می توانــد موجــب 
اتخــاذ سیاســت های ارتباطــی مؤثــر و در نتیجــه کســب حمایــت یــا افزایــش ســطح 
مشــارکت آنهــا در پــروژه شــود. ایــن موضــوع یکــی از عوامــل کلیــدی در موفقیــت 
یــک پــروژه محســوب می شــود. تجربــه نشــان داده کــه اطالع رســانی صحیــح و بــه 
موقــع بــه ذی نفعــان موجــب می شــود کــه در زمــان مواجهــه بــا چالــش، ذی نفعــان 
تعهــد بیشــتری نســبت بــه فعالیت هــای پــروژه نشــان دهنــد و بــا اشــتیاق بیشــتری 

.)Victor & Cullen, 1988( از پــروژه حمایــت کننــد
پیچیدگــی فرآینــد شناســایی و مدیریــت ارتباطــات ذی نفعــان پــروژه و کاهــش 
1- Dale & Lane
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ــل شکســت  ــه عوام ــا از جمل ــت و پشــتیبانی از پروژه ه ــه حمای ــان ب ــۀ ذی نفع عالق
ــرای بهبــود روابــط ذی نفعــان در مدیریــت ریســک،  پروژه هــا اســت. ایــده اصلــی ب
مدیریــت ارتباطــات و رهبــری پــروژه بــوده و شناســایی، تجزیــه و تحلیــل و مدیریــت 

ــان اســت. ــت ذی نفع ــه متدولوژی هــای مدیری ــروژه، اســاس اولی ــان پ ذی نفع
این فرآیندها معموالً به گام های زیر تقسیم می شود :

- شناسایی ذی نفعان
- اولویت بندی و گروه بندی ذی نفعان

- شناسایی اثرات ذی نفعان
- شناسایی ارتباطات بین ذی نفعان

)Weick, 2004( مشخص کردن استراتژی مدیریت ذی نفعان -

سیالیت و کابردی بودن تأثیرات اجتماعی
ــه  ــل توســعه )از جمل ــداد ســناریوی بدی ــرات، چــه تع ــان تأثی ــارغ از اینکــه ارزیاب ف
ــا  ــاالً ت ــان احتم ــای آن ــد، پیش بینی ه ــد توســعه( را در نظــر می گیرن ســناریوی فاق
زمــان تصمیم گیــری اعتبــار خــود را از دســت خواهــد داد؛ زیــرا تغییــرات اجتماعی ای 

که آنها قصد توصیفش را دارند، دیگر انجام شده است.
روش هــای مبتنــی بــر مذاکــره، بــرای اتــا در نهایت تنها بر اســاس ارزش مشــارکت 
شــکل گرفتــه اســت و البتــه بــه میزانــی کــه مباحــث تئوریــک مطــرح هســتند، کــه 

در آن حالــت اساســاً بــه دنبــال صحــت ارزیابــی تأثیر هســتند. 
در یــک ســطح بســیار کاربــردی، بــا توجــه به تمرکــزی که بــر ارزیابی تأثیــر وجود 
دارد، در پروژه هــای بــزرگ و تصمیمهــای بــزرگ، خــود آنهــا محیط هــای اجتماعــی 
ــه  ــد ب ــد، می توانن ــش رون ــا پی ــن پروژه ه ــر ای ــتند. اگ ــری هس ــی پیچیده ت و سیاس

راحتــی در طوالنی مــدت توســط هــزاران تصمیــم و اقــدام جایگزیــن شــوند. 
در یــک ســطح مفهومــی می تــوان ایــن بحــث را مطــرح کــرد کــه رویکردهــای 
ــد. بررســی  ــر بیفزای ــی تأثی ــار علمــی ارزیاب ــه اعتب ــد ب ــره می توان ــر مذاک ــی ب مبتن
ــی  ــن بحــث اســت؛ ول ــد ای ــر مشــارکت، مشــخص ترین بع ــی ب ــج مبتن ــق نتای دقی
ــا  ــا ب ــی ات ــه یکپارچگ ــه اینک ــاور ب ــز در ب ــناختی ای نی ــل معرفت ش ــن دالی همچنی
ــر  ــر نزدیک ت ــت ام ــه واقعی ــا را ب ــره م ــری و مذاک ــارکتی، تصمیم گی ــکاری مش هم

می کنــد، وجــود دارد. 
بحثــی کــه در برابــر ایــن ادعــا طــرح می شــود ایــن اســت کــه افــراد بــا توجــه 
ــا  ــد و تنه ــی کنن ــد پیش بین ــرد، نمی توانن ــدام صــورت می گی ــه م ــی ک ــه تغییرات ب
می تواننــد از نتایــج عینــی آن اســتفاده کننــد. بــرای مثــال ســاکنان محلــی از رشــد 
فعالیــت اقتصــادی محلــی در فرآینــد پیشــرفت، انتظــار ســود دارنــد و تنها پــس از آن 
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متوجــه می شــوند کــه ثــروت ایجاد شــده اســت. اما آنهــا ممکن اســت از انــواع تأثیراتی 
 .)Beckwith, 2000( کــه ارزیابــان اجتماعــی متخصــص نادیــده گرفته انــد، آگاه باشــند 
ــان متخصــص در چــه  نکتــه ایــن نیســت کــه اجتماعــات تأثیــر پذیرفتــه یــا ارزیاب
موقعیت هایــی بــرای بــرآورد تأثیــرات قــرار دارنــد، بلکه بســیاری از تأثیــرات اجتماعی 
کــه مــا بــا آنهــا مواجه ایــم، بــه صــورت اجتماعــی و از طریــق فرآینــد تضــاد و مذاکــره 
در اطــراف تغییــراِت پیشنهادشــده بنــا می شــوند، نــه اینکــه به صــورت منفــرد منتظر 

.)Lockie & et al, 1999( کشــف شــدن و ارزیابی شــدن باشــند
همچنیــن مــا در اینجــا بــا یــک فرآینــد مشــخص ســروکار نداریــم، بلکه بــا معانی 
ســیال و مجادلــه برانگیــز کــه در ارتبــاط بــا فضاهــا، فعالیت هــا، اجتماعــات و تغییرات 
پیشــنهادی هســتند ســروکار داریــم. همچنیــن ترکیب اجتماعــات ذی نفــع و مواردی 
کــه بیشــترین ارزش را بــرای آنهــا دارنــد، می تواننــد طــی یــک پیشــنهاد تغییــر کنند. 
ــاي آن  ــر هزینه ه ــی ب ــر اجتماع ــی تأثی ــوه ارزیاب ــاي بالق ــر، مزای ــی دیگ از طرف
ــاند.  ــر از طــرح ســود مي رس ــردم متأث ــه م ــم ب ــه مســئوالن و ه ــم ب ــد و ه مي چرب
مســئوالن بــا اســتفاده از ارزیابــی تأثیــر، دربــاره همــه عوامــل محلــي که ممکن اســت 
مانــع دســتیابي بــه هدف هــاي اقتصــادي و یــا اجتماعــي طرح شــوند آماده مي شــوند. 
برخــورداري از اطالعــات اتــا پیــش از اجــرای طــرح اطمینــان مي دهــد کــه هیچ گونــه 
ناســازگاري میــان طــرح و مــردم وجــود نــدارد؛ در نتیجــه بخــت موفقیــت افزایــش 
ــري را  ــد تصمیم گی ــت در فرآین ــر از طــرح، هــم فرصــت دخال ــردم متأث ــد. م مي یاب
ــرات ایجادشــده در محیط زیستشــان  ــاره تغیی ــي درب ــد و هــم اطالعات ــدا مي کنن پی

ــا: ــاي ات ــر اســاس یافته ه ــد. ب ــت مي کنن دریاف
- هــدف ارزیابــي تأثیــر اجتماعــي این اســت که بــه طرفــداران و تصمیم گیرندگان 
اجــازه دهــد تــا تصمیمهــای اجتماعــي مســئوالنه تري را اتخاذ کننــد و افــرادي را که از 

ایــن تصمیمهــا تأثیــر مي پذیرنــد، مســتقیماً در ایــن تصمیم گیري هــا دخالــت دهند.
- تأثیــرات اجتماعــی ارزیابــی می شــود تــا بــه افــراد و اجتماعــات و همچنیــن دولــت 
ــی پروژه هــا و تغییــر  ــا تأثیــرات اجتماعــی احتمال و بخــش خصوصــی کمــک شــود ت
سیاســت ها را در جمعیت هــای انســانی درک کننــد و قــادر بــه پیش بینــی آنهــا باشــند.

فرآیندهای مشورتی و مذاکره ای برای افزایش اعتبار
پذیــرش اینکــه چــه اجتماعاتــی تأثیــر پذیرفتــه و چه متخصصــان اتایی کامــالً بی توجه 
یــا پذیرنــدۀ تأثیــرات تغییــر هســتند و اینکــه آن تأثیــرات تنها تغییرات ســیال ســاختار 
زندگــی هســتند، بــه شــدت نیــاز بــه ذی نفعانــی دارد کــه از طریــق ارزیابــی تأثیــر و 

.)Kruger & Shannon, 2000( فرآیند برنامه ریزی همکارانه با هم کار کنند
ــاره ایــن فرآینــد در ادبیــات وجــود دارد، از لحــاظ  فنــون و رویکردهایــی کــه درب
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روش هــا و وارد کــردن اعضــای اجتماعــات تأثیرپذیرفتــه در فرآینــد ارزیابــی بــه عنــوان 
محققــان همــراه، تــا توســعۀ معیارهــای اصولــی که بــا آن بــه ارزیابی مشــارکت پرداخته 
ــن  ــه عنــوان یــک تمری ــزی ب ــی و برنامه ری ــا مفهومســازی مجــدد ارزیاب می شــود و ت

.)Daniels & Walker, 1996; Daniels & et al, 1996( یادگیــری مشــارکتی، متغیــر اســت
ــز  ــه روششــان را نی ــای نظــری خــود ک ــن نویســندگان در دیدگاه ه ــد ای هرچن
پشــتیبانی می کنــد متفاوتنــد، انســجام کاملــی در ماهیــت منطق گفتمانــی و ارتباطی 
در بیــن آنهــا وجــود دارد )Dryzek, 1990; Habermas, 1984(. ایــن امــر بــر اســاس ایــن 
فــرض اســت کــه در حالــی کــه ممکــن نیســت در همــۀ مواقــع، ادعاهــا مــورد پســند 
واقــع شــوند )بــرای مثــال در اســتفاده از یــک منبــع(، ایــن امــکان بــرای دیدگاه هــای 
افــراد وجــود دارد کــه بــا بحث هــای منطقــی تغییــر کنــد و یــا بــا توجــه بــه نظرهــا 
و منافــع خاصــی در دفــاع از عدالتــی کلــی و منافــع مشــترک جمــع، کنــار گذاشــته 

.)Miller, 1992: 56( شــود
ــان  ــی ذی نفع ــی و تعامل ــی ارتباطــی )منطــق گفت وگوی نقــش ســنجش منطق
ــا مجریــان( ایــن نیســت  کــه اســتانداردهای جهانــی درســت و غلــط را بنــا کنــد  ب
ــه  ــد ب ــه می خواه ــد، بلک ــدا کن ــئله پی ــک مس ــرای ی ــی را ب ــخ صحیح ــا پاس و ی
تصمیمهایــی برســد کــه شــرکت کنندگان فکــر می کننــد منطقــی و عادالنــه اســت. 
ایــن دســتورالعملی بــرای اقــدام مهــم سیاســی در ورای یــک واقعیــت تجربی نیســت. 
بهره گیــری از روش هــای علــوم اجتماعــی در حمایــت از ســنجش اهــداف و تأثیــرات و 
مدیریــت طرح هــای پیشــنهادی تغییــر، عبــور از واقعیــت تجربــی بــه تغییــر از نــگاه 
ــا  ــر از همــه، تنه ــد. مهمت ــوم اجتماعــی را پیشــنهاد می کن ــز متخصــص عل متمرک
دانشــمندان علــوم اجتماعــی نیســتند کــه بــا درگیــر شــدن در فرآیندهــای منطقــی 
ارتباطــی در ســنجش و یادگیــری، کارشــان کمکــی بــه مســئوالن، اجتماعات و ســایر 
ذی نفعــان اســت. در واقــع بــه پیشــنهاد من، بــه عهده گرفتــن چنین مســئولیتی برای 
فرآینــد کنــار گذاشــتن تحلیــل  ارزیابــی، از جهت گیــری پــروژه بــه ســمت فرآیندهای 
اســتراتژیک مدیریتــی فراینــدی پیش رونــده اســت. مدیریــت منابــع بــه طــور ذاتــی 

ــود.  ــناخته می ش ــی ش ــادی و بی تکلیف ــی، بی اعتم ــا پیچیدگ ب
حداقــل ایــن امــر نیــاز بــه چندروشــی را پیشــنهاد می دهــد، زیــرا از آنجایــی کــه 
هیــچ حــزب و ارگان و ســازمان یــا رشــته ای، کلیــد اصلــی درک وضعیــت مدیریــت 
منابــع طبیعــی خــاص را در دســت نــدارد، ایــن امــر موجــب انجــام کارهــای بیشــتری 

.)Daniels & Walker, 1996: 75( ــه هم پیوســتگی اصــول مختلــف می شــود در ب
بــا ایــن حــال اهمیــت زمانــی بــا تأثیــرات درازمــدت و تجمعــی وجــود دارد. هیــچ 
پاســخ ســاده ای بــرای چالش هایــی کــه از ارزیابــی تأثیــر برمی خیزنــد وجــود نــدارد. 
ــا مدل هــای نامناســب داده هــا صرفــاً بــه  ابــزار اقتصــادی ای ماننــد ارزش انســجام ب
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مخــرج مشــترک پــول می رســند )Wattage & et al, 2000( و کامــاًل بی تفــاوت از اینکــه 
چقــدر ایــن کار صحیــح انجــام می شــود. مــا هنــوز بــا مشــکالت تغییــرات مــداوم، 
بازتعریــف منافــع و ارزش هــا، نتایــج ناخواســته و ماننــد آن روبه رو هســتیم. مبحثی که 
اخیــراً در زمینــۀ مدیریــت تطبیقــی محبوبیــت یافته، تــالش قابل توجهی در رســیدن 
 .)Daniels & Walker, 1996( بــه اصطالحاتــی اســت کــه در ارتبــاط بــا ایــن مســائل اســت 
ــت و  ــای ثاب ــه گفت وگوه ــب ک ــادی مناس ــای نه ــردن آن در برنامه ه ــه کار ب ــا ب ام
یادگیــری در میــان ذی نفعــان را از جملــه در جامعــۀ علمــی ترویــج می کنــد، امــری 
مســتقل اســت. چنین شــور و مشــورتی، پتانســیل واقعی برای ترویج بیشــتر محیطی 
منطقــی جهــت تصمیم گیــری، بــا تشــویق تصمیم گیرنــدگان و بــا در نظــر گرفتــن 
ــع و  ــه جم ــگاه ب ــن ن ــخصی و همچنی ــع ش ــر از مناف ــه و فرات ــای همه جانب گزینه ه
ــاب  ــای انتخ ــردن فرآینده ــاس ک ــری و حس ــز در تصمیم گی ــدم تمرک ــط و ع محی
ــه  اجتماعــی را ایجــاد می کنــد. از طــرف دیگــر نیــز حساســیت بیشــتری نســبت ب
بازخوردهــای زیســت محیطی و درگیــر کــردن شــرکت کنندگان بیشــتری در آنچــه 

.)Dryzek, 1987( مســائل فرامحلــی اســت فراهــم می کنــد
بنابرایــن در اینجــا ایــن پرســش پیــش می آیــد کــه روشــی کــه اتــا بــر آن مبتنــی 
ــده  ــای پیش بینی کنن ــد از روش ه ــه می توان ــد باشــد و چگون ــه می توان اســت، چگون
متمایــز باشــد؟ یکــی از مدل هایــی کــه دیــل و لیــن از آن دفــاع کرده انــد، شــامل بــه 
کارگیــری سیســتماتیک و تکرارشــوندۀ روش هــای تحقیق اســتاندارد علــوم اجتماعی 
ــا  ــش، نگرش ه ــا، دان ــد ارزش ه ــا پیون ــا( ب ــا و پیمایش ه ــد مصاحبه ه ــت )مانن اس
ــد  ــر و فرآین ــی تأثی ــق ارزیاب ــه از طری ــع مربوط ــای ذی نف ــام گروه ه ــای تم و آرزوه
ــرای ذی نفعــان  ــن فرآینــد ب ــق ای ــزی. نقشــه های اجتماعــی ای کــه از طری برنامه ری
آمــاده شــده، بــرای آن اســت کــه صحنــۀ مذاکــره بــرای آنهــا ترســیم شــود تــا بفهمند 

کــه چــه کســانی از تصمیمهــا تأثیــر می گیرنــد.
ــر  ــه از تضــاد ب ــت را دارد ک ــن قابلی ــن روش، ای ــده از ای ــه دســت آم ــای ب یافته ه
اســاس بدفهمی هــا و تضادهــای پیشــین دوری کنــد تــا مطمئــن باشــد دیدگاه هــای 
گروه هایــی کــه بــدون منبــع هســتند، بــرای فعالیــت مســتمر و تصمیم گیــری نادیــده 
ــی و آرزوهــای یــک ذی نفــع را  ــی کــه توانای ــه نمی شــود. شناســایی فرصت های گرفت
افزایــش می دهــد نیــز فرآینــدی تکرارشــونده اســت کــه دائمــاً گروه هــای ذی نفــع کــه 
خــود را بازتعریــف می کننــد، آن را تکــرار می شــود. ارتبــاط آنهــا بــا ســایر گروه هــای 
ذی نفــع و آرزوهــای جمعــی آنهــا نیــز لحــاظ می شــود. ایــن روش نــه تنهــا ذی نفع هــای 
متعــدد را می پذیــرد، بلکــه منافــع و ارزش هــای رقیــب هم منافع مشــروعی در توســعه و 
تغییــرات سیاســی و تصمیم گیرنده هــای بــزرگ و کوچــک در نظــر گرفتــه می شــوند و 
توانایــی تأثیرگــذاری طوالنی مــدت موفقیــت یا شکســت آن تغییــرات را فراهــم می کند. 
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اوفرچلــي1 )1999(، مثــال مفیــد دیگــری ارائــه کــرده کــه بر اســاس تجربه هــای جوابع 
.)Lane and Dale, 1995; Ross, 1992( بومــی در اســترالیا بــه  دســت آمــده اســت

بحث اوفرچیلی بر اساس مشاهداتی است که:
ــا  ــا ب ــه مشــارکت در اتایی ه ــع بومــی ب ــوارد دسترســی جوام - در بســیاری از م

ــود. ــکار می ش ــان ان ــن در اختیارش ــفاف و روش ــنتی ش ــای س ــود انجمن ه وج
- هرچنــد مــردم بومــی، شــرکت در اتاهــا را پذیرفته انــد، تأثیــر تصمیم گیری هــا 
بــه علــت کمبــود منابــع و غیــر رقابتــی بودن تأثیــرات اجتماعی رســمی بــا فرآیندهای 

تصمیم گیــری بومــی، مناســب نبوده انــد. 
- ارزش هــا و باورهــای مردمــان بومــی معمــوالً بــه وســیله پــروژۀ پذیرفته شــده 
و چهارچوب هــای تحلیــل تضــاد کــه اتــا در آن صــورت گرفتــه شــناخته نمی شــود.

- پــروژه در پــروژه ای بــودن و کاهــش تأثیــرات یــا در گرایــش بــه ارزیابــی تأثیــرات 
بــه صــورت ضعیفــی بــا حداکثــر منافــع بلندمــدت در ارتبــاط بــا طرح هــای پی درپــی 

مجهــز شــده اســت.
اوفرچلــی بــه ایــن نکتــه اشــاره مي کنــد کــه مشــارکت بایــد معطــوف بــه یــک 
.)O’Faircheallaigh, 1999: 67( پیامــد مذاکره شــده مبتنــي بــر نتایــج ارزیابي هــا باشــد

بــراي بوچــان2، رویکــرد مشــارکتي در برگیرنده طرف هــاي ذي نفــع و تأثیرپذیر در 
تصمیم گیــري دربــاره شــاخص ها و مقیاس هــاي تأثیــرات زیســت محیطي و اجتماعــي 
در ارزیابــي تأثیــرات و پایــش آنهاســت. در ادامــه او اشــاره مي کنــد کــه اجتماعــات 
مداخله گــر در شــیوۀ مشــارکتي، تغییــر مهــارت آنهــا را تســهیل مي کنــد و موجــب 
رشــد قــدرت خریــد آنهــا مي شــود و باعــث بــه وجــود آمــدن ســرمایه داري اجتماعــي 

.)Bryan, 1987( ــردد ــان مي گ محلي ش
هلــن روز3 )1990( نیــز یکــي از صاحب نظرانــي اســت کــه معتقــد بــه مشــارکت 
افــراد بومــي در فرآینــد ارزیابــي اســت. او معتقــد بــه بررســي هایي اســت کــه نظرهای 
افــراد بومــي در آن مهــم اســت؛ تحقیقاتــي کــه از اولویت هــاي افــراد بومــي اســتفاده 
مي کنــد، نــه آنچــه مدنظــر دانشــگاهیان و دولت مــردان اســت و از روش هایي اســتفاده 
مي کننــد کــه آنــان بــا آنهــا راحت ترنــد. روش هایــي کــه در خدمــت آنــان اســت، نــه 
اینکــه روي آنــان اعمــال مي شــود و بــراي مواجهــه با مشــکالت موجود بــه کار مي رود. 
بــه عقیــده او نظــام دانایــي بومیــان و دانــش غربــي، شــامل ارزش هــا، چشــماندازها و 
دانــش تکنیکــي بایــد در فرآینــد تصمیم گیــري بــا هــم ترکیــب شــوند. همچنیــن این 
نکتــه را بایــد مدنظــر داشــت کــه ارزیابــي تأثیــر اجتماعــي مشــارکتي، نوعي مشــورت 

1- O Fairchealiaigh
2- Buchan
3- Helen Ross
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همگانــي یــا مشــارکت عمومــي نیســت کــه طــي آن ایــن فرآینــد بــه دنبال پرســش از 
عمــوم مــردم بــراي تأمیــن داده هــا یــا درگیــر ســاختن آنهــا در فرآینــد تصمیم گیــري 
باشــد. ایــن فرآینــد در مقابــل، اجتمــاع را درگیــر مسئله شناســي، طراحــي، اجــراي 
پــروژه و پایــش مي کنــد. آنچــه در رویکــرد مشــارکتي بــه طــور تلویحــي مــورد نظــر 
ــر کنــش  ــز بیشــتر ب ــه اســت. تمرک ــي از خــالل تجرب ــر اجتماع ــم تغیی اســت، فه
اجتماعــي بــا تأکیــد بــر کمــک بــه جامعــه، تأثیرپذیــری بــراي تطبیــق بــا تغییــرات 
ناخواســته اســت. صرف نظــر از میــزان تالشــی کــه ارزیابــان تأثیــر اجتماعــی بــرای 
حفــظ ارزش هــای بومــی می کننــد و مشــارکت در روند تأثیــرات پیش بینی را تشــویق 
ــای  ــردن در تصمیمگیری ه ــی شــرکت ک ــه تنهای ــد ب ــر نمی توان ــن ام ــد، ای می کنن
بزرگ تــر بــرای تصویــب پــروژه و یــا دسترســی بــه ســاختارهای سیاســی و نهــادی 
گســترده تر را تضمیــن کنــد. شــاید از ویژگی هــای قابــل توجــه ادبیــات موجــود در 
میــان مــردم بومــی و اتاهــا، شکســت تقریبــاً کاملشــان در پرداختــن بــه ایــن موضــوع 
ــرات را  ــان تأثی ــای تولیدشــده توســط ارزیاب ــا و توصیه ه ــه یافته ه ــه چگون باشــد ک
می تــوان بــه طــور مؤثــر در فرایندهــای تصمیم گیــری پرورانــد و کمــک کــرد تــا یــک 
.)Hawley,1950( تعــادل مطلوب تــر از منافــع و هزینــه بــرای مــردم بومــی تولیــد شــود

ســنجش تــا زمانــی کــه مســتقیماً بــه نتایــج تصمیم هــا مربــوط شــود، بی معنــی 
اســت. ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه روش هــای تکنیکــی و پیش بینی کننــدۀ اتــا مانند 
تحلیــل مقایســه ای، بی اهمیــت هســتند؛ ولــی بــه ایــن معناســت کــه آنهــا از اهــداف 
اصلــی اتــا دور شــده اند و گســترش یافته انــد. همان طــور کــه دیــل و لیــن )1994( 
پیشــنهاد می دهنــد، جایــی کــه حمایــت از چانه زنــی و مذاکــره ضــروری اســت، نتایج 
حاصــل از اتــا بــه صــورت اتفاقــی در رونــد مذاکــرات بــه جریــان نمی افتــد. تمهیداتــی 

الزم اســت تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه همان طــور کــه بایــد، عمــل می کننــد.

نتیجه گیری
ــا اقــدام مطرح شــده، یکــی از فعالیت هــای  ــرآورد تأثیــرات تغییــر ی ــد ب ــدون تردی ب
حیاتــی برنامه ریــزی اســت. امــا اگــر قــرار اســت ارزیابــی تأثیــر از تمرکز بــر »پروژه های 
بــزرگ« و »تصمیم هــای بــزرگ« فراتــر رفتــه، بــه انــدازه کافــی بــه مســائل اســتراتژیک 

بپردازد، باید از آن به عنوان کارکرد اصلی ارزیابی تأثیر تمرکززدایی شود.
ایــن بحــث تنهــا دربــاره بــه کار بــردن ارزیابــی تأثیــر در تســهیل مشــارکت عمومی 
ــا ابتدایی تریــن حــوزه، یعنــی اینکــه فعالیت هــای ارزیابــی  نیســت، بلکــه در رابطــه ب
تأثیــر بایــد در ســهم دادن بــه ســنجش منطقــی ارتباطاتــی نقش داشــته باشــند؛ یعنی 
یــک منطــق گفت وگویــی بــا مــردم کــه ســبب می شــود نوعــی یادگیــری رخ دهــد، 
فرصتــی بــرای تعامــل تفاهمــی حاصــل می شــود، نوعــی ژرف اندیشــی اســتراتژیک رخ 
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می دهــد کــه در آن مــردم و مجریــان اقدامــات توســعه ای، فرصتــی می یابنــد تــا یکدیگر 
را درک کننــد و بــا هــم بــه فهمــی از اقــدام دســت یابنــد. گفت وگــو و ارتبــاط بــا مــردم، 

تضمینــی بــرای عادالنــه و منصفانــه بــودن )و نــه الزامــاً بهینــه بــودن( اقــدام اســت.
چنیــن ســهم دهی )منطــق ارتباطاتــی و گفت وگویــی( کــه بــه کار بــرده می شــود، 
بــه نوعــی بــه ســخت گیری علمی، صداقــت، انعطــاف و درگیــری فعاالنه تعــداد زیــادی از 
ذی نفعــان در تغییــرات مطرح شــده وابســته اســت، تا بتوانند از بازتفســیر اســتفاده نمایند 
و بــه دانــش تولید شــده اضافــه کننــد. ایــن شــامل فراینــدی یک طرفــه و القایــی بــه افــراد 
نیســت کــه چگونــه رفتــار کننــد؛ زیــرا چنیــن تکبری تنهــا موجــب دائمی کــردن منطق 

فن ســاالر اســت و بخــش اندکــی از منافــع، هم راســتا بــا ایــن منطــق می شــود.
ــه کمــک  مطالــب مطرح شــده حاکــی از آن اســت کــه حتــی زمانی کــه اتاهــا ب
چهارچوبــی پیش بینی پذیــر انجــام شــوند، وقتــی درگیــری جوامــع تأثیرپذیرفتــه در 
توزیــع داده هــا افزایــش می یابــد، تصمیم گیــری بــه طــور گســترده ای بهبــود می یابــد 
و بــه درگیــری در فرآیندهــای تصمیم گیــری می انجامــد. مدل هایــی کــه شــفافیت 
را گســترش می دهنــد تــا چنیــن فرآیندهایــی را تســهیل کننــد، پتانســیل باالیــی را 
ــا پیشــنهاد می دهنــد. در پایــان می تــوان گفــت کــه  در افزایــش ارتبــاط و تأثیــر ات
ــی تأثیــر مــورد  ــواع مدل هــای ارزیاب ــا ان ــان ی ــد بی پای ایــن روش هــای علمــی جدی
نیــاز اســت؛ زیــرا تنهــا بحــث ارزیابــی تأثیــرات نیســت، بلکــه نیــاز اســت تــا ارزیابــی 
تأثیــرات بــه ســمت امــری فراتــر از تمرکــز پــروژه به انــدازه مدل هــای جدیــد رادیکال، 

مدل هــای مختلــف تصمیم گیــری را نیــز ترویــج کنــد. 
هرچنــد ممکــن اســت بــه نظــر بیایــد کــه مواجهــه بــا ارزش، از دســت ارزیابــان 
تأثیــر خــارج اســت، بایــد بــه ایــن نیــز توجــه داشــت کــه هرچــه عمــل ارزیابــی تأثیــر 
فنی تــر باشــد، از ترتیبــات موجــود و ناتوانــی مکــرر آن در مقابلــه بــا عــدم قطعیــت بــه 
صــورت اســتراتژیک و مشــارکتی حمایــت بیشــتری می شــود. هــر چقــدر فعالیــت مــا 
بــه عنــوان ارزیابــان تأثیــر بــا توجــه به اصــول ســنجش منطقــی ارتباطی مردمســاالرتر 
شــود، بیشــتر می توانیــم نظــم نهــادی ای را بنــا کنیــم که بــه چنیــن فرآیندهایــی اجازه 
می دهــد تــا بــه میــزان بیشــتری بــه عنــوان یــک فرصت گســترش یابــد تا یــک تهدید.

ــي  ــد اجــرای گســترده تر درخواســت های ارزیاب ــن همــان کلی ــه نظــر مــن، ای ب
راهبــردي زیســت محیطي بــرای ارزیابــی ســریع تر و تغییــرات متنوع تــر مطرح شــده 
ــزار ارزیابــی تأثیــر در تصمیمگیری هــای پراکنــده و  اســت و نوعــی بــه کارگیــری اب

کوچــک اســت کــه بــه طــور تجمعــی دارای تأثیــرات عمــده اجتماعــی اســت.
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