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کتــاب ارزیابــی اجتماعــی )نظریــه، فرایند و فنــون(، تألیف س. نیکــوالس تیلور، 
س. هابســون برایــان و کالیــن. ج. گودویــچ را نشــر جامعــه و فرهنگ به ســفارش 
ادارۀ کل مطالعــات معاونــت امــور اجتماعــی و فرهنگــی و بــا ترجمــه افشــین 

خاکباز در سال 1392 در 302 صفحه و هشت فصل منتشر کرده است. 
در مقدمــه ایــن کتــاب آمــده اســت کــه یکــی از تفاوت هــای کشــورهای 
برخــوردار و پیشــرفته بــا کشــورهایی کــه جهــان ســوم نــام گرفته انــد، در نــوع 
ــد.  ــکل می ده ــان را ش ــای آن ــت و رفتاره ــزۀ حرک ــه انگی ــت ک ــی اس نیازهای
کشــورهای برخــوردار، عمومــاً مرحلــۀ تأمیــن نیازهــای اساســی را پشــت ســر 
ــان  ــورهای جه ــتند. در کش ــر هس ــای عالی ت ــع نیازه ــۀ رف ــاده و در اندیش نه
ــار هســتند و  ــع نیازهــای زیســتی گرفت ــرۀ رف ــراد و جوامــع در چنب ســوم، اف
طبیعــی اســت کــه در چنیــن کشــورهایی، بســیاری از حاکمــان و نخبــگان، 
ــدوزی  ــرای ثروت ان ــزاری ب ــگاه اختصاصــی خــود و اب ــع طبیعــی را جوالن مناب
ــا و  ــای زیردســت، جنگل ه ــد. تهیدســتان و گروه ه ــردی و گروهــی می دانن ف
درختــان را هیــزم اجــاق شــب های ســرد خــود می کننــد و بقــای خــود را بــه 
ــوم را  ــان س ــی جه ــرکت های چندملّیت ــد و ش ــره می زنن ــت گ ــودی طبیع ناب

ــد. ــازی خــود می دانن ــرای ترکت ــی ب میدان
ولــی کشــورهای پیشــرفته حکایــت دیگــری دارنــد. مردم ســاالری، قوانینی 
کــه دســت کم بــه ظاهــر بــرای حفاظــت از منافــع عمومــی وضــع شــده اند و 
مطبوعــات آزاد و پرسشــگر، اقداماتــی را کــه منافــع عمومــی را فــدای منافــع و 
ــی  ــد، محــدود ســاخته اند. در چنیــن فضای ــراد و شــرکت ها می کن مطامــع اف
بــود کــه واکنــش مــردم بــه لکــۀ نفتــی »ســانتاباربارا« کــه بــر محیط زیســت، 
ــون  ــب قان ــود، زمینه ســاز تصوی ــر گذاشــته ب ــری تأثی گردشــگری و ماهی گی
ملــی سیاســت های زیســت محیطی در آمریــکا شــد و کارگــزاران دولــت فــدرال 
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ــی  ــا مالحظــات محیط زیســتی و اجتماعــی طرح هــا و برنامه های ــزم ســاخت ت را مل
کــه ممکــن اســت بــر ایــن جنبه هــا تأثیــر بگــذارد، در نظــر بگیرنــد.

بــه ایــن ترتیــب مالحظــات محیط زیســتی بــا جامعه شناســی و اقتصــاد درآمیخت 
ــت  ــام گرف ــتی ن ــی محیط زیس ــه جامعه شناس ــت ک ــدار گش ــی پدی ــوی نوین و الگ
کــه بــر تعامــل میــان محیط هــای اجتماعــی و طبیعــی اســتوار اســت و زیســت بوم 
انســانی را مجموعــه ای از تعامــالت میــان سیســتم های فیزیکــی زیست شــناختی و 
اجتماعــی می دانــد و مفاهیــم پیشــرفت اجتماعــی و اقتصــادی رهــا از قیــد و بندهــای 

ــش می کشــد. ــه چال محیط زیســتی و... را ب

ارزیابی اجتماعی
در فصــل نخســت کتــاب کــه عنــوان آن »ارزیابــی اجتماعــی: بررســی انتقادی« اســت، 
نویســندگان بــا تعریفــی از ارزیابــی اجتماعــی آغــاز کرده انــد و بیــان داشــته اند کــه 
ــرای پژوهــش، برنامه ریــزی و مدیریــت تغییــرات  ــی اجتماعــی، فراینــدی را ب ارزیاب
ــندگان  ــه نویس ــد ک ــد و معتقدن ــم می کن ــا فراه ــت ها و برنامه ه ــی از سیاس ناش
برجســتۀ ایــن حــوزه بــر ایــن باورنــد کــه ارزیابــی اجتماعــی، فراینــدی بــرای تحلیــل 
ــت ها و  ــته از سیاس ــرات برخاس ــتۀ تغیی ــته و ناخواس ــای خواس ــت پیامده و مدیری
برنامه هاســت. نویســندگان بــرای شــروع بحــث، تعریفــی را از کمیتــه بین ســازمانی 
رهنمودهــا و اصــول ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی دربــارۀ ارزیابــی ارائــه کرده انــد. در 
ایــن تعریــف، ارزیابــی اجتماعــی فرآینــدی اســت بــرای تحلیــل. بــرای مستندســازی 
ــل  ــیوه های دخی ــش و ش ــی پای ــل اجتماع ــی، از تحلی ــرات اجتماع ــت تأثی و مدیری
ــی توســعه، کارگــزاران  ــرد و کارگــزاران بین الملل ســاختن عمــوم مــردم بهــره می ب
ــان پروژه هــای ساخت وســاز، ســازمان های غیــر دولتــی و گروه هــای  دولتــی، مجری

اجتماعات محلی در زمره گروه هایی هستند که از این فرایند استفاده می کنند. 
بــا وجــود ایــن ارزیابــی اجتماعــی همــواره بــا نتایــج اجتماعــی مســئوالنه همــراه 
نیســت. بنابرایــن در فصــل حاضــر، مشــکالتی مطــرح خواهــد شــد کــه ظاهــراً همواره 
بــا ایــن فراینــد همراهنــد و عــالوه بــر آن بــه تشــریح توانایی هــای بالقــوۀ فعــاالن ایــن 
بخــش بــرای پشــت ســر نهــادن ایــن دشــواری ها می پــردازد. ســایر بخش هــای ایــن 
کتــاب، شــرح دقیق تــر توانایی هــای بالقــوۀ ارزیابــی اجتماعــی و بحــث مفصــل دربــارۀ 

رویکــرد آینده نگــری اســت کــه کاربــرد گســترده  ای دارد.
در بخــش دیگــری از فصــل نخســت، بــه پیشــینۀ تاریخــی طــرح مفهــوم ارزیابــی 
اجتماعــی اشــاره شــده اســت و ریشــۀ مطرح شــدن ایــن مفهــوم را معموالً ریشــه های 
ــه منزلــۀ حــوزه ای مشــخص را ایاالت متحــده امریــکا و قانــون  ارزیابــی اجتماعــی ب
سیاســت های ملــی محیطــی مصــوب ســال 1969 آن کشــور می داننــد کــه یکــی از 
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انگیزه هــای اصلــی تصویــب آن، لکــه نفتــی »ســانتاباربارا« بــود. ایــن قانــون، کارگزاران 
ــته ای،  ــد و بین رش ــرد نظام من ــری از رویک ــا بهره گی ــا ب ــاخت ت ــزم س ــدرال را مل ف
ــوم طبیعــی و اجتماعــی را در طرح هــا و برنامه هــای زیســت محیطی  مالحظــات عل
و تصمیم هایــی بگنجانــد کــه ممکــن اســت بــر محیط زیســت تأثیــر بگــذارد. ایــن 
ــه در ده  ــه  طــوری  ک ــوده اســت، ب ــر ب ــاری بســیار مؤث ــه لحــاظ آم کار دســت کم ب
ســال نخســت حــدود 12000 ارزیابــی اثــرات محیط زیســتی انجــام شــد و حــدود 
ــا ایــن حــال بــه  1200 پرونــدۀ قضایــی در اعتــراض بــه ارزیابی هــا تشــکیل شــد. ب
ــد و  ــا، جایگاهــی شایســته می یافتن ــن ارزیابی ه ــدرت جنبه هــای اجتماعــی در ای ن
کمتــر پــروژه ای را می تــوان یافــت کــه بــر مبنــای ارزیابــی اجتماعــی تصویــب، رد یــا 

دســتخوش تغییــرات اساســی شــده باشــد.
دســتورالعمل حفاظــت و بهبــود محیط زیســت زالندنو کــه در ســال 1973 به تصویب 
رســید، همچــون امریــکا ریشــه در مداخــالت انســانی در محیط زیســت داشــت که موجی 
از مخالفــت گســترده مــردم را برانگیختــه بــود. ارزیابــی زیســت محیطی در ایاالت متحــده 
امریــکا و زالندنــو، در ده ســال نخســت بــا مشــکالت متعــددی دســت بــه گریبــان بــود 
کــه بــا گنجانــدن جنبه هــای اجتماعــی در فراینــد کلــی ارزیابــی ارتبــاط داشــت. در ایــن 
حــوزه، جامعه شناســان و ســایر دانشــمندان علــوم اجتماعــی بســیار کند عمــل می کردند 
و حتــی پــس از تعریــف جنبــۀ اجتماعــی ایــن بخــش در بســیاری از تحلیل هــا گنجانــده 
نمی شــد. شــاید چــون نتایــج آن گاهــی تحلیل هــای اقتصــادی را زیــر ســؤال می بــرد، 
برخــالف قضاوت هــای سیاســی بــود یــا در زمینــه مدیریــت، کمــک چندانــی نمی کــرد.

ماهیــت کمّیت پذیــر اقتصــاد و از ســوی دیگــر مبنــای ســاختاری انتخاب هــا باعث 
می شــود کــه تحلیــل اقتصــادی جایگزیــن تحلیــل اجتماعــی و پژوهش هــا معمــوالً 
ــر تغییــرات جمعیتــی، تأثیــرات ســنجش پذیر تحــوالت و تصمیم هــای مدیریــت  ب

منابــع بــر مشــاغل و تقاضــا بــرای خدمــات اجتماعــی متمرکــز گــردد.
ــاده روی در  ــی زی ــرد، ول ــاد می ک ــکالتی را ایج ــی، مش ــل اجتماع ــود تحلی کمب
تحلیل هــای اجتماعــی نیــز مشــکل آفرین بــود؛ زیــرا آنهــا بــر اســاس مــدل ســنتی 
پژوهــش اجتماعــی کــه در ذهــن داشــتند، ایــن پژوهــش را بــه مطالعــۀ بلندمــدت 
ــا  ــر مشــکالت ی ــد کــه در واقــع ب ــا منطقــه مــورد نظــر تبدیــل می کردن اجتمــاع ی

ــرد. ــد نمی ک ــی تأکی ــی احتمال ــرات اجتماع ــی تأثی پیش بین
مؤلفــان در توصیــف دورۀ تثبیــت ارزیابــی اجتماعــی، اواخــر دهــه 1970 را زمــان 
ایــن رخــداد دانســته، بیــان می کننــد کــه کارگــزاران منابــع  طبیعــی و برنامه ریــزی 
ــف  ــژه ســطوح مختل ــرات زیســت محیطی، به وی ــی اث ــود رویه هــای ارزیاب ــرای بهب ب
ارزیابــی اجتماعــی، گام هــای برداشــتند. شــورای کیفیــت محیط زیســت )1978( بــه 
ارزیابــی نــه ســال نخســت اجــرای ایــن قانــون پرداخــت و بــه نتایجــی ماننــد نتایــج 
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زیــر دســت یافــت: تحلیل هــای زیســت محیطی از رویــه اجرایــی یکســانی برخــوردار 
ــردم  ــوم م ــش عم ــع از درک و واکن ــا مان ــی بســیاری از گزارش ه ــان فن ــد؛ زب نبودن
می گشــت؛ اســناد زیســت محیطی در برخــی مــوارد بــه جــای اینکــه مبنایــی بــرای 
تصمیم گیــری بهتــر باشــد، خــود بــه هــدف تبدیــل شــده بودنــد؛ بــه جــای تمرکــز 
بــر مســائل مهــم دربــاره کلیــه مســائل محیط زیســتی مرتبــط بــا اقدامات پیشــنهادی 

بحــث شــده بــود و فرآیندهــا بــا کاغذبــازی، تأخیــر و دوبــاره کاری همــراه بــود.
 ایــن انتقادهــا، تأکیــد دوبــاره بــر بررســی های مقدماتــی، تمرکــز بر تأثیــرات مهم 
و تولیــد اســنادی را در پــی داشــت کــه از اســناد حجیــم رایــج در آن دوره، کوتاه تــر 
و تحلیلی تــر بــود. بــه عبــارت دیگــر جنبه هــای تحلیلــی ایــن فراینــد بیشــتر شــد و 
باعــث گردیــد کــه ســازمان جنــگل داری آمریــکا بــر مبنــای این اصــول اســتوار گردد: 
تأثیــرات اجتماعــی مســتقیم و غیــر مســتقیم، هــر دو در نظــر گرفتــه شــود. حــوزه 
ارزیابــی ممکــن اســت بســته بــه کار پیشــنهادی و تأثیــرات مــورد بررســی تفــاوت 
داشــته باشــد. نحــوۀ گــزارش تأثیــرات اجتماعــی بــه یافته هــا بســتگی دارد و نبایــد 

شــیوه یــا رویکــرد مشــخصی بــرای گــردآوری اطالعــات پیشــنهاد کــرد. 
در زالندنــو هــر چنــد قانــون توســعۀ ملــی از بررســی تأثیــرات اجتماعــی حمایــت 
ــدا گشــت کــه از آن  ــی هوی ــن ارزیاب ــی نکشــید کــه نارســایی های ای می کــرد، طول
جملــه می تــوان بــه بی توجهــی بــه مشــکالت بومیــان مائــوری در جلســات بررســی 
کارخانــه ســوخت  های ترکیبــی در تاراناکــی اشــاره کرد کــه ورود پســاب های کارخانه 
بــه اقیانــوس، منابــع غذایــی دریایــی ســنتی آنهــا را آلــوده می کــرد؛ نکتــه ای کــه در 
ارزیابی هــای اولیــه بــدان پرداختــه نشــده بــود. از ســوی دیگــر دولــت می کوشــید تــا 
اهمیــت تأثیــرات اجتماعــی پروژه هــا را انــکار کنــد و بــه  ایــن ترتیــب توجیه پذیــری 

فناورانــه و اســتدالل های اقتصــادی را در اولویــت نخســت قــرار داد. 
ــد  ــه نق ــت مشــکالتی را ک ــم گرف ــر تصمی ــه حــزب کارگ ــه 80 ک در اواخــر ده
سیســتم موجــود مدیریــت زیســت محیطی آشــکار ســاخته بــود حــل کنــد، گــروه 
کاری ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی1 بــرای دفــاع از تأکیــد بــر جنبه هــای اجتماعــی در 
مقابــل تأکیــد قابــل پیش بینــی بــر مالحظــات بیوفیزیکــی و اقتصــادی در جایــگاه 
مناســبی قــرار داشــت. ایــن گــروه از دیــدگاه یکپارچــه ای دفــاع می کــرد کــه تغییــر 

اقتصــادی را نیــز تغییــری اجتماعــی می دانســت.
در همــان حــال در اســترالیا، حــوزۀ ارزیابــی اجتماعــی در طول دهه 80 به ســرعت 
رشــد می کــرد و از ایاالت متحــده امریــکا، زالندنــو و کانــادا پیشــی می گرفــت. ایــاالت 
غــرب اســترالیا بــا ایجــاد واحــد »تأثیــرات اجتماعــی« کــه از نخســتین ســازمان های 

مســتقل ارزیابــی اجتماعــی در جهــان بــود، ابتــکار ارزشــمندی را آغــاز کردند.
1- SIA. Working Group
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ب ارزیابی اجتماعی؛ نظریه، فرآیند و فنون
خالصة کتا

ــاختار  ــد س ــال 1991 و تجدی ــو در س ــع زالندن ــت مناب ــون مدیری ــب قان تصوی
چشــمگیر دولت هــای محلــی و منطقــه ای، از تحــوالت اواخــر دورۀ تثبیــت و نقطــه 
عطفــی در ارزیابــی اجتماعــی بــود. ایــن قانــون، الزامــات گســترده و اجبــاری ارزیابــی 
تأثیــرات را در برمی گرفــت و تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی را بــه روشــنی در تعریــف 
تأثیــرات گنجانــده بــود. همچنیــن در ایــن قانــون بــر الــزام دخیــل ســاختن عمــوم 
مــردم و مشــورت بــا گروه هــای اجتماعــی و پایــش تأثیــرات پــس از اجــرای تغییــرات 

تأکیــد شــده بــود.
دهــۀ 90 را می تــوان دورۀ تثبیــت ارزیابــی تأثیــرات در عرصــۀ بین المللــی دانســت. 
گــزارش کمیســیون جهانــی محیط زیســت و توســعه )1987( دربــاره »آینــده مشــترک 
مــا« بــر مســائل مرتبــط بــا پایــداری تأکیــد می ورزیــد و عالقــه بــه قانــون ارزیابی هــای 
محیط زیســتی و قانــون ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی را تقویت می کــرد. همچنین فجایع 
محیط زیســتی و افشــای ضعــف برنامه ریــزی پروژه هــا ســبب شــد کــه تصمیم گیــران 

از معیارهــای محــدود مهندســی و اقتصــادی در تصمیم گیــری فاصلــه بگیرند.
اختصــاص دو شــماره از نشــریۀ ارزیابــی تأثیــرات و ارزشــیابی پروژه هــا بــه ارزیابــی 
تأثیــرات اجتماعــی، از گســترش ایــن حــوزه حکایــت دارد. اولیــن ویرایــش ایــن متــن 
بــه عنــوان نخســتین متــن جامــع ارزیابــی اجتماعــی در ســال 1990 در زالندنــو و 
ــا اســتقبال  ویرایــش دوم در ســال 1995 منتشــر شــد کــه در ســطح بین المللــی ب

گســترده ای روبــه رو گردیــد.
مهم تریــن تحــول در ایاالت متحــده آمریــکا، انتشــار رهنمودهــا و اصــول ارزیابــی 
ــی تأثیــرات  تأثیــرات اجتماعــی توســط کمیتــه ســازمانی رهنمودهــا و اصــول ارزیاب
اجتماعــی در ســال 1994 بــود کــه از نشــانه های اجمــاع روزافــزون دانشــمندان علــوم 
اجتماعــی و کارگــزاران عمومــی دربــاره ماهیــت و فراینــد ارزیابــی اجتماعــی بــه   شــمار 

مــی رود.
ــه حــوزۀ  ــی ب ــی اجتماع ــی، ورود ارزیاب ــم بین الملل ــر از تحــوالت مه یکــی دیگ
برنامه ریــزی توســعه در ســازمان های چندجانبــه ای همچــون بانــک جهانــی، ســازمان 
غــذا و کشــاورزی و بانــک توســعه آســیا بــود. اکنــون جنبه هــای ارزیابــی اجتماعــی 
بــه همــراه تحلیــل جنســّیتی و رویه هــای مشــارکتی، بخشــی از اســناد سیاســتی و 
ــکاری  ــا هم ــال 1993 ب ــی در س ــای جنوب ــد. در آفریق ــکیل می ده ــا را تش پروژه ه
نویســندگان ایــن کتــاب، چندیــن کارگاه و دورۀ آموزشــی برگــزار شــد و در جنــوب 
ــه  ــتی  ب ــرات محیط زیس ــی تأثی ــای ارزیاب ــۀ 70، روش ه ــر ده ــیا، از اواخ ــرق آس ش

تدریــج رواج یافــت.
گســترش ارزیابــی تأثیــرات در اروپــا بــا ظهــور و کاربــرد بین المللــی حوزه هایــی 
ــود کــه  ــود. نخســتین حــوزه، ارزیابــی محیط زیســتی راهبــردی ب مهــم همزمــان ب
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ــی تأثیــرات محیط  زیســتی برنامه هــا،  ــر ارزیاب ــروژه ب ــه جــای تمرکــز در ســطح پ ب
طرح هــا و سیاســت ها تأکیــد می ورزیــد. 

گــروه کاری ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی زالندنــو در ســال 1990 بــه ســازمان رســمی 
انجمــن ارزیابــی اجتماعــی تبدیــل شــد. جالــب اســت کــه ایــن انجمــن عالیق خــود را به 
 گونــه ای گســترش داد کــه کل حوزه هــای ارزیابــی تأثیــرات را در برگرفت و در ســال 1998 
بــه انجمــن ارزیابــی تأثیــرات زالندنــو تبدیــل شــد کــه بــه انجمــن IAIA1، برجســته ترین 

ســازمان فعــاالن ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در عرصــه بین المللی وابســته اســت.
ــرای رهبــری ارزیابــی اجتماعــی،  پرســش اصلــی ایــن اســت کــه چــه کســی ب
صالحّیــت بیشــتری دارد. نخســتین پاســخ ایــن اســت کــه جامعه شناســان، واجــد 
شــرایط ترین افــراد بــرای انجــام ایــن ارزیابی هــا هســتند. ولــی رشــته های دانشــگاهی 
ــی  ــرای ارزیاب ــای الزم را ب ــد صالحّیت ه ــی می توان ــون مردم شناس ــددی همچ متع
اجتماعی داشــته باشــد. از نتایج ســودمند این روند، آشــنایی دانشــگاهیان رشــته های 
مختلــف از جنــگل داری تــا مهندســی بــا علــوم اجتماعــی و گشــوده شــدن راه ورود 

ــازمانی  اســت. ــای س ــه چشــم اندازها و تصمیم ه ــی ب ــای اجتماع جنبه ه
فراینــد ارزیابــی اجتماعــی بــا دو نگرانــی ویــژه همــراه اســت: نخســتین نگرانــی 
ــای  ــاط دارد؛ چــون حاصــل رویکرده ــا محــدودۀ کار ارتب ــه ســرعت کار اســت، ب ک
گســترده و طوالنــی، صــرف زمــان بســیار و کســب نتایــج دیرهنــگام بــرای پروژه هــا 
ــه  ــزرگ ب ــه همیــن دلیــل اســت کــه اکثــر پروژه هــای ب و سیاست گذاری هاســت. ب
مشــاوران خــارج از دانشــگاه محــول شــده اســت و آنهــا در اکثــر مــوارد ابتــدا دامنــۀ 
ــه تعــدادی از متغّیرهــای اســتاندارد  موضــوع را محــدود و ســپس توجــه خــود را ب

ــد. ــز می کنن متمرک
دومیــن بخــش مشــکل، ســودمندی حاصــل کار بــرای تصمیم ســازان اســت. نتایج 
کار بایــد بــر اســاس مشــکالت اصلــی ارائــه شــود. بــه عبارتــی ارزیابــی اجتماعــی بایــد 
بــر مشــکالت مشــخصی تمرکــز کنــد. این مشــکالت بایــد در اســرع وقــت و در مرحلۀ 
پژوهش هــای مقدماتــی از جملــه مراحــل نخســت شــرکت دادن عمــوم در ایــن فرایند 
ــی  ــی تحلیل ــودمند، ارزیابی های ــریع و س ــی س ــای اجتماع ــود. ارزیابی ه ــن ش تعیی
هســتند نــه طوالنــی و بــه جــای کلی گویــی بــر مشــکالت مشــخصی تأکید مــی ورزد.

پژوهش  هایــی کــه در چارچــوب ارزیابــی اجتماعــی صــورت می پذیــرد بایــد بــا 
چارچوب هــای نظــری یــا مفهومــی پیونــد داشــته باشــد. ایــن چارچوب هــا را می توان 
به ویــژه در دو حــوزه بهبــود بخشــید. نخســتین حــوزه، تأمیــن مفاهیــم راهنمــا بــرای 
انتخــاب متغیرهــای تحلیــل در ارزیابــی اجتماعــی اســت و دومیــن حــوزه، تحلیــل 

ســاختار و تغییــرات اجتمــاع اســت.
1- International Association of Impact Assessment
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اهمیــت داشــتن یــا نداشــتن مشــکل مــورد نظــر بــا ســه نکتــه ارتبــاط دارد: فنون 
ــی کــه  ــاره فرایندهای ــوز درب ــا. هن ــار داده ه پیش بینــی، مســئلۀ کّمی ســازی و اعتب
ارزیابــی اجتماعــی را تشــکیل می دهــد، اختــالف نظــر وجــود دارد. ایــن اختــالف نظر 
معمــوالً بیــن دانشــگاهیانی وجــود دارد کــه ارزیابــی اجتماعــی را فراینــدی پژوهشــی 
ــری  ــوب نظ ــا چارچ ــا ی ــر تصمیم ه ــه آن  را از نظ ــی ک ــات دولت ــد و مقام می دانن

ــد.  ــود می نگرن ــازمان خ ــزی س برنامه  ری
در ایــن کتــاب بــه فراینــد اساســی و منطقی ای اشــاره می شــود کــه در واژۀ ارزیابی 
اجتماعــی نهفتــه اســت، بــا فراینــد پژوهــش دانشــگاهی تفــاوت دارد و همــواره کامــاًل 
بــا مفاهیــم دولتــی یــا اجتماعــی نیــز همخوانــی نــدارد. ایــن فراینــد پیش از هــر چیز، 
مســتلزم پژوهشــی برای تعیین محدودۀ مســائلی اســت کــه در کانون ارزیابــی تأثیرات 
ــر متغیرهــای اجتماعــی قــرار دارد و حــوزۀ اصلــی و حوزه هــای فرعــی مطالعــه را  ب
تعییــن می کنــد و گروه هایــی را کــه ممکــن اســت از پیشــنهادهای مــورد نظــر بــه 
شــیوه های مختلــف تأثیــر بپذیرنــد، شناســایی می کنــد. ایــن مرحلــه، مبنایــی بــرای 
ــد، بررســی شــرایط  ــۀ بع مشــورت های گســتردۀ عمومــی و ســودمند اســت. مرحل
اجتماعــی یــا تعییــن خــط مبنایــی بــرای مقایســه بــا وضــع موجــود و پیش بینــی 
گزینه هــای مختلــف اســت. ســپس نوبــت پیش بینــی و تخمیــن تأثیــرات و مقایســه 
معیارهــای تصمیم گیــری مثبــت و منفــی، هــر یــک از شــیوه های جایگزیــن اســت. در 
نهایــت کســانی کــه از قــدرت تصمیم گیــری برخوردارنــد، پــس از مقایســۀ یافته هــای 
ارزیابــی اجتماعــی بــا عناصــر تحلیــل محیط زیســتی، مهم-تریــن راه حــل را تعییــن 
می کننــد. هــدف ارزیابــی اجتماعی این اســت کــه بــه طرفــداران و تصمیم-گیرندگان 

اجــازه دهــد تــا تصمیم هــای اجتماعــی مســئوالنه تری را اتخــاذ کننــد.
احتمــاالً بســیاری از موانــع ارزیابــی اجتماعــی ناشــی از مســائلی اســت کــه در این 
ــده، نقــش  ــی آین ــه مشــکل پیش بین ــوان ب ــا می ت ــه آنه حــوزه وجــود دارد. از جمل
مشــارکت عمومــی در شــکل دادن بــه آینــده و مســائل متنوعــی کــه در ایــن حــوزه 
وجــود دارد، اشــاره کــرد. بــه ایــن معنــا کــه مشــارکت عمومــی بــا ارزیابــی اجتماعــی 
متــرادف نیســت، امــا افــرادی کــه تغییــرات مــورد نظــر بر آینــده آنهــا تأثیــر می گذارد 

نیــز بایــد در ارزیابــی اجتماعــی دخالــت داشــته باشــند.

دیدگاه های موجود دربارۀ اجرای ارزیابی اجتماعی
در ایــن فصــل بــه تحلیــل حــوزه )ارزیابــی تأثیــرات( از نظــر جهت گیری هــای موجــود 
پرداختــه شــده اســت تــا محدودیت هــای فلســفی و نهــادی اصلــی در برابــر رویکــرد 
تمرکــز بــر مشــکالت معیــن - کــه رویکــردی مشــورتی و فعــال اســت - شناســایی 

گردد.
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ارزیابــی اجتماعــی را می تــوان از دو جنبــۀ اصلــی نگریســت کــه هــر یــک بازتــاب 
ــا  ــا ایــن موضــوع ارتبــاط دارد کــه آی دیدگاه هــای مســلط و متضــادی اســت کــه ب
دیــدگاه اصلــی در ارزیابــی اجتماعــی، دیدگاهــی فن ســاالرانه )محصول نگر1( اســت یا 
مشــارکتی )فرایندنگــر2(. دومیــن جنبــه بــا دیــدگاه اصلی دربــاره اســتفاده از اطالعات 
بــه عنــوان مبنایــی بــرای کنــش اجتماعــی یــا پژوهــش و تولیــد دانــش بــرای دانــش 

ــا پژوهش نگــر نامیــده می شــود. ارتبــاط دارد. ایــن دو جنبــه، کنش نگــر ی
جنبــۀ فن ســاالرانه- مشــارکتی بیانگــر مســئلۀ ارزش هــا در ارزیابــی اجتماعــی 
اســت؛ مســئله ای کــه بــه دلیــل نزدیکــی ارزیابــی اجتماعی بــا تصمیم گیــری، اهمیت 
ــان اجتماعــی در  ــه عبــارت ســاده در صورتــی کــه حاصــل کار ارزیاب ــادی دارد. ب زی
ــی  ــران همخوان ــای تصمیم گی ــا ارزش ه ــه ب ــردد ک ــه گ ــی ارائ ــوب ارزش های چارچ
داشــته باشــد، ممکــن اســت در تأثیرگــذاری بــر آنهــا موفق تــر باشــند. از ســوی دیگــر 
اجتماعــات محلــی و گروه هــای شــهروندانی کــه از تغییــرات برنامه ریــزی شــده تأثیــر 
ــا را  ــه آنه ــد ک ــی دارن ــای متفاوت ــا و ارزش ه ــا، گروه ه ــب مجموعه ه ــرد، اغل می پذی
در تقابــل بــا تصمیم هایــی قــرار می دهــد کــه از بــاال اتخــاذ می شــود. از ایــن رو بــه 

ــد. ــا آنهــا برمی خیزن مخالفــت ب
ــرای دســت اندرکاران  ــاالرانه و مشــارکتی ب ــی فن س ــی اجتماع ــان ارزیاب ــز می تمای
برنامه  ریــزی و مدیریــت منابــع طبیعــی، موضــوع جدیــدی نیســت. نویســندگان ایــن 
کتــاب بــه ایــن نکتــه پــی برده-اند کــه رویکردهای فن ســاالرانه، خــواه نگرش دانشــگاهی 
داشــته باشــد یــا بــا نگــرش کاربــردی اجــرا شــود، معمــوالً اثبات گرایانه انــد و در مقابــل 
ارزیابــی اجتماعــی مشــارکتی بــر دخالــت در اقــدام اجتماعــی بــه صــورت اقدام مســتقیم 

یــا مخالفــت بــا پــروژه ای جدیــد یــا مذاکــره بــر ســر توزیــع تأثیــرات تأکیــد مــی ورزد.
 از مقایســه و تالقــی دو جنبــۀ اصلــی و گزینه هــا، »گونه هــای آرمانــی« جهت گیری هــا 

بــه  دســت می آیــد کــه برای ترســیم و نمایــش اصــول و روندهــا به کار مــی رود. 
جهت گیــری فن ســاالرانه - عملــی: بــه ارزیابــی اجتماعــی در ســازمان های دولتــی 
و ســایر ســازمان های عمومــی کــه مســئولیت اجــرا یــا نظــارت بــر ارزیابی هــای تأثیرات 

محیط زیست، برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی را برعهده دارد، اشاره می کند. 
ــای  ــوالً در دانشــگاه ها و برخــی از اتاق ه ــی: معم ــاالرانه - پژوهش ــش فن س گرای
فکــر عمومــی یــا خصوصــی انجــام می شــود و فــرض بــر ایــن اســت کــه محصــول 
پژوهــش تولیــد دانــش بــرای دانــش اســت. در این حالــت، ســازمان دهی اداری شــبیه 
بــه گرایــش فن ســاالرانه - عملــی اســت. فرصت هــای شــغلی و تأمیــن منابــع مالــی 

پژوهش بر معیارهای محدودی مبتنی است و معموالً در زمینۀ انتشار است.

1- product orientet
2- process oriented
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جهت گیــری مشــارکتی - عملــی: از نظــر عملــی شــبیه بــه برنامه ریــزی و مدیریــت 
اجتماعــی متمرکــز اســت، ولــی محیــط کاری از ســطح کارگــزاران برنامه ریــزی ملــی، 
منطقــه ای یــا متمرکــز، بــه عمــل در ســطح محلــی تغییــر می کنــد. تــالش بــرای 
ــوارد  ــر م ــاز می شــود و در اکث ــن آغ ــر اجتماعــی از ســطوح پایی ســازمان دهی تغیی

واکنشی به سیاست هایی است که از باال تحمیل شده است.
ــتراک ایــن جهت گیــری بــا  ــی: وجــه اش ــارکتی- پژوهش جهت گیــری مش
ــی  ــات اســت. ول ــرای یافتــن واقعی ــالش ب جهت گیــری پژوهشــگران دانشــگاهی، ت
ــی  ــروهِ هم ســود انجــام می شــود. یعن ــک گ ــا همــکاری ی ــا ب ــکار ی ــه ابت ــوالً ب معم
ممکــن اســت بــه نیابــت از مردمــان بومی، فمنیســت ها، فعــاالن اصالحــات اجتماعی، 
گروه هــای زیســت محیطی، اتحادیه هــای کارگــری و مــواردی از ایــن دســت انجــام 
شــود. هــدف از ایــن پژوهــش، تأییــد معضلــی خــاص و نیــاز بــه تغییــر شــرایط گــروه 

هم سودی است که پژوهش به نیابت از آنها انجام می گیرد.
ســردرگمی و بحــث و جــدل درباره اینکه رویکردهای مشــروع بــه ارزیابی اجتماعی 
کدامنــد، ناشــی از تعارضــات دســت اندرکاران یــا ســازمان های کاری خاصــی اســت 
ــای خــود را مشــروعیت بخشــند. تعارضــات  ــا و راهبرده ــه می کوشــند رویکرده ک
ــردی« نیــز بســیار شناخته شــده اســت. در  میــان رویکردهــای »دانشــگاهی« و »کارب
شــرایط دانشــگاهی معمــوالً بــر انتشــار نتایــج پژوهــش بــه منظــور توســعه نظــری 
ــای  ــر پژوهش ه ــل، اکث ــردد. در مقاب ــد می گ ــغلی تأکی ــای ش ــگاهی و ارتق و دانش
حــوزۀ کاربــردی، ابــزاری بــرای گــردآوری و اســتفاده از داده هــا بــرای هدفــی فــوری 
اســت. فراتــر از همــه آنچــه دربــاره ایــن جهت گیری هــا گفتــه شــد، ایــن نکتــه نهفتــه 
اســت: افــرادی کــه بــه رویکــرد خاصــی گرایــش دارنــد، اســتفاده از ســایر رویکردهــا را 
نیــز ســودمند می داننــد. بهتریــن چشــم انداز بــرای توســعۀ رویکردهــای جدیــد بــه 
ارزیابــی اجتماعــی در جمــع پژوهشــگران مســتقلی مشــاهده می گــردد کــه از پیــروی 
شــدید از گرایش هــای مســلط در محیــط کار خــود فاصلــه گرفته انــد و بــا کار کــردن 
در میانــۀ میــدان بــا بهره گیــری از رویکــرد تمرکــز بــر مشــکالت معیــن در فراینــد 
ــر و فعال تــری را ایفــا کننــد. ایــن رویکــرد از عناصــِر  تصمیم گیــری، نقــش مثبت ت
بــه رســمیت شــناختن ارزیابــی اجتماعــی بــه عنــوان یــک فراینــد، مفهوم پــردازی و 
تحلیــل بهتــر شــرایط انســانی، شناســایی و تمرکــز بــر مشــکالت اصلــی و شناســایی 

و حــل تعارضــات یــا مذاکــره بــرای حــل آنهــا تشــکیل شــده اســت.

مالحظات نظری در باب ارزیابی اجتماعی
در ایــن فصــل کــه »مالحظــات نظــری در باب ارزیابــی اجتماعــی« نــام دارد، مفروضات 
بنیادینــی بیــان می گــردد کــه در آمــوزش و اجــرای ارزیابــی اجتماعــی بــه  کار رفتــه 
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اســت. بــه عبارتــی در ایجــاد بنیــان نظــری ارزیابــی اجتماعــی بــه کار مــی رود. بــرای 
تدویــن نظریه هــای مخصــوص ارزیابــی اجتماعــی، تالش هایــی صــورت گرفتــه کــه 
برجســته ترین آنهــا، آثــار دیتــز )1987(، ریکســون و همــکاران )1994(، اســلوت وگ 
ــرد  ــتفاده از رویک ــا اس ــز ب ــت. دیت ــوده اس ــر )2003( ب ــکاران )2001( و بک و هم
عمل گرایانــه هابرمــاس بــه سیاســت، چارچوبــی را پیشــنهاد می کنــد. در حالــی کــه 
ــه راهنمــای نظــری تأکیــد می کننــد و مفاهیــم  ــر نیــاز ب ریکســون و همکارانــش ب
اصلــی ای را تشــریح می کننــد کــه در حــوزۀ نظریــۀ ســازمانی و اجتماعــات محلــی 
قــرار دارد. ایــن فصــل تــالش دارد تــا نشــان دهــد کــه اجــرای ارزیابــی اجتماعــی بــر 

هیچ نظریۀ یگانه ای مبتنی نیست.
کاتــن و دونــالپ )1978( معتقدنــد کــه ســنت های جامعه شناســانه، دیدگاهــی 
مردم شناســانه دارد کــه انســان را تافتــه ای جدابافتــه و فراتــر از فرایندهــای طبیعــی 
می دانــد. کیــل مارتیــن و همــکاران )1985( بــه بنیان هــای آشــکار الگــوی 

ــد. ــاره کرده ان ــناختی اش ــرد بوم ش ــد در رویک ــتی جدی محیط زیس
دیــدگاه محافظه کارانــه بوم شــناختی - رفتــاری: ریشــه های بوم شــناختی انســانی 
بــه دهــه 1800 و آثــار کومتــه و اسپنســر برمی گــردد. کومتــه، عامــل وحدت آفریــن را 
»وفــاق« می دانســت و اسپنســر بــر مفهــوم جامعــه بــه عنــوان مجموعــه ای از بخش های 
کارکــردی تخصصــی تأکیــد می ورزیــد. مکتــب شــیکاگو در دهه هــای 1920 و 1930 
در ســنت انســانی- بوم شــناختی در ایالت متحــده امریــکا، کارهــای مهــم دیگــری انجام 
داد. بــه نظــر پــارک )1936(، بوم شناســی انســانی تالشــی بــرای کاربــرد نوعــی تحلیــل 
دربــاره انســان ها بــود کــه قبــالً دربــاره روابــط متقابــل میــان گیاهــان و جانــوران بــه کار 
رفتــه بــود. او شــهر را منبــع ســازمان زدایی اجتماعــی می دانســت. بــر مبنــای آثــار او، 
دو مکتــب فکــری دیگــر ایجــاد شــد. نخســت، مکتــب ترســیم نقشــه فضایــی شــهر و 
ــا شــیوه های زندگــی در  ــار ی ــای رفت ــار ورث، الگوه ــر آث ــب تحــت تأثی ــن مکت دومی

محله های مختلف شهر را بررسی کرد.
دیــدگاه لیبــرال یــا اصالح گــرا: آثــار اولیــۀ وبــر )1883-1818(، مبنــای تحلیــل جدید 
ایــن مشــکالت اجتماعــی در آســتانه تعارضات شــهری دهــه 1960 را فراهم کــرد و درکی 
از دیوان ســاالری ابــزار قــدرت و ســلطه و پذیــرش آنهــا از طریــق ایجــاد ایدئولوژی هــای 
مشــروع ارائــه داد. در اینجــا رشــد دیوان ســاالری پایگاهــی غیــر فــردی بــه عنــوان عنصــر 

اصلی تغییرات سازمانی در جامعه صنعتی مدرن محسوب می شود.
در ایــن دیــدگاه، بهبــود مدیریــت منابــع و برنامه ریــزی، از جملــه فنونــی همچــون 
ــرای اصــالح محســوب  ــی ب ــان در حســابداری، مبنای محاســبه ســه گانه ســود و زی
می شــود و مســتلزم تأکیــد بــر دسترســی بیشــتر عمــوم بــه سیاســت ها و تصمیم های 

دولــت، مدیریــت عمومــی و شــرکت های خصوصــی نیــز اســت. 
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دیــدگاه رادیــکال یــا اقتصــاد سیاســی: ایــن دیــدگاه، جامعــه را از منظر پنــج حوزۀ 
اصلــی می نگــرد کــه چرخه هــای درهم تنیــده نظــام کاپیتالیســتی را شــکل می دهــد: 
ــا وجــود بحران هایــی کــه  ــه، چرخــش، مصــرف و مشروعیت ســازی. ب تولیــد، مبادل
در نظــام بخــش خصوصــی ایجــاد می شــود، دولــت و بخــش کارگــری معمــوالً بــرای 
پرهیــز از ایجــاد تعارضــات عمــده و اطمینــان از ثبــات سیاســی و اقتصــادی بــا یکدیگر 

همکاری می کنند.
ــه جامعه شناســان را از  ــن اســت ک ــدگاه ای ــن دی ــی ای ــای اصل ــی از امتیازه  یک
ــدگان  ــدگان و بازن ــا برن ــط ب ــش مرتب ــد و پرس ــدرت آگاه می کن ــط ق ــت رواب اهمی
تحــوالت را هدایــت می کنــد. مشــکل اصلــی ایــن دیــدگاه، ســاختارگرایی بیــش از حد 
آن و دســت کم گرفتــن نقــش بازیگــران اصلــی، گروه هــای اجتماعــی و جنبش هــای 

اجتماعــی در فرآینــد تغییــر اجتماعــی اســت.
ــای جامعه شناســی محیط زیســتی را  ــد: دیدگاه ه ــتی جدی ــط زیس ــوی محی الگ

در برمی گیرد و از برخی رشته های اقتصادی نیز استفاده می کند.
ــتی  ــی محیط زیس ــی جامعه شناس ــوم اصل ــتی: مفه ــی محیط زیس جامعه شناس
ــا سیســتم های  ــر تعامــالت دوســویۀ چشــمگیر نظام هــای اجتماعــی ب ــا تأکیــد ب ب
فیزیکــی و زیســتی ارتبــاط دارد. بــه عبارتــی جامعه شناســی محیط زیســتی بــر فرض 
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــان محیط هــای اجتماعــی و طبیعــی اســتوار اســت. ب تعامــل می
ــای  ــر واقعیت ه ــالوه ب ــد ع ــل، جامعه شناســان محیط زیســت می توانن ــط متقاب رواب
اجتماعــی، واقعیت هایــی را نیــز کــه بــه لحــاظ اجتماعــی اهمیــت دارد، در تحلیل های 
خــود بگنجاننــد و ایــن کاری اســت کــه بایــد حتمــاً انجــام دهنــد. آنهــا بــه شــیوه های 
تعامــل جامعــه و محیط زیســت، ارزش هــای فرهنگــی و باورهایــی کــه باعــث می شــود 
مــردم بــه شــیوۀ خاصی از محیط زیســت اســتفاده کننــد و بــه پیامدهای این اســتفاده 
ــد. جامعه شناســان محیط زیســتی  ــی، عالقه مندن ــارض اجتماع ــاع و تع ــرای اجتم ب

نیز به پویش های رابطۀ جامعه و محیط زیست عالقه مندند.
دیالکتیــک اجتماعــی - محیط زیســتی حــاوی ایــن گــزارۀ اساســی اســت کــه 
ــد.  ــل دارن ــاط متقاب ــر ارتب ــا یکدیگ ــناختی ب ــناختی و جامعه ش ــالالت بوم ش اخت
ــع  ــعه طلبانۀ جوام ــادی توس ــدف اقتص ــن ه ــواره بی ــه هم ــد ک ــنایبرگ می گوی اش
و مبنــای بیوفیزیکــی کــه مــواد خــام ایــن گســترش را فراهــم می ســازد، تعــارض 

ــود دارد. وج
توســعه پایــدار: دیالکتیــک اجتماعــی - محیط زیســتی: محدودیت های اســتفادۀ 
بشــر از محیط زیســت و میــزان تعارضــات اجتماعــی ناشــی از آن، بــا عوامــل فیزیکــی 
و اجتماعــی تعییــن می شــود. اشــنایبرگ بــا شناســایی تهدیدهــای عمــدۀ 
محیط زیســتی کــه بقــای انســان ها را تهدیــد می کنــد، تعریــف عوامــل محدودکننــده 
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ــواد  ــد م ــون تولی ــی چ ــه عوامل ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــد. از جمل ــترش می ده را گس
ــالل در  ــی، اخ ــتم های آب ــه سیس ــیب ب ــتی، آس ــموم محیط زیس ــرطان زا و س س
ــرای  ــان آور ب سیســتم های آینــدۀ تولیــد مــواد خوراکــی و تغییــرات آب وهوایــی زی
ســکونت گاه های انســانی اشــاره کــرد. ایــن عوامــل محدودیــت زا ایــن امــکان را دارد 
ــه:  ــد می کنــد، مرتبــط شــود. از جمل ــا عواملــی کــه تولیــد و اقتصــاد را تهدی کــه ب
ــر، کاهــش ســودآوری و تشــکیل ســرمایه، کاهــش  ــد و فق ــکاری، کاهــش درآم بی

دسترسی به خدمات عمومی و افزایش هزینه های این خدمات.

فرآیند ارزیابی اجتماعی و چرخه های جوامع برخوردار از منابع 
ــون  ــد، در کان ــرژی رخ می ده ــای ان ــن پروژه ه ــاره ای ــه درب ــی ک ــرات اجتماع تغیی
توجــه ارزیابی هــای اجتماعــی قــرار دارد. ایــن تغییرات در جامعــۀ دارای منابــع پدیدار 
ــد.  ــرار دارن ــی ق ــط بیوفیزیک ــا محی ــا ب ــۀ م ــاس جامع ــاط تم ــه در نق ــود ک می ش
چرخه هایــی کــه جوامــع برخــوردار از منابــع طبیعــی تجربــه کرده انــد، شــامل برپایی 
صنعــت و کارخانــۀ جدیــد، افزایــش شــدید نیــروی کار و ســرمایه در منطقــه اســت. 
آنــگاه پــس از کاهــش ســرمایه و نیــروی کار و آغــاز فراینــد بهره بــرداری، دورۀ مهــم 
ــدن  ــات، دوره برچی ــس از دورۀ ثب ــت پ ــود. در نهای ــاز می ش ــا آغ ــش فعالیت ه کاه
کارخانــه فرامی رســد کــه بــا اتمــام منابــع طبیعــی، تغییــر فنــاوری یــا تغییــر بــازار 
همــراه اســت. بیــن ایــن دوره هــای تغییــر اصلــی کــه معمــوالً دورۀ انجــام ارزیابی های 

اجتماعی است، یا باید باشد، دوره های ثبات اجتماعی نسبی وجود دارد.

چارچوب سیاست های توسعۀ پایدار
رویکــرد یکپارچــه بــه سیاســت منابــع طبیعــی در برگیرنــده سیاســت های 
زیســت محیطی، اقتصــادی و اجتماعــی اســت. از جملــه مســائلی کــه بایــد در یــک 
ــی و  ــزی محل ــه برنامه ری ــوان ب ــود، می ت ــده ش ــدار گنجان ــه و پای ــت یکپارچ سیاس
منطقــه ای منابــع از جملــه تعییــن مناطــق، ابــزار و ارزیابی هــای اقتصــادی و مدیریــت 
ــای  ــی کمک ه ــت اجتماع ــه ای و مطلوبی ــی توســعه، توســعه منطق ــرات تجمع تأثی
ــود  ــه ای، بهب ــد منطق ــک رش ــا تحری ــی ب ــاد مل ــی اقتص ــود کارای ــه ای، بهب منطق
ــازی،  ــی و شهرس ــد مل ــز رش ــادی تمرک ــای اقتص ــا، زیان ه ــذاری کمک ه هدف گ
اشــتغال و معیشــت، ثبــات و تفکیــک اقتصــاد و بــازار کار روســتایی، تأثیــرات بی ثباتی 
بــر گروه هــای بخصــوص از قبیــل کارگــران زراعــی، زنــان یــا بومیــان، مســائل برابری، 
ــی، توســعه کســب وکارهای کوچــک، کمــک  ــای کار و ســازمان دهی اجتماع الگوه
ــه  ــتایی ب ــب وکارهای روس ــی کس ــعه و دسترس ــش و توس ــان در پژوه ــه کارآفرین ب
زیرســاخت های متمرکــز، منابــع و فنــاوری از جملــه فناوری هــای اطالعــات و 

مخابرات و... اشاره کرد.
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توانمندسازی برای ارزیابی اجتماعی
توانمندســازی از ابداعــات فورســتر )1980( اســت کــه پیامدهــای »نظریــۀ انتقــادی« 
ــه  ــت ک ــد اس ــد. وی معتق ــی می کن ــزی را بررس ــی برنامه ری ــات عمل ــرای اقدام ب
برنامه ریــزی نــه تنهــا فنــی، بلکــه ارتباطــی نیــز اســت. بنابرایــن نظریــۀ ارتباطــات 
ــد. وی  ــزی می دان ــاره برنامه ری ــرای بحــث درب ــه ب ــاس را ســودمندترین نظری هابرم
بــرای شفاف ســازی ارتباطــات و توانمندســازی در فرآینــد ارزیابــی اجتماعــی، 
ــاد  ــرح اســت: ایج ــن ش ــه  ای ــا ب ــد. برخــی از آنه ــه می ده ــیوه هایی اساســی ارائ ش
شــبکه های اجتماعــی، بــه دقــت گــوش کــردن، تشــویق، توســعۀ مهارت هــا، مطلــع 
کــردن مــردم در مراحــل نخســت، آمــوزش، ارائــۀ اطالعــات، اســتفاده از کانال هــای 

اطالعات، مستقل بودن، حساس بودن در برابر مسائل سیاسی و مطمئن شدن.
منظــور ایــن نیســت کــه دانــش ایــن رویکردهــای نظــری بــه تنهایــی راهبردهــای 
کنونــی توســعه ناپایــدار را تغییــر می دهــد، بلکــه می گویــد کــه بی اطالعــی از ایــن 
رویکردهــا می توانــد بــا ارزیابــی اجتماعــی انفعالــی و محــدود، راهبردهــای ناپایــدار 

موجود را تقویت کند.

فرآیند ارزیابی اجتماعی 
در فصــل چهــارم کتــاب، نویســندگان بــر اســاس جهت گیری هــای ارزیابــی اجتماعی 
در دو فصــل گذشــته و مفروضــات اصلــی فصــل ســوم، بــه بررســی ماهیــت فرآینــد 
ارزیابــی اجتماعــی می پردازنــد. از نــگاه ایــن افــراد، ارزیابــی اجتماعــی بایــد فرآینــدی 
بین رشــته ای و یکپارچــه باشــد. بــه  ایــن معنــا کــه در تحلیــل نهایــی بایــد مســائل 
محیط زیســتی را اجتماعــی یــا دارای تبعــات اجتماعــی دانســت. حقیقــت ایــن اســت 
ــه  ــای عاقالن ــوع بشــر اســت و اتخــاذ تصمیم ه ــت ن ــرات در خدم ــی تأثی ــه ارزیاب ک

درباره تغییرات محیط زیستی مؤثر بر نوع بشر را میسر می سازد. 
نخســتین تــالش بــرای پی ریــزی فراینــد منســجم و عملــی ارزیابــی اجتماعــی 
در زالندنــو، انتشــار اثــری بــا نــام »ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در زالندنــو: رویکــردی 
عملــی« بــود کــه آن  را فراینــدی تشــریح می کنــد کــه »پروژه هــا و سیاســت های آتــی 
را از نظــر تأثیــرات احتمالــی آنهــا بــر افــراد، گروه هــا و جوامــع بررســی می کنــد«. ایــن 
تعریــف آشــکارا از اقداماتــی کــه قــرار اســت اجــرا شــود، ســخن می گویــد و نشــان 
ــن خــود، مراحــل مشــابهی را پشــت  ــه پروژه هــا در ســیر تکوی می دهــد کــه چگون
ســر می گــذارد و ارزیابــی اجتماعــی در هــر یــک از ایــن مراحــل بایــد اجــرا شــود. ایــن 
مراحــل عبارتنــد از: بررســی زودهنــگام بــرای شناســایی منابعــی کــه ممکــن اســت 
در توســعه بــه کار رود؛ تصمیم گیــری در زمینــه اســتفاده از منابــع؛ شناســایی محــل 
ــع احــداث می شــود؛  ــا اســتفاده از مناب ــرای اســتخراج ی ــه ب ــی ک احــداث واحدهای
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ســاخت واحــد؛ تکمیــل مرحلــۀ احــداث واحــد؛ بهره بــرداری از واحد و تعطیلــی واحد.
بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه همــه ایــن مراحــل بــر کیفیــت زندگــی افــرادی کــه 
در نزدیکــی واحــد و در منطقــۀ پــروژه زندگــی می کننــد، تأثیــر می گــذارد. بــه بیــان 
دیگــر ارزیابــی اجتماعــی، فراینــد پژوهــش، برنامه ریــزی و مدیریــت بــرای مواجهــه 
بــا تغییــرات اجتماعــی ناشــی از سیاســت ها و پروژه هــای آتــی و جــاری اســت کــه 
بــر افــراد، گروه هــا، جوامــع و بخش هایــی از جامعــه متمرکــز اســت کــه از تغییــرات 
تأثیــر می پذیرنــد، ولــی تأکیــد بیشــتر محلــی و منطقــه ای اســت. اهــداف ایــن فرایند، 
افزایــش و بیشینه ســازی همــکاری، هماهنگــی و ارتبــاط میــان شــرکت کنندگان و 
در برگیرنــده کلیــه افــراد در ســطوح مختلــف اســت. ایــن فراینــد، خطــی نیســت، امــا 

معمــوالً بــر فعالیت هــای قبلــی مبتنــی اســت.
توضیــح معنــای اثــر و تأثیــر: هــر چنــد ایــن دو واژه را معمــوالً متــرادف می داننــد و 
ــرات  ــار، تغیی ــور از آث ــا منظ ــد، در اینج ــم بگیرن ــا ه ــی هم معن ــت برخ ــن اس ممک

به خصوص و قابل شناسایی است و تأثیرات به  عنوان نتایج به کار برده می شود.
ــی اجتماعــی اســت و  ــذاری: هدف گــذاری معمــوالً نخســتین گام در ارزیاب هدف گ
معمــوالً شــامل آغــاز فراینــد مشــاوره ای اســت کــه مســتلزم ارتبــاط بــاز و صادقانــه بــا 
گروه هــای عمومــی بــرای تحقــق مــواردی چــون شناســایی مســائل مهــم مرتبــط بــا 
ــاز و  ــورد نی ــل م ــزان تحلی ــق و می ــدی، عم ــن زمان بن ــنهادی، تعیی ــدام پیش اق
ــج  ــا نتای ــی ب ــرات بیوفیزیک ــاختن تأثی ــط س ــل و مرتب ــات تحلی ــزی جزئی برنامه ری

اجتماعی است.
ــه  ــی ک ــه در ارزیابی های ــود ک ــنهاد می ش ــره: پیش ــاد زنجی ــازی و ایج شبکه س
مســتلزم تحلیــل گروهــی اســت، به ویــژه تحلیل هایــی کــه بایــد بــه دســت گروهــی 
از متخصصــان رشــته های مختلــف انجــام شــود و بــرای مرتبــط ســاختن متغیرهــای 

بیوفیزیکی و اجتماعی شبکه ای از روابط علت و معلولی ایجاد گردد.
تحلیــل دســت اندرکاران: تأثیــرات اجتماعــی تنهــا در صورتــی معنــادار خواهــد بــود 
کــه بــر اســاس مواضــع دســت اندرکاران مختلــف بــه نمایــش گــذارده شــود. بنابرایــن 
در ترســیم نقشــه بین رشــته ای مســائل در شــبکه روابــط علــت و معلولــی کلیه مســائل 

به حوزه اجتماعی معطوف و بازندگان و برندگان نیز تعیین می گردد.
ترســیم نمایــه اجتماعــی: معمــوالً بــه معنــای رویکــردی اســت کــه تمرکــز الزم را 
ــای  ــر مبن ــد ب ــردد، بای ــام می گ ــه انج ــن مرحل ــه در ای ــی ک ــدارد. فعالیت های ن
هدف گــذاری باشــد و تاحــدی می تــوان آن را همــراه بــا هدف گــذاری انجــام داد. در 
ــی  ــر آنهــا را ارزیاب ــوان ایــن دو فعالیــت و گزارش هــای مبتنــی ب ایــن صــورت می ت
مقدماتــی دانســت کــه ممکــن اســت نقطــه عطف ســودمندی باشــد و فرصت بررســی 

رسمی آنچه را برای ارزیابی مفصل تر الزم است، فراهم آورد.
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ــردد،  ــوب می گ ــا محس ــل ات ــی از مراح ــه یک ــن ک ــای جایگزی ــن راه ه در تعیی
ــزی شــده  ــا سیاســت های برنامه ری ــن از دل جزئیــات پروژه هــا ی اقدام هــای جایگزی
ــه  ــیم نمای ــذاری و ترس ــول مراحــل هدف گ ــه در ط ــی ک ــد و اطالعات ــرون می آی بی
ــت  ــن حال ــود. بهتری ــته می ش ــی گذاش ــه بررس ــردد، ب ــردآوری می گ ــی گ اجتماع
ــی اجتماعــی و  ــی اســت کــه بیــن دســت اندرکاران ارزیاب ــن فعالیــت، زمان ــرای ای ب
طرفــداران توســعه و گــروه طراحــی/ برنامه ریــزی آنهــا، تعامــل گســترده و نزدیکــی 
وجــود داشــته باشــد. تعییــن جایگزین هــا تــا جایــی کــه ممکــن اســت در چارچــوب 
منابــع طبیعــی و سیاســت های اجتماعــی منطقــه ای یــا ملــی انجــام شــود. یکــی از 
دغدغه هــای همیشــگی دســت اندرکاران ارزیابــی اجتماعــی ایــن اســت که در بررســی 
جایگزین هــا، ســهم چندانــی ندارنــد. البتــه در حالــت ایــده آل، آنهــا بایــد در مرحلــۀ 

ــد. ــا کنن ــع، نقشــی ایف ــزی مناب ــن سیاســت ها و برنامه ری تدوی
ــردد،  ــوب می گ ــا محس ــل ات ــی از مراح ــه یک ــن ک ــای جایگزی ــن راه ه در تعیی
ــزی شــده  ــا سیاســت های برنامه ری ــن از دل جزئیــات پروژه هــا ی اقدام هــای جایگزی
ــه  ــیم نمای ــذاری و ترس ــول مراحــل هدف گ ــه در ط ــی ک ــد و اطالعات ــرون می آی بی
ــت  ــن حال ــود. بهتری ــته می ش ــی گذاش ــه بررس ــردد، ب ــردآوری می گ ــی گ اجتماع
ــی اجتماعــی و  ــی اســت کــه بیــن دســت اندرکاران ارزیاب ــن فعالیــت، زمان ــرای ای ب
طرفــداران توســعه و گــروه طراحــی/ برنامه ریــزی آنهــا، تعامــل گســترده و نزدیکــی 
وجــود داشــته باشــد. تعییــن جایگزین هــا تــا جایــی کــه ممکــن اســت در چارچــوب 
منابــع طبیعــی و سیاســت های اجتماعــی منطقــه ای یــا ملــی انجــام شــود. یکــی از 
دغدغه هــای همیشــگی دســت اندرکاران ارزیابــی اجتماعــی ایــن اســت که در بررســی 
جایگزین هــا، ســهم چندانــی ندارنــد. البتــه در حالــت ایــده آل، آنهــا بایــد در مرحلــۀ 

ــد. ــا کنن ــع، نقشــی ایف ــزی مناب ــن سیاســت ها و برنامه ری تدوی
نهادینه ســازی موفقیت آمیــز ارزیابــی اجتماعــی نیازمنــد مبنــای قانونــی 
ــه و چرخــۀ سیاســت گذاری  ــروژه، برنام ــن فراینــد در طــول پ ــرای ای قدرتمنــدی ب
اســت. اکثــر الزامــات قانونــی ایــن کار ناشــی از قوانینــی اســت کــه ارزیابــی تأثیــرات 

محیط زیســتی را الزامــی می ســازد.

مبنای پژوهشی ارزیابی اجتماعی
ارزیابــی اجتماعــی از پژوهــش اجتماعــی اســتقبال می کنــد و آن را در فرآینــد خــود 
بــه کار می گیــرد و بــرای ارزیابــی و مجموعه هــای زمانــی و تحلیــل روندهــا بــه ایجــاد 
ســناریوهای تغییــر بــرای پیش-بینــی تأثیــرات اجتماعــی کمــک می کنــد. 
موردپژوهی هــای تطبیقــی نیــز بــرای ایجاد ســناریوهای قــوی تغییر، اهمیت شــایانی 

دارد.
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آموزش و توسعۀ حرفه ای
بــرای غلبــه بــر نبــود انســجام آموزشــی برنامه هــای علــوم محیط زیســتی و مدیریــت 
منابــع و پــر کــردن شــکاف میــان آموزش هــای دانشــگاهی و کاربــرد عملــی مهارت ها 

باید ارزیابی اجتماعی را در برنامه های آموزشی رشته های دیگر نیز گنجاند.

تحلیل توانایی جنسیت
نویســندگان ایــن کتــاب معتقدنــد کــه تحلیل جنســیتی بایــد در کلیۀ مراحــل چرخۀ 
پــروژه ادامــه یابــد. پایــش و ارزشــیابی بایــد از عنصر تحلیل جنســیتی برخوردار باشــد 
ــز  ــد نی ــت های جدی ــا سیاس ــا ی ــا، برنامه ه ــاد پروژه ه ــرد و ایج ــاب راهب و در انتخ
ــیتی،  ــخص تر جنس ــد مش ــداف و مقاص ــد اه ــئله می توان ــن مس ــردد. ای ــاظ گ لح
ــزی از قبیــل ارتباطــات و مشــارکت و سیســتم های مدیریتــی  فرایندهــای برنامه ری
جدیــد را در بربگیــرد و گام هــای عملــی بــرای تحقــق نیازهــای زنــان را از قبیــل بهبود 
بهداشــت فــردی و خانــواده، شــرایط زندگــی و کار یــا فعالیت هــای درآمــدزا در پــی 

داشته باشد.

رویکرد مسئله نگر
ــن  ــازمان دهی و تعیی ــردآوری، س ــرای گ ــردی را ب ــاب، رویک ــن کت فصــل پنجــم ای
ــل  ــام مراح ــه تم ــئله نگر ک ــرد مس ــام رویک ــد به ن ــف می کن ــا توصی ــار داده ه اعتب
فرآینــد ارزیابــی - کــه در فصــل قبــل توصیــف شــده - در برمی گیــرد و رویکــردی 
تکرارپذیــر و انطباق پذیــر اســت. بــه  ایــن معنــا کــه پویاســت و در هــر زمــان می تــوان 
داده هایــی را بــه آن افــزود یــا در هــر مرحلــه از ارزیابــی اجتماعــی می تــوان اطالعاتــی 
را از آن دریافــت کــرد و بــه دســت اندرکاران ارزیابــی اجتماعــی کمــک می کنــد تــا 

در گروهی بین رشته ای، نقش سازنده ای ایفا کنند.
نخســتین وظیفــۀ گــروه ارزیابــی، ایجــاد چارچــوب تحلیلــی اســت کــه در واکنش 
بــه اطالعــات دربــاره تغییــر پیشــنهادی شــکل می گیــرد. بــر مفاهیمی اســتوار اســت 
کــه راهنمــای ذهنــی بــرای کار ایجــاد می کنــد و تضمیــن می نمایــد کــه توصیــف 
نهایــی تأثیــرات، تــا جایــی کــه امــکان دارد، جامــع و ثمربخــش باشــد و در مراحــل 

نخســت شــامل اطالعاتــی اســت دربــاره تغییــر برنامه ریــزی شــده در ســایر نقــاط.
دومیــن وظیفــه کاربــرد ایــن چارچــوب، در حــوزۀ ارزیابــی گــردآوری داده هــا و 
مشــارکت عمومــی اســت کــه ابتــدا شــامل بررســی ادبیــات موجــود و جســت وجوی 
داده هــای فرعــی در حــوزۀ ارزیابــی اســت. بــا وجــود تأکیــد بر اســتفاده از فنــون کیفی 
در ایــن رویکــرد، از داده هــای کمــی نیــز اســتفاده می شــود. گــردآوری داده هــا معموالً 
در طــول مرحلــۀ هدف گــذاری ارزیابــی آغــاز می گــردد و در مرحلــۀ ترســیم نمایــه 

اجتماعــی نیــز ادامــه می یابــد.
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ب ارزیابی اجتماعی؛ نظریه، فرآیند و فنون
خالصة کتا

ــۀ دغدغه هــای  ــار کلی ــی اجتماعــی، تعییــن اعتب ــی ارزیاب  یکــی از اهــداف اصل
اجتماعــی ای اســت کــه مطــرح شــده اســت. آزمــون شناســایی مســائل و در نهایــت 
توصیــف نهایــی تأثیــرات اجتماعــی در کار میدانــی رخ می دهد. بســیاری از شــیوه های 
ــا کارهــای میدانــی مردم شناســی کــه  کار میدانــی کــه در اینجــا بــه کار مــی رود، ب
قوم نــگاری نامیــده می شــود، شــباهت بســیاری دارد و شــامل شبکه ســازی 

ــت.  ــرکت کنندگان اس ــاهدۀ ش ــم و مش ــق و نیمه منظ ــای عمی مصاحبه ه
 رویکــرد مســئله نگر بــه ارزیابــی اجتماعــی، فراینــدی مشــارکتی بــرای 
دســت اندرکاران و افــراد ذی نفــع اســت. در جلســات عمومــی یــا جلســات گروه هــای 
همســود کــه اقــدام برنامه ریــزی شــده آن را تســریع می کنــد، متخصصــان ارزیابــی 
نیــز از همــان ابتــدا شــرکت دارنــد. خــود ارزیابــی نیــز ممکــن اســت شــامل جلســات 
ــردد.  ــاز می گ ــی آغ ــی از کار میدان ــوان بخش ــه عن ــه ب ــد ک ــی باش و فعالیت های
ــری اســت،  ــن پژوهشــی پرهزینــه و زمان ب نظرســنجی های رســمی کــه معمــوالً ف
تنهــا بایــد در مــوارد بســیار ضــروری بــرای گــردآوری داده هــا در ارزیابــی اجتماعــی 

ــه کار رود. ب
چارچوبــی تکرارشــونده و انطباق پذیــر: فراینــد تکرارشــونده، فراینــدی نیســت که 
بــه صــورت گام بــه گام ادامــه یابــد و بــه گزارشــی نهایــی منجــر شــود. ایــن فراینــد بــا 
تکــرار بررســی عناصــر اصلــی، هــر بــار اطالعــات جدیــدی را بــه خــود اضافــه می کند. 
همچنیــن می تــوان در هــر مقطــع از فراینــد ارزیابــی بــه اســتخراج و گــزارش اطالعات 
پرداخــت. فشــار کلــی رویکــرد مســئله نگر به ســوی فراینــد ارزیابی و مدیریت مســتمر 
تأثیــرات هدایــت می شــود و بــا پیشــرفت رویکــرد تحلیلــی ممکــن اســت تکــرار مکرر 

فرایند ارزیابی ضروری باشد.
دفــاع از اســتنتاج تحلیلــی: اســتنتاج تحلیلــی در قلــب رویکــرد مســئله نگر قــرار 
دارد و پژوهشــگران از هــر دو فراینــد اســتفاده می کننــد. از اصــول، بــه مــوارد خــاص 
و از مــوارد خــاص بــه اصــول می رســند. در عمــل، اصــول را بــه گونه ای تغییــر می دهند 
کــه مــواردی را کــه بــا اصــول قبلــی همخوانــی نــدارد یــا از ایــن اصــول پشــتیبانی 

نمی کند نیز در بربگیرد.
نویســندگان ایــن کتــاب در اســتنتاج تحلیلــی و ارزیابــی اجتماعــی می نویســند: 
ــا ایــن عقیــده موافقنــد کــه پیش بینــی شــرایط آینــده در بهتریــن حالــت  اکثــراً ب
بــرای هــر علمــی، گــزاره ای غیــر قطعــی اســت. ولــی در ارزیابــی اجتماعــی نظریه ها و 
مفاهیــم، راهنمــای اندکــی وجــود داشــته اســت که بــا افزودن ســطوح و انــواع مختلف 
داده هــای رایــج در فراینــد کار بــه مــوارد فــوق می تــوان دلیــل مناســبی بــرای تشــریح 
فراینــد اســتنتاجی ارائــه کــرد. بــه ایــن معنــا کــه فراینــد اســتنتاج مســتلزم بررســی 
اجمالــی داده هــای موجــود بــرای یــک منطقــه یــا اجمــاع و فرمول بنــدی چارچــوب 



220

13
99

ان 
ست

 تاب
وم 

ه س
مار

 ش
ی 

ماع
جت

ت ا
یرا

 تاث
بی

زیا
 ار

ی 
صص

تخ  
ی -

علم
مه 

لنا
فص

یــا مدلــی مفهومــی بــرای تشــریح مشــاهدات اســت. ســپس داده هــای اضافــی نیــز 
بررســی می گــردد تــا مشــخص گــردد کــه آیــا مــدل اولیــه می توانــد ایــن داده هــا 
ــا،  ــن یافته ه ــض بی ــر. در صــورت تناق ــا خی ــد ی ــا تشــریح کن ــی ی ــز پیش بین را نی
پژوهشــگر بــه اتــاق طراحــی برمی گــردد تــا در طــرح خــود بازنگری کنــد. ایــن فرایند 
بررســی، آنقــدر ادامــه می یابــد تــا پژوهشــگر بتوانــد همــه یــا بخشــی از داده هــای 
گردآوری شــده را توضیــح دهــد. ایــن راهبــرد در طــول فراینــد ارزیابــی از جملــه در 

مرحلــۀ پایــش و ارزیابــی بــرای تأمیــن اطالعــات ادامــه می یابــد.
ــردی  ــن روش در شــرایط راهب ــی: ای ــی اجتماع ــرم و ارزیاب ــتم های ن روش سیس
ــرای حــل مشــکالت سیســتم های  ــه عنــوان راهــی ب ــه  کار مــی رود و ب متعــددی ب
ــرای  ــاًل ب ــه قب ــده ایجــاد شــد؛ چــون رویکــرد سیســتم های ســخت ک ــی پیچی فن
مشــکالت اجتماعــی پیچیــده بــه کار می رفــت، بــا کاســتی هایی دســت بــه گریبــان 
بــود. در مشــکالت پیچیــدۀ اجتماعــی گاهــی بایــد نیازهــای متعــددی بــرآورده شــود 
و بایــد »موقعیــت دشــوار« جایگزیــن مفهــوم مشــکل گــردد. همان طــور کــه وارن و 
ــای  ــون »موقعیت ه ــت، چ ــی اس ــز مهم ــن تمای ــد، ای ــکاران )1992( می گوین هم

دشوار«، مجموعه ای از مشکالت غیر ساختاریافته هستند.
چارچــوب مفهومــی: مفاهیــم نظــری جامعه شناســی محیط زیســتی و برنامه ریــزی 
مشــارکتی، زیربنــای ایــن رویکــرد اســت. بنابرایــن جنبه هــای خــاص نظریــۀ 
جامعه شــناختی دربــاره تغییــرات اجتماعــی، بــه درک کلــی مــا از یک مــورد به خصوص 
کمــک می کنــد. در هــر رویکــرِد مفهومــی بــه ارزیابــی اجتماعــی، توجــه بــه دیــدگاه 
تاریخــی و کالن ســودمند اســت. در یــک رویکــرد ایــده آل، چارچــوب مفهومــی بر مبانی 
زیــر اســتوار اســت: 1- یــک یــا چنــد مطالعــه کنترلــی اجتماعــات مشــابه بــا اجتمــاع 
موضــوع تحلیــل، ولــی بــدون تغییــر مــورد نظــر. 2- مطالعــات تطبیقــی اجتماعاتی که 
از تغییــرات مشــابهی تأثیــر پذیرفته انــد. 3- مطالعــات اجتمــاع مــورد نظــر کــه قــرار 

است مجموعه ای از تغییرات را از سر بگذراند. 
هــر گونــه ارزیابــی بایــد میزان وقــوع الگوهای مشــابه تغییــر اجتماعــی در زمان ها، 
مکان هــا و شــرایط اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی مختلــف را بــرای انــواع مختلــف 
تغییــر بررســی کنــد. در مــواردی کــه ایــن الگوهــا بــه لحــاظ جامعه شــناختی بررســی 
شــده اند، نتایــج در چارچــوب مفهومــی ارزیابــی اجتماعــی کنونــی گنجانده می شــود.

بخــش بزرگــی از واکنــش منفــی تصمیم ســازان نســبت بــه داده هــای اجتماعــی، 
ــد  ــت. فراین ــا یافته هاس ــا ی ــت داده ه ــداد و قطعی ــان اع ــردرگمی می ــی از س ناش
ــر  تحلیلــی اســتنتاجی و شناســایی صریــح آن بــه عنــوان روش رســمی می توانــد ب
ــی  ــی و کیف ــون کم ــا و فن ــان داده ه ــی می ــا تفاوت های ــی ی ــای ادعای ناهمخوانی ه

غلبــه کنــد.
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داده های فرعی و نظرسنجی ها
ســه فصــل گذشــته به بحــث دربــارۀ منابــع و کاربردهــای اطالعات بــرای فرآینــد ارزیابی 
اجتماعــی اختصــاص داشــت و ایــن فصــل بــر اســتفاده از داده هــا و پیمایش هــای فرعــی 
متمرکــز اســت. در ارزیابــی اجتماعــی، هــدف گــردآوری حداقــل اطالعــات مــورد نیــاز 
اســت و بایــد بــه مســائل مشــخص بپــردازد، بــر مشــکل یــا تغییــر خاصــی تمرکــز کنــد 
کــه اهمیــت اجتماعــی بالقوه ای دارد و نخســتین گام نیز پس از شناســایی مســائل اصلی 
برنامه ریــزی بــرای گــردآوری داده هاســت. در مرحلــه هدف گــذاری، می تــوان شناســایی 
منابــع اصلــی داده هــای موجــود یــا فرعــی و گــردآوری داده هــا را آغــاز کــرد. فنــون اصلی 
ــه مصاحبه هــا و جلســات و  ــوان ب ــه می ت ــن  کار مشــارکتی اســت کــه از آن جمل در ای

مشاهدۀ حوزه مورد مطالعه و در صورت نیاز به نظرسنجی اشاره کرد.

چارچوب مفهومی: متغیرهای مورد استفاده در ترسیم نمایۀ اجتماعی
ــا  ــرد، ام ــی اســتفاده ک ــای مختلف ــوان از چارچوب ه ــی می ت ــی ارزیاب ــه ابتدای در مرحل
پیشــنهاد می شــود بــر مبنــای مقوله هــای توصیفــی زیــر از چارچــوب ســاده ای اســتفاده 
ــری زمیــن(، نحــوۀ  شــود: نحــوه پراکنــش و اســتفاده مــردم از زمیــن )جمعیــت/ کارب
ســازمان دهی مــردم بــرای رفــع نیازهــای خــود )ســازمان دهی اجتماعی(، حــاالت رفتاری 

مردم )سبک زندگی(، بهداشت )فیزیکی( و اقتصاد )مبادله کاالها و خدمات(.
جدول شمارة 1: رویکرد سپهر اجتماعی به تعیین وضعیت اجتماع

مقوله های تشریحی جزئیات متغیرها
سرشماری و کاربری زمین- میزان 
و نحوۀ اسکان مردم در منطقه و 

نحوۀ استفاده آنها از زمین
در تعداد افراد ساکن در منطقه، نسبت جنسیتی و سنی آنها، الگوهای اسکان و 

پیشینه تاریخی کاربردهای شهری و روستایی زمین منعکس می گردد.

سازمان دهی اجتماعی- نحوه 
سازمان دهی مردم برای رفع 

نیازهای خود

در نهادهای اجتماعی از قبیل خانواده، تحصیالت، سیاست، مذهب، اوقات 
فراغت و نحوه سازمان دهی مردم برای تأمین خدمات زیربنایی و اصلی از 

قبیل دفع زباله، حفاظت در برابر آتش سوزی و... .

گرایش ها، باورها و ارزش ها- نحوه 
تفکر و جهان بینی مردم

در واکنش مردم به اقدامات پیشنهادی استانداردهای فرهنگی، ترس ها، 
درک خطرات، آنچه مردم درباره اجتماع و نحوۀ زندگی خود مهم 

می دانند، جلوه گر است.
سبک های زندگی - نحوۀ زندگی 

مردم
در الگوهای کار، رفتار در اوقات فراغت و سرگرمی، نحوۀ اجرای آداب 
مذهبی، شبکه ها و الگوهای مالقات با دوستان و خانواده جلوه گر است.

سالمت و ایمنی، بهداشت فیزیکی 
و ذهنی

در الگوهای سالمت و بیماری جلوه گر است و مواردی همچون تأثیرات 
مستقیم آلودگی بر سالمت، بیماری ها و صدمات ناشی از کار و تأثیرات 
غیر مستقیم عواملی همچون ترافیک، تراکم و فشار ناشی از تغییر سریع 

را در برمی گیرد.

اقتصاد- نحوه و میزان مبادلۀ 
کاالها و خدمات

در طیفی از شاخص ها نمایانگر است که رفاه اقتصادی یک اجتماع یا 
منطقه را اندازه گیری می کند و شامل بیکاری، تغییر در اشتغال، درآمد، 

سرانه هزینه ها و فعالیت های کسب وکار است.
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ــده، ســودمندترین  ــه در جــدول 1 آم ــی ک ــپهر اجتماع ــی س چارچــوب مفهوم
چارچــوب در پژوهــش مقدماتــی بــرای ترســیم نمایــه اجتماعــی اســت و مبنایــی را 
ــردآوری  ــد. در گ ــه می ده ــای ضــروری ارائ ــازمان دهی داده ه ــردآوری و س ــرای گ ب
ــای  ــا و شناســایی داده ه ــرای انتخــاب متغیره ــد ب ــروه پژوهــش می توان ــا، گ داده ه
ــه ای،  داخلــی از طوفــان فکــری، اســناد منتشرشــده و منتشرنشــده، منابــع کتابخان

ســوابق رســمی و منابــع اطالعــات مشــابه اســتفاده کنــد.
داده هــای فرعــی معمــوالً بخــش مهمــی از هــر ارزیابــی اجتماعــی را به ویــژه در 
ــرای  ــد کــه ب ترســیم نمایــۀ اجتماعــی تشــکیل می دهــد. ایــن داده هــا، اطالعاتی ان
اهــدف دیگــری گــردآوری شــده اند و آنهــا را بــه دو دســته می تــوان تقســیم کــرد: 
اطالعــات توصیفــی )از قبیــل کلمــات تصاویــر یــا نقشــه ها( و اطالعــات کمــی )یعنــی 

اعــدادی همچــون آمارهــای رســمی(.
ــا اطالعــات توصیفــی از قبیــل  ــی بهتــر اســت کار را ب در مرحلــه نخســت ارزیاب
نقشــه ها، عکس هــا، راهنمــای ســفر و اطالعــات بازدیدکننــدگان، تاریخ هــای 
ــی و منطقــه ای، نیازمندی هــا و کتابچه هــای راهنمــای  مکتــوب، روزنامه هــای محل
ــایر  ــه س ــی از جمل ــات قبل ــه، مطالع ــر از هم ــب وکار و مهم ت ــت کس ــن، فهرس تلف
ــرای  ــرد و ســپس جســت وجو ب ــاز ک ــا نیازســنجی ها آغ ــی ی ــای اجتماع پژوهش ه

ــردد. ــاز می گ ــر آغ ــی مفصل ت ــات کم ــردآوری اطالع گ
 سرشــماری، جامع تریــن مجموعــه داده هــای اجتماعــی موجــود قابــل دسترســی 
ــار بســیاری دارد و در  ــه می دهــد. این داده هــا معمــوالً اعتب ــاره یــک کشــور را ارائ درب
ســطوح مختلفــی ارائــه می گــردد و از توانایــی بالقــوه انطبــاق بــا ســایر مرزبندی  هــا از 
قبیــل مناطــق اداری دولــت محلــی، مناطق قبیلــه ای و حوزه های ســازمان های خدمات 
اجتماعــی از قبیــل بهداشــت یــا مدارس نیز برخوردار اســت. نخســتین کاربــرد داده های 
سرشــماری در مراحــل نخســت ارزیابــی اجتماعــی، در تولیــد نمایه هــای جمعیتــی و 
تاریخــی اســت و می توانــد اطالعــات بنیادیــن گســترده ای را در زمینــه منابــع انســانی 
و اســتانداردهای زندگــی در اجتمــاع یــا بخش هــای خاصــی از جمعیــت فراهــم کنــد و 

درک روشــن چگونگــی تغییــر آنهــا در گــذر زمــان را میســر ســازد.
برخــی از رایج تریــن آمارهایــی کــه در ارزیابــی اجتماعی بــه  کار مــی رود، داده های 
ــی،  ــای اجتماع ــدگان کمک ه ــکاری، دریافت کنن ــرد اقتصــادی، اشــتغال و بی عملک
درآمــد و هزینــۀ خانــوار، سرشــماری های بخــش صنعــت از قبیــل تولیدات کشــاورزی 
و خرده فروشــی، آمــار تجــاری، اعتبــارات و وام هــای توســعه، آمــار بهداشــت، آمــوزش 
و پــرورش و ثبت نــام در مــدارس و... اســت و نقشــه ها در زمینــه  عوامــل جغرافیایــی، 
ــط  ــا، ادارات رواب ــا جاده ه ــن ی ــل راه آه ــی از قبی ــات زیربنای ــکونت گاه ها و امکان س
عمومــی، مراکــز اطالعــات، دفاتــر شــهروندان، دفاتــر شــورای شــهر/ بخــش، دفاتــر 
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محلــی اشــتغال، بنگاه هــای آموزشــی، مــدارس و مراکــز آمــوزش پیش دبســتانی و... 
نمونه هایــی از منابــع داده هــای فرعــی بــه  شــمار مــی رود.

داده های تحلیل جنسیتی
تفاوت هــای جنســیتی در ویژگی هــای اجتماعــی- اقتصــادی، فرصت هــای اقتصــادی 
ــل  ــن تحلی ــت و از ای ــه اس ــات نهفت ــر اجتماع ــی در ذات اکث ــای اجتماع و نقش ه
جنســیتی بــرای ارزیابــی تأثیــرات اســتفاده می شــود. بــه  عبارتــی نمایــه فعالیت هــا، 
ــدادی  ــد. تع ــه می کن ــا را ارائ ــروی کار و ســایر فعالیت ه تقســیم بندی جنســیتی نی
از متغیرهایــی کــه معمــوالً در تهیــه جــدول نمایــۀ فعالیــت بــه کار مــی رود، بــه  ایــن 
شــرح اســت: نــوع کاری کــه در ازای دریافــت دســتمزد پرداخــت می شــود، از جملــه 
ــوع  ــت؛ ن ــطوح پرداخ ــتغال، س ــطوح اش ــاز، س ــورد نی ــای م ــت کار، مهارت ه ماهی
کارهایــی کــه بــدون دریافــت دســتمزد در خانــه انجــام می گــردد، از جملــه پــرورش 
کــودکان، مدیریــت خانــواده و نــوع کاری کــه در کســب وکارهای خانوادگــی و مــزارع 

انجام می گردد.

کاربرد و نمایش داده های فرعی
ــه  ــق و ب ــه صــورت مطل ــرد: ب ــه کار ب ــه دو صــورت ب ــوان ب داده هــای فرعــی را  می ت
صــورت مقایســه ای. بســیاری از داده هایــی کــه از سرشــماری اســتخراج شــده اند و 
داده هــای آمــاری از جملــه شــاخص های کمــی، تنهــا در صورتــی معنــا خواهد داشــت 
کــه بــا اشــاره بــه یــک نقطــه مرجــع بــه کار رود یــا بــا اطالعــات تفصیلــی بیــش از 

یک منطقه یا جمعیت محلی مقایسه شود.

گردآوری و استفاده از داده های پیمایش
در نظرســنجی ها بــرای گــردآوری داده هــای اجتماعــی، فنــون مختلفی بــه کار می رود. 
ــل  ــر از قبی ــی دیگ ــی فنون ــت، ول ــنجی اس ــن در نظرس ــن ف ــش نامه، رایج تری پرس
تحلیــل محتــوا، شــیوه های دلفــی و امتیازدهــی به گزینه ها نیــز در چارچوب اســتفاده 
ــی  ــرد. یکــی از مالحظــات بالقــوه در ارزیاب ــرار می گی از پیمایــش مــورد اســتفاده ق
ایــن اســت کــه یــک پیمایــش را بایــد در چارچــوب کلــی ارزیابــی اجتماعی  نگریســت 
ــش،  ــوع پژوه ــکالت موض ــه مش ــه ب ــا توج ــه ب ــی رود ک ــه کار م ــی ب ــا زمان و تنه

مناسب ترین ابزار برای کسب انواع خاصی از اطالعات باشد.
فراینــد پژوهــش کــه پیمایــش در چارچــوب آن شــکل می گیــرد، دارای چهــار 

مرحلــه اســت:
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در تعریــف مســئله، شــرایط سیاســی ارزیابــی و اســتفادۀ احتمالــی از یافته هــای 
آن را بایــد در نظــر گرفــت. در ایجــاد طــرح پژوهــش، مســئلۀ حجــم نمونــه و میــزان 
نمایندگــی آن مطــرح می گــردد کــه بــه دو عامــل اصلــی، میــزان دقــت مــورد نیــاز 
و میــزان تفاوت هــای جمعیــت از نظــر ویژگی هــای اصلــی مطالعــه بســتگی دارد. از 
آنجــا کــه اکثــر پیمایش هــا از نــوع احتمالی انــد، بــه پژوهشــگر امــکان می دهــد تــا 
ــری  ــد فراهــم کنــد کــه از خطــا، ب مجموعــه ای از یافته هــا را کــه نســبتاً نظام مندن
اســت. در اجــرای پیمایــش، پیش آزمــون همــواره ضــروری اســت و کنتــرل و توســعۀ 
ــی،  ــه نهای ــان واقعــی را میســر می ســازد. مرحل بیشــتر پرسشــنامه در شــرایط جه
فراینــد پژوهــش پیمایشــی بازیابــی اطالعــات و تحلیــل و ارائــه آن اســت کــه یکــی از 
مالحظــات مهــم در ایــن مرحلــه ایــن اســت کــه بایــد همــواره بــا نیازهــای مشــتری و 
اجتمــاع محلــی کــه در ایــن مســئله ذی نفع انــد، همخوانی داشــته باشــد. به ایــن معنا 
کــه یافته هــا بــه همــۀ ذی نفعــان تعلــق دارد و بایــد بــرای همــه در دســترس باشــد.

ارزیابی تأثیرات و اقتصاد منطقه ای و محلی 
 فصــل حاضــر، مقدمــه ای بــر فنــون ارزیابــی تأثیــرات بــر اقتصــاد منطقــه ای و محلــی 
اســت و نویســندگان بــه بررســی انــواع تأثیــرات اقتصــادی منطقــه ای و فنــون ارزیابــی 
آنهــا، ضرایــب افزایشــی و برآوردهــای ســود، تحلیــل نهــاده- ســتانده، اقتصــاد محلــی 

و ویژگی های کسب وکارهای کوچک و مسایل مؤثر بر آنها می پردازند.
ارزیابــی تأثیــرات اقتصــادی اغلــب بــا ارزیابــی اجتماعــی همــراه اســت، بــا ماهیت 
ــاط  ــورد نظــر ارتب ــه م ــی منطق ــای اجتماع ــی و ویژگی ه ــا واقع ــه ای ی ــر برنام تغیی
مســتقیم دارد و در برگیرنــده فنونــی چــون ارزش گــذاری یــا انتخــاب غیــر قطعی برای 
تخمیــن میــزان »اشــتیاق پرداخــت« بــرای کاالهــای عمومی و شــیوۀ هزینۀ مســافرت 

کــه بــرای محاســبۀ اقدامــات پولــی و ســود فعالیت هــای تفریحــی مفیــد اســت. 
ــر  ــه ای در نظ ــاد منطق ــطح اقتص ــد در س ــت ها را بای ــا و سیاس ــا، برنامه ه پروژه ه
گرفــت؛ چــون نظام هــای اقتصــادی منطقه ای، شــرایط کلــی اقتصادهای محلــی را تأمین 
می کنــد. اســتفاده از منابع، اشــتغال و فرآوری، شــرایط تغییــر را فراهم مــی آورد. در ارزیابی 
تأثیــرات اقتصــادی تغییــر، عوامــل اصلــی کــه معمــوالً بایــد لحاظ گــردد، ماهیت ســطح 
ســرمایه گذاری نقــدی از جملــه فنــاوری، ابعــاد و ماهیــت نیــروی کار و الزاماتــی اســت که 
بــا گذشــت زمــان بــرای مــواد خــام و شــالوده هایی چــون حمل ونقــل، انــرژی، بهداشــت، 
آمــوزش و خدمــات اجتماعــی پدیــدار می گــردد. بنابرایــن ویژگی هایــی که بایــد در زمینه 
مــورد مطالعــه در نظــر گرفــت، شــامل: ماهیــت صنعــت، نیــروی کار، اشــتغال، امکانــات 
زیربنایــی و ظرفیــت گســترش آن، خدمــات اجتماعی از قبیل مســکن، بهداشــت، آموزش 

و پــرورش، تأمیــن رســمی و غیــر رســمی خدمــات رفــاه اجتماعی اســت. 
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ب ارزیابی اجتماعی؛ نظریه، فرآیند و فنون
خالصة کتا

تغییــرات اقتصــادی مســتقیم معمــوالً بــه خوبی آشــکار اســت، ولی ســایر تغییرات 
ممکــن اســت چنیــن شــفافیتی نداشــته باشــد و ممکــن اســت تأثیــرات در بخــش 
دیگــری از نظــام ظاهــر گــردد. تحلیــل داده- ســتانده، روشــی را بــرای شناســایی و 
پیش بینــی مقیــاس تأثیــرات غیــر مســتقیم کــه قبــاًل تأثیــرات ســرریز، نشــت بــه 

ســطوح پاییــن، یــا تغییــرات موجــی نامیــده شــده اســت، فراهــم مــی آورد. 
بــرای تشــخیص انــواع مختلــف تغییــرات اقتصــادی منطقــه ای می تــوان آنهــا را 
بــه تغییــرات مســتقیم، غیــر مســتقیم و القایــی تقســیم بندی کــرد. تأثیرات مســتقیم 
بــه دلیــل الزامــات فــوری یــک برنامــه توســعه از قبیل خریدهای مســتقیم و اســتخدام 
نیــروی کار در خــود پــروژه ایجــاد می شــود. تأثیــرات غیــر مســتقیم ناشــی از افزایــش 
تولیــد کاالهــا و خدمــات مــورد نیــاز بــرای حفــظ و ادارۀ یــک پــروژه اســت و تأثیــرات 
القایــی، افزایــش فعالیــت اقتصــادی ناشــی از افزایــش مصــرف اســت کــه بــه دلیــل 

افزایــش درآمــدی ایجــاد می گــردد. 
ــرات  ــس از بررســی تأثی ــا پ ــر تنه ــه ای تغیی ــرات منطق ــار تأثی ــن تمام عی  تعیی
غیــر مســتقیم و القایــی یــا تأثیــرات ســرریز میســر اســت. تأثیــرات ســرریز پــروژه 
اولیــه بــه تأثیــرات افزایشــی گفتــه می شــود کــه بــرای مقایســه ابعــاد ایــن تأثیــرات 
ــی  ــات عموم ــاختمانی و مقام ــردد. بســیاری از شــرکت های س ــتفاده می گ از آن اس
در تــالش بــرای تبلیــغ منافــع اقتصــادی ناشــی از تغییــرات بــه تأثیــرات افزایشــی 
ــا  ــا، برنامه ه ــن ارزش پروژه ه ــرای تعیی ــه ب ــود- هزین ــل س ــد. تحلی ــاره می کنن اش
ــای  ــتفاده از قیمت ه ــا اس ــا ب ــودها و هزینه ه ــی رود. س ــه کار م ــز ب و سیاســت ها نی
ــرآورده می گــردد و  ــص مالیات هــای غیــر مســتقیم و یارانه هــا ب ــازار مجمــوع خال ب
ــاه اجتماعــی  ــرات در رف ــا ســنجش تغیی ــردازد و تنهــا ب ــه اهــداف توزیعــی نمی پ ب

ــر اســاس درآمــد ملــی تعییــن می شــود. ســروکار دارد کــه معمــوالً ب
هــر چنــد ضرایــب افزایشــی، راه مفیــدی برای خالصه ســازی برخی تأثیــرات مرتبط 
بــا اجتمــاع اســت، معمــوالً بایــد بــا تحلیــل ســود- هزینــه همــراه بــوده، بــا ارزیابی های 
کامــل اجتماعــی و محیط زیســتی مرتبــط باشــد تــا تصمیم هــا بــر مبنــای مجموعــۀ 
محــدودی از معیارهــا اتخــاذ نگــردد. از ســوی دیگــر ضرایــب افزایشــی نمی تواند نشــان 
دهــد کــه تغییــرات در کــدام صنایــع اتفــاق افتــاده اســت و شــناخت دقیــق تغییــرات 

نیازمنــد اطالعــات دقیق تــر دربــاره پیوندهــای متقابــل درون یــک اقتصــاد اســت.
یکــی از مشــکالت اصلــی کاربــرد تحلیــل نهــاده - ســتاده، حجــم عظیــم داده های 
مــورد نیــاز اســت. زمانــی کــه بــرای ایجــاد جدول هــای ملــی صــرف می شــود، نشــانۀ 
حجــم عظیــم کاری اســت کــه بــرای گــردآوری اطالعــات مــورد نیــاز بــرای ایجــاد 
ماتریس هــای مبــادالت ضــروری اســت و جــداول منطقــه ای بــا تعدیــل جــداول ملــی 

ــد. ــه دســت می آی ب
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ــت  ــد صنع ــر تولی ــه اگ ــرض اســتوار اســت ک ــن ف ــر ای ــل داده - ســتاده ب تحلی
منطقــه ای در ارتبــاط بــا کل ســتاده های منطقــه ای کلیــه صنایــع کمتــر از صنعــت 
ملــی باشــد، آنــگاه ایــن صنعــت نمی توانــد پاســخگوی تقاضاهــای منطقــه ای بــرای 
محصــوالت خــود باشــد. بنابرایــن بایــد آن  را از مناطــق دیگــر وارد کــرد و ضرایــب 

فنــی بــه ســمت پاییــن تعدیــل گــردد.
ایجــاد جــداول نهــاده - ســتاده نیازمنــد دانــش جریان هــای فیزیکــی تولیــدات یــا 
ارزش آنهــا درون و در میــان صنایــع اســت. اگــر ســتاده های صنعــت محلــی معلــوم 
باشــد و فنــاوری نیــز معلــوم یــا اســتاندارد باشــد، آنــگاه می توان انتقــال بیــن صنایع را 
محاســبه کــرد. البتــه ایــن مســئله کــه آیــا منبــع تأمیــن نهاده های مــورد نیــاز محلی 
در منطقــه وجــود دارد یــا در خــارج از آن و توزیــع مخــارج نیــز بایــد مشــخص باشــد. 

مسائل مؤثر بر کسب وکارهای کوچک
ویژگی هــای تمایزآفریــن کســب وکارهای کوچــک بــر نحــوۀ تأثیرگــذاری تغییــرات بــر 
اقتصــاد محلــی و اجتماعــی کــه ایــن کســب وکارها در آن عمــل می کنــد، اثر می گــذارد. 
ــای کســب وکارهای  ــه محدودیت ه ــه چگون ــرد ک ــد در نظــر بگی ــی بای ــژه ارزیاب به وی
کوچــک، توانایــی آنهــا بــرای بهره گیــری از فرصت هــای توســعه را محــدود می کنــد. 
از ســوی دیگــر آنهــا بــا مشــکالتی روبــه رو هســتند کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از: ضعف 
در مهارت هــای مدیریتــی در یــک یــا چنــد زمینــه کاربــردی، فقــدان نظــام بودجــه ای 
ــرای  ــی ب ــع کاف ــان و مناب ــتن زم ــی و نداش ــب نقدینگ ــزی نامناس ــح، برنامه ری صحی
برنامه ریــزی اثربخــش، ناتوانــی بــرای تأثیرگــذاری فــردی بــر بازارهــای خــود کــه اغلب 
بــه خوبــی تعریــف نشــده اســت، فقــدان شناســایی رســمی یا حمایــت بخــش عمومی، 
فقــدان بهره-منــدی کامــل از خدمــات تخصصــی کــه در دســترس شــرکت های بــزرگ 
قــرار دارد، دشــواری تأمیــن اعتبــارات مالــی از منابع ســنتی، وابســتگی به یک مشــتری 
یــا صنعــت بــزرگ، وابســتگی بــه یــک فــرد و پیامدهــای فــوری و نامطلــوب ناکامــی 

مالکان کسب وکارهای کوچک و کارکنان آنها.
تحلیلگــر در کســب وکارهای کوچــک بایــد بــا پاســخ دهندگان ارتبــاط برقــرار کنــد 
و بــرای کمــک بــه تدویــن داده هــای مــورد نیــاز، اعتمــاد و همــکاری متصدیــان را جلب 
کنــد. یکــی از نقــاط مثبــت ایــن همــکاری ایــن اســت کــه می تــوان از اطالعــات ارزیابی 
اجتماعــی کــه بــرای اهــداف دیگــری از قبیــل ایجــاد برنامــه راهبــردی محلی توســعه یا 
فعالیت هــای ترویجــی جامعــه کســب وکارهای محلــی گــردآوری شــده، اســتفاده کــرد.

فنون اجتماع محور و مشورتی 
در فصــل هشــتم از ایــن کتــاب، ابتــدا بــه بررســی مبنــای فلســفی و اخالقــی رویکــرد 
مشــارکتی پرداختــه شــده و مفهــوم اجتمــاع را کــه راهنمــای ارزیابــی اجتماع محــور 
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اســت، بررســی شــده اســت. ســپس برخــی از فنــون آن نیــز مطــرح شــده و دربــاره 
آنها مطالبی ارائه گردیده است.

ــد در تصمیم گیــری  ــد کــه مــردم حــق دارن ــن باورن ــر ای ــن فنــون ب ــران ای کارب
ــند و  ــهیم باش ــذارد، س ــر می گ ــان تأثی ــا و زندگی ش ــر آنه ــه ب ــی ک ــاره تغییرات درب
ســودمندی ایــن تصمیم هــا و نتایــج آنهــا بــه انــدازه ســودمندی فرآینــدی اســت کــه 
بــرای اتخــاذ چنیــن تصمیم هایــی بــه کار مــی رود. ایــن رویکــرد مســتلزم ایــن اســت 
کــه دســت اندرکاران ارزیابــی دریابنــد کــه دیــدگاه و ســبک تصمیم گیــری یــک فــرد 
ممکــن اســت بــا افــرادی کــه طرفــدار تغییــر هســتند، از تغییــرات تأثیــر می پذیرنــد، 
یــا بــه صــورت دیگــری در ارزیابــی دخیــل هســتند، یکســان نباشــد. بنابرایــن ارزیابی 
اجتماعــی گاهــی بــا نظــم موجــود موافــق اســت و گاهــی آن  را بــه چالــش می کشــد.

رویکــرد اجتماع محــور مشــورتی، حق افــراد ذی نفعی  را که از تغییرات پیشــنهادی 
تأثیــر می پذیرنــد، در واکنــش و اظهارنظــر در برابــر ایــن تغییــرات محترم می شــمارد. 
ارزیابــی اجتماعــی مشــورتی، نیازمنــد کمک فعــال گروه هــای ذی نفــع و تأثیرپذیر در 
تعریــف مســائل اســت کــه بــرای آنهــا اهمیــت دارد. ایــن کمــک نیازمنــد ایــن اســت 
کــه عامــه مــردم، اطالعــات مــورد نیــاز را از مجراهــا و شــیوه های مناســب کســب 
کــرده باشــند و بــرای هضــم آنهــا و آماده ســازی پاســخ، فرصــت کافــی داشــته باشــند. 
ــرل شــدید  ــود کنت ــای ناشــی از نب ــه اصــالح بی عدالتی ه ــن ب ــون همچنی ــن فن ای
اطالعــات در زمینــه  فرایندهــا و عواملــی کــه بــر تغییــر اجتماعــی تأثیــر می گــذارد، 
کمــک می کنــد. مزیت هــای رویکــرد مشــارکتی، بســیار فراتــر از معایــب آن اســت. 
برخــی از ایــن مزیت هــا عبارتنــد از: اطالعــات بیشــتر دربــاره تأثیــرات از جملــه 
یکپارچگی تأثیرات اجتماعی و زیســتی- فیزیکی؛ اســتفاده از دانش و تجربۀ گســتردۀ 
محلــی افــراد مختلــف بــه جــای اتــکای انحصــاری بــه اطالعــات متخصصان بــه عنوان 
مبنایــی بــرای مذاکــره یــا در صــورت نیــاز میانجی گــری و کاهــش مشــکالتی کــه 
ــا جلســات و دعــاوی قضایــی همــراه اســت؛ برانگیختــن کمتــر احســاس مخالــف  ب
ــر  ــتمر درگی ــور مس ــه ط ــردم ب ــه م ــل اینک ــه دلی ــردم ب ــان م ــی در می و بی عالقگ
ــب  ــد. از دشــواری ها و معای ــده ای دارد، نمی گردن ــج ناامیدکنن ــه نتای ــی ک فرایندهای
ایــن رویکــرد کــه نیــاز بــه مدیریــت دارد می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: خطــر 
ــۀ وعده هایــی کــه عملــی نیســت و بی اطالعــی  ــا ارائ ــه پذیــرش ب ترغیــب مــردم ب
طرفــداران تغییــر از راه هــای جایگزیــن؛ انعطاف-ناپذیــری مواضــع دســت اندرکاران 
دربــاره مواضعــی کــه اتخــاذ می کننــد؛ ریســک اتخــاذ تصمیم-هایــی کــه بــر مبنــای 
ــا  ــا ی ــراد، گروه ه ــا اف ــن وجــه مشــترک اســتوارند؛ مشــورت بیــش از حــد ب کمتری
ــای  ــا گروه ه ــراد ی ــال تســلط اف ــره و احتم ــورد مذاک ــان م ــی و زم ــات محل اجتماع

پرهیاهــو بــر فراینــد مشــاوره.
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بــا درک مبناهــای مختلــف شــکل گیری روابــط اجتماعــی می تــوان شــبکه های 
جداگانــه و هم پوشــان افــراد و گروه هــای مختلــف را بررســی کــرد و بــه  ایــن ترتیــب 
ارزیابــی اجتماعــی مشــورتی را برنامه ریــزی، اجرا و ارزشــیابی کرد. مبناهای وابســتگی 
و روابــط اجتماعــی در ســطح محلــی بیانگر شــرایطی اســت کــه افراد، معناهــای ذهنی 

زندگــی اجتماعــی خــود را از آن می گیــرد.

مبناهای مجاورت
مجــاورت1: از مبناهــای مهــم اجتمــاع بــه  شــمار مــی رود کــه در برخــی موارد آشــکار 
اســت. هــر چنــد مرزهــای آن بــه  طــور دقیق مشــخص نیســت، با وجــود این ســاکنان 
می تواننــد بــه آســانی دربــاره مرزهــای اجتماعــی روشــن کــه اغلــب بــا ویژگی هــای 
جغرافیایــی شــناخته می شــود، توافــق کننــد. شــهرها دارای مکان هــای تمایزی انــد 
ــی، بزرگراه هــای  ــا توپوگراف ــوان ب ــف اســت کــه می ت ــات مختل کــه بیانگــر اجتماع
اصلــی، انــواع خانه هــا و مراکــز تجــاری مشــخص کــرد و امــروزه بــه دلیــل گســترش 
ــه  ــه منطق ــه ب ــدی ک ــز خری ــون مراک ــدی همچ ــای جدی ــوذ ویژگی ه ــهر و نف ش

وسیع تری خدمات ارائه می دهد، از تمایز چندانی برخوردار نیست.
طبقــه اجتماعــی: طبقــه اجتماعــی بــر مبنــای مالکیــت، یکــی از مبناهــای روشــن 
وابســتگی و یــا تمایــز اجتماعــی در بســیاری از جوامــع اســت. بنابرایــن تحلیل گســتردۀ 
ــه ناچــار گروه بندی هــای  طبقــه جایــگاه و قــدرت اجتماعــی در زندگــی اجتماعــی ب
اجتماعــی متمایــزی را نشــان می دهــد کــه در مــواردی همچون نــوع و محــل واحدهای 

مسکونی و تفاوت های موجود در زندگی کاری و زندگی اجتماعی هویداست.
جنســیت: ایــن مفهــوم تنهــا بــه تفــاوت اجتماعــی میــان افــراد محــدود نمی گــردد. 
ــای  ــف و زمان ه ــی مختل ــرایط اجتماع ــا و ش ــان فرهنگ ه ــا در می ــن تفاوت ه ای
ــروی کار و  ــامل نی ــی ش ــی اجتماع ــه در زندگ ــت ک ــاهده اس ــل مش ــف قاب مختل

فعالیت های کاری، پرورش کودکان و کار در خانه است.
ــل  ــی از قبی ــر فعالیت های ــخص ب ــی مش ــط اجتماع ــتایی، رواب ــق روس کار: در مناط
کشــاورزی، معــدن کاوی، گردشــگری و ماهیگیــری مبتنــی اســت. گاهــی هــم یــک 

اجتماع با نوع کار اصلی که در آن رواج دارد، از سایر جوامع متمایز می شود.
قومیــت: بیانگــر هویــت اجتماعــی و فرهنگــی گروه هــای مختلــف اســت کــه می توانــد 
مــا را از تفاوت هــای موجــود در اســتنباط ها و ارزش  هــا، رفتارهای فرهنگی و ســازمان دهی 
و جایگاه هــای اجتماعــی آگاه ســازد؛ یکــی از عوامــل مهــم فرایند شــکل گیری اجتماعات 
روســتایی اســت کــه کارگــران مهاجــر آنهــا از تنوع قومــی زیــادی برخوردارنــد. همچنین 

در مناطق شهری که به سرعت گسترش می یابند نیز اهمیت بسزایی دارد.

1- Prxoimity
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خویشــاوندی: مبنــای قدرتمنــدی بــرای روابــط و شــبکه های اجتماعــی اســت؛ بــر 
مــکان واحدهــای مســکونی خانــواده تأثیــر مهمــی می گــذارد و الگوهــای مالکیــت 

زمین و ابزار تولید و انتقال ثروت را شکل می دهد.
ــط خویشــاوندی و  ــه در توســعۀ رواب ــد ک ــر دو عواملی ان ــت: ه ــدت اقام ــن و م س
انباشــت امــالک ثــروت و جایــگاه اجتماعــی، نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. در مــواردی 
کــه تغییــرات ســریع جمعیتــی رخ می دهــد، بــه راحتــی می تــوان بیــن قدیمی هــا 

و تازه  واردها تمایز قایل شد.
دیــن: بــا وجــود کاهــش مشــارکت رســمی یــا حضــور در پرستشــگاه ها، بــاز می توانــد 
در روابــط اجتماعــات محلــی، نقــش مهمــی ایفــا کنــد و گروه هــای دینــی اغلــب بــرای 
طیــف متنوعــی از خدمــات اجتماعــی و ســازمان های داوطلــب، چتــری را ایجــاد کنــد 

که فعالیت های مختلفی را از هنرهای تجسمی گرفته تا اشتغال زایی را در برگیرد.

شیوه های مشورتی
مهم تریــن فنونــی کــه در ایــن رویکــرد بــه کار مــی رود، معمــوالً در پژوهــش کیفــی 
جــای دارد. ســاده ترین شــکل ایــن پژوهــش شــامل مصاحبه هــای فــردی بــا افــراد 
یــا گروه هــای کوچــک و مشــاهده و مشــارکت در فعالیت هــا و زندگــی اجتمــاع محلــی 
اســت. ایــن  کار را می تــوان بــا فنــون کّمــی از قبیــل نظرســنجی و اســتفاده از داده های 

آماری تکمیل کرد.
جدول شمارة 2: برخی از فنون مشورتی و کاربردها

کاربردها فن
برای گردهمایی برنامه ریزان، پژوهشگران، اعضای اجتماع 
محلی و سیاست مداران به  منظور شنیدن و مشارکت در 

بحث درباره مسائلی که برابر اجتماع قرار دارد.
کارگا ها و سمینارها، فعالیت های یک روزه بررسی 

مسائل خاص یا مسائل گسترده تر و مدت برنامه ریزی

برای رایزنی درباره پروژۀ پایش اجتماعی و مطلع ساختن 
اجتماع محلی از اطالعات متخصصان به کار می رود. 

سودمندی آن به ترکیب و بزرگی گروه، جایگاه و قدرت 
نسبی آن بستگی دارد. می تواند در زمینه تخصیص 

منابع، توصیه هایی ارائه دهد، توجه را به مشکالت جلب 
کند و متخصصان را برای مدیریت تغییر، گرد هم آورد.

محافل رایزنی و کمیته های اجتماع محلی که به 
صورت گروه های تک منظوره یا نیمه  دائم نمایندگان 
سازمان های اجتماع محلی و... تشکیل می گردد و به 
نیابت از اجتماع محلی به بررسی بحث، ارزیابی و ارائۀ 
مشورت درباره تغییرات برنامه ریزی شده می پردازد.

با گروه ها به منظور بررسی تأثیرات پیشنهادهای 
مختلف و آموزش شرکت کنندگان به کار می رود.

ارزیابی سناریو، با استفاده از سناریوهای مختلف، 
پیشنهادها و جایگزین های آنها از نظر نتایج و تأثیرات 
ارزیابی می گردد. گروه ها، سناریوها را ارزیابی و نتایج را 
با یکدیگر مقایسه می کنند. می توان بررسی هر سناریو 

را به یک گروه محول کرد.
در موقعیت گروهی به مردم فرصت می دهد تا مواضع 

سایر افرادی را که در فرایند برنامه ریزی و محدودیت ها و 
اعمال نفوذهایی که بر آنها تحمیل می گردد، درک کنند.

بازی های ایفای نقش یا شبیه سازی: افراد در یک موقعیت 
برنامه ریزی واقعی شبیه سازی شده یا مشابه نقش 
بازیگران مختلف اجتماع یا مقامات را بازی می کنند.
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ــاع در  ــاختن اجتم ــل س ــی و دخی ــورت اجتماع ــرای مش ــویق و اج ــرای تش ب
برنامه ریــزی، تصمیم گیــری و مدیریــت تغییــر، فنــون متعــدد دیگــری نیــز وجــود 
دارد کــه عبارتنــد از: نظرســنجی از اجتمــاع محلــی، دفاتــر اطالعــات محلــی، تعییــن 
ــازی. ــای شبیه س ــی و بازی ه ــای رادیوی ــروژه، گفت وگوه ــد آزاد از پ ــای بازدی روزه

ــمی و  ــای رس ــامل مصاحبه ه ــده اند ش ــف ش ــل توصی ــن فص ــه در ای ــی ک فنون
غیــر رســمی بــا آگاهــان گروه هــای مختلفــی اســت کــه در فراینــد تغییــر دخالــت 
دارنــد. ایــن مصاحبه هــا اغلــب بــا آگاهــان اصلــی انجــام می گــردد و بــرای انتخــاب 

ــود. ــتفاده می ش ــازی اس ــرد شبیه س ــوندگان از رویک مصاحبه ش
ــع ارزشــمندی کــه نویســندگان  ــی کتــاب نیــز برخــی از مناب در صفحــات پایان
ــگران و  ــوع پژوهش ــل رج ــد مح ــد و می توان ــره  برده ان ــا به ــاب از آنه ــف کت در تألی

ــده اســت. ــد، آم ــی باش ــوزه مطالعات ــن ح ــه ای ــدان ب عالقه من


