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ــی  ــرات اجتماع ــی تاثی ــی ارزیاب ــی و تخصص ــه علم فصلنام

بــه عنــوان تنهــا نشــریه فعــال حــال حاضــر در زمینــه 

ــته  ــور وابس ــی در کش ــرات اجتماع ــی تاثی ــات ارزیاب مطالع

بــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهــاد 

ــرات  ــی تاثی ــی ارزیاب ــی و تخصص ــز علم ــگاهی )مرک دانش

اجتماعــی( بــا هــدف کمــک بــه ارتقــاء ســطح علمــی فعــاالن 

ــتای  ــت در راس ــود و حرک ــش موج ــال دان ــوزه، انتق ــن ح ای

مدیریــت دانــش در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی، 

ــان  ــگران و متخصص ــان پژوهش ــی می ــاط علم ــاد ارتب ایج

ــن رشــته ای  ــل بی ــی، ایجــاد تعام ــرات اجتماع ــی تاثی ارزیاب

بــه عنــوان یکــی از ضرورت هــای مطالعــات ارزیابــی تاثیــرات، 

ــای  ــی و فعالیت ه ــای علم ــن فعالیت ه ــل بی ــاد تعام ایج

ــم و صنعــت(، ایجــاد شــبکه اجتماعــی  ــد عل ــردی )پیون کارب

میــان پژوهشــگران، متخصصــان و عالقــه منــدان بــه ارزیابــی 

تاثیــرات اجتماعــی، آمادگــی خــود را جهــت دریافــت 

و چــاپ مقــاالت در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی 

ــوده  ــالم نم ــا اع ــا و پروژه ه ــا، طرح ه ــت ها، برنامه ه سیاس

و از پژوهشــگران، متخصصــان، کارشناســان و عالقمنــدان 

قالــب شــرایط  در  را  خــود  مقــاالت  می نمایــد  دعــوت 

ــه ــه رایانام ــه ب ــن فصلنام ــرای ای ــن و ب ــده تدوی ــان ش  بی

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

معرفی فصلنامه



راهنمای تدوین مقاالت 
فصلنامه علمی - تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی

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

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

اســاس شــرایط زیــر بایــد تدویــن گــردد:
شرایط ارسال مقاله:

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

ــود. ــن ش ــندگان تعیی نویس
* مســئولیت صحــت مندرجــات مقالــه بــه عهــده نویســنده یا نویســندگان به طــور عموم و نویســنده 

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

نحوه ارائه مقاله:
* مقالــه علمــی - تخصصــی شــامل عنــوان، چکیــده مقالــه، واژه هــای کلیــدی، مقدمــه، ادبیــات 

ــت.  ــی اس ــده انگلیس ــع و چکی ــری، مناب ــا، نتیجه گی ــش، یافته ه ــری، روش پژوه نظ
* چکیــده مقالــه شــرح مختصــر و جامعــی از محتــوای مقالــه شــامل بیــان مســئله، هــدف، ماهیت و 
چگونگــی پژوهــش، یافته هــای مهــم، نتیجــه و بحــث اســت. تعــداد کلمات چکیــده بیــن 250ـ150 

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

* ادبیــات نظــری می توانــد شــامل پیشــینه پژوهــش، بســط مفاهیــم مرتبــط و بیــان نظریه هــای 
مرتبــط و بــه کار رفتــه در مقالــه باشــد.

* روش پژوهــش بیانگــر چگونگــی و فراینــد انجــام کار اســت. رویکــرد پژوهش، روش هــای گردآوری 
اطالعــات، جامعــه آمــاری و روش هــای نمونه گیــری و...

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

ابعــاد مناســب نشــریه اســتفاده نمــود. 
* فهرســت منابــع بــه ترتیــب الفبایــی نــام افــراد تنظیــم شــود. ابتــدا منابــع فارســی و ســپس منابــع 

غیرفارســی درج گــردد. 
* فایل های مقاله در دو قالب Word و PDF تهیه و ارسال شود.

* قلم مطالب B Nazanin و اندازه آن 13 باشد.



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

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

یــک فاصلــه مــورد نیــاز اســت.
* در متــن مقــاالت تنهــا معــادل انگلیســی اصطالحــات در پاورقــی درج و نــکات توضیحــی دیگــر در 

ــود. ــه آورده ش ــای مقال پی نوشــت انته
* منحنی ها، شکل ها و جدول  ها همراه با عناوین آن وسط چین و به ترتیب شماره گذاری شود.

* عنوان منحنی ها، شکل ها و جدول ها در باالی آن و مآخذ آن ها در پایین آن ها ذکر شود.
* ارجاعــات متــن مقالــه داخــل کمــان و بــه ایــن شــیوه تهیــه شــود: )زرین کــوب، 1377: 35(. شــیوه 
ارجــاع بــه منابعــی کــه بیــش از دو نفــر نویســنده دارنــد نیــز بــه ایــن صــورت خواهــد بــود: )زریــن کــوب 

.)Jacson, 2019: 31( در منابــع انگلیســی نیــز اینگونــه بیایــد .)و ناصــری، 1393: 25
* در فهرست منابع پایان مقاله به شیوه زیر عمل شود:

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

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

ارجــاع اینترنتــی: نــام خانوادگــی، نــام )ماه و ســال برداشــت از اینترنــت(. عنوان ســند. نام پایــگاه اینترنتی. 
تاریخ ســند. نشــانی اینترنتی.

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

و تنهــا رعایــت نــکات صوری)قلــم و انــدازه و...( کفایــت خواهــد نمــود.

3. ترجمه
بــا توجــه بــه آنکــه یکــی از هدف هــای اصلــی فصلنامــه ترویــج مفاهیــم مرتبط بــا ارزیابــی تاثیــرات اجتماعی 
و آشــنایی بــا آخریــن روش هــا و مالحظــات نظــری ایــن حــوزه از علــوم اجتماعی اســت، نشــریه آمادگــی دارد تا 
ترجمه هــای صــورت گرفتــه از مقــاالت مرتبــط بــا حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعی را نیــز در فصلنامــه به چاپ 

برســاند. مترجمــان گرامــی عــالوه بــر ارســال ترجمــه، اصــل مقالــه را نیز بایــد بــرای فصلنامه ارســال نمایند. 
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 داوران این شماره: مرتضی قلیچ )دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی(، 
عادل عبدالهی )دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور(، 

 احمدغیاثوند )دکترای جامه شناسی سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی( و 
سیدیعقوب موسوی )دکترای جامعه شناسی شهری. عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(



ــرات فرهنگــی،  ــی تاثی ــرات اجتماعــی، ارزیاب ــی تاثی ارزیاب

بــرآورد  و  فرهنگــی  پیوســت  اجتماعــی،  پیوســت 

پیامدهــای اجتماعــی بخشــی از اصطالحاتــی اســت 

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

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

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

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

نیــز باشــد، آنچــه دارای اهمیــت اســت، پوشــیده نبــودن 

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

اســت کــه یــک اقــدام توســعه ای )خــواه یــک سیاســت، 

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

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

نیازمنــد بهره گیــری از روش هــا، فنــون و ابزارهایــی علمــی 

اســت تــا بتــوان بــا کمــک آن هــا بــه شناســایی، نظــارت 

و مدیریــت ایــن پیامدهــای خواســته و ناخواســته، 

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

ادامــه تــالش کــرد تــا از پیامدهــای منفــی کاســته و بــر 

ــزود. ــت آن اف ــای مثب پیامده

آشــنایی و بهره گیــری از ایــن روش هــا و فنــون، 

می توانــد بــه نظــام برنامه ریــزی کشــور در تصمیم ســازی، 

ــه بهتریــن  تصمیم گیــری  و انجــام اقدامــات توســعه ای ب

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

کمــک کــرده و پایــداری را در تمامــی حوزه هــای اجتماعی، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قانونــی بــرای حمایــت از ایــن مطالعــات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــد. ــا نمای ــی را ایف ــور نقش ــدار کش پای
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سخــن سردبیــر

انتشــار شــماره ســوم فصلنامــه علمــی - تخصصــی ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی 

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

فعــاالن اجتماعــی و همــکاران ســازمانی بــه ســرانجام رســیده و در اختیــار 

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

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

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

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

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

هادی برغمدی

شهریور 1399





مقاالت

* بوســتان بــه مثابــه حــوزۀ عمومــی: ارزیابــی 
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اجتماعی
هادی برغمدی و فرید ناهید
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ــۀ  ــوان ســه گزین ــه عن ــار و فودکــورت را ب ــوه و تره ب ــدان می شــمیران، ســاخت بوســتان، می
ــه،  ــاکنان محل ــنجی از س ــن نیازس ــد ضم ــه می کوش ــن مقال ــر دارد. ای ــنهادی مدنظ پیش
ــی  ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــث پیامده ــا را از حی ــک از پروژه ه ــر ی ــاخت ه ــنجی س امکان س
بررســی نمایــد. بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود بــا توجــه بــه جمعیــت 33297 نفــری محلــه و 
اســتفاده از فرمــول کوکــران، پیمایشــی در میــان 387 نفــر انجــام گرفــت و با 11 نفــر از مدیران 
ــرای نیازســنجی و امکان ســنجی پروژه هــا از  محلــی و منطقــه ای مصاحبــه انجــام گرفــت. ب
چارچــوب نظــری توســعۀ پایــدار شــهری بــا تکیــه بــر مفهــوم حــوزۀ عمومــی اســتفاده شــد. 
پــس از بررســی، ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد کــه بــا توجــه بــه اهمیــت حــوزۀ عمومــی و نیــاز 
مبــرم محلــۀ دروازه شــمیران بــه آن، ســاخت بوســتان در مــکان مدنظــر بایــد نســبت بــه دو 
گزینــۀ دیگــر یعنــی میــدان میــوه و تره بــار و فودکــورت در اولویــت قــرار گیــرد. نتیجــه دیگــر 
اینکــه بــا توجــه بــه تقســیم بندی تهــران بــه محــالت مختلــف و سیاســت محله محــوری در 
مدیریــت شــهری تهــران، در اختیــار قــرار دادن خدمــات شــهری بــر مبنــای محلــه اســت، در 
حالــی کــه بــه نظــر می رســد معیــار »محله محــوری« در ارائــۀ خدمــات شــهری بایــد بــه معیــار 
»فاصلــه« و »جمعیــت« تغییــر داده شــود. در پایــان، بــرای اســتفادۀ بهتر از بوســتان و در راســتای 
تعریــف آن بــه عنــوان حــوزۀ عمومــی، پیشــنهادهایی چــون احــداث مــوزۀ تاریخــی در محــل 

بوستان و احیای آسیاب والی واقع در محله ارائه شده است.
واژه هــای کلیــدی: توســعه پایــدار شــهری، حــوزۀ عمومــی، بوســتان، ارزیابــی تأثیــرات 

اجتماعی )اتا( و محلۀ دروازه شمیران.

* ایــن مقالــه از طــرح »ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی پــروژه احــداث بوســتان ســادات« )کــه 
مهــر مــاه 1396 تــا اســفند مــاه 1397 تحــت حمایــت اداره کل مطالعــات اجتماعــی شــهرداری تهران 

انجام شده( استخراج شده است.
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مقدمه
در دیــدگاه جامعه شناســی توســعه، شــهر بــه عنــوان یکی از بســترهای توســعه جوامع 
بررســی می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه در طــول ســالیان پــس از شهرنشــینی و 
آغــاز فراینــد توســعۀ صنعتــی و اقتصــادی، هــر دو مفهــوم دســتخوش دگرگونــی و 

بازتعریف شده است.
روزگاری کــه توســعه در مقوله هــای اقتصــادی و آمــار پیشــرفت های تولیــدی و 
ــه  ــه مثاب ــه ســرآمد و ناکارآمدی هــای آن ب صنعتــی خالصــه می شــد، خیلــی زود ب
رشــد اقتصــادی، کم کــم پدیــدار شــد. »وجــود بیــش از یــک میلیــارد نفــر فقیــر در 
جهــان کــه بــه منابــع، آمــوزش، بهداشــت، زیرســاخت ها و... کــه بــراي بهبــود وضــع 
زندگــي ضــروري اســت، دسترســي ندارنــد و بــه هــم ریختــن تعــادل اکوسیســتم بــه 
دلیــل اســتفادۀ بی رویــه از منابــع طبیعــي و مصــرف بي انــدازۀ منابــع، به ویــژه منابــع 
تجدیدناپذیــر« )زاهــدی و نجفــی، 1385: 44(، نتیجــۀ چنیــن رویکردی به توســعه، افزایش 
نابرابــری و در معــرض تهدیــد قــرار گرفتــن منابــع کــرۀ زمیــن بــود، بــه گونــه ای کــه 
»بــه تعبیــر جولیــوس نایــرره - سیاســت مدار آفریقایــی - گویــی از گاو زمیــن، خــون 
 دوشــیده می شــود و مســلماً ایــن گرفتــاری ایجــاد خواهــد کــرد« )فاضلــی، 1391: 37(. 
ــه  ــعه ب ــاد توس ــایر ابع ــه س ــه ب ــدون توج ــادی ب ــعۀ اقتص ــرب توس ــای مخ پیامده
ویرانی هــای زیســت محیطی ختــم نشــد و بــه بســیاری از حوزه هــای مهــم زندگــی 
ــت جنســیتی، آمــوزش و  ــت اجتماعــی، عدال ــط اجتماعــی، عدال انســان چــون رواب
ــت گذاران و  ــد و »سیاس ــیده ش ــز کش ــی و... نی ــی و سیاس ــائل امنیت ــرورش، مس پ
قانون گــذاران را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه بــرای ارزیابــی طرح  هــا و سیاســت ها بایــد 
بــه دنبــال چیــزی بیــش از معیارهــای تنگ نظرانه اقتصــادی باشــند« )بــارج، 1391: 45(. 
بدیــن ترتیــب نیــاز بــه مطالعــۀ آثــار و پیامدهــای پروژه هــای توســعه ای، بیــش 
از پیــش حــس شــد. هــر چنــد از ســال 1969، ارزیابــی آثــار محیــط زیســتی1 ایــن 
ــی اجتماعــی  ــود، پژوهش هــای جــدی ارزیاب ــرار گرفتــه ب پروژه هــا در دســتورکار ق
از ســال 1981 و بــا پــروژۀ بــزرگ »پایــش اثــرات احــداث نیــروگاه حرارتــی هانتلــی در 
زالنــد نــو، پــای تحلیل هــای اجتماعــی را جدی تــر از قبــل بــه پروژه هــای توســعه ای 
بــاز کــرد« )تیلــور و دیگــران، 1392: 17-19(. در همیــن رابطــه، توســعه پایــدار2 بــه عنــوان 
ــی،  ــی و فرهنگ ــرات اجتماع ــی تأثی ــای ارزیاب ــداف پروژه ه ــن اه ــی از اصلی تری یک
رابطــۀ تنگاتنگــی بــا ســرمایۀ اجتماعــی دارد؛ بــه طــوری کــه هــم خــود بــرای اجرایی 
شــدن، متکــی بــه ســرمایۀ اجتماعــی اســت و هــم در صــورت تحقــق، ســبب ارتقــای 
ســرمایۀ اجتماعــی خواهــد شــد. بــا ایــن تعریــف از توســعۀ پایــدار می تــوان از جنبــۀ 

1- Environment Impact Assessment (EIA)
2- Sustainable Development
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ت در منطقه 12 شهرداری تهران
ث بوستان سادا

ت اجتماعی احدا
بوستان به مثابه حوزۀ عمومی: ارزیابی تأثیرا

ارتباطــات میــان انســان ها بــه ایــن مقولــه نگریســت. »توســعۀ پایــدار، تأیید ایــن نکته 
اســت کــه انســان بــودن فقــط بــه واســطۀ در کنــار دیگــران بــودن امکان پذیــر اســت 
و ایــن مســتلزم تقویــت و بــه کارگیــری ســرمایۀ اجتماعــی اســت« )فاضلــی، 1391: 41(.

ــا یکدیگــر، نیازمنــد فضایــی مشــترکند. ایــن  انســان ها بــرای برقــراری ارتبــاط ب
فضــای مشــترک کــه در نظریه هــای فیلســوف و جامعه شــناس بــزرگ انتقــادی، یورگن 
هابرمــاس1، حــوزۀ عمومــی نامیــده می شــود، بســتری آزاد بــرای ایجــاد ارتبــاط میــان 
افــراد جامعــه اســت. از دیــد هابرمــاس، »شــکل گیری حــوزۀ عمومــی2 بورژوایــی، عمدتاً 
ــی،  ــا، ســالن های ادب ــت قهوه خانه ه ــه مرکزی ــی ب ــول گســترش فرهنــگ بورژوای معل
 انجمن های روشــن فکری و رســانه های گروهی اســت« )جالیی پــور و محمــدی، 1392: 244(. 
حــوزۀ عمومــی می توانــد پــارک و بوســتان، انجمن هــای داوطلبانــه، میادیــن میــوه و 
تره بــار، کافی شــاپ، قهوه خانــه و بــه طــور کلــی هــر فضایــی باشــد کــه افــراد جامعــه 
در آن بــا یکدیگــر روبــه رو شــده، بــه تعامــل می پردازنــد. از آنجــا کــه فضاهــای عمومــی 
ــه نــوع خــود، در عیــن برقــراری بســتر ارتباطــات میــان انســان ها و ارتقــای  بســته ب
ســرمایۀ اجتماعــی، ســبب افزایــش روحیــۀ شــادی و نشــاط می شــوند و محلــی بــرای 
ــا ســاختمان های  ــد، احــداث آنهــا در کالن شــهر3هایی کــه ب ــات فراغت ان گــذران اوق

عمــودی و رشــد فردگرایــی4 توســعه یافتــه، ضــروری بــه نظــر می رســد.
بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون نــرخ جمعیــت شــهرها و نیــاز بیشــتر بــه فضاهــای 
فرهنگــی و تفریحــی و همچنیــن در نظــر داشــتن فضــا و امکانــات محــدود بافت هــای 
قدیمــی شــهر تهــران و به ویــژه محلــۀ دروازه شــمیران، مســئله اصلــی معطــوف بــه 
پــروژۀ احــداث بوســتان ســادات، کمبــود فضــای ســبز و فضــای فرهنگــی در منطقــه 
بــوده اســت. پــروژۀ احــداث بوســتان ســادات، از جملــه اقداماتــی اســت کــه می توانــد 
ضمــن افزایــش ســرانۀ فضــای ســبز و بــه دنبــال آن افزایــش زیبایــی بصــری، ســبب 
افزایــش احســاس تعلــق محلــه ای، جلوگیــری از مهاجرت هــای اجبــاری و ســفر های 
درون شــهری بــه مناطــق دیگــر بــرای دســتیابی بــه امکانــات مشــابه، تبدیــل بــه یــک 
حــوزۀ عمومــی شــود. بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود، نقشــه های اولیــه ای بــرای ایــن 
ــه  ــار و فودکــورت5 ب ــازار میــوه و تره ب مــکان تهیــه شــده و کاربری هــای بوســتان، ب

عنــوان گزینه هــای مدنظــر مدیریــت شــهری، پیشــنهاد شــده اســت. 
ــب مختلــف طــرح،  ــۀ حاضــر ایــن اســت کــه پــس از بررســی جوان هــدف مقال
ــۀ  ــا ارائ ــن مــکان همــراه ب ــرای احــداث ای ــن مــدل ب ــن و بهینه تری پیشــنهاد بهتری

1- Habermas
2- Public Sphere
3- Metropolis
4- Individualism
5- Food Court
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ــا تأکیــد بــر اهمیــت  ــا کمتریــن اثــرات ســوء فرهنگــی و اجتماعــی را ب کاربســت ب
حــوزۀ عمومــی داشــته باشــد.

مروری بر تحقیقات پیشین
تحقیقــات داخلــی را می تــوان در دو حــوزۀ پژوهش هایــی بــا موضــوع ارزیابــی تأثیرات 
اجتماعــی و فرهنگــی بوســتان ها )مؤسســه فرهنگــی هنری کانون رشــد مدرســه فــردا، 1391؛ 
ــی،  ــور گتاب ــادری، 1382؛ حبیب پ ــر، 1389؛ برغمــدی، 1390؛ ق ــگ و هن ــران فرهن مؤسســه مدی
1390؛ غالمرضــا کاشــی و امیــدی حســین آبادی، 1395؛ عقیلــی، 1389؛ آقابابــا، 1389 و صالحی فرد 
ــر و  ــهری )پورجعف ــی ش ــای عموم ــوزۀ فضاه ــی در ح ــزاده، 1386( و پژوهش های و علی

پورجعفر، 1393؛ رفیعیان و دیگران، 1391 و سلطانی و نامداریان 1390( تقسیم بندی کرد. 
مطالعــات نام بــرده دربــاره بوســتان ها، افزایــش ســرانه فضای ســبز، کاهــش آلودگی 
هــوا، افزایــش فضــای ورزش شــهروندان، ارتقــای ســطح ســالمت روانــی، افزایــش حس 
تعلــق محلــه ای و کاهــش ســفرهای درون شــهری را از پیامدهــای مثبــت پارک هــا و 
بوســتان ها دانســته و کاهــش امنیــت گروه هــای در معــرض آســیب، جرم خیــز بــودن 
فضاهــای بوســتان ها، محــل خریــد و فــروش مــواد مخــدر، افزایــش ترافیک، مشــکالت 
محیط زیســتی و بهداشــتی، عــدم بازدهــی اقتصــادی، مخروبــه رها شــدن فضــا پیــش 
از اتمــام پــروژه و جابه جایــی فضایــی انحرافــات را از پیامدهــای منفــی بوســتان ها نــام 
برده انــد. ضمــن آنکــه برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی و اجتماعــی، راه انــدازی رســتوران 
و بوفــه، احــداث ســرای محلــه، در نظــر گرفتــن پارکینــگ، تأمیــن روشــنایی کافــی، 
تأمیــن امنیــت بــه وســیله نیــروی انتظامــی و نگهبــان، مکان یابــی صحیح بــرای احداث 
بوســتان، در نظــر گرفتــن فضــای ســبز بــه مثابۀ فضــای عمومــی، مشــارکت دادن مردم 
در محافظــت از بوســتان، ایجــاد کاربری هــای جدید و نیازســنجی و نظرســنجی از اهالی 

محــالت در زمینــه بوســتان را بــه عنــوان راه کار ذکــر کرده انــد. 
در زمینــه تحقیقــات مربــوط بــه فضــای عمومــی نیــز تحقــق بیشــتر مؤلفه هــای 
توســعۀ پایــدار، ایجاد بســتری بــرای تعامالت اجتماعــی و گفت وگو و عقالنیــت ارتباطی 
و کاهــش ســفرهای درون شــهری بــه عنــوان پیامدهــای مثبــت و مکان یابــی نامناســب، 
نبــود امنیــت، هژمونــی فرهنگ هــای آســیب زننده، تعامــالت ناصحیــح و زیان بــار بــه 
عنــوان پیامدهــای منفــی و همچنیــن احیــای معمــاری بازارهــا و تیمچه هــای قدیمــی، 
اســتفاده از ســبک معمــاری ایرانــی- اســالمی، کارایی و تناســب فضا با محیــط پیرامونی 
و فراهــم آوردن راهــی بــرای افزایــش تعامــالت اجتماعــی، بــه عنــوان راهــکار پیشــنهاد 

شــده اند.
دربــارۀ اهمیــت و تأثیــرات احــداث بوســتان در ارتبــاط بــا مســئله مقالــه یعنــی 
ــه مطالعــات  ــوان ب ــه حــوزه عمومــی، در تحقیقــات خارجــی می ت ــه مثاب بوســتان ب
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گوبســتر1 )1998(، کورپــال و همــکاران2 )2002(، کــو3 )2001( و کارینچیــن4 )2004 
و 2006( اشــاره کــرد.

گوبســتر در مطالعــه ای دربــاره پــارک وارن در شــیکاگو بــه ایــن نتیجه رســیده که 
ایــن بوســتان در زمینــه خدمت رســانی و فراهــم کــردن بســتری بــرای فعالیت هــای 
گروهــی و اجتماعــی از راه تعامــل اعضــای گروه هــای قومــی محلــه موفــق بوده اســت. 
کورپــال و همــکاران بــه تأثیــرات فضــای ســبز بــر تجربــۀ احیا کننــده و خود تنظیمــی 
و ترجیحــات مــکان نــزد کــودکان فنالنــدی پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
کــه یک ســوم از کــودکان از مکان هــای ایــده آل خــود بــرای تحــرک و خود تنظیمــی 
اســتفاده می کننــد. در ادامــه می تــوان بــه پژوهــش کــو بــا موضــوع شــیوۀ مواجهــه 
بــا فقــر و دسترســی بــه فضــای ســبز عمومــی در محــالت فقیــر اشــاره کــرد کــه بــر 
اســاس آن، افــرادی کــه بــه برخــی ســبزینگی ها دسترســی داشــته اند، در مدیریــت 
امــور زندگــی خــود نســبت بــه کســانی کــه تعامــالت زندگــی آنهــا در محیط هــای 
ــوده، مشــخصاً قــدرت بیشــتری داشــته اند. کارینچیــن هــم در دو مطالعــه  بســته ب
)2004 و 2006(، برخــی از الگوهــای زنــان را بــرای فعالیــت فیزیکــی در پارکــی در 
نیویــورک بررســی کــرده و دریافتــه اســت کــه فضــای فیزیکــی ایــده آل بــرای زنــان نه 
فقــط بــا تمریــن فیزیکــی، بلکــه بــا مؤلفه هــای زیباشناســی همــراه اســت و حضــور 
دیگــران و شــانس مالقــات در پــارک، باعــث ایجــاد احســاس حمایــت اجتماعــی و 

تأییــد در دراز مــدت می گــردد )ر. ک: قــادری، 1393(.

چارچوب نظری
امروزه روند ســریع شهرنشــینی5 و تغییرات چشــمگیر در مطالبات اجتماعی و اقتصادی 
ــه  ــهر ب ــق کالن ش ــژه در مناط ــهری به وی ــت ش ــنتی مدیری ــای س ــار رویه ه در کن
نامعادالتــی دامــن زده اســت کــه تقلیــل ســرمایۀ اجتماعــی، کاهــش اعتمــاد اجتماعی 
و تهدیــد رفــاه، رضایت منــدی و امنیــت، تنهــا بخشــی از برون دادهــای آن محســوب 
می شــود و ایــن در وضعیتــی اســت کــه مدیریت هــای مناطــق کالن شــهر بــرای جبران 
کمبودهــای ناشــی از عقــب  مانــدن از فراینــد توســعۀ پایــدار و نیــز بــرای مقابلــه بــا 
روندهــای پیــِش رو، ملــزم بــه در پیــش گرفتــن اقدامــات توســعه ای وســیعی هســتند 
کــه می توانــد وضعیــت زندگــی مــردم را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار دهــد )ســرور و 
امینــی، 1392: 21(. در نتیجــۀ ایــن تأثیــرات، رویکردهــای مختلــف توســعۀ شــهری، از 

1- Gobster
2- Korpela & et al
3- Kuo
4- Krenichyn
5- Urbanization
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زوایــای گوناگــون، راه حل هایــی را بــرای کنتــرل ایــن تأثیــرات پیشــنهاد می دهــد. »بــه 
ــن اراضــی و  ــن رفت ــون و از بی ــه و پیرام ــه ســمت حوم ــی شــهر ب ــوازات رشــد افق م
محیط زیســت طبیعــی اطــراف شــهر، برخــی فضاهــا درون شــهرها رهــا شــده و از رونــد 
ــد. ایــن فضاهــای رهاشــده کــه در ادبیــات نوشــهرگرایی1، ســطوح  توســعه بازمانده ان
ــه ســبب اســتقرار  ــه ب ــد ک ــث دارای اهمیت ان ــده می شــود، از آن حی ــزا2 خوان میان اف
درون شــهرها از تأسیســات، تجهیــزات زیرزمینــی و روزمینــی و دسترســی مناســب بــه 

مراکز خدماتی شهرها و... بهره مندند« )رفیعیان و آرام، 1395: 65(.
ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در ســه مقطــع زمانــی )پیــش از اجــرا، در حیــن اجــرا 
و پــس از اجــرا( انجــام می گیــرد. »مطلــوب آن اســت کــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، 
قبــل از آغــاز تغییــرات صــورت گیــرد. کمیتــۀ بین ســازمانی3 نیــز بــر انجــام شــدن اتــا 
ــد  ــعه تأکی ــای توس ــا و طرح ه ــت ها، برنامه ه ــرای سیاس ــزی و اج ــل از برنامه ری قب
دارد« )فاضلــی، 1391: 81(. بــه عقیــدۀ بــارج، »شــناخت پــروژه پیــش از اجــرا، بــه افــراد 
ــرای هزینه هــای حداقلــی و منافــع حداکثــری  و اجتماعــات امــکان می دهــد کــه ب

برنامه ریــزی کننــد« )بــارج، 1391: 40(.
نظرهــای دورکیــم4 دربــاره انســجام ارگانیــک و ارتباطــات میــان انســان ها، راه گشــای 
بســیاری از نظریه هــای پــس از خود بوده اســت. انســجام ارگانیک و شــیوۀ نویــن ارتباطات 
بــه گونــه ای کــه دورکیــم بــرای دوران مــدرن تصویــر کــرده بــود، پیــش نرفــت و شــهر نه 
بــا تراکــم معنــوی و ظهــور مــدل نویــن ارتباطــات میــان انســان ها که با شــیوه ای توســعه 
یافــت کــه بعدهــا متفکران مکتب انتقــادی را متوجــۀ مدلی از توســعه و تغییرات فرهنگی 

کــرد کــه تــوده ای شــدن و صنعتــی شــدن فرهنــگ، ویژگــی بــارز آن بود.
ــن حقیقــت اســت کــه  ــود: »افزایــش تقســیم کار، نتیجــه ای دورکیــم معتقــد ب
قطاع هــای اجتماعــی، فردیــت خــود را از دســت می دهنــد و دیوارهایــی کــه آنهــا را 
از هــم جــدا می کننــد، نفوذپذیرتــر می شــود و همدســتی و باهمــی خاصــی مابیــن 
عوامــل گوناگــون پیــش می آیــد کــه شــالودۀ اجتماعــی بــر اثــر آن بــا آزادی تمــام 
می توانــد ترکیــب تــازه ای بیابــد... . از نظــر او، شــهرها همیشــه نتیجــۀ نیــازی هســتند 
کــه افــرادی را بــه تماس هــای هرچــه نزدیک تــر بــا هــم تشــویق می کنــد. شــهرها، 
جاهایــی هســتند کــه در آنهــا تــوده اجتماعــی، نیرومندتــر از جاهــای دیگــر بــا هــم 
ــر تعــداد و وسعتشــان افــزوده  ــی ب ــرار می کنــد. پــس شــهرها در صورت ارتبــاط برق

ــاال رود« )دورکیــم، 1369: 275(. می شــود کــه تراکــم معنــوی ب

1- New Urbanism
2- Endogenous Development
3- Interorganizational Commitee
4- Emile Durkheim
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عاقبــت چنیــن توســعه ای، چیــزواره شــدن1 فرهنــگ و ارتباطــات میــان انســان ها 
و ســلطۀ ســاختارهای حاکــم بــر انســان ها خواهــد بــود. بــه تدریــج بــا صنعتــی شــدن 
جوامــع، توجــه نظریه پــردازان توســعه بــه مؤلفه هــای مغفول مانــدۀ توســعه همچــون 
ارتباطــات میــان انســان ها، محیط زیســت و منابــع معطــوف شــد و روابــط انســانی، 
جایــگاه ویــژه ای در میــان نظریه هــای توســعه بــاز کــرد. هابرمــاس بــا نظریــۀ کنــش 
ــه نمــود. حــوزۀ عمومــی واقعــی  ارتباطــی، تعریــف جدیــدی از حــوزۀ عمومــی ارائ
مــورد نظــر وی کــه تاحــدودی آرمانــی اســت، بایــد تحــت تأثیــر مشــارکت مــردم بــه 

مرحلــه ای برســد کــه بتوانــد پیوســته خــود را بازتولیــد کنــد. 
هــر چنــد رســانه های همگانــی در دوران ســرمایه داری بــه ابــزار ســلطه بدل شــده 
و مراکــز تفریحــی و تجــاری بــزرگ، محیطــی بــرای از خود بیگانگــی2 عامــه فراهــم 
ــاکت کننده،  ــر س ــادی از تأثی ــردازان انتق ــن، »نظریه پ ــده فریدم ــه عقی ــد و ب کرده ان
ســرکوبگر و خرفت کننــده ایــن فرهنــگ بــر مــردم هراســانند« )ریتــزر3، 1388: 204(، 
بــا وجــود ایــن هابرمــاس هنــوز بــه آینــدۀ ارتباطــات انســانی امیــدوار اســت: »عناصــر 
ــوع عمــل ارتباطــی معاصــر پیــدا کــرد«  ارتبــاط تحریف نشــده را می تــوان در هــر ن
ــاً منفــی نیســتند و  ــن ســاختارها تمام )همــان: 213(. طبــق نظرهــای هابرمــاس، ای

ــرای رشــد فرهنگــی و ارتباطــی انســان ها بــدل شــوند. ــه بســتری ب می تواننــد ب
تحلیــل زیمــل از فرهنــگ مــدرن، نشــان دهندۀ خصیصــۀ ناشــناس حیــات مدرن 
اســت. نقطــه شــروع زیمــل ایــن اســت کــه بــرای اینکــه کنــش متقابــل میــان افــراد 
شــهری ممکــن شــود، آنهــا نیازمنــد داشــتن حداقلــی از اطالعــات از یکدیگرنــد. بــا 
وجــود ایــن هــر کــس تــالش می کنــد اطالعاتــی را دربــاره دیگــران بــه دســت آورد و 
از ایــن رو اغلــب اطالعاتــی کــه دیگــران از او دریافــت می کننــد، کنترل شــده اســت 
)بــرت، 1388: 144(. گافمــن4 و میــد5 از تأثیــرات متقابــل انســان ها بــر تلقــی دیگــران 
از خــود و کنتــرل آنهــا بــر اطالعاتــی می گوینــد کــه انســان از طریــق نــوع کنــش و 
رفتارهــای خــود بــه دیگــران می دهــد. »گافمــن، دیــدگاه مشــابهی را ارائــه می کنــد؛ 
افــراد، خودشــان را دائمــاً مــورد بازبینــی قــرار می دهنــد، خودشــان را مهــار می کننــد 
و شــیوه های رفتــاری خاصــی را دنبــال می کننــد« )همــان(. بــه عقیــدۀ او، انســان ها 
در عرصــۀ عمومــی، بازیگرانــی هســتند کــه بــا توجــه بــه تلقــی و واکنــش حضــار در 

نحــوۀ بــازی خــود تجدیدنظــر می کننــد.
از ســوی دیگــر، طبــق رویکــرد جدیــد توســعۀ شــهری بــا عنــوان توســعۀ پایــدار 

1- Chosification
2- Alienation
3- Ritzer
4- Goffman
5- Mead
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شــهری، »توســعۀ شــهرها فقــط بایــد درون پهنه هــا و گســتره های موجــود شــهری 
محقــق گــردد. بــر ایــن اســاس نگــرش بــه محــالت قدیمی نــه تنها بــه عنــوان یادمان 
فرهنــگ و تاریــخ گذشــته قلمــداد می گــردد، بلکــه بهتــر از اینهــا بــه عنــوان یــک 

ســرمایۀ محلــی مطــرح می شــود« )حبیبــی و مقصــودی، 1381: 172(. 
در همیــن راســتا »توســعۀ میان افــزا یــا توســعه از درون در حقیقت نوعی از توســعه 
اســت کــه برخــالف ســایر سیاســت های توســعۀ شــهری در بســتر شــهر موجــود و 
ــا حضــور ســاکنان و شــهروندان و واحدهــای همســایگی صــورت می پذیــرد. ایــن  ب
نــوع از توســعه دارای ابعــاد قــوی اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و زیســت محیطی 
اســت« )رفیعیــان و آرام، 1395(. بــه عبــارت دیگــر، توســعه میان افــزا یــا توســعۀ درون زا، 
شــکلی از توســعۀ شــهری اســت کــه روی زمین هــای متروکه و رهاشــده و بالاســتفادۀ 
ــه نقــل  ــر و فرانــک1 ب داخــل محــدودۀ بافــت موجــود شــهرها شــکل می گیــرد )فالکون
از رفیعیــان و آرام، 1395: 89( کــه ویژگی هــای اصلــی ایــن نــوع از توســعه عبارتنــد از: 
»زیســت پذیر کــردن مســکن، مغــازه ، محــل کار و ســایر امکانــات موجــود؛ اســتفاده 
ــه  ــکان و دولت هــای محلــی مقــرون ب ــرای مال ــه ای کــه ب ــه گون مجــدد از امــالک ب
ــع طبیعــی اطــراف مادرشــهرها؛ باززنده ســازی ســایت ها  صرفــه باشــد؛ حفــظ مناب
و ســاختمان های تاریخــی؛ اســتفاده از اختــالط کاربــری و تنــوع اجتماعــی در خلــق 

ــودن« )آرام، 1388: 37(.  ــاس ب ــور و پیاده مقی ــالت و پیاده مح مح
ــی از  ــه ترکیب ــد ک ــق می کن ــی را خل ــالت و بخش های ــعه، مح ــوع توس ــن ن ای
ــگ،  ــن پارکین ــه ضمــن در نظــر گرفت ــا را شــامل می شــود ک ــا و درآمده کاربری ه
ــبزراه ها و  ــا، س ــد: »پیاده راه ه ــاص می ده ــاده اختص ــه پی ــود را ب ــه خ ــده توج عم
ــا و ادارات  ــات و پارک ه ــدارس، خدم ــه م ــا را ب ــل، خانه ه ــتم های حمل ونق سیس
متصــل می کنــد. بــر اســاس ایــن طراحــی، توســعۀ میان افــزای موفــق قــادر اســت 
ــک  ــد. ی ــری را ایجــاد کن ــد امن ت ــای تجــاری و مناطــق خری ــا محــالت، بخش ه ت
ــه  ــد ک ــاد می کن ــن را ایج ــای زمی ــی از کاربری ه ــق، بافت ــزای موف ــعۀ میان اف توس

ــان و آرام، 1395: 80(. ــت کننــد« )رفیعی یکدیگــر را حمای
از مزایــای توســعۀ میان افــزا می تــوان بــه تجدیــد حیــات اجتماعــی محــالت درونــی 
ــبز و  ــد، حفاظــت از اراضــی س ــای کار و خری ــار محل ه ــراد در کن ــتقرار اف شــهرها، اس
جلوگیــری از رشــد پراکنــدۀ شــهر، ایجــاد فرصت هــای جدیــد در بخــش مســکن، ارتقای 
ــاخت های  ــعۀ زیرس ــۀ توس ــی در هزین ــالت، صرفه جوی ــای مح ــرمایه ها و دارایی ه س
جــدی، کاهــش زمــان و هزینــۀ ســفرهای درون شــهری و احیــای اقتصادی مراکــز داخلی 

شــهرها اشــاره کــرد )رفیعیــان و دیگــران، 1389: 49(. 
پروژه هــای توســعۀ میان افــزا در عیــن داشــتن مزایــای فــراوان بــه علــت 
1- Falconer & Frank
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ــط،  ــای مختل ــترده ای از کاربری ه ــب گس ــتن ترکی ــودن و داش ــاس ب کوچک مقی
پیچیده تــر و چالش برانگیز ترنــد. برخــی از موانــع و چالش هــای پیــِش روی 
توســعۀ میان افــزا را می تــوان چنیــن برشــمرد: »مشــکالت اجتماعــی سیســتماتیک 
جامعــه، مخالفــت جامعــه، عــدم تمایــل دولــت محلــی، قوانین ســاخت و ســاز، قوانین 
منطقه بنــدی، مالکیــت زمیــن، احیــای زمین هــای قهــوه ای1، بازدارنده ها و مشــکالت 
ــل از  ــه نق ــر ب ــد و پروســه های اداری صــدور مجــوز« )ویل ــۀ تولی ــش هزین ــی، افزای مال

ــان و آرام، 1395: 66(. رفیعی
ــزا  ــروژۀ میان اف ــک پ ــرای احــداث ی ــن ب ــل مشــترک در انتخــاب زمی ســه عام

ــود دارد: وج
1. »زمین های خالی یا کمتر مورد بهره برداری قرار گرفته

2. زمین های خالی و بی استفاده در میان سطوح ساخته شده شهری
ــات شــهری ماننــد شــبکه های  3. قطعــات زمیــن برخــوردار از خدمــات و امکان

ــرق و...« )همــان( آب، فاضــالب، ب
ــع و چالش هــای پیــِش روی توســعۀ  ــرای از میــان برداشــتن موان ــی ب راه کارهای
میان افــزا در نظریه هــای مربــوط بــه ایــن شــکل از توســعه آمــده اســت کــه از آن جمله 
ــع  ــان برداشــتن موان ــه »ایجــاد انگیــزه و جلــب نظــر توســعه گران، از می ــوان ب می ت
قانونــی و رویه هــای پیچیــدۀ اداری، کســب حمایــت و پشــتیبانی ســاکنان محــالت، 

شناســایی مکان هــای مطلــوب بــرای توســعه میان افــزا و...« )همــان( اشــاره کــرد.
ــه نظریه هــای یادشــده در حوزه هــای جامعه شناســی و شهرســازی،  ــا توجــه ب ب
چارچــوب مفهومــی پژوهــش حاضــر را می تــوان چنیــن توضیــح داد کــه محــدودۀ 
فعلــی گاراژ خورشــید، ســال ها رهــا شــده و در حــال حاضــر فاقــد کاربــری اســت و 
بــه دلیــل کاربــری قبلــی زمیــن و تــردد ماشــین ها در آن )نشــت روغــن، بنزیــن و...(، 
احتمــال آلــوده بــودن خــاک آن وجــود دارد. همچنیــن گاراژ خورشــید در مرکــز شــهر 
و در میــان کاربری هــای دیگــر قــرار داشــته، بــه تأسیســات زیربنایــی دسترســی دارد. 
بــا ایــن توصیفــات، پــروژۀ بوســتان ســادات را بــا رویکــرد توســعۀ میان افــزا بررســی 
خواهیــم کــرد. بدیهــی اســت بــا اتخــاذ ایــن رویکــرد، چندکاربــری شــدن پــروژه و 

لــزوم ایجــاد کاربری هــای مختلــط بررســی خواهــد شــد.
کاربری هــای پیشــنهادی معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری منطقــه 12 تهران، 
ســاخت بوســتان، احــداث بــازار میــوه و تره بــار و همچنیــن ســاخت فودکــورت بــوده 
اســت. عــالوه بــر ایــن بــه دلیــل موقعیــت تاریخــی و یکــی از دروازه هــای تاریخــی 
تهــران قدیــم بــودن مــکان یادشــده، می تــوان کاربــری تاریخــی و گردشــگری پــروژه 

را نیــز مدنظــر قــرار داد.
1- سطوحی که به هر دلیلی از جریان توسعه بازمانده و بالاستفاده مانده اند.



22

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

بــا رویکــرد فضاهــای شــهری بــه مثابــه حــوزه عمومــی می تــوان گزینه هــای پیــِش 
ــرای ارتباطــات آزاد، شــکل گیری پیوند هــای  رو را بررســی و امــکان ایجــاد بســتری ب
ــل را کــه در فضاهــای  ــر مؤلفه هــای کنــش متقاب ــه ب ــا تکی ــد، فرهنگ ســازی ب جدی
عمومــی شــکلی می گیــرد، بــا در نظــر گرفتن شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی منطقه 12 
تهــران و محلــۀ دروازه شــمیران بررســی کــرد. هــدف، بررســی امکان ســنجی تأثیــرات 
متقابــل ســاختار و کنشــگران در آینــده بــر یکدیگــر و امکان ســنجی بازتولید یــک حوزه 
عمومــی مطلــوب بــا ویژگی هــای توســعۀ پایــدار و ارتقــای ســرمایۀ اجتماعــی محلــه 

دروازه شــمیران منطقــه 12 شــهر تهــران بــوده اســت.

روش شناسی پژوهش
روش تحقیــق ایــن پژوهــش، توصیفــي، پیمایشــي و میداني اســت. توصیــف ذی نفعان 
بــه وســیله داده هــای پژوهــش انجــام گرفتــه و چــون اطالعــات بــه دســت آمــده از 
دیدگاه هــا، باورهــا، نظرهــا و رفتارهــاي ذی نفعــان و کارشناســان نشــأت مي گیــرد، 
پیمایشــي و بــه دلیــل اینکــه پیمایــش از طریــق حضــور در محــل فعالیــت اقتصــادي 

و سکونت ذی نفعان انجام گرفته، میداني است. 
اطالعــات ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از دو روش اســنادی و میدانــی گردآوری شــده 
اســت. بــرای تشــکیل پروفایــل اطالعاتــی پــروژه، ابتــدا بــه بررســی اســناد موجــود 
دربــاره محلــه و موقعیــت پــروژه پرداختــه شــده و پــس از آن بــا انجــام مصاحبه هــای 
عمیــق اطالعــات تدقیــق شــده اســت. ســپس بــرای گــردآوری اطالعــات مــورد نیــاز 
ــاخت یافته  ــای نیمه س ــنامه و مصاحبه ه ــزار پرسش ــا اب ــش ب ــروژه از روش پیمای پ

اســتفاده شــده اســت.
بــا توجــه بــه جامعــه آمــاری 33297 نفــری )جمعیــت محلــه دروازه شــمیران( و با 
اســتفاده از فرمــول کوکــران بــا ضریــب اطمینــان 95%، حجــم نمونــه 387 بــه دســت 
می آیــد کــه بــر اســاس مطالعــات کیفــی و اکتشــافی اولیــه، پرسشــنامه ای طراحــی 
شــده و نمونه گیــری بــه صــورت تصادفــی انجــام شــده و اطالعــات بــه دســت آمــده، 
بــا نرم افــزار SPSS تحلیــل شــده اســت. همچنیــن مســئوالن و مدیــران مرتبــط بــا 
طــرح در منطقــه 12 نیــز بــرای مصاحبــه در نظــر گرفتــه شــده اند کــه تعــداد ایــن 

افــراد بــا معیــار بــه اشــباع نظــری رســیدن بــه تعــداد یــازده نفــر رســیده اســت. 

یافته ها
در ایــن بخــش، پــس از اشــاره بــه زمینه هــای اجتماعــی پــروژه و شناســایی نیازهــای 
محلــۀ دروازه شــمیران بــه نظرهــای پاســخگویان دربــارۀ احــداث پــروژه و جانمایــی 

آن و همچنین اولویت برآوردهای پروژه پرداخته شده که در ادامه آمده است.
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ت در منطقه 12 شهرداری تهران
ث بوستان سادا

ت اجتماعی احدا
بوستان به مثابه حوزۀ عمومی: ارزیابی تأثیرا

معرفی پروژه و زمینه های اجتماعی آن
ــۀ  ــایگی نیم ــای همس ــی از واحد ه ــه، بخش ــورد مطالع ــش م ــت پوش ــدودۀ تح مح
جنوبــی محلــۀ دروازه شــمیران در ناحیــه 6 منطقــه 12 اســت. این محــدوده، قطعه ای 
بــا مســاحت تقریبــی 2012 مترمربــع اســت کــه از جنــوب به محــور همایــون ناطقی، 

از شمال به محور سادات و از شرق به محور زرین خامه منتهی شده است. 
محلــۀ دروازه شــمیران بــه عنــوان یکــی از محالت تاریخی شــهر تهران کــه از دورۀ 
قاجــار به جــا مانــده اســت، اکنــون بــه عنــوان محلــه 6 از ناحیــه 6 منطقــه 12 شــهر 
تهــران در نظــام سلســله مراتب تقســیمات شــهری شــهر تهــران قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن محلــه از شــمال بــه خیابــان انقــالب، از شــرق بــه خیابــان 17 شــهریور، از جنــوب 

بــه خیابــان مجاهدیــن اســالم و از غــرب بــه خیابــان ابن ســینا محــدود می شــود.
طبــق آمــار طــرح ســنجش عدالــت ســال 1390 کــه شــهرداری تهــران انجــام 
داده اســت، منطقــه 12 تهــران بــا بیشــترین درصــد افــراد مبتال بــه اختــالل اضطرابی 
نســبت بــه کل مناطــق شــهر تهــران و باالتــر از حــد متوســط، بیشــترین درصــد ابتــال 
بــه افســردگی و بیشــترین درصــد اختــالل ســالمت روان و بیشــترین نــرخ نا امیــدی 
در کل شــهر تهــران را دارد و در وضعیــت نگران کننــده ای از حیــث ســالمت روان و 

ســالمت اجتماعــی اســت.
جدول شمارة 1: شاخص های سالمت روان و سالمت اجتماعی

منطقه 12 تهران شاخص
56.32 40.52 درصد خانوارهای فاقد خودرو تسهیالت زندگی 

33.38خانوار 29.5 درصد خانوارهای دارای منزل استیجاری
34.68 22.04 درصد خانوارهای زیر خط فقر فقر
18.50 17.19 درصد چاقی افراد پانزده ساله و باالتر

21.36عوامل خطر 23.95 درصد خانوارهای مصرف کننده دخانیات
2.96 1.66 درصد خانوارهای دارای فرد معتاد

*46.57 37.04 درصد افراد مضطرب پانز ده ساله و باالتر

سالمت روان
43.54 26.48 درصد جسمی سازی در افراد پانزد ه ساله و باالتر
29.70 26.48 درصد اختالل کارکرد اجتماعی در افراد پانزد ه ساله و باالتر

*47.55 35.63 درصد افراد پانز ده ساله و باالتر مبتال به افسردگی
*51.73 40.35 درصد افراد پانز ده ساله و باالتر دارای اختالل سالمت روان
*42.39 32.62 درصد افراد نا امید سالمت اجتماعی

جــدول بــاال نشــان می دهــد کــه درصــد افــراد دارای اضافــه وزن در منطقــه 12 
باالتــر از متوســط کل تهــران اســت کــه مؤیــد فعالیــت فیزیکــی کمتــر و نیــاز ضروری 
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بــه دسترســی بــه فضاهــای ورزشــی و تشــویق به اســتفاده از آنهــا در این منطقه اســت.
از حیــث تســهیالت زندگــی، درصــد خانوار هــای فاقــد خــودرو در ســال 1390 
باالتــر از متوســط شــهر تهــران اســت کــه ایــن آمــار نیــز مؤیــد لــزوم دسترســی بــه 
امکانــات بیشــتر درون منطقــه اســت. در پژوهشــی کــه وریــج کاظمــی و حســن پور 
در ســال 1395 و در منطقــه 12 شــهرداری تهــران بــا موضــوع »گــذران اوقــات فراغــت 
شــهروندان منطقــه 12« انجــام داده انــد، تماشــای شــبکه های تلویزیونــی در منــزل بــا 
61.2 درصــد، رفتــن بــه منــزل اقــوام و دوســتان بــا 32.7 درصــد و حضــور در مســجد 
بــا 22.3 درصــد بــه ترتیــب بیشــترین فراوانــی را در انجــام فعالیت هــای فراغتــی در 
یــک مــاه گذشــته در ایــن منطقــه داشــته اســت. همچنیــن بــه گــزارش ایــن پژوهش، 
بیشــترین فراوانــی مطابــق سرشــماری ســال 1390، مربــوط بــه گــروه ســنی جوانــان 

اســت کــه لــزوم پرداخــت بیشــتر بــه برنامه هــای فراغتــی را ایجــاب می کنــد.
ــه دروازه شــمیران در حــال حاضــر دارای ســه بوســتان ورزش، بزرگمهــر و  محل
طبیعــت )زابلــی( اســت کــه روی هم رفتــه مســاحت آنهــا 3000 مترمربــع اســت کــه 
ــه فضــای ســبز اســت و  ــه در زمین ــود شــدید محل ــدار، نشــان دهنده کمب ــن مق ای
محــالت دروازه شــمیران، ایــران و قیــام طبــق گــزارش دفتــر نوســازی بــرای رســیدن 
ــع دیگــر هســتند )ر.ک: دفتــر  ــه اســتاندارد فضــای ســبز، نیازمنــد 8334 مترمرب ب

نوســازی محــالت دروازه شــمیران، آبشــار و ایــران، 1393(.
شناســایی نیازهــای محلــۀ دروازه شــمیران: بــا نظرســنجی انجام گرفته از ســاکنان 
محلــۀ دروازه شــمیران، نیازهــای آنــان شناســایی شــد کــه در جــدول زیر آمده اســت.

جدول شمارة 2: کمبودهای محلۀ دروازه شمیران از دید پاسخگویان
مجموع اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول کمبودهای محله 

درصددروازه شمیران فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

79 303 4.5 17 75.3 286 فضای سبز
30 115 19.2 73 11.1 42 تره بار

8.68 33 4.5 17 4.2 16 پارکینگ
7.63 29 1.6 6 6.1 23 امکانات رفاهی
16.84 64 6.3 24 10.5 40 استخر
2.1 8 2.1 8 بیمارستان
2.1 8 2.1 8 سرویس بهداشتی
2.1 8 2.1 8 آتش نشانی

89.5 340 57.6 219 3.4 13 بی پاسخ
100 380 100 380 100 380 جمع
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ــه ترتیــب  ــد پاســخگویان ب ــه از دی بنابرایــن اولویــت نیازهــا و کمبودهــای محل
عبــارت اســت از: 1- فضــای ســبز و بوســتان 2- میــدان میــوه و تره بــار 3- اســتخر 
4- پارکینــگ 5- امکانــات رفاهــی 6- آتش نشــانی، بیمارســتان و ســرویس بهداشــتی.

وضعیــت اســتفادۀ پاســخگویان از امکانــات فعلــی: در ایــن قســمت، چهار پرســش 
دربــاره اســتفاده از امکانــات فعلــی از پاســخگویان پرســیده شــد کــه نتایــج زیــر بــه 

دســت آمــد.
جدول شمارة 3: وضعیت استفاده از امکانات فعلی محله

درصد پاسخ پرسش درصد فراوانی پاسخ پرسش

46.8 همیشه

آیا برای گذران 
اوقات فراغت به 
خارج از محله 

می روید؟

41.6 158 کسبه محله

خرید 
مایحتاج 

روزانه

15.8 بیشتر اوقات 8.7 33 بازار میوه و تره بار 
محله

4.5 به طور متوسط 40.8 155 بازار میوه و تره بار 
محالت مجاور

17.4 گاهی 8.9 34 سایر
15.5 اصاًل

کیفیت قیمت پاسخ

رضایت از 
محصوالت

23.9 پیاده روی

بیشترین 
فعالیت 

صرف شده در 
بوستان

12.9 8.9 همیشه
11.1 پیک نیک 40.5 13.7 بیشتر اوقات
4.5 ورزش با وسایل 33.2 42.4 به طور متوسط
22.9 بازی بچه ها 2.1 13.2 گاهی

35.3 نشستن و دیدار 
دوستان 11.3 21.8 اصاًل

ــۀ دروازه شــمیران در حــوزۀ فضــای ســبز،  ــات محل ــاال، امکان ــق جــدول ب مطاب
پاســخگوی نیــاز ســاکنان نیســت. رضایــت از قیمــت و کیفیــت محصــوالت متوســط 
ــد  ــار محــالت مجــاور خری ــوه و تره ب ــازار می ــراد از ب ــه نیمــی از اف ــک ب ــوده، نزدی ب
ــه  ــه خــارج از محل ــرای گــذران اوقــات فراغــت خــود ب می کننــد. ســاکنان اغلــب ب
می رونــد و معتقدنــد کــه محلــه، جایــی بــرای گــذران اوقــات فراغــت نــدارد. بیشــتر 
اســتفاده کنندگان از انــدک فضــای ســبز موجــود را ســالمندان تشــکیل می دهنــد و 
جوانــان تمایلــی بــه اســتفاده از ایــن فضاهــای انــدک ندارنــد و آن را غیر قابل اســتفاده 
ــد پاســخگویان،  ــتان از دی ــک بوس ــتفادۀ ی ــورِد اس ــد. بیشــترین م ــی می کنن ارزیاب
ــا، پیک نیــک و در  ــازی بچه ه ــاده روی، ب ــدار دوســتان و آشــنایان، پی نشســتن و دی

آخــر، بــازی بــا لــوازم ورزشــی درون بوســتان اســت.
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نظــر پاســخگویان نســبت بــه احــداث پــروژه و جانمایــی آن: دربــاره موافقــت مردم 
محلــه بــا احــداث و جانمایــی پــروژه و همچنیــن تناســب جانمایــی بــا کاربری هــای 
پیشــنهادی، چهــار پرســش مطــرح شــد. 77.9 درصــد افــراد دربــاره احــداث بوســتان 
کامــاًل موافــق و نزدیــک بــه 9 درصــد موافــق بودنــد. همچنین بیشــترین تطابــق برای 
ــرای احــداث فودکــورت  ــق ب ــوده، کمتریــن تطاب احــداث بوســتان در ایــن مــکان ب
تشــخیص داده شــده اســت. احــداث بــازار میــوه و تره بــار بــه طــور متوســط، مناســب 

ارزیابــی شــده اســت.
جدول شمارة 4: نظرهای پاسخگویان درباره جانمایی پروژه

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد پرسش

4.5 2.4 6.3 8.9 77.9 با احداث بوستان عمومی در محله خود موافقید؟

9.2 6.6 2.1 20.3 61.8 آیا مکان فعلی گاراژ خورشید را برای احداث 
بوستان مناسب می دانید؟

25 9.2 13.4 17.9 34.5 آیا مکان فعلی گاراژ خورشید را برای احداث 
میوه و تره بار مناسب می دانید؟

45.5 14.7 15.5 8.9 15.3 آیا مکان فعلی گاراژ خورشید را برای احداث 
فودکورت مناسب می دانید؟

ــراه ســاخت  ــه هم ــط در صــورت احــداث بوســتان ب ــری مختل ــدل کارب ســه م
بوســتان تنهــا بــه پاســخگویان پیشــنهاد شــد تــا مدلــی را کــه بیشــترین موافقــت را 
بــا آن داشــتند، انتخــاب نماینــد. بیشــترین موافقــت مربــوط بــه مــدل بوســتان بــا 93 

ــود. ــا 53.4 درصــد ب ــار ب ــازار میــوه و تره ب درصــد و مــدل بوســتان- ب
جدول شمارة 5: نظر پاسخگویان درباره مدل های پیشنهادی کاربری ها

درصد فراوانی

93 353 بوستان
53.4 203 بوستان- بازار میوه و تره بار
28.4 108 بوستان- فودکورت- بازار میوه و تره بار
15.8 60 بوستان- فودکورت
2.4 9  بی پاسخ
100 380 جمع

در مصاحبــه بــا ســاکنان و کســبه اطــراف پــروژه مشــخص شــد که برخی از کســبه 
ــه شــدت روی بافــت ســنتی و مذهبــی محلــه تأکیــد می کننــد و  ــه ســاکنان، ب و ن
عالقــه ای بــه افزایــش گســترۀ اســتفاده از امکانــات محلــه ندارنــد. همچنیــن بانــوان 
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تمایلــی بــه اســتفاده از وســایل ورزشــی موجــود و ورزش در مــأ عــام ندارنــد. کهربایی 
- مدیــر اجتماعــی ناحیــه 6 - عنــوان می کنــد کــه »حتــی بــرای وســایل بدن ســازی 
یکــی از پارک هــا، امــکان پرده کشــی را فراهــم کردیــم، ولــی بــه دلیــل بافــت ســنتی 
بــا آن مخالفــت شــد. بــا وجــود ایــن اگــر تمهیــدی بــرای محافظــت اندیشــیده شــود، 

خیلــی خوب اســت«.
 همچنیــن از پاســخگویان، دو ســؤال پرســیده شــد: 1- اگــر بوســتان بــه واســطۀ 
نمادهــای تاریخــی و فرهنگــی، دامنــۀ اســتفاده ای بیــش از ســاکنان را در برگیــرد، بــا 
ایــن موضــوع موافقنــد؟ 2- آیــا در صــورت احداث بوســتانی بــا امکانات رفاهی بیشــتر، 
ســاعات بیشــتری از اوقــات فراغــت خــود را در محلــه خواهنــد گذرانــد؟ بیــش از 70 
ــد همان طــور  ــوان می کنن ــد و عن ــا پرســش اول موافقن درصــد از پاســخ دهندگان ب
کــه آنهــا بــرای گــذران اوقــات فراغــت بــه مناطــق دیگــر می رونــد، مــردم محــالت 
دیگــر نیــز حــق دارنــد بــه ایــن دلیــل بــه محلــه آنهــا رفت وآمــد کننــد. همچنیــن 
نزدیــک بــه 90 درصــد پاســخگویان، در صــورت ایجــاد امکانــات بیشــتر در محلــه، 

عمــده اوقــات فراغــت خــود را در محلــه خواهنــد گذرانــد.
ــران  ــی و مدی ــردم محل ــان خواســت م ــه در می ــن اســت ک ــا ای ــروه ات ــه گ وظیف
شــهری، عــالوه بــر نیازســنجی بــه امکان ســنجی پــروژه بپردازنــد و امــکان یــا عــدم 
امــکان پروژه هــا را بررســی نمایــد. همان گونــه کــه در قســمت نیازســنجی اشــاره شــد، 
خواســت مــردم محلــی بــه ترتیــب اولویــت، ســاخت بوســتان، میــدان میــوه و تره بــار و 
در نهایــت فودکــورت اســت. دربــاره ســاخت بــازار میــوه و تره بــار بایــد گفــت کــه بــه 
دالیــل آلودگی هــای زیســت محیطی، ایجــاد ترافیــک در خیابــان ســادات و ناطقــی بــا 
توجــه بــه وجــود گــره ترافیکــی در انتهــای خیابــان ســادات و ناطقــی، وجــود بــازار روز 
میــوه و تره بــار در خیابــان ُطرفِــه در محلــه مجــاور )بــه فاصلــه پانصــد متــر از محــل 
پــروژه(، وجــود فروشــگاه اتــکا در نزدیکــی محلــه، وجــود بازار میــوه و تره بار شهرســتانی 
در نزدیکــی محلــه، وجــود وانت هــا و مغازه هــای فــروش میــوه در خیابــان شــکوفه در 
نزدیکــی پــروژه، وجــود بــورس مرغ در محــدودۀ پروژه، وجــود بورس آبلیمــو در محدوده 
پــروژه، نبــود فضــای کافــی و غلبــه ماهیــت میدان تره بــار بر ماهیــت بوســتان در صورت 
ســاخت، بــه دلیــل فضــای ناکافــی و از بین رفتــن کارکرد بوســتان در درازمــدت، احداث 
ایــن پــروژه امکان پذیــر نیســت. ســاخت فودکــورت نیــز بــه دلیــل تغییــر ســبک غذایی 
ســاکنان محلــه بــه فســت فود، وجــود چهــار مدرســه در اطــراف پــروژه و تأثیــر منفــی 
فودکــورت در ســبک غذایــی و زندگــی دانش آمــوزان و همچنیــن نبــود فضــای کافــی، 
نبایــد در دســتورکار مدیریــت شــهری قــرار گیــرد. بنابرایــن بــه تبــع ممکــن نبــودن 
ســاخت بــازار میــوه و تره بــار و همچنیــن فودکــورت، ســاخت پــروژه ترکیبــی ماننــد 

بوســتان- تره بــار یــا بوســتان- فودکــورت نیــز منتفــی می گــردد. 
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اولویــت برآوردهــا و تعییــن ویژگی هــای آنهــا: بــرای تعییــن اولویــت مهم تریــن 
تأثیــرات شناسایی شــده، فهرســت تأثیــرات در اختیــار کارشناســان قــرار داده شــد تــا 
بتــوان بــه طبقه بنــدی دقیق تــری بــا اســتفاده از ایــن نظرهــا دســت یافــت کــه در 
ادامــه آمــده اســت. نمره هــای ارائه شــده در طیفــی از 1 تــا 5 قابــل تفســیر اســت کــه 

1 بــه معنــای کم تریــن میــزان اهمیــت و 5 بــه معنــای اهمیــت خیلــی زیــاد اســت.

جدول شمارة 6: اولویت بندی پیامدهای برآورد شده
احتمال 

وقوع )نظر 
کارشناسان(

ماهیت 
تأثیرات گستره اثر زمان تأثیرات ماهیت

2.6 مثبت محله ای پس از اجرا رونق محله

فرهنگی و 
اجتماعی

1.4 مثبت منطقه ای پس از اجرا ایجاد اشتغال

3.7 مثبت محله ای پس از اجرا جذب جوانان به محله و برنامه های 
مفید

2.7 مثبت محله ای پس از اجرا کاهش مهاجرت ها از محله
1.2 منفی ناحیه ای پس از اجرا ایجاد تعارضات اجتماعی

3.7 مثبت ناحیه ای پس از اجرا وجود یک مکان گردشگری برای 
خانواده ها

4 مثبت محله ای پس از اجرا افزایش زیبایی بصری محله

4 منفی محله ای پس از اجرا و 
در حین آن کاهش زیبایی بصری محله

4.4 مثبت محله ای پس از اجرا وجود فضای بازی مناسب برای بچه ها
1.5 منفی محله ای پس از اجرا استفاده های نادرست از بوستان
4 مثبت محله ای پس از اجرا وجود مکانی برای گذران اوقات فراغت

3.8 مثبت محله ای پس از اجرا رونق عرصه عمومی در محله
3.2 مثبت محله ای پس از اجرا افزایش مشارکت اجتماعی
2.8 مثبت محله ای پس از اجرا ایجاد پیوندهای اجتماعی جدید
2 مثبت محله ای پس از اجرا باال بردن احساس تعلق محله ای

2.5 مثبت فرامنطقه ای پس از اجرا زنده کردن نمادهای هویتی تهران 
قدیم

3.5 مثبت فرامنطقه ای پس از اجرا تجلی هنر ایرانی در ساخت بنا و 
باغ های عمودی

3.6 مثبت محله ای پس از اجرا افزایش امنیت محله

1.5 منفی ناحیه ای پس از اجرا ورود خرده فرهنگ های جدید به 
محله

0.5 منفی ناحیه ای پس از اجرا مکانی برای قرارهای خارج از عرف 
دانش آموزان
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احتمال 
وقوع )نظر 
کارشناسان(

ماهیت 
تأثیرات گستره اثر زمان تأثیرات ماهیت

4 مثبت ناحیه ای پس از اجرا کاهش سفرهای درون شهری

محیط زیست 
و به زیستی 

فردی

4 مثبت ناحیه ای پس از اجرا افزایش سرانه فضای سبز

4 منفی محله ای پس از اجرا و 
در حین آن مشکل ترافیک و پارکینگ

3 منفی محله ای پس از اجرا و 
در حین آن

ایجاد مشکل در تردد والدین 
دانش آموزان

2.9 مثبت محله ای پس از اجرا افزایش سالمتی شهروندان

3.8 مثبت محله ای پس از اجرا کاهش قیمت امالک در فاصله 
نزدیک مکان پروژه

اقتصادی
3.8 مثبت محله ای پس از اجرا افزایش قیمت امالک در فاصله دورتر 

از مکان پروژه

نتیجه گیری
مدیریــت شــهری منطقــه 12 شــهرداری تهــران بــرای فضــای 2012 مترمربعــی در 
محلــه دروازه شــمیران، ســاخت بوســتان، میــدان میــوه و تره بــار و فودکــورت را بــه 
عنــوان ســه گزینــه پیشــنهادی مدنظــر دارد. ایــن مقالــه کوشــیده اســت تــا ضمــن 
نیازســنجی از ســاکنان محلــه، امکان ســنجی ســاخت هــر یــک از پروژه هــا را از حیــث 
پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگــی بررســی کنــد. بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود بــا توجــه 
بــه جمعیــت 33297 نفــری محلــه و اســتفاده از فرمــول کوکــران، پیمایشــی در میان 
387 نفــر انجــام گرفــت و بــا 11 نفــر از مدیــران محلــی و منطقــه ای مصاحبــه بــه 

عمل آمد.
در نیازســنجی بــه عمــل آمــده، مشــخص شــد که ســه گزینــۀ پیشــنهادی احداث 
بوســتان، میــدان میــوه و تره بــار و فودکــورت بــه ترتیــب بیشــترین نیــاز محلــه اســت، 
امــا بــا توجــه بــه فضــای کــم، امــکان ســاخت بیــش از یــک گزینــه وجــود نــدارد. 
ــه دســت  ــن نتیجــه ب ــروژه یاد شــده، ای ــس از نیازســنجی و امکان ســنجی ســه پ پ
آمــد کــه بــا توجــه بــه اهمیــت حــوزۀ عمومــی و نیــاز مبــرم محلــه دروازه شــمیران به 
آن، ســاخت بوســتان در مــکان مدنظــر بایــد نســبت بــه دو گزینــۀ دیگــر یعنــی میدان 

میــوه و تره بــار و فودکــورت در اولویــت قــرار گیــرد.
محلــه دروازه شــمیران از حیــث کمبــود فضــای ســبز، نیــاز مبرمــی بــه ســاخت 
بوســتان دارد. امــا نکتــۀ مهم تــر، توجــه بــه لــزوم حــوزۀ عمومــی اســت، زیــرا توســعۀ 
پایــدار، رابطــۀ تنگاتنگــی بــا ســرمایۀ اجتماعــی دارد؛ ســرمایه ای کــه در آن، ارتبــاط 
ــن ارتباطــات اغلــب در صــورت  ــگاه مهمــی پیــدا می کنــد. ای ــان انســان ها، جای می
وجــود مکان هایــی در شــهر صــورت می گیــرد کــه یکــی از ایــن مکان هــای شــهری، 
بوســتان اســت. بــه عبــارت دیگــر، بوســتان می توانــد بــه مثابــه حــوزه عمومــی در نظر 
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گرفتــه شــود. در نتیجــه ایجــاد حــوزه عمومــی در راســتای گــذران اوقــات فراغــت، 
ــش  ــه افزای ــش ارتباطــات انســانی منجــر ب ــه نشــاط و شــادی، افزای ــش روحی افزای
مشــارکت و ســرمایۀ اجتماعــی و در نهایــت موجــب توســعۀ پایــدار شــهری خواهــد 
شــد. بنابرایــن ســاخت بوســتان ســادات را نــه تنهــا از ایــن جهــت کــه فقــط پاســخی 
بــه نیــاز کمبــود فضــای ســبز در محلــه دروازه شــمیران اســت، بلکــه بایــد از حیــث 

نیــاز محلــه بــه حــوزه عمومــی مــورد توجــه قــرار داد. 
در تحقیــق حاضــر ایــن نتیجــه بــه دســت آمد که بــا وجــود خدمات شــهری مانند 
میادیــن میــوه و تره بــار در محــالت مجــاور و دسترســی نســبتاً آســان ســاکنان محلــه 
ــار نیســت.  ــروژه میــدان میــوه و تره ب ــه ســاخت پ ــی ب دروازه شــمیران، نیــاز چندان
بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه معیــار »محله محــوری« در بــاب ارائــه خدمات شــهری 
بایــد مــورد تجدیدنظــر قــرار گیــرد و بــه معیار »فاصلــه« و »جمعیــت« تغییر داده شــود.

در پایــان، پیشــنهادهای اجرایــی زیــر، جهــت تعدیــل پیامدهــای منفــی و تقویــت 
پیامدهــای مثبــت احــداث بوســتان ســادات بــرای تبدیل به حــوزه عمومــی ارائــه می گردد:

- زیباســازی محیــط بیرونــی بوســتان: زیباســازی محیــط بیرونــی و نمــای پــروژه، 
کمــک شــایانی بــه زیباســازی محیــط محلــه، ترغیب ســاکنان به اســتفاده از بوســتان 
ــودن  ــه اســتفاده از الگــوی توســعۀ درون زا و نســبی ب ــا توجــه ب و... خواهــد کــرد. ب
ــزوم اســتفاده از الگوهــای بومــی، معمــاری  مؤلفه هــای زیباســازی در هــر مــکان، ل
ایرانــی- اســالمی و... احســاس می شــود کــه بــه عنــوان نمونــه دربــاره پــروژه حاضــر 
ــا محیــط و  ــا گیاهــان ســازگار ب می تــوان از طراحــی باغ هــای عمــودی و دیــواری ب
همچنیــن از طراحــی نمــای بیرونــی، ســردر و ورودی پــارک بــا توجــه بــه مؤلفه هــای 

هویتــی محلــه ماننــد مــدل ورودی دروازۀ شــهر اســتفاده کــرد.
- واســپاری امــور بوســتان بــه جوانــان و جــذب مشــارکت های مردمــی بــرای 
ادارۀ بوســتان: هــر محیــط عمومــی بــرای تبدیــل بــه یــک فضــا و عرصــۀ عمومــی 
ــور  ــه در ام ــی و ســاکنان آن محل ــردم محل ــردن م ــه ســهیم ک ــر ب ــه، ناگزی در محل
محیــط یادشــده خواهــد بــود. جــذب مشــارکت های مردمــی در امــور محلــی، نیازمند 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــن آنه ــه مهم تری ــه از جمل ــق اســت ک ــرای تحق پیش شــرط هایی ب
اعتمــاد عمومــی و ســرمایۀ اجتماعــی اشــاره کــرد. بــا ایــن حال برخــی راه کارهــا مانند 
توجــه ویــژه بــه خواســته ها و نیازهــای اجتمــاع محلــی، جلــب مشــارکت ســالمندان، 
بانــوان، جوانــان و نوجوانــان بــرای راه انــدازی برخــی امــور فرهنگــی و گروه ســازی و 
انجمن ســازی، اســتفاده از تســهیلگران محلــی در صــورت لــزوم و تعامــل بــا ســرای 
محلــه، مســاجد و ســمن های فعــال بــرای ارتبــاط بیشــتر بــا جامعــه محلــی می توانند 

بــه تحقــق مشــارکت و مؤلفه هــای آن در یــک اجتمــاع محلــی کمــک کننــد.
- در نظــر گرفتــن مکانــی مناســب و امــن بــرای بــازی کــودکان: بــا توجــه بــه 
نتایــج نیازســنجی ها، وجــود فضــای بــازی بــرای کــودکان از جملــه عوامــل مؤثــر در 
انتخــاب یــک بوســتان بــرای گــذران اوقــات فراغــت خانواده هــا بــوده، در نظــر گرفتــن 
مــکان مناســب بــرای بــازی بچه هــا از ضروریــات احــداث ایــن بوســتان اســت. در نظــر 
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گرفتــن یــک مــکان هــر چنــد کوچــک و اســتفاده از وســایل بازی متــداول ماننــد تاب، 
سرســره و...، طراحــی ســرگرمی های فکــری بــه همــراه طراحــی بازی هــای حرکتــی 
ــا حــد چشــمگیری  ــان را ت ــد اســتقبال مخاطب ــن منظــور می توان ــرای ای و ایمــن ب

افزایــش دهــد. 
ــی  ــزاری برخ ــتان: برگ ــه در بوس ــرای محل ــای س ــی برنامه ه ــزاری برخ - برگ
برنامه هــای ســرای محلــه در بوســتان همچــون برگــزاری برنامه هــای خانــۀ ســالمت 
ــای  ــزاری دورهمی ه ــالم و...، برگ ــذای س ــنواره های غ ــالم، جش ــه س ــد صبحان مانن
خانــه پیشکســوتان و برگــزاری برخــی جشــن ها و اعیــاد می توانــد عــالوه بــر جلــب 
مشــارکت اجتماعــی و ترغیــب ســایرین بــه اســتفاده از بوســتان در خانوادگــی کــردن 
محیــط بوســتان و افزایــش امنیــت آن و متعاقبــاً محلــه، نقــش بســزایی داشــته باشــد.

- احــداث مــوزۀ تاریخــی تهــران قدیــم: در چنــد ســال گذشــته، شــهرداری تهران 
اقدامــات مطالعاتــی و اجرایــی فراوانــی را جهــت حفــظ بافــت تهــران قدیــم در قالــب 
ایجــاد دبیرخانــه طــرح ارتقــای منطقــه 12، اجــرای پــروژه نگیــن، تأســیس دفتــر 
بافــت تاریخــی و... انجــام داده اســت. امــا بــا گــذر در محــالت منطقــه 12 بــه نظــر 
ــن  ــاً ای ــردد و اساس ــه تاریخــی خاصــی می گ ــر، وارد منطق ــرد عاب ــه ف ــد ک نمی رس
ــود  ــر، نب ــن ام ــل ای ــی از دالی ــردد. یک ــل نمی گ ــی منتق احســاس تاریخــی و هویت
مــوزه ای دربــاره منطقــه 12 اســت. بــه عبــارت دیگــر یکــی از علــل موفــق نبــودن 
ــه  ــوان منطق ــه عن ــه 12 ب ــی منطق ــرای معرف ــده ب ــات انجام ش ــهرداری در اقدام ش
ــان از  ــن مســئله باشــد کــه مخاطب ــد ای ــم می توان تاریخــی و هویتــی و تهــران قدی
ــد. اگــر ایــن منطقــه شــامل  ــه آن شــناختی ندارن تاریخچــۀ منطقــه قبــل از ورود ب
یادگارهــای تاریخــی فــراوان در زمینه هــای سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و هنــری 
در دوره معاصــر اســت، چــرا مــوزه یــا مــکان خــاص در ایــن رابطــه در منطقــه وجــود 
ــه دروازه شــمیران چــه از ســمت میــدان شــهدا و  ــه دیگــر اینکــه محل ــدارد؟ نکت ن
چــه از ســمت خیابــان انقــالب، ورودی منطقــه 12 اســت؛ بنابرایــن بــا احــداث مــوزه 
تاریخــی تهــران قدیــم در محــل پــروژه، تهران گــردی یــا منطقه گــردی منطقــه 12 

ــرد. ــه دروازه شــمیران انجــام پذی ــد از محل می توان
- احیــای آســیاب والــی: در دویســت متری پــروژه مدنظــر در خیابــان ســادات، یــک 
ســاختمان قدیمــی متروکــه ثبــت میــراث فرهنگــی بــه نــام آســیاب والــی وجــود دارد 
کــه محــل آســیاب آرد منطقــه در تهــران قدیــم بوده اســت و اهمیــت آن در این اســت 
کــه ایــن آســیاب، تنهــا آســیاب موجــود باقی مانــده در تهــران امــروز اســت. اگــر موزۀ 
تاریخــی در بوســتان احــداث گــردد و منطقه گــردی از محلــه دروازه شــمیران آغــاز 
گــردد، آســیاب والــی نیــز بــه واســطۀ دیــدار گردشــگران احیا می شــود و مــورد بازدید 
قــرار می گیــرد و از ورطــه فراموشــی و فرســودگی بنــا و از بیــن رفتــن آن جلوگیــری 
می گــردد. بنابرایــن پیشــنهاد می شــود کــه شــهرداری منطقــه، ســاختمان آســیاب 

والــی را از مالــک آن خریــداری کــرده، بــه احیــای آن همــت گمــارد. 
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منابـع

ــهرها. . 1 ــز ش ــتفاده مرک ــای بالاس ــعه ای فضاه ــت توس ــنجش ظرفی ــه )1388(. س آرام، مرضی
ــر. ــکده هن ــدرس. دانش ــت م ــگاه تربی ــد. دانش ــه کارشناسی ارش پایان نام

ــرژی. . 2 ــروژۀ احــداث بوســتان ان ــار اجتماعــی فرهنگــی پ ــی آث ــی )1389(. ارزیاب ــا، عل ــا باب آق
ــران. ــه 18 شــهرداری ته ــت اجتماعــی فرهنگــی منطق معاون

بــارج، رابــل )1391(. ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی. ترجمــۀ محمدعلــی زکریایــی. تهــران: جامعــه . 3
و فرهنــگ.

برت، پاتریک )1388(. نظریه های جامعه شناسی. ترجمۀ محمد خانی. تهران: رخ داد نو.. 4
برغمــدی، هــادی )1390(. ارزیابــی آثــار اجتماعــی فرهنگــی احداث بوســتان ایرانیــان. معاونت . 5

اجتماعــی فرهنگــی شــهرداری منطقــه 19 تهران.
پورجعفــر، علــی و محمدرضــا پورجعفــر )1393(. »فضاهــای شــهری نیمه عمومــی سرپوشــیده . 6

ســنتی ایرانــی اســالمی در مقایســه بــا پاســاژهای فرانســوی )نمونه هــای مــوردی: تیمچه هــای 
امین الدولــه و بــزرگ قــم و پاســاژهای پانوقــاوا و جوفقــا(«. معمــاری و شهرســازی آرمان شــهر. 

شــماره 13، صــص 182-169.
تیلــور، نیــکالس و دیگــران )1392(. ارزیابــی اجتماعــی؛ نظریــه، فرایند و فنون. ترجمۀ افشــین . 7

خاکبــاز. تهــران: جامعــه و فرهنگ.
جالیی پور، حمیدرضا و جمال محمدی )1392(. نظریه های متأخر جامعه شناسی. تهران: نی.. 8
حبیب پــور گتابــی، کــرم )1390(. ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی احــداث بوســتان بــازی. معاونت . 9

اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری منطقــه 20 تهران.
حبیبــی، محســن و ملیحــه مقصــودی )1381(. مرمــت شــهری: تعاریــف، نظریه هــا، تجــارب، . 10

ــران: موسســه چــاپ و  ــات شــهری. ته ــا و اقدام ــی، روش ه منشــورها و قطعنامه هــای جهان
انتشــارات دانشــگاه تهــران.

دفتــر نوســازی محــالت دروازه شــمیران، آبشــار و ایــران )1393(. ســند توســعه محلــی. زیــر . 11
نظــر ســازمان نوســازی شــهر تهــران.

دورکیم، امیل )1369(. تقسیم کار اجتماعی. ترجمه باقر پرهام. تهران: علمی.. 12
رفیعیــان، مجتبــی و دیگــران )1389(. »ســنجش ظرفیــت توســعۀ فضاهــای بالاســتفادۀ مرکز . 13

ــه معمــاری و شهرســازی.  ــزا«. فصلنام ــر رویکــرد توســعۀ میان اف ــد ب ــا تأکی ــن ب شــهر قزوی
شــماره 5، صــص 61-45.

رفیعیــان، مجتبــی و دیگــران )1391(. »بررســی تطبیقــی رویکردهــای ســنجش کیفیــت در . 14
طراحــی فضاهــای عمومــی شــهری«. نشــریه علمــی - پژوهشــی انجمــن علمــی معمــاری و 

شهرســازی ایــران. شــماره 4، صــص 43-35.
رفیعیــان، مجتبــی و مرضیــه آرام )1395(. »تبییــن اصــول توســعۀ میان افــزا در بافت فرســوده . 15

و ارائــه راه کار بــرای بافــت فرســوده )نمونــه مــوردی: محلــه شــادآباد تهــران(«. تهــران: مرکــز 
مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران.

ــی. . 16 ــه جامعه شناســی در دوران معاصــر. ترجمــۀ محســن ثالث ریتــزر، جــورج )1388(. نظری
تهــران: علمــی.

ــدار«. . 17 ــی توســعه پای ــی )1385(. »بســط مفهوم ــی نجف زاهــدی، شــمس الســادات و غالمعل
ــران. شــماره 49، صــص 76-43. ــت در ای ــای مدیری ــه علمــی - پژوهشــی پژوهــش ه فصلنام
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ت در منطقه 12 شهرداری تهران
ث بوستان سادا

ت اجتماعی احدا
بوستان به مثابه حوزۀ عمومی: ارزیابی تأثیرا

منابـع

سرور، رحیم و مهدی امینی )1392(. راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر. تهران: تیسا.. 18
ســلطانی، علــی و احمدعلــی نامداریــان )1390(. »تحلیــل نقش فضاهای شــهری در دســتیابی . 19

بــه توســعه پایــدار شــهرها، تبییــن پارادایــم ارتبــاط«. فصلنامــه علمــی - پژوهشــی باغ نظــر. 
ســال هشــتم، شــماره هجدهــم، مرکــز پژوهشــی هنــر معمــاری و شهرســازی نظــر، صــص 12-3.

 صالحی فــرد، محمــد و دانــا علیــزاده )1387(. »تحلیلــی بــر ابعــاد اجتماعــی و روان شــناختی . 20
ــه علمــی - پژوهشــی  ــت شــهری(«. فصلنام ــرد مدیری ــا رویک ــای ســبز در شــهرها )ب فضاه

مدیریــت شــهری. دوره 6، شــماره 21، صــص 33-19.
عقیلــی، فریــده )1389(. ارزیابــی اجتماعــی، فرهنگــی احــداث پــارک ترافیــک قانــون. اداره . 21

مطالعــات معاونــت اجتماعــی و فرهنگــی منطقــه 8 شــهرداری تهــران.
غالمرضــا کاشــی، شــیما و مهدیــه امیــدی حســین آبادی )1395(. بررســی نقــش فضاهــای . 22

عمومــی در افزایــش حــس تعلــق بــه محلــه )مطالعــه مــوردی: محلــه قبــا و گلســتان(. اداره 
مطالعــات معاونــت اجتماعــی و فرهنگــی منطقــه 3 شــهرداری تهــران.

فاضلی، محمد )1391(. ارزیابی تأثیرات اجتماعی. تهران: جامعه شناسان.. 23
قــادری، صالح الدیــن )1393(. بینــش و روش جامعه شــناختی در ارزیابــی اجتماعــی . 24

ــی. ــوم اجتماع ــران: عل ــهری. ته ــتان های ش بوس
-------------- )1382(. ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی احــداث بوســتان نهــج البالغه. معاونت . 25

اجتماعــی فرهنگــی شــهرداری تهران.
موسســه فرهنگــی هنــری کانــون رشــد مدرســه فــردا )1391(. ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی و . 26

فرهنگــی احــداث بوســتان های محلــی )قائــم مقــام، فرزیــن، کــودک و زابلــی(. اداره مطالعــات 
معاونــت اجتماعــی و فرهنگــی منطقه 12.

ــی احــداث بوســتان . 27 ــرات اجتماع ــی تأثی ــر )1389(. ارزیاب ــگ و هن ــران فرهن موسســه مدی
ــران. ــه 16 ته ــی فرهنگــی شــهرداری منطق ــت اجتماع ــت. معاون بازیاف

وریــج کاظمــی، عبــاس و زینــب حســن پور )1395(. فضاهــای عمومــی شــهر و اوقــات فراغــت . 28
شــهروندان منطقــه 12 تهــران. اداره مطالعــات معاونــت اجتماعــی و فرهنگــی منطقه 12.
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چکیده
پــروژه احــداث بوســتان گالبــدره با هدف پاســخگویی به نیازهای ســاکنان منطقه 1 شــهرداری 
تهــران و ســایر ســاکنان شــهر تهــران اجــرا شــده اســت. بــه طــور کلــی اهــداف انجــام پژوهــش 
حاضر شــامل: شناســایی  ذی نفعان )بازندگان و برندگان( و ذی مدخالن پروژه، بررســی تأثیرات 
اجتماعــی و فرهنگــی ناشــی از اجــرای پــروژه در حــوزۀ نفوذ پروژه، شناســایی موانع و مشــکالت 
اجتماعــی )نهــادی و اجتماعــی( پــروژه و ارائــه راه کارهایــی بــرای بهبــود و اصالح وضــع موجود 
ــروژه و شــناخت نگــرش  ــوذ پ ــن حــوزۀ نف ــی شــهروندان، تعیی ــالل در زندگ و کاهــش اخت
شــهروندان نســبت بــه ایــن پــروژه اســت. نوع مطالعــه در ایــن پژوهــش از نظر مســیر، توصیفي 
و از نظــر هــدف، کاربــردي بــوده اســت. بــراي گــردآوري اطالعــات نیــز از روش هــای میدانــی و 
اســنادي اســتفاده شــده اســت. البتــه بایــد اشــاره کــرد که پژوهــش حاضــر را مي توان در شــمار 
ــا عنــوان ارزیابــي مطــرح شــده اند. در بخــش اســنادی، کلیــه  پژوهش هایــي قــرار داد کــه ب
اســناد موجــود تمــام شــماری شــده و در بخــش میدانــی نیــز 300 نفــر از ســاکنان و مراجعــان 
بــه بوســتان گالبــدره بــه عنــوان نمونه انتخــاب و پرسشــنامه مدنظر روی آنها اجرا شــده اســت. 
در عیــن حــال بــا مدیــران شــهرداری و عوامــل اجرایــی و نهادهــای ذی ربــط نیــز بــه صــورت 
هدفمنــد و در دســترس مصاحبــه نیمه ســاخت دار انجــام شــده اســت. ابــزار بــه کار رفتــه در 
ایــن پژوهــش، فیش هــای اطالعاتــی، پرسشــنامه پژوهشگرســاخته - کــه اعتبــار آن از طریــق 
اعتبــار محتــوا )ضریــب CVR( و پایایــی آن از طریــق آلفــای کرونبــاخ ســنجیده شــده اســت-، 
مصاحبــه نیمــه ســاخت دار و مشــاهده بــوده اســت. ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه ســاخت 
ــر  ــوده اســت کــه پیامدهــای مثبــت آن ب ایــن بوســتان دارای پیامدهــای مثبــت و منفــی ب
پیامدهــای منفــی غلبــه داشــته اســت. از جملــه پیامدهــای مثبــت احــداث بوســتان گالبــدره، 
جلوگیــری از ساخت وســازهای غیــر مجــاز و زمین خــواری، ایجــاد کمربنــد ســبز در دامنــه 
کــوه البــرز، تغییــر در الگــوی رفتــار خانــواده، زیبایــی محیــط، کاهــش آلودگــی هــوا و آلودگــی 
صوتــی، افزایــش احســاس ســالمتی و تعامــالت اجتماعــی در افــراد، ایجــاد فرصت های شــغلی 

و از پیامدهای منفی، افزایش ترافیک و کمبود جای پارک است.
واژه های کلیدی: تأثیرات اجتماعی، تأثیرات فرهنگی و بوستان گالبدره.
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مقدمه 
شــکل گیری پیامدهــای هــر اقــدام توســعه ای بــه ماهیــت آن، چگونگــی اجــرا، میــزان 
ــا،  ــروژه و نگرش ه ــدف پ ــی، ه ــاع محل ــارات اجتم ــا و انتظ ــا نیازه ــاق آن ب انطب
ــات و  ــا از خدم ــتفاده آنه ــارکت و اس ــزان مش ــی، می ــاع محل ــای اجتم واکنش ه
برنامه هــای پــروژه، تعامــالت و واکنش هــای ســایر نهادهــا، گروه هــا و افــراد ذی نفــوذ 
و ذی مدخــل بســتگی دارد. بــا توجــه بــه عوامــل و شــرایط یادشــده، ممکــن اســت در 
رونــد اجــرای پــروژه، نحــوۀ پذیــرش اجتماعــی پــروژه از ســوی ذی نفعــان اصلــی و 
ســایر متأثــران پــروژه و تحقــق اهــداف و نتایــج پیش بینــی شــده و قابــل انتظــار آن، 
برخــی موانــع و آســیب ها بــه وجــود آیــد و پیامدهــای منفــی و عــوارض ناخواســته ای 
در حیــن اجــرای پــروژه یــا متعاقــب آن شــکل گیــرد. ایــن امــر، ارزیابــی تأثیــرات 
ــرات  ــی تأثی ــی، ارزیاب ــف کل ــک تعری ــازد. در ی ــروری می س ــروژه را ض ــی پ اجتماع
ــته  ــته و ناخواس ــای خواس ــت پیامده ــارت و مدیری ــل، نظ ــِد تحلی ــی، فراین اجتماع
اجتماعــی )مثبــت یــا منفــی( رخدادهــای برنامه ریــزی شــده )سیاســت ها، برنامه هــا، 
طرح هــا و پروژه هــا( و همچنیــن پیامدهــای خواســته و ناخواســته هــر فراگــرد تغییــر 

.)Vanclay, 2003: 6( اجتماعی را شامل می شود
ــه توســعۀ  ــوان »کمــک ب ــرات اجتماعــی و فرهنگــی می ت ــی تأثی ــد ارزیاب از فوای
پایــدار و همه جانبــه، ارتقــای کیفیــت زندگــی، کاهــش محرومیــت و توســعۀ برابــری 
اجتماعــی درون نســلی و بین نســلی، افزایــش بازدهــی مداخــالت توســعه ای، اســتفادۀ 
بهینــه از منابــع، تنــوع فرهنگــی و انســجام اجتماعی و همچنین پیشــگیری از مســائل 

اجتماعــی و فرهنگــی را برشــمرد« )بکــر و ونکلــی، 1388: 3(.
ــون آن  ــکال گوناگ ــر در اش ــبز مؤث ــای س ــدون فض ــهرها« ب ــوم »ش ــروزه مفه ام
دیگــر قابــل تصــور نیســت. پیامدهــای توســعۀ شــهری و پیچیدگی هــای معضــالت 
ــه  ــرای همیش ــترش آن را ب ــبز و گس ــای س ــت فض ــا، موجودی ــتی آنه محیط زیس
اجتناب ناپذیــر کرده انــد. توجــه بــه فضــای ســبز بــه طــور عــام بــه عنــوان ریه هــای 
ــر  ــن بیانگ ــه ای ــت، بلک ــرد آن نیس ــزی از کارک ــف اغراق آمی ــهرها، تعری ــی ش تنفس
حداقــل کارکــرد آن در مفهــوم اکولوژیــک شــهرها بــه شــمار مــی رود. ایــن فضاهــا 
هــم از دیــدگاه تأمیــن نیازهــای محیط زیســتی شهرنشــینان و هــم از نظــر تأمیــن 
فضاهــای فراغتــی و بســتر ارتبــاط و تعامــل اجتماعــی آن، جایگاهــی درخــور اهمیــت 
دارد. آلودگی هــای ناشــی از صنایــع و فنــاوری، شــهرها را بــه جهنمــی بــرای ســاکنان 
ــی و  ــه صــورت افق ــهرها ب ــه ش ــعۀ بی روی ــن توس ــرده اســت. همچنی ــل ک آن تبدی
عمــودی باعــث تخریــب طبیعــت شــده اســت. طبیعــت و فضــای ســبز کــه ســال ها 
بــه عنــوان قلــب تپنــده زیســتگاه های بشــری ایفــای نقــش می کــرد و بهتریــن محــل 
و موقعیــت ایجــاد شــهرهای نخســتین بــود، بــا بی توجهــی ســاکنان شــهر، رو بــه افول 
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و نابــودی گذاشــته اســت. بــا توجــه بــه ایــن بحران هــا کــه روزبــه روز شــهرها را تهدید 
ــی کــه در  می کنــد، ماننــد آلودگی هــای صوتــی، آلودگی هــای هــوا و فشــاهای روان
ــان ازدحــام ســاختمان های ســنگی و ترافیک هــای شــدید و  نتیجــه زندگــی در می
ــه نیازهــای ایــن  ــزوم توجــه ب ــواع وســایل حمل ونقــل تشــدید می شــود، ل ــردد ان ت
جمعیــت عظیــم شــهری احســاس می گــردد. بنابرایــن تراکــم و افزایــش جمعیــت 
و تمرکــز آن در ســطح منطقــه ای، اثــرات مســتقیم بــر کیفیــت محیط زیســت دارد. 
یکــی از مهمتریــن کارکردهایــی کــه توســعۀ فضاهــای خدماتی می تواند بــه همراه 
داشــته باشــد، ایجــاد شــرایط بهینــه بــرای گــذران اوقــات فراغــت اســت. در جامعــه ما 
هنــوز نحــوۀ گذرانــدن اوقــات فراغــت، طبقاتــی اســت و معمــوالً افــراد کــم درآمــد بــه 
طــور انفعالــی فراغــت خــود را می گذراننــد. بنابرایــن مســئوالن و برنامه ریــزان بایــد 
ــات مناســبی  ــزی و اقدام ــت، برنامه ری ــات فراغ ــردن اوق ــر ک ــرای ســامان دهی و پ ب
انجــام دهنــد کــه متناســب بــا نیازهــا و ســطوح مختلــف اجتماعــی- اقتصــادی افــراد 
جامعــه باشــد. شــهرداری منطقــه 1 در راســتای توســعۀ فضاهــای فرهنگــی در نظــر 
داشــت بــا تبدیــل و توســعۀ تپه هــای گالبــدره بــه کاربــری بوســتان و فضــای ســبز، 
ســبب توســعه و ارائــۀ خدمــات بــه ســاکنان محــالت مجــاور و همچنیــن منطقــه 1 
و دیگــر مناطــق تهــران باشــد. بــا توجــه بــه وســعت تپه هــای گالبــدره و بالاســتفاده 
ــز  ــواری نی ــاز و زمین خ ــر مج ــاز غی ــکان ساخت وس ــده، ام ــای یادش ــودن زمین ه ب
در منطقــه وجــود داشــت کــه شــهرداری تهــران بــا عملکــرد صحیــح از ایــن اقــدام 
جلوگیــری نمــود. همچنیــن ایــن موضــوع ســبب تفــاوت در نــوع نگــرش ســاکنان 

محــالت اطــراف بــه شــیوۀ گــذران اوقــات فراغــت می شــود.
ــوده  ــدره، الزم ب ــرای بوســتان گالب ــه فضــای فراغتــی تعریف شــده ب ــا توجــه ب ب
اســت مشــخص گــردد کــه آیــا ایــن مکان بــرای احــداث بوســتان مناســب بوده اســت 
و اینکــه راه انــدازی ســورتمه، ســینما پــرواز و ســافاری وحشــت، زمین هــای بــازی و 
وســائل ورزشــی بــا توجــه بــه اهــداف تعریف شــده بــرای بوســتان، بــه چــه میــزان 

پاســخگوی نیازهــای شــهر اســت.
بــا توجــه بــه بررســی های انجــام شــده بــه نظــر می رســد کــه در شــمیران مرکــزي، 
بزرگ تریــن قلمــرو فضــای طبیعــی در اختیار منطقــه گالبــدره و در واقع امامزاده قاســم 
اســت کــه مناطقــي ماننــد آبــک، وزیــري، وزوا، میــدان امامــزاده قاســم، نخجــوان، تپــه 
نصیــري کوهســار و کوهســتان گل ســنگ و حتــي قلــه کلــک چــال متعلــق بــه امامزاده 
ــاره محــدودۀ امامــزاده قاســم  قاســم )گالبــدره( را شــامل می شــود. نکتــه جالــب درب
شــمیران ایــن اســت کــه ارزان تریــن و گران تریــن مناطــق تهــران در همیــن منطقــه 
ــاد بنــا شــده اند و  ــه صــورت زورآب واقــع شــده اســت. در محــدوده وزیــري، خانه هــا ب
فاقــد هرگونــه امکانــات رفاهــی مناســب اســت، امــا در منطقــه نخجــوان، گران تریــن 
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و زیباتریــن بناهــاي شــهر وجــود دارد کــه قیمــت برخــي از آنهــا قالبــی نجومــی دارد 
)کــه البتــه در مســاحت هاي بــاال هســتند(. از نظــر آب و هــوا مي تــوان ادعــا کــرد کــه 
امامــزاده قاســم و گالبــدره در بهتریــن وضعیــت قــرار دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 

بیشــترین جمعیــت در همیــن نقطــه ســاکن شــده اســت )در شــمیران مرکــزي(. 
ــن  ــاي که ــمتي خانه ه ــه، قس ــاي زورآبادان ــه خانه ه ــن منطق ــمت هایي از ای قس
و ســنتي )بــا عمــري بیــش از 350 ســال(، قســمتي خانه هایــي بــا معمــاري ســنتی 
شــرقی و در قســمتي خانه هایــي بــا معمــاري غربــي و اروپایــي )لوکــس(، همــه و همــه 
در فاصله هــاي اندکــي از هــم قــرار دارنــد. ایــن نشــان دهنده تفــاوت وضعیــت اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگــی در بیــن اهالــی محــالت اطــراف بوســتان گالبــدره اســت و این امر 
خــود نیــز تعارضــی را بیــن ســاکنان محــالت اطــراف بوســتان بــا کاربــران بوســتان بــه 
وجــود مــی آورد. بنابرایــن بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و وجــود تعارض هــای اجتماعی 
- فرهنگــی، بــه طورکلــی پژوهــش حاضــر در پــی پاســخگویی بــه ایــن پرســش اســت 

 کــه تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی احــداث بوســتان گالبــدره کدامنــد؟

پیشینه پژوهش
در بررســی »ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی - فرهنگــی بوســتان گالبــدره« کــه مؤسســه 
جهــان کتــاب در ســال 1393 انجــام داده اســت، پیامدهــای احــداث بوســتان بــه ایــن 
گونــه بــرآورد شــده اســت: پیامدهــای منفــی برآوردشــده حاکــی از وجــود ناامنــی و 
ــد،  ــتان دربن ــژه بوس ــتان ها به وی ــات بوس ــتفاده از خدم ــن اس ــت در حی ــدم امنی ع
اســتفاده افــراد خالفــکار و ناســالم از مجتمــع، کاهش اســتقبال افراد از بوســتان، وجود 
آســیب های جســمانی بــرای مراجعــان اســت. پیامدهــای مثبــت ارزیابی شــده شــامل 
ــتغال و  ــش اش ــهروندان، افزای ــت ش ــات فراغ ــده اوق ــت: تکمیل کنن ــر اس ــوارد زی م
مشــارکت افــراد، افزایــش ســالمت جســمانی شــهروندان، افزایــش امنیــت اجتماعــی، 
افزایــش رضایــت عملکــرد شــهرداری و توســعه گردشــگری و حفــظ فرهنــگ بومــی 

در محله گالبدره است.
نتایــج پژوهــش علی نــژاد و همــکاران )1392( نشــان داد که توســعه و ســامان دهی 
پــارک جنگلــی ســرخه حصــار بــر امنیــت اجتماعــی پــارک تأثیرگــذار بــوده اســت و 
منجــر بــه افزایــش ســطح امنیــت در پــارک جنگلــی ســرخه حصــار نســبت بــه دوره 
قبــل از ســامان دهی شــده اســت. پي آمدهــای اجتماعــی ایــن پــروژه اغلــب مثبــت 
ــارک و ســند چشــم انداز  ــع پ ــه در طــرح جام ــی اســت ک ــد مالحظات ــوده، نیازمن ب

منطقــه تعییــن شــده اســت. 
ســوزنچی و تریــوه )1390( در بررســی »بازطراحــی بوســتان های محلــه ای با تأکید 
بــر توســعه روابــط اجتماعــی میــان ســاکنان محله« عنــوان کردنــد که از جملــه عوامل 
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مؤثــر در جــذب مــردم بــه فضــای پــارک، در دســترس بــودن و داشــتن دعوت کنندگی 
و افزایــش مدت زمــان حضــور افــراد در پــارک ماننــد آســایش فیزیولوژیــک، برقــراری 
امنیــت، تحریــک احساســات مخاطــب و تســهیل برقــراری روابط و تعامــالت اجتماعی 
بیــن افــراد ماننــد وجــود محــل تجمــع، جریــان داشــتن فعالیت هــای مختلــف، نحــوۀ 

چیدمــان فضاهــای نشســتن و غیره اســت.
هدایتــی اقمشــهدی، قربانــی و زاهــدی )1394( در »ارزیابــی اثرات محیط زیســتی 
احــداث پیــاده راه پــل طبیعــت و بهبــود عملکرد اکولوژیــک آن در محــدوده جغرافیایی 
منطقــه 3 تهــران« نشــان داد کــه احــداث ایــن پــل از لحــاظ زیســت محیطی کامــال 
تأییدشــده اســت. همچنیــن در میــان اثــرات، بهبــود عملکــرد اکولوژیــک منطقــه، 
مهم تریــن اثــر و در بیــن پیامدهــا نیــز بهبــود شــرایط کیفیــت هــوا و زیســتگاه های 

گیاهــی، مهم تریــن پیامدهــا بــه شــمار می آیــد.
ــدار فضــای ســبز شــهری  ــان )1393( در »بررســی توســعه پای ــان و امینی امینی
بــا رویکــرد مدیریــت یکپارچــه شــهری« نشــان دادنــد کــه بیــن مدیریــت یکپارچــه 
شــهری و کاهــش اثــرات منفــی توســعۀ فضــای ســبز و در نتیجــه رســیدن بــه فضــای 
ســبز پایــدار شــهری، رابطــۀ مســتقیم وجــود دارد. همچنیــن عنــوان کردنــد کــه بــا 
توجــه بــه رشــد روزافــزون شهرنشــینی کــه ســاختار اکولوژیکی شــهرها را دســتخوش 
تغییــرات وســیعی نمــوده اســت، نیــاز بــه ایجــاد و توســعه فضاهــای ســبز شــهری بــه 
ــت  ــترین اهمی ــهری، بیش ــت محیطی ش ــای زیس ــن تعدیل کننده ه ــوان مهم تری عن

را پیــدا کــرده اســت.
احمــدی و همــکاران )1392( در »بررســی اهمیــت فضای ســبز در کنترل و کاهش 
آلودگــی هــوای شــهری«، مهم تریــن کارکردهــای فضــای ســبز درون و بــرون شــهرها 
را در مــوارد زیــر خالصــه کردنــد: جــذب دی اکســید  کربــن و ســایر گازهــای ســمی و 
تولیــد اکســیژن، تعدیــل و بهبــود شــرایط آب و هوایــی شــهرها، کاهش آلودگــی صدا، 
بهبــود روحیــه افــراد، جلوگیــری از فرســایش آبــی و بادی خــاک، تصفیه فاضــالب و... .

ــرد  ــر عملک ــی ب ــوان »تحلیل ــا عن ــه ای ب ــم زاده و حاتمــی )1393( در مقال ابراهی
مدیریــت فضــای ســبز شــهری و بــازده اجتماعــی - توســعه ای آن در شــهر ایــذه«، پس 
از بررســی کّمــی و کیفــی فضــای ســبز شــهری، نتیجــه گرفتنــد کــه کمبــود شــدید 
فضــای ســبز در شــهر ایــذه، محســوس اســت و الزم اســت فضــای ســبز شــهری و 
کارکردهــای فضایــی - مکانــی آن در ایــن شــهر بــه منظــور ارتقــای بــازده اجتماعــی 

و توســعه ای آن، مــورد بازبینــی و اصــالح قــرار گیــرد.
هندیانــی و همــکاران )1393( در بررســی »نقــش مشــارکت شــهروندان در حفظ و 
نگــه داری فضاهای ســبز شــهری و راهکارهــای آن )مطالعه موردی اراضــی عباس آباد(« 
بــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه در مشــارکت هاي مالــی، 52/9 درصــد پاســخگویان 
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پرداخــت به موقــع عــوارض، در مشــارکت اجرایی، 79/8 درصد پاســخگویان مشــارکت 
در پاک ســازی پارک هــا، در مشــارکت فکــری 69/1 درصــد پاســخگویان مشــارکت در 
نیازســنجی ها و در مشــارکت ارزیابــی 49/7 درصــد پاســخگویان مشــارکت در ارزیابــی 
عملکــرد و فعالیت هــا را بــر مشــارکت در حفــظ و نگهــداری از فضاهــای ســبز مؤثــر 
دانســته اند. نتایــج حاصــل از ایــن مقالــه بیانگــر ایــن اســت کــه در ســطح 99 درصــد 
اطمینــان متغیرهــاي مشــارکت مالی، مشــارکت اجرایی، مشــارکت فکري و مشــارکت 
در ارزیابــی بــر مشــارکت در حفــظ و نگــه داري از فضاهــاي ســبز شــهري مؤثر اســت. 

مبانی نظری و چارچوب نظری پژوهش
ــرد در  ــه و رویک ــک روی ــه ی ــورها ب ــیاری از کش ــتی در بس ــرات محیط زیس ــی اث ارزیاب
برنامه ریزی هــای توســعۀ ملــی تبدیــل شــده و بــه عنــوان ابــزار مدیریــت محیط زیســت 
در ســطح وســیعی مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت. امــا ایــن رویکــرد بیشــتر بــر اهداف 
اقتصــادی و محیط زیســتی متمرکــز اســت و به اثــرات اجتماعی و فرهنگــی مانند کیفیت 
زندگــی و عدالــت اجتماعــی کمتــر توجــه می کنــد. ارزیابــی اثــرات اجتماعــی کــه البتــه 
ســابقۀ کمتــری نســبت به ارزیابــی اثرات محیط زیســتی در برنامه ریزی توســعه کشــورها 
دارد، می کوشــد بــه ایــن پرســش راهبــردی پاســخ دهــد کــه توســعه تــا چــه انــدازه بــا 
جامعــه ســازگار، دادگرانــه و پایــدار اســت و چگونــه برای بازســازی معیشــت و بهبــود رفاه 
اجتماعــی گــروه زیــادی از مــردم تــالش می کنــد؟ بنابراین در اتا، بررســی اثــرات اجتماعی 
و فرهنگــی، اولویــت بیشــتری دارد و از همیــن رو بــه اصــول توســعۀ پایــدار و یکپارچــه 

نزدیک تر است )ونکلی به نقل از کرمی و رضایی مقدم، 1394: 172-171(.
ــروزه  ــه ام ــر ک ــن ام ــورد بررســی و ای ــروژه م ــه ماهیــت و اهــداف پ ــا توجــه ب ب
بوســتان ها از عمده تریــن مراکــز گــذران اوقــات فراغــت در شــهرها بــه شــمار می روند، 
از آن جهــت کــه عمومی تریــن و شــاید کمهزینه تریــن انــواع آن باشــند، در بررســی 
رونــد تاریخــی، ضــرورت یافتــن فضــای ســبز در شــهرها و توجــه بــه نقــش فضاهــای 
شــهری در رفــع نیازهــای شــهروندان و ســهمی کــه گروه هــا و افــراد مختلــف از ایــن 
فضاهــا در اختیــار دارنــد، ابتــدا بایــد به تعریفــی از فضا و اســتفاده از آن پرداخته شــود. 
قــدر مســلم مفهــوم فضــا، مفهومــی انتزاعــی و پیچیــده بــه نظــر می آیــد. »اگــر فضــا را 
بیــش از هــر چیــز بــه مثابــه مکانــی خالــی و تهــی در نظــر بگیریــم، تنهــا می توانیم آن 
 را در حضــور اشــیا و پــر بــودن آن بــه طــور نســبی درک کنیــم« )فکوهــی، 1383: 232(. 
بــه گفتــۀ هــال، »هــر کالبــد بــا ورود بــه درون یــک فضــا بــه نوعــی وادار بــه اطاعــت و 
تبعیــت از آن می شــود و فضــا بــه نوعــی آن را بــه تملــک خــود درمــی آورد؛ تملکــی 
کــه می توانــد بــه شــکلی دوســویه درآیــد« )هــال، 1376: 547-550(. ما بــا ورود و حرکت 
در فضــا در واقــع جزئــی از آن می شــویم و متقابــاًل فضــا بــه همــراه نشــانه هایش کــه 
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ــا  ــه م ــرۀ تملک یافت ــی از خاط ــت، جزئ ــر در آن اس ــای دیگ ــود کالبده ــل وج حاص
می شــود. »تجربــه فضــا نیــاز بــه نگریســتن و در آن واحــد حرکــت در آن فضــا دارد 
و نبایــد از خاطــر بــرد کــه ایــن حرکــت فیزیکــی را همزمــان بــه حرکــت ذهنــی و 
ــی و  ــای عاطف ــبب تألیف ه ــرده، س ــل ک ــا متص ــری و ذهنیت ه ــت های فک انباش

ــی، 1383: 232(. ــود« )فکوه ــاری می ش ــای رفت واکنش ه
هانــری لوفــور نیــز »فضــا را نــه یــک پدیــده طبیعــی یــا اســتعالیی، بلکــه یــک 
تمامیــت تاریخــی و یــک تولیــد اجتماعــی می دانــد. در واقــع فضــا از یکســو تجربــه 
 حافظــه تاریخــی ماســت و از دیگر ســو، تجربه زندگی روزمــرۀ ما« )فکوهــی، 1383: 239(. 
بــا ایــن وصــف، منبعــی از قــدرت کــه بتوانــد حرکــت فیزیکــی و ذهنــی مــا را تحــت 
ــا از آن  ــری م ــر درک از فضــا و تأثیرپذی ــد ب کنتــرل بگیــرد و هدایــت کنــد، می توان
تأثیــر بگــذارد. »فضاهــای شــهری بــه دلیــل سیاســی بــودن ذاتی خــود )یعنــی حضور 
همه جانبــه و بازنمودهــای قــدرت سیاســی در آنهــا(، چنیــن خاصیــت هدایت کننــده 
و دســتکاری کننده ای بــر تجربــه فضــا دارنــد« )همــان: 232(. کویــن لینــچ، پنــج عامــل 
ســازنده را بــرای فضاهــای شــهری برمی شــمرد: راه هــا، مرزهــا کــه حــد فاصــل دو یــا 
چنــد فضــای شــهری اند، محله هــا کــه دارای تجانــس شــکلی یــا کاربــری هســتند، 
ــم  ــاط دارای تراک ــه نق ــانه ها ک ــا و نش ــتراتژیک تقاطع ه ــاط اس ــی نق ــا یعن گره ه
مشــخصی از معانــی نشانه شــناختی در مجموعــه نشــانه های شــهری هســتند. هــدف 
بایــد رســیدن بــه توازنــی میــان ایــن عوامــل باشــد تــا شــهروند بتوانــد به خوبــی خود 
را در شــهر بازیابــد و بــه آن احســاس تعلــق کنــد. ایــن امــر را می تــوان بــه نوعــی یــک 

هویــت شــهری بــه حســاب آورد )لینــچ، 1374: 37(. 
بــا گســترش شهرنشــینی و توجــه بیشــتر و نیــاز حیاتــی بــه پدیــده ای بــه نــام 
ــددی  ــائل متع ــه و وس ــات، برنام ــات، اختراع ــاهد ابداع ــر روزه ش ــت، ه ــات فراغ اوق
بــرای پــر کــردن ایــن اوقــات هســتیم. بــه گفتــۀ برترانــد راســل، آخریــن دســتاورد 
تمــدن، توانایــی انســان در پــر کــردن هوشــمندانه ایــام فراغت اســت )کلــی، 1373: 25(. 
فضاهــای ســبز از یکســو موجــب بهبــود وضعیــت زیســت محیطی شــهرها می شــود 
و از ســوی دیگــر، شــرایط مناســبی را بــرای گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان تعبیــه 
می کنــد. عــالوه بــر اینهــا، عملکردهــای کالبــدی نیــز دارد. فضــای ســبز شــهری بــه 
عنــوان بخــش جانــدار محیــط شــهری، مکمــل بخــش بی جــان شــهر، یعنــی ســاختار 

کالبــدی شــهر اســت.
یکــي از معیارهــاي ارزیابــي کیفیــت محیــط هــر شــهر، وجــود فضاهــاي ســبز 
عمومــي اســت؛ فضاهایــي کــه شــهروندان بتواننــد بــا ایمنــي و آســایش خاطــر بــا هم 
بــه گفت وگــو بپردازنــد. اهمیــت ایــن مســئله تاحــدي اســت کــه امــروزه توجــه بــه 
فضاهــاي ســبز شــهري و اعمــال سیاســت هایي کــه مــردم شــهرها را از مشــکالتي 
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ماننــد یــأس و ناامیــدي برهاننــد و باعــث ارتبــاط بــا فضاهــاي ســبز و محیــط گردنــد، 
از مهمتریــن وظایــف نهادهــاي شــهري اســت. در واقــع از جملــه شــاخص هاي مهــم 
توســعۀ پایــدار، برنامه ریــزی هوشــمندانۀ اوقــات فراغــت بــوده کــه در ایــن زمینــه، 
نقــش فضاهــاي ســبز بســیار مهــم اســت )صالحــی فــرد و حســن آبادی بــه نقــل از ســوزنچی 
و تریــوه، 1390: 108(. فضــای ســبز از دو جنبــۀ جســمی و روحــی بــر ســالمتی افــراد 
تأثیرگــذار اســت. فضــای ســبز در نزدیکــی محــل ســکونت، فعالیت هــای فیزیکــی را 
ــه صــورت منظــم افزایــش می دهــد (Abraham & et al, 2009: 55). همچنیــن فضــای  ب
ســبز از طریــق پاالیــش آلودگــی هــوا و دیگــر فوایــد زیســت محیطی خود، تأثیــر قابل 
توجهــی بــر ســالمتی انســان می گــذارد. عــالوه بــر آن، فضاهــای ســبز از طریــق ایجاد 
آرامــش روحــی و روانــی، کاهــش اســترس، کاهش احســاس تنهایی و افزایــش امید به 
زندگــی، در کاهــش اثــرات ســوء شهرنشــینی بــر روح و روان انســان ها مؤثــر هســتند.

کنــش اجتماعــي، ســاده ترین عنصــر زندگــي مشــترک انســاني اســت. کنــش 
اجتماعــي، سلســله حــرکات بــارزي اســت کــه انســان بــراي دســتیابي بــه هدفــي 
ــراري رابطــه  ــه برق ــي ب ــاز ذات ــراد، نی ــه انســاني دیگــر انجــام مي دهــد. اف نســبت ب
ــا بتواننــد  ــد ت ــي فراهــم مي آورن ــه همیــن دلیــل، موقعیت های ــد و ب اجتماعــي دارن
ــی  ــل اجتماع ــه متقاب ــی، 1383: 162(. رابط ــد )طالب ــه کنن ــي را تجرب ــه اجتماع رابط
بــرای پاســخ بــه نیازهــای انســان بــه پیوندجویــی و احســاس تعلــق بــه مــکان، یــک 
ــران و مشــاهدۀ  ــا دیگ ــل ب ــد تعام ــی مانن ــود. فعالیت های ضــرورت محســوب می ش
فعالیت هــای مــردم، بــا ایجــاد زمینه هــای اجتماع پذیــری، بــه رشــد فــردی انســان 
کمــک می کننــد )لنــگ، 1383: 187(. توســعۀ روابــط و تعامــالت اجتماعــی، آثــار مثبت 
فراوانــی بــه همــراه دارد کــه در ادامــه بــه دو اثــر شــاخص و مهــم آن، یعنــی تولیــد 

ســرمایۀ اجتماعــی و ایجــاد حیــات جمعــی پرداختــه می شــود.
ســرمایۀ اجتماعــی: ســرمایه اجتماعــی در برگیرنــده مفاهیمــی همچــون اعتمــاد، 
همــکاری و همیــاری میــان اعضــای گــروه یــا جامعــه اســت کــه نظــام هدفمنــدی را 
ــد  ــت می نماین ــی هدای ــه هدف ــه ســوی دســت یابی ب ــا را ب ــد و آن ه شــکل می دهن
ــن  ــازنده ای بی ــاط س ــی ارتب ــور کل ــه ط ــاه آبادی، 1390: 27(. ب ــاه ش ــزدان پن ــی و ی )برات
مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی و مشــارکت مدنــی و اجتماعــی وجــود دارد و همافزایــی 
ــارت دیگــر  ــه عب ــات رســیده اســت. ب ــه اثب ــا ســرمایۀ اجتماعــی ب ــم ب ــن مفاهی ای
مشــارکت از متغیرهــای بررســی اجتماعــی اســت. بانــک جهانــی، ســرمایه اجتماعی را 
پدیــده ای می دانــد کــه حاصــل تأثیــر نهادهــای اجتماعــی، روابــط انســانی و هنجارهــا 
بــر کمیــت و کیفیــت تعامــالت اجتماعــی اســت. ســرمایه اجتماعــی برخــالف دیگــر 
ســرمایه ها بــه صــورت فیزیکــی وجــود نــدارد، بلکــه حاصــل تعامــالت و هنجارهــای 
گروهــی و اجتماعــی اســت و از طــرف دیگــر افزایــش آن می توانــد موجــب کاهــش 
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ــود  ــازمان ها ش ــی س ــای عملیات ــز هزینه ه ــه و نی ــای ادارۀ جامع ــدی هزینه ه  ج
)بانک جهانی به نقل از منظور و یادی پور، 1387، 148-147(.

حیــات جمعــی: حیــات جمعــی، فرصتــی بــرای رهــا شــدن از تنش هــای زندگــی 
روزمــره، گذرانــدن اوقــات فراغــت، تعامــالت اجتماعــی و گردهمایی افــراد و گروه های 
مختلــف و بســتری بــرای حضــور و آزادی بیان در فضاســت. حیات جمعــی در فضاهای 
ــف،  ــراد و گروه هــای مختل ــج تعامــالت اجتماعــی، جــذب اف ــرو تروی ــی در گ عموم
ــه افزایــش تحمــل گروه هــای مختلــف در  امنیــت اجتماعــی و در نتیجــه ترغیــب ب
فضــا، جامعه پذیــری بیشــتر و ایجــاد فضایــی فعــال و ســرزنده اســت. تعامــل اجتماعی 
و برقــراری ارتبــاط می توانــد یــک موضــوع فیزیکــی، یــک نــگاه، یــک مکالمــه بیــن 
افــراد باشــد کــه خــود مســتلزم تعریــف رویدادهــا و فعالیت هــای متناســب و در نتیجه 
ــی  ــبکه های اجتماع ــا و ش ــا در گروه ه ــت آنه ــا و عضوی ــردم در فض ــری م نقش پذی

اســت )دانشــپور و چرخچیــان، 1386: 22(.
در ایــن مطالعــه از رویکــرد توســعۀ پایــدار کــه تأکیــد خاصــي بــر رشــد و توســعۀ 
مــوزون کمــي و کیفــي بخش هــاي اقتصــادي، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســي دارد، 
ــده  ــتفاده ش ــی اس ــرمایۀ اجتماع ــردی و س ــاختی - کارک ــای س ــب نظریه ه در غال
اســت. منطــق  کلــي ایــن رویکــرد آن اســت کــه اجــزاي جامعــه در کنشــي متقابــل بــا 
یکدیگــر بــر یکدیگــر تأثیــر گــذارده، همدیگــر را حمایــت مي کننــد. بنابرایــن ضعــف 
یکــي ســبب عــدم کارایــي بخش هــاي دیگــر مي شــود. از ایــن رو در رویکــرد توســعۀ 
قدیــم کــه توســعه اي نامــوزون و تنهــا متوجــه بخش هــاي ســخت افزاري  و اقتصــادي 
بــوده، بخش هــاي نرم افــزاري توســعه دچــار عقب  ماندگــي شــده، در نتیجــه توســعۀ 

پایــدار اتفــاق نمي افتــاد )لهســایي زاده، 1368: 13(. 
رویکــرد توســعه پایــدار، تأکیــد خاصــی بــر بــه  کارگیــري نیروهــاي اقتصــادي، 
اجتماعــي، انســاني و سیاســي در جهــت رفــع نیازهــاي نســل امــروز و آینــده دارد و در 
کنــار توجــه بــه توســعه اقتصــادي جوامــع، توجــه خاصــي بــه توســعه قابلیت هــاي 
انســاني همچــون ســالمتي، مهــارت و اســتفاده از ایــن قابلیت هــا در افزایــش درآمــد، 
اوقــات فراغــت، فعالیت هــاي اجتماعــی، فرهنگــي و سیاســي دارد کــه ایــن بخــش 
ــا مــردم  اخیــر )توســعه انســاني( در گــرو مردم گرایــي و فنــون مشــارکتي اســت، ت
ــو،  ــن الگ ــع در ای ــته باشــند. در واق ــات توســعه نداش ــه جریان ــي ب احســاس بیگانگ
ــمت و  ــوالت و س ــیر تح ــه مس ــد ک ــود مردم ان ــن خ ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب اعتق
ــه  ســوي برنامه هــاي توســعه را تعییــن مي کننــد )لهســایي زاده، 1368: 90(. همان گون
کــه پیتراوکلــی معتقــد اســت کــه رویکــرد توســعه، رویکــردي تلفیقــي  اســت کــه هم 
نــگاه علمــی- اثباتــی و هــم تفســیری نســبی گرا بــه پدیده هــاي اجتماعــي دارد و در 
ــد. به خصــوص در مســائل  ــف نظــري اســتفاده مي کن ــن راه از رویکردهــاي مختل ای
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 شــهری بــا موضعــی ســاختي - کارکــردي بــا مســائل - روبــه رو می گــردد )ابراهیم پــور 
ــر ســاختار محلــي، کارآمــدي و  ــژه ب ــن رو تأکیــد وی و مصطفــوی، 1387: 27-49(. از ای
اثربخشــي اقدامات توســعه ای، ایجاد و تقویت اعتمادســازي و انگیزش های مشــارکتي 
در شــهروندان، ایجــاد و حفــظ الگوهــاي ارزشــي، رضایتمندي و احســاس چســبندگي 
اجتماعــي تمــام اقشــار جامعــه و در نهایــت مشــروعیت نظــام حاکــم دارد؛ چراکــه 
تنهــا در چنیــن شــرایطي، جامعــه مي توانــد در مواقــع بحرانــي بقــا یافتــه، خــود را 
بازتولیــد و ترمیــم نمایــد و نظــام حاکــم مدیریتــی کارآمدتــر داشــته و در صحــت و 
ســالمت، آرزوهــا و اهــداف خــود و مــردم خــود را بــرآورده نمایــد )تنهایــي، 1387: 70(.

کارکردگرایــي در ایــن رابطــه بــه مطالعــه کارکردهــاي مختلــف احــداث بوســتان 
گالبــدره در توســعه شــهری و بــاال بــردن کیفیــت زندگــی شــهری و ایجــاد رضایــت 
شــهروندي و تأثیــرش بــر مدیریــت شــهري، ســالمت جســمي و روحــي شــهروندان، 
ــردازد.  ــه و... مي پ ــا ارزش شــدن اراضــي منطق ــه و ب ــاخت های منطق ــای زیرس ارتق
پیامدهــای شناسایی شــده در مــدل مفهومــی پژوهــش حاضــر در قالــب ســه مقولــه 
اجتماعــی - فرهنگــی، اقتصــادی و زیســت محیطی، از هــر یــک از رویکردهــای نظــری 
مطرح شــده طراحــی شــده اســت. بــا توجــه بــه مطالــب ارائه شــده در بخــش ادبیــات 
ــل  ــری از اص ــا بهره گی ــک و ب ــری تئوری ــوب نظ ــری و چهارچ ــی نظ ــش، مبان پژوه
کارکردگرایــی ســاختاری در پرتــو نظریــه کالن توســعه پایــدار می تــوان مــدل زیــر 

را بــه عنــوان مــدل مفهومــی پژوهــش ارائــه نمــود: 

شکل شمارة 1: مدل مفهومی طرح
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روش شناسی
رویکــرد اصلــی پژوهــش بــر اصــول ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی اســتوار اســت. ارزیابــی 
تأثیــر اجتماعــی، زیرمجموعــه ای از علــوم اجتماعــی اســت کــه دانــش الزم را بــرای 
تحلیــل منظــم تأثیــرات اقــدام، برنامــه، پــروژه یــا تغییــر سیاســت پیشــنهادی بــر 
کیفیــت زندگــی روزمــره افــراد و اجتماع هایــی کــه محیطشــان تحــت تأثیــر اســت، 
فراهــم مــی کنــد. تأثیــرات اجتماعــی بــه تغییراتــی اشــاره دارد کــه اقدام پیشــنهادی 
در ســطح اجتماعــی یــا فــردی بــه بــار مــی آورد و شــیوۀ زندگــی، کار، تفریــح و روابــط 
افــراد بــا یکدیگــر، نحــوۀ بــرآوردن نیازهایشــان و بــه طــور کلــی شــیوۀ انطباقشــان بــه 
عنــوان اعضــای جامعــه را تغییــر می دهــد )بــارج و دیگــران، 1391: 17(. همچنیــن روش 
ــی، نوعــی روش  ــا ترکیبــی اســت. »روش ترکیب ــه ی ــوع آمیخت پژوهــش حاضــر از ن
ــه  ــر ب ــی و کمی نگ ــای کیف ــب روش ه ــا ترکی ــد ب ــالش می کن ــه ت ــت ک عملگراس
صورت هــای همزمــان، زنجیــره ای یــا چنــد مرحلــه ای بــه درک بهتــر و جامع تــری 

از مسئله پژوهش دست یابد« )میرزایی، در دست چاپ(.
در بخــش اســنادی، مــدارک و اطالعــات موجــود دربــاره مــکان مــورد مطالعــه و 
پــروژۀ مــورد نظــر گــردآوری شــده اســت و در بخــش میدانــی نیــز وضــع موجــود در 
قالــب مصاحبه هــای اکتشــافی، مشــاهده و بررســی کاربری هــای عمــده، شناســایی 
ــا اجــرای پرسشــنامه های مــورد نظــر ختــم شــد.  گروه هــای مردمــی و در نهایــت ب
در واقــع در جمــع آوري داده هــا و تحلیــل آنهــا هــم از رویکــرد کمــي و هــم از رویکــرد 

کیفــي اســتفاده شــد.
جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر، کلیــۀ اســناد موجــود دربــاره منطقــه 1 شــهرداری 
تهــران )شــامل اطالعات حاصل از سرشــماری، طرح های پژوهشــی، مطالعات شــهرداری، 
طــرح تفصیلــی، طــرح توجیهــی پــروژه و...(، کلیــه  ســاکنان محلــه گالبــدره و دربنــد در 
منطقــه 1 شــهرداری تهــران و کلیــه مراجعــان بــه بوســتان گالبــدره کــه از میــان آنهــا 
ســیصد نفــر بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــد و نیــز کلیــه مدیــران محلــی و نهادهــای 
ذی نفــع همچــون شــورایاری های محلــه، کلیــۀ نهادهــا و ســازمان های مســتقر در ناحیــه 

3 شــهرداری منطقــه 1 بودنــد کــه بــه صــورت هدفمنــد انتخــاب و مصاحبــه شــدند. 
 ابــزار جمــع آوری اطالعــات، پرسشــنامه، مصاحبــه و مشــاهده بــوده اســت کــه 
از ایــن میــان پرسشــنامه کــه اعتبــار آن از طریــق اعتبــار محتــوا )ضریــب CVR( بــا 
میانگیــن 78/3 درصــد و پایایــي آن از طریــق پایایی همســانی درونی )آلفــاي کرونباخ( 
بــا میانگیــن 0/897 محقــق شــد، بــرای ســاکنان، کاســبان و مراجعــان و مصاحبــه نیز 
از برنــدگان و بازنــدگان حقیقــی و حقوقــی و پیمانــکاران طــرح و مســئوالن شــهرداری 
منطقــه 1 صــورت گرفــت. همچنیــن مشــاهده بــا حضــور در محــل پــروژه بوســتان 

گالبــدره انجــام شــد.
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مکانــی کــه بــرای پروژۀ بوســتان 
گالبــدره در نظــر گرفته شــده اســت، 
در گذشــته متعلــق بــه منابع طبیعی 
و مســئولیت نگه داری آن نیز برعهده 
ــس از  ــوده اســت. پ ــن ســازمان ب ای
ــی، شــهرداری  انجــام هماهنگی های
منطقــه 1 تهــران برای جلوگیــری از 
ساخت وســازهای غیــر مجــاز بــر تپه 
گالبــدره، تصمیــم بــر این امــر گرفته 
ــتان،  ــه بوس ــکان ب ــن م ــا ای ــد ت ش
تغییــر کاربــری دهد و مورد اســتفاده 
اهالــی محــالت گالبــدره و دربنــد و 
همچنیــن دیگــر ســاکنان منطقــه 1 

و شــهر تهــران قــرار گیــرد.
مســاحت کل بوســتان کوهپایــه ای گالبــدره حــدود 22 هکتــار اســت کــه بیــش 
ــرداری رســیده اســت.  ــه بهره ب ــاز اول محوطه ســازی شــده و ب ــار آن در ف از 7 هکت

یافته های پژوهش
فضاهــای ســبز شــهری می تواننــد بــه عنوان بســترهای مناســبی بــرای توســعۀ روابط 
اجتماعــی و ارتقــای ارزش هــای فرهنگــی جامعــه اســتفاده شــوند. بنــا بر نظــر صالحی 
فــرد و همــکاران، عملکردهــای اجتماعــی - فرهنگــی فضــای ســبز شــهری بدیــن 
ــا،  ــي )هنجاره ــاخص هاي اجتماع ــي از ش ــناخت برخ ــب و ش ــت: 1-کس ــرح اس ش
ارزش هــا، خرده فرهنگ هــا و...(؛ 2- اجتماعــي شــدن افــراد و پیــدا کــردن دوســتان 
جدیــد و پــر کــردن تنهایــي؛ 3- گســترش فرهنــگ شــهري و حقــوق شــهروندي؛ 
 4- شــکل گیري انجمن هــاي هنــري، ورزشــي، فرهنگــی در قالــب NGOهــا؛ 
5- برگزاري دوره هاي آموزشــي، تحقیقاتي، جشــنواره ها، شــب شــعرها و... 6- انتشــار 
افــکار و عقایــد ارزشــي )ارزش هــاي فرهنگــي، خــرد  فرهنگ هــا و...( )صالحــی فــرد و 
دیگــران، 1389: 60-61(. عــالوه بــر اینهــا، مهم تریــن کاربــری فضاهــای بوســتانی بــرای 
مــردم، قالبــی فراغتــی دارد و یافته هــای حاصــل از ایــن مطالعــه نیــز مؤیــد همیــن 

امر است که به صورت پی آیند مطرح می شود. 
همان گونــه کــه شــکل 3 نشــان می دهــد، وضعیــت فضــای ســبز محــالت دربنــد 
و گالبــدره از دیــدگاه ســاکنان محــالت تاحــدودی مناســب اســت و ایــن واقعیــت را 
تاحــدود زیــادی می تــوان بــه ســاخته شــدن و راه انــدازی بوســتان گالبــدره نســبت 

شکل شمارة 2: محل قرارگیری بوستان گالبدره
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ــه 3  ــر گزارش هــای ناحی ــا ب داد. بن
منطقــه 1، شــهرداری تهــران اماکن 
تفریحــي بي شــماری دارد کــه 
معمــوالً مناطــق طبیعــي اکثــر آنها 
ــه، منطقــه  را تشــکیل مي دهــد: قل
وزوا )کوهستاني(، رودخانه گالبدره، 
جنــگل داري، منطقــه گلســلک، باغ 
ملــک، دامنــه البــرز چــال، ســد وزوا 
)مکاني بــراي ماهیگیري(، بوســتان 
امامــزاده قاســم، باغچــه، گلســتان و 

قبرســتان تاریخــي امامــزاده قاســم و بســیاري دیگــر.

شکل شمارة 4: حوزه نفوذ بوستان گالبدره از دیدگاه اهالی محالت گالبدره و دربند و 
مراجعه کنندگان به بوستان

از نظــر اهالــی محــالت گالبــدره و دربنــد و مراجعه کننــدگان بــه بوســتان، حــوزۀ 
نفــوذ بوســتان گالبــدره، شــهری اســت و از نظــر آنهــا، تمــام ســاکنان شــهر تهــران بــه 
بوســتان مراجعــه کــرده، از امکانــات داخــل بوســتان اســتفاده می کننــد. حــوزه نفــوذ 
بوســتان حتــی می توانــد فراشــهری نیــز باشــد. در منطقــه و محــالت اطــراف بوســتان 
بــا نصــب بنرهــای تبلیغاتــی، بوســتان و ســورتمه بــه مــردم معرفــی شــده اســت. بنــا 
بــر نظــر مدیــر محلــه گالبــدره، »حــوزۀ نفــوذ بوســتان فرامنطقــه ای اســت و ایــن امــر 
می توانــد تأثیــر بســیاری بــر فرهنــگ و اجتمــاع محلــه گالبــدره داشــته باشــد. امــا 
از ســویی می توانــد آســیب اجتماعــی هــم داشــته باشــد کــه از جملــه می تــوان بــه 
مشــکل مــواد مخــدر و مســائل اخالقــی در بوســتان اشــاره نمــود. عــالوه بــر آن عــدم 

 شکل شمارة 3: میزان فضای سبز در محالت دربند و 
گالبدره از نظر ساکنان
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ــژه از نظــر اجتماعــی - فرهنگــی و  ــه و مراجعــان به وی شــباهت بیــن ســاکنان محل
حتــی اقتصــادی و بــا توجــه بــه دامنــۀ تغییــر زیــاد بیــن ســاکنان و مراجعــان مرفــه 
و غیــر مرفــه بــه بوســتان نیــز ممکــن اســت کمــی مشــکل آفرین باشــد و منجــر بــه 

درگیــری و تناقــض بیــن آنهــا شــود«.

تغییر الگوی رفتار خانواده
بنــا بــر نظرســنجی انجــام شــده میــان اهالــی محــالت گالبــدره و دربنــد و 
ــراد  ــش از 40 درصــد اف ــراد )بی ــدره، بیشــتر اف ــه بوســتان گالب ــدگان ب مراجعه کنن
ــون و  ــه تماشــای تلویزی ــات فراغــت ب ــد کــه در زمــان اوق پاســخگو( اعــالم نموده ان
ــدره و  ــی محــالت گالب ــداد معــدودی از اهال ــا تع ــد و تنه ــزل می پردازن ــم در من فیل
ــن  ــد. در بی ــتان می رون ــه بوس ــت ب ــان فراغ ــه در زم ــد ک ــالم کرده ان ــد اع دربن
مراجعه کننــدگان، 36 درصــد پاســخگویان اعــالم کرده انــد کــه در زمــان فراغــت، بــه 
ــر  ــا پــارک و یــا هــر فضــای ســبزی مراجعــه می کننــد. همچنیــن بنــا ب بوســتان ی
نظــر مدیــر محلــه گالبــدره، »برنامه هــای خــاص و امکانــات تفریحــی ای بــرای گــذران 
اوقــات فراغــت مراجعه کننــدگان و اهالــی محــالت مجــاور در بوســتان وجــود دارد. 
همچنیــن امکاناتــی بــرای کــودکان در نظــر گرفتــه شــده اســت«. مدیــر محلــه دربنــد 
نیــز اظهــار داشــتند کــه »مــردم دربنــد از خود بوســتان راضی هســتند، چون بوســتان 

مکانی برای تفریح آنها در زمان اوقات فراغت است«.

شکل شمارة 5: گذران اوقات فراغت اهالی محالت دربند و گالبدره و مراجعه کنندگان به بوستان

بوســتان ها و فضاهــای ســبز، نقــش بســیار مهمــی در زندگــی ســاکنان شــهرهای 
بــزرگ کــه کمتــر در تمــاس بــا سیســتم محیط زیســت طبیعــی هســتند، دارنــد. ایــن 
فضاهــا، مکان هایــی بــرای فعالیت هــای اجتماعــی، تفریحــی و تفرجــی، فرهنگــی و 
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آموزشــی و بهداشــت و ســالمت هســتند. بوســتان گالبــدره با وجــود امکانــات و دوری 
از فضــای شــهری و قــرار گرفتــن در دامنــه کــوه می توانــد تأثیــر بســزایی در ســالمت 

و احســاس ســالمتی افــراد داشــته باشــد.
ســاخت بوســتان گالبــدره باعــث می گــردد کــه افــراد زیــادی بــرای اســتفاده از 
ــاط و  ــراری ارتب ــه برق ــد ب ــر می توان ــن ام ــد. ای ــه کنن ــات آن مراجع بوســتان و امکان
افزایــش تعامــالت اجتماعــی و فرهنگــی اهالــی محلــه با خودشــان و با محــالت دیگر و 
همچنیــن شــناخت اهالــی محلــه از یکدیگــر و اطــالع از وضعیت همدیگر منجر شــود. 
هرچــه تعامــالت اجتماعــی و فرهنگــی در محلــه بیشــتر گــردد، انســجام اجتماعــی و 
مشــارکت مردمــی در فعالیت هــا و مســائل مربــوط بــه محلــه بیشــتر می شــود. ایــن 
ــن  ــد. همچنی ــی می انجام ــردی و ارتقای ــای کارب ــی از طرح ه ــت اهال ــه حمای ــر ب ام
تعامــالت بــه وجــود آمــده بیــن اهالــی محــالت مجــاور بوســتان بــا مراجعه کننــدگان 

بــه بوســتان از ســایر نقــاط شــهر منجــر بــه تبــادالت فرهنگــی خواهــد شــد.

کاهش ساخت وسازهای غیر مجاز و زمین خواری
ــه  ــر مجــاز و زمین خــواری در محــدودۀ اشاره شــده )ب کاهــش ساخت وســازهای غی
واســطه نظــارت شــهرداری( و کاهــش زمین خــواری )بــه واســطه تغییر کاربــری زمین 
و ایجــاد کمربنــد ســبز در دامنــه کــوه( بــا توجــه بــه مصاحبه هــای انجــام شــده در 
محــدوده مــورد اشــاره، شــبانه بــوده و در مــدت زمانــی بســیار کوتــاه ساخت و ســاز 
صــورت می گرفــت و اگــر بوســتان ســاخته نمی شــد، ممکــن بــود اینگونــه 

ساخت وسازها تا چند سال دیگر کل محدوده را در برمی گرفت. 
ــع از زمین خــواری و ساخت وســاز  ــدره، مان ــا احــداث بوســتان گالب شــهرداری ب
ــهرداری  ــده، ش ــات گرفته ش ــر اطالع ــا ب ــت و بن ــده اس ــدوده ش ــاز در مح ــر مج غی
بــرای تملــک ســازه های غیــر مجــاز، مبلغــی را بــه ســاکنان آن و همچنیــن تخریــب 
ــی  ــاز، مبلغ ــر مج ــازۀ غی ــر س ــرای ه ــرآورد ب ــاره ب ــد. در این ب آن پرداخــت می نمای
حــدود 500 میلیــون ریــال در نظــر گرفتــه شــد کــه بــا توجــه بــه متــراژ محــدوده 22 
هکتــاری )220.000 مترمربــع( و در نظــر گرفتــن 200 متــر مربــع بــرای هــر ســازه، 
ــر 550.000.000.000  ــغ ب ــی بال ــه مبلغ ــد ک ــاخته می ش ــازه س ــدود 1100 س ح
ریــال معــادل پنجــاه و پنــج میلیــارد تومــان اســت کــه ایــن هزینــه ای اســت بــرای 
تملــک و تخریــب هــر ســازۀ غیــر مجــاز کــه از بودجــۀ شــهرداری بــرای انجــام آن 
ــرای ســاخت و احــداث  ــا ســاخت ایــن مجموعــه، ایــن هزینــه ب کســر می شــود و ب

بوســتان اســتفاده شــده اســت.
ایجــاد کمربنــد ســبز، یکــی از راهکارهــای جلوگیــری از ساخت وســاز غیــر مجــاز و 
زمین خــواری اســت. در واقــع هــدف اصلــی ایجــاد کمربنــد ســبز در محــدودۀ یادشــده، 
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جلوگیــری از انهــدام اراضــی قابــل کاشــت در دامنه کــوه، جلوگیری از گســترش بی رویه 
افقــی شــهر و ساخت وســازهای غیــر قانونــی، تلطیــف و پاالیــش هــوای شــهر و غربــال 
ــداز زیبــا و مفــرح و ایجــاد  ــه شــهر، ایجــاد چشــم ان گــرد و غبــار و بادهــای ورودی ب
فضاهــای تفرجگاهــی و گردشــگری، تثبیت خاک، افزایش پتانســیل ذخیــره آب، تقویت 
ســفره های زیرزمینــی و جلوگیــری از بــروز خســارات ناشــی از ســیالب ها و در نهایــت 

بهره بــرداری اقتصــادی بــا بازدهــی مفیــد از ســرمایه گذاری های انجــام شــده اســت.
در بوســتان گالبدره، مجموعه تفریحی ای متشــکل از ســورتمه، ســافاری وحشــت 
ــور شــهری و فضــای  ــرواز وجــود دارد. طبــق گفته هــای رئیــس ادارۀ ام و ســینما پ
ســبز شــهرداری منطقــه 1 و مدیــر بوســتان گالبــدره، ایــن مجموعــه در حــال حاضــر 
در اجــارۀ شــرکت پیمانــکار طــرح اســت. امــا در هــر صــورت ایــن مجموعــه، منبعــی 
بــرای درآمدزایــی اســت. بــا توجــه بــه برآوردهــای انجامشــده، ایــن مجموعــه در نیمه 
اول ســال 1394 بــه طــور میانگیــن حــدود 10.000 مراجعه کننــده در مــاه داشــته 
اســت؛ یعنــی حــدود 322 نفــر در روز کــه ایــن تعــداد در روزهــای عــادی و تعطیــالت 
و آخــر هفته هــا متغیــر اســت کــه بــه طــور میانگیــن هــر مراجعه کننــده در صــورت 
اســتفاده از کل مجموعــه، مبلــغ 200.000 ریــال )معــادل 20.000 تومــان( پرداخــت 
ــادل 66.400.000  ــر در روز مع ــرای 322 نف ــغ ب ــن مبل ــوع ای ــه مجم ــد ک می کن
ــال  ــۀ اول س ــرای نیم ــغ ب ــن مبل ــال اســت. ای ــاه 1.996.400.000 ری ــال و در م ری
ــرای نیمــه دوم ســال، مجموعــه حــدود  ــر برآوردهــای انجــام شــده ب اســت و بنــا ب
5000 نفــر مراجعه کننــده دارد کــه بنــا بــر ســرمای محــدوده در روزهــای مختلــف و 
روزهــای تعطیــل متفــاوت اســت و بنــا بــر میانگیــن حــدود 166 نفــر در روز اســت. 
ــادل 33.200.000  ــده در روز، مع ــداد مراجعه کنن ــن تع ــرای ای ــغ برآوردشــده ب مبل
ــود و مجمــوع آن در ســال  ــال خواهــد ب ــاه، معــادل 996.000.000 ری ــال و در م ری

ــال اســت. 17.954.400.000 ری
بنــا بــر گفته هــای رئیــس اداره امــور شــهری و فضــای ســبز منطقــه 1 شــهرداری 
تهــران، طــرح ســاخت بوســتان گالبــدره از ســال 1390 توســط شــهرداری و معاونــت 
امــور شــهری و فضــای ســبز احــداث بوســتان صــورت گرفتــه اســت. ایشــان اظهــار 
داشــتند کــه یکــی از دالیلــی کــه ایــن پــارک و پــارک آبــک احــداث شــد، جلوگیــری 
ــر  ــی زی ــی حت ــک، گاه ــه آب ــت. در محل ــوده اس ــاز ب ــر مج ــازهای غی از ساخت وس
ــد ســبز جهــت  ــه ســاخته می شــد. سیاســت دیگــر، ایجــاد کمربن ــز خان ــن نی زمی
ــه  ــرار اســت ب ــدره ق ــروژه آبــک و گالب مهــار ساخت وســازهای غیــر مجــاز اســت. پ
ــای  ــه ســاکنان خانه ه ــی ب ــا پرداخــت هزینه های ــد. شــهرداری ب هــم متصــل گردن
غیــر مجــاز محلــه گالبــدره و آبــک، ایــن زمین هــا را تصاحــب کــرده اســت و قصــد 

ســاخت بوســتان را دارد. 
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قســمت بــاالی بوســتان باالتــر از فــاز 2 و ســورتمه را فنس کشــی شــده اســت تــا 
مانــع از ساخت وســاز غیــر مجــاز شــود. ارتفــاع بوســتان گالبــدره بیشــتر از بــرج میالد 
اســت و عــالوه بــر هــوای پاک، منظــره ای زیبــا دارد. همچنیــن وجود گونه هــای خاص 
گیاهــی چــون اقاقیــا، ســرو و ارغــوان در پــارک قابــل توجــه اســت. دبیــر شــورایاری 
محلــه عنــوان کردنــد کــه بوســتان بــه جهــت جلوگیــری از ساخت وســازهای غیــر 
مجــاز و زمین خــواری و حتــی تولیــد هــوای ســالم مفیــد اســت. خانه هــای مجــاور 
پــارک بــه طــور غیــر مجــاز ســاخته شــده کــه از لحــاظ ایمنــی نیــز ضعیــف اســت 
کــه پــس از ســاخت بوســتان از پیشــروی ایــن خانه هــا نیــز جلوگیــری خواهــد شــد.

کاهش خرید و فروش مواد مخدر و تأمین امنیت ساکنان محالت اطراف
بــا توجــه بــه آنکــه در ســال های گذشــته در بوســتان گالبــدره، امنیــت کافی بــرای حضور 
مراجعه کنندگان به بوســتان وجود نداشــته اســت و در نتیجه تعداد افراد اســتقبال کننده 
از بوســتان انــدک بــوده اســت و بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش مؤسســه جهــان کتــاب و 
وجــود پیامدهــای منفــی برآوردشــده بــه ناامنــی در زمــان اســتفاده از خدمــات بوســتان 
گالبــدره از ســوی اســتفاده کنندگان اشــاره شــده اســت. در حــال حاضر با ارائــه تمهیداتی 
در فضــای بوســتان از جملــه مســتقر شــدن یــگان ویــژه در مرکــز بوســتان گالبــدره و 
افزایــش تعــداد نورافکن هــا در ســطح بوســتان و حفظ امنیت در ســطح بوســتان گالبدره، 
مشــکالتی کــه در گذشــته وجــود داشــت، مرتفــع شــده اســت. تغییــرات ایجادشــده 

همچنین از میزان خرید و فروش و مصرف مواد در بوستان کاسته است.

شکل شمارة 6: وضعیت امنیت بوستان و محله و حضور معتادان و موادفروشان

بنــا بــر نتایــج نظرســنجی انجــام شــده در بیــن اهالــی محــالت گالبــدره و دربنــد 
و مراجعه کننــدگان بــه بوســتان گالبــدره، وضعیــت امنیــت محلــه و بوســتان پــس از 
احــداث بوســتان و حضــور نیــروی انتظامــی در بوســتان افزایــش یافتــه و امنیــت در 
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بوســتان و محلــه برقــرار اســت و همچنیــن حضــور معتــادان و موادفروشــان کاهــش 
یافتــه اســت. 

مدیــر محلــه گالبــدره در زمینــه مثبــت بــودن بوســتان گالبــدره عنــوان کردنــد که 
قبــل از احــداث بوســتان در زمین هــای بوســتان، تنهــا تعــداد کمــی درخــت خــودرو 
وجــود داشــت کــه گروهــی موادفــروش در آنجــا بودنــد کــه دســتگیری و جمــع آوری 
آنهــا ســخت بــود و مشــکالتی را بــرای اهالــی محــل بــه وجــود آورده بــود کــه با ســاخت 
بوســتان مشــکل حــل شــد. همچنیــن تعــدادی قهوه خانــه بــدون مجــوز در پاییــن کوه 
نیــز وجــود داشــت کــه مشــکالت امنیتــی بســیاری را بــه وجــود آورده بــود. ســاخت 
بوســتان بــه آبــادی محلــه گالبــدره و کاهــش آســیب های اجتماعــی کمــک کــرده و 
باعــث شــده جوانــان محلــه، محلــی را بــرای تفریــح و تجمــع و گــذران اوقــات فراغــت 
داشــته باشــند. البتــه در مــورد بوســتان و آبیــاری درختــان، کمبــود آب وجــود دارد. از 
نظــر نورپــردازی، کمــی ضعیــف اســت و بهتر اســت نور بوســتان در شــب بیشــتر شــود. 

نتیجه گیری
بوســتان ها و فضاهــای ســبز، موهبتــي بــراي شــهروندان هســتند. اســتفاده درســت 
شــهروندان از اینگونــه فضاهــا موجــب بهبــود کیفیت زندگی و اســتفاده نکــردن از آنها 
موجــب تجمــع افــراد خالفــکار، افزایــش جرایــم و انحرافــات خواهــد شــد کــه خــود 
موجــب بــروز ناامنــی اجتماعــی خواهــد شــد. احــداث بوســتان گالبــدره در حــوزۀ 
ــذران  ــاط و گ ــالمتی، نش ــاظ س ــتان از لح ــه بوس ــدگان ب ــه روی مراجعه کنن مداخل
ــر  ــذار اســت. در حــوزه بالفصــل ب ــات فراغــت و دوری از هیاهــوی شــهر تأثیرگ اوق
ســاکنان محــالت گالبــدره و دربنــد و حتی امامــزاده قاســم از لحاظ داشــتن منظره ای 
زیبــا، امنیــت در محــل، تغییــر در قیمــت زمیــن و امــالک و روی راننــدگان تاکســی 
و کاســبان محــل از لحــاظ کسب وکارشــان و در نهایــت در حــوزه فراگیــر کل منطقــه 
1، مناطــق مجــاور و شــهر تهــران از لحــاظ تأثیــر بــر آلودگــی هــوا و صــدا، اســتفاده 
افــراد از محیــط بوســتان و امکاناتــی چــون ســورتمه، ســافاری وحشــت و ســینما پرواز 
تأثیرگــذار بــوده اســت. از آنجــا کــه بوســتان گالبــدره بــا وجــود امکاناتــی همچــون 
ــا  ــزرگ ب ــرواز و همچنیــن فضــای بســیار ب ســورتمه، ســافاری وحشــت و ســینما پ
مســاحتی حــدود 27 هکتــار و قــرار گرفتــن در دامنــۀ کــوه و داشــتن هوایــی ســالم و 
پــاک و دور از هیاهــوی شــهر و نزدیکــی منطقــه توریســتی دربنــد، مکانــی مناســب 
بــرای جــذب مراجعه کننــدگان از ســطح شــهر تهــران بــه ایــن بوســتان اســت، حــوزه 

نفوذ بوستان گالبدره را می توان فرامنطقه ای و در مواردی فراشهری دانست.
همچنیــن بــا توجــه بــه پژوهــش مؤسســه جهان کتــاب و وجــود پیامدهــای منفی 
برآوردشــده مبنــی بــر وجــود ناامنــی در حیــن اســتفاده از خدمــات بوســتان ها به ویژه 
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بوســتان دربنــد، اســتفاده از مجتمــع توســط افراد خالفکار و ناســالم، کاهش اســتقبال 
افــراد از بوســتان، و بــروز آســیب های جســمانی بــرای مراجعــان، در حــال حاضــر بــا 
ارائــه تمهیداتــی در فضــای بوســتان از جملــه مســتقر شــدن یــگان ویــژه در مرکــز 
بوســتان گالبــدره و افزایــش تعــداد نورافکن هــا در ســطح بوســتان و حفــظ امنیــت 
در ســطح بوســتان گالبــدره، مشــکالتی کــه در گذشــته وجــود داشــته، مرتفــع شــده 

و در حــال حاضــر امــکان اســتفاده از بوســتان بــه راحتــی وجــود دارد.
همان طــور کــه در ایــن پژوهــش مشــخص شــد، فضاهــای ســبز شــهری می توانــد 
بــه عنــوان بســترهای مناســبی بــرای توســعه روابــط اجتماعــی و ارتقــای ارزش هــای 
فرهنگــی جامعــه اســتفاده شــود. از آنجا کــه کنش اجتماعي، ســاده ترین عنصــر زندگي 
مشــترک انســاني اســت و بنــا بــر تعریــف طالبــی، کنــش اجتماعــي، سلســله حــرکات 
بــارزي اســت کــه انســان بــرای دســتیابي بــه هدفــي نســبت بــه انســاني دیگــر انجــام 
مي دهــد. افــراد نیــاز ذاتــي بــه برقــراری رابطــه اجتماعــي دارنــد و بــه همیــن دلیــل 
موقعیت هایــي فراهــم مي آورنــد تــا بتواننــد رابطــه اجتماعــی را تجربــه کننــد )طالبــی، 
1388: 162(. رابطــه متقابــل اجتماعــی بــرای پاســخ بــه نیازهــای انســان بــه پیوندجویی 
و احســاس تعلــق بــه مــکان، یــک ضــرورت محســوب می شــود. فعالیت هایــی ماننــد 
تعامــل بــا دیگــران و مشــاهدۀ فعالیت هــای مــردم، بــا ایجــاد زمینه هــای اجتماع پذیری، 

بــه رشــد فــردی انســان کمــک می کننــد )لنــگ، 1383: 187(. 
ــه تعامــالت  ــد کــه منجــر ب  فضاهــای ســبز شــهری، محیطــی را فراهــم می آورن
اجتماعــی افــراد بــا یکدیگــر می شــوند. از ایــن رو می تــوان گفــت پارک هــا و بوســتان ها، 
فضاهایــی هســتند کــه باعــث می گردنــد تــا افــراد ارتبــاط برقــرار کننــد. در واقــع یکــي 
از معیارهــاي ارزیابــي کیفیــت محیــط هــر شــهر، وجــود فضاهــاي ســبز عمومي اســت؛ 
فضاهایــي کــه شــهروندان بتواننــد بــا ایمنــي و آســایش خاطــر بــا هــم بــه گفت وگــو 
بپردازنــد. اهمیــت ایــن مســئله تاحــدي اســت کــه امــروزه توجــه بــه فضاهــاي ســبز 
ــأس و  ــد ی ــکالتي مانن ــهرها را از مش ــردم ش ــه م ــت هایي ک ــال سیاس ــهري و اعم ش
ناامیــدي برهاننــد و باعــث ارتبــاط بــا فضاهــاي ســبز و محیــط گردنــد، از مهمتریــن 
وظایــف نهادهــاي شــهري اســت. در واقــع از جملــه شــاخص هاي مهــم توســعۀ پایــدار، 
ــوده کــه در ایــن زمینــه، نقــش فضاهــاي  برنامه ریــزی هوشــمندانه اوقــات فراغــت ب
ســبز بســیار مهــم اســت )صالحــی فــرد و حســن آبادی بــه نقــل از ســوزنچی و تریــوه، 1390: 108(.

همچنیــن مهم تریــن کاربــری فضاهــای ســبز و بوســتان برای مــردم، قالبــی فراغتی 
دارد کــه بــر اســاس نظریــه جــان. ار. کلــی )1373( بــا گســترش شهرنشــینی و توجــه 
بیشــتر و نیــاز حیاتــی بــه پدیــده ای بــه نــام اوقــات فراغــت، هــر روزه شــاهد ابداعــات، 

اختراعــات، برنامــه و وســائل متعــددی بــرای پــر کــردن ایــن اوقــات خواهیــم بــود. 
بــر اســاس نظریــۀ هانــری لوفــور، فضــا، پدیــده ای طبیعــی یــا اســتعالیی نیســت، 
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بلکــه یــک تمامیــت تاریخــی و یــک تولید اجتماعــی اســت. همچنین فضاهای شــهری 
بــه دلیــل سیاســی بــودن ذاتــی خــود )یعنــی حضــور همه جانبــه و بازنمودهــای قــدرت 
سیاســی در آنهــا(، چنیــن خاصیــت هدایت کننــده و دســتکاری کننده ای بــر تجربۀ فضا 
دارنــد. از طرفــی دیگــر نیــز کویــن لینــچ، پنــج عامــل ســازنده را بــرای فضاهای شــهری 
برمی شــمرد: راه هــا، مرزهــا کــه حــد فاصــل دو یــا چنــد فضــای شــهری اند، محله هــا که 
دارای تجانــس شــکلی یــا کاربــری هســتند، گره هــا یعنــی نقــاط اســتراتژیک تقاطع هــا 
و نشــانه ها کــه نقــاط دارای تراکــم مشــخصی از معانــی نشانه شــناختی در مجموعــه 
نشــانه های شــهری هســتند. هــدف بایــد رســیدن بــه توازنــی میــان ایــن عوامــل باشــد 
تــا شــهروند بتوانــد بــه خوبــی خــود را در شــهر بازیابــد و بــه آن احســاس تعلــق کنــد. 
ایــن امــر را می تــوان بــه نوعــی یــک هویــت شــهری بــه حســاب آورد. از ایــن رو وجــود 
یــک بوســتان بــه وســعت بوســتان گالبــدره، اهمیتــی ویــژه در بحــث فضاهــای شــهری 
دارد. در واقــع بوســتان گالبــدره قــادر اســت کــه هویتــی فراتــر از منطقــه داشــته باشــد 

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

گزارش ها ارائه گردد.

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

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

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

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

در ایــن حــوزه در شــهر تهــران انجــام شــده اســت )بیــش از 800 طــرح(.
بــا وجــود اجــرای طرح هــای فــراوان دربــاره پروژه هــای توســعه ای شــهر تهــران، 
بــه بیــان مدیــران و کارشناســان اداره ارزیابــی تأثیــرات اجتماعی )پیوســت اجتماعی(، 
1- Social Impact Assessment
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ــت  ــده دس ــش طراحی ش ــای از پی ــی هدف ه ــه تمام ــته اند ب ــا نتوانس ــن طرح  ه ای
یابنــد. ایــن موضــوع از دیدگاه هــای مختلــف، دالیــل گوناگونــی دارد. بــرای نمونــه، 
ــیب های  ــی از آس ــرا، یک ــث طراحــی و اج ــرار از حی ــه تک ــات ب ــن مطالع ــالی ای ابت
موجــود قلمــداد می شــود کــه ناشــی از عوامــل و شــرایط مختلــف، به ویــژه غلبــۀ روش 
و تکنیــک بــر محتــوا و غیبــت نظریــه و قالب هــاي تحلیلــی در هدایــت ایــن مطالعــات 
اســت )پاک سرشــت، 1391(. همچنیــن مســئوالن، کم توجهــی و جــدی نگرفتــن ایــن 
طرح هــا توســط مجریــان را عامــل ایــن ضعــف می داننــد و مجریــان نیــز همــکاری 
نکــردن حامیــان طــرح در شــهرداری را یکــی از ایــن دالیــل عنــوان می کننــد. البتــه 
ــه جــای ضوابــط در واگــذاری طرح هــا،  ضعــف برخــی ناظــران، حاکمیــت روابــط ب
بروکراســی موجــود در شــهرداری، فســاد اداری موجــود و... از دیگــر مــواردی اســت که 
می تــوان بــه آنهــا اشــاره کــرد. از ســوی دیگــر، کیفیــت و کاربــردی نبــودن خروجــی 
ایــن مطالعــات در قالــب گزارش هــای اتــاف نیــز از جملــه مــواردی اســت کــه می تواند 
در بــروز شــرایط موجــود تأثیرگــذار بــوده و بــه عنــوان یکــی از متغیرهــای تأثیرگــذار، 
ــن  ــه بیــش از 10 ســال از شــروع ای ــر روی حــال ک ــه ه ــد بررســی اســت. ب نیازمن
پژوهش هــا در شــهر تهــران گذشــته اســت و بیــش از هشــتصد عنــوان پژوهــش در 
ایــن موضــوع بــه اجــرا درآمــده اســت، بررســی ایــن طرح هــا از زوایــای مختلــف بــه 
 طــوری  کــه نتایجــی جامــع و کل نگــر در برداشــته باشــد، می توانــد بــه بهبــود ایــن 

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

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

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

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

اجتماعــی بــر اســاس نظــر رابــل جــی بــارج بــه شــرح زیــر اســت:



61

ت اجتماعی
ش های ارزیابی تأثیرا

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

1. شــکل دادن برنامــه ای بــرای جلــب مشــارکت عمومــی: در ایــن 
مرحلــه، ارزیــاب اجتماعــی بایــد برنامــه ای بــرای جلب مشــارکت عمومی 
شــکل دهــد تا انتخــاب ذی نفعــان را هدایت کنــد و رویه هــای الزم را برای 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جست وجوی منابع
بــا توجــه بــه تاریــخ نــگارش نســخه جدیــدی )در اواخــر ســال 1391( از دســتورالعمل 
اجرایــی ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی کــه معاونــت امــور اجتماعــی و فرهنگــی 
شــهرداری تهــران آن را تدویــن کــرده اســت )کــه در آن مراحــل اجــرای طــرح بــه پنــج 
مرحلــه تقســیم و بــرای تدویــن گــزارش نهایــی مطالــب در شــش فصــل مســتقل ارائــه 
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ت اجتماعی
ش های ارزیابی تأثیرا

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

می شــدند()2(، در عمــل تنهــا اتاف هــای انجــام شــده در ســال های 1391 تــا 1393 بــرای 
مــرور نظام منــد قابــل  اســتفاده بودنــد. امــا بــا توجــه بــه محدودیــت زمانــی و مالــی طــرح 
و همچنیــن برخــی اختالف نظرهــا دربــاره اجــرای کامــل دســتورالعمل در ســال 1391، 
ــوع  ــه در مجم ــال های 1392 و 1393 ک ــده در س ــای اجراش ــد اتاف ه ــرور نظام من م

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

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

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

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

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

فرهنگی/ فضای سبز و امور شهری حوزۀ موضوعی

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

تهران منطقه یا مناطق درگیر

1392 /1393 سال اجرا
حوزۀ زمانی

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

)حامی1، 2 و 3( حامی

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

مجری

کارشناسی ارشد/ دانشجوی دکتری مقطع تحصیلی

تعداد پژوهش های اتافی

اتافی
تجربۀ 
پژوهشی

تعداد 
پژوهش های 

غیر اتافی
تعداد همکاران تعداد

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

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

از مستندات؛ تبیین چرایی مسئله بودن بیان مسئله

ت(
فصل اول )کلیا

ذکر اهداف اصلی و عملیاتی اهداف

بیان پرسش های اصلی و عملیاتی پرسش های پژوهش

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

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

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

بینش

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

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

فرمول محاسبه و تعیین حجم نهایی(

روش شناسی
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تعیین اهم کاربری ها و تغییرات آن کاربری اراضی

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

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

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

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

تکنیکی؛ بیان توجیه اجتماعی و فرهنگی
توجیه ها

اشاره به روند تغییرات تاریخی فرآیند تاریخی فصل سوم 
ط 

ف محی
)توصی

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

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

)دامنه یابی(

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

اولویت بندی تأثیرات؛ ذکر مبنای اولویت بندی تأثیرات اولویت بندی

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

فصل پنجم )برآورد پیامدها(

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

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

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

بیان افراد، گروه ها و نهادهای مرتبط نظام کارآمد ارتباطی

شم
فصل ش

 
ت(

س
)ساختار نظام کارب

ارائۀ برنامه های اجتنابی/ تعدیلی/ جبران نظام بسامد اجرا

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

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

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

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

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

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

مشاهده کرد.

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

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

4.98 اتافی 33.7 قبل از اجرا 34.8 حمل ونقل و 
ترافیکی

10.45 نظارتی 41.6 حین اجرا 5.6 فنی و عمرانی

27.37 غیر اتافی 11.2 بعد از اجرا 32.6 اجتماعی و 
فرهنگی

4.29 تعداد همکاران 13.5 نامعلوم 27 فضای سبز و 
امور شهری

درصد حوزه  علمی همکاران درصد رشته تحصیلی 
مجری درصد سطح پروژه

49 علوم اجتماعی و 
رشته های مرتبط 69.5 علوم اجتماعی و 

رشته های مرتبط 0 شهری*

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

17.1
برنامه ریزی شهری، 

برنامه ریزی منطقه ای و 
جغرافیا

درصد مقطع تحصیلی 
مجری 38.2 منطقه ای***

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

2.5 روان شناسی و علوم 
تربیتی 19.1 نامعلوم درصد سال اجرا

1.6 محیط زیست 41 1392
0.5 سایر 48 1393

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)در قالب شش فصل( ارائه شده است.

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

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

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

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

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

88.8 بیان روش 
نمونه گیری 49.4 دارای چارچوب نظری و 

مدل مفهومی 75.3 اشاره به حوزۀ جغرافیایی

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

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

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

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

1.1 کمی 67.4 هدف اصلی
درصد مسیر پژوهش 95.5 هدف فرعی

درصد اعتبار ابزار 47.9 توصیفی 42.7 پرسش اصلی

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

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

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

40.4 کاربردی 80.9 پیشینۀ داخلی
درصد زمان پژوهش 34.8 پیشینۀ خارجی

درصد پایایی ابزار 24.7 مقطعی 15.7 جمع بندی متناسب

56.2 اشاره به شیوۀ 
سنجش 7.9 جمع بندی نامتناسب

درصد ژرفایی پژوهش 76.4 فاقد جمع بندی

66.7 ژرفانگر درصد مفاهیم و متغیرهای اصلی

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

8  فضا، فضای عمومی و 
فضای شهری

5.2 توسعۀ پایدار
2 دسترسی
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ت اجتماعی
ش های ارزیابی تأثیرا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نیروی انسانی درگیر و انواع توجیه ها تدوین و تشریح می شود.
ــرای  ــران ب ــای انجــام شــده در شــهرداری ته ــب اتاف ه ــه آنکــه غال ــا توجــه ب ب
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ت اجتماعی در شهرداری تهران؛ مرور نظام مند گزار
ارزیابی تأثیرا

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

ــته اند.  ــاره داش ــتورالعمل( اش دس

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

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

33.7 توسط پژوهشگر توجیه 
شده است. 10.1 توسط پژوهشگر انجام 

4.5 شده است. فاقد موضوعیت

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

از سوی کارفرما درصد برنامه های 
اجرایی

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

34.8 توسط پژوهشگر توجیه 
شده است. 32.6 توسط پژوهشگر تدوین 

شده است. درصد نیروی انسانی 
درگیر

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

سوی کارفرما 33.7 بیان شده

درصد توجیه اجتماعی و 
فرهنگی درصد توجیه اقتصادی 66.3 بیان نشده

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

42.7 توسط پژوهشگر توجیه 
شده است. 32.6 توسط پژوهشگر توجیه 

شده است.

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

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

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

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

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

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

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

درصد وضع موجود 
محیط زیستی درصد وضع موجود 

کالبدی درصد فرآیند تاریخی

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

درصد وضع موجود اقتصادی درصد وضع موجود اجتماعی 
و فرهنگی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درصد تعیین قلمرو 
تأثیرات

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

بیراهه رفته اند. 
جدول شمارة 8: مرور برآورد پیامدها

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

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

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

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

32.8 ناهماهنگ درصد قلمرو جغرافیایی 
پیامدها درصد اصلی ترین روش برآورد

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

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

درصد واکنش های احتمالی 52.8 بیان شده درصد نوع پیامدها

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

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

درصد سطوح متأثران درصد شدت پیامدها

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

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

کــرده بودنــد کــه در اتــاِف خــود از روش هــای بــرآورد اســتفاده کرده انــد.
از میــان گزارش هایــی کــه بخــش بــرآورد را ارائــه کرده انــد )77 مــورد(، 16 مــورد 
)20/8 درصــد( بــرآورد خــود از آینــده را در دو شــکل آینــده بــا اقــدام و آینــده بــدون 
اقــدام بیــان داشــته اند. ایــن نــوع از بــرآورد )آینــده در صــورت انجــام اقــدام و آینــده 
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ت اجتماعی در شهرداری تهران؛ مرور نظام مند گزار
ارزیابی تأثیرا

در صــورت انجــام نشــدن اقــدام( مــورد تأکیــد دســتورالعمل ارائه شــده بــوده اســت و 
می توانــد بــا ترســیم دو وضعیــت از آینــده در جهــت تصمیم گیــری مســئوالن بــرای 
انجــام اقــدام توســعه ای راه گشــا باشــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در 38/2 درصــد از 
مــوارد، فقــط از بــرآورد بــا اقــدام مداخلــه ای و در 3/4 درصــد از آنهــا، فقــط از بــرآورد 

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

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

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

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

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

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

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

10 درصــد گزارش هــا دارای ایــن ویژگــی بــوده اســت(.

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

بخش اتاف برای کارفرما باشد و بیشترین بهره برداری را از آن نماید.
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جدول شمارة 9: مرور تدوین کاربست
درصد نظام پایش درصد نظام اجرا درصد نظام ارتباطی

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

شده* 49.4 بیان شده

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زمــان آن را محدودتــر و مهجورتــر خواهــد کــرد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالعاتــی افــزوده گــردد.

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

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

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

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

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

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

توسعه و احداث بوستان دربند

1

1392

1
احداث بوستان امیر سلیمانی 2
احداث بوستان خسرو شاهی 3

احداث بوستان وزیری 4
تعریض پل مسعود بیک 5

مجموعه ورزشی شهرک نفت

1393

6
سامان دهی بازار تجریش 7

احداث بوستان و مجموعه فرهنگی ورزشی در باغ 
کامران 8

احداث پارکینگ طبقاتی شریف

2

1392

9
احداث پردیس کوهستانی فرحزاد )دروازه فرهنگی 

البرز( 10

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

امین پور، کتاب و صنعت(
11

احداث، تجهیز و راه اندازی مجموعه فرهنگی 
ورزشی سرسبز 12

ساخت مجتمع فرهنگی شهربانو در منطقه2  با 
رویکرد تطبیقی

1393

13

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

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

مطالعات تطبیقی 16

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

احداث مرکز تفریحی ورزشی بوستان مادران

3

1392 19
احداث و توسعه مقاطع غیر هم سطح همت به 

پاسداران
1393

20

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

4 1392

22
احداث و تجهیز مجموعه تفریحی سایت 125 

هکتاری جنگل لویزان 23

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

زین الدین شرق 25

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

صنعت - سید خندان 27

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

گلستان(

5 1393

29

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

شهرداری تهران - محله اندیشه 31

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

6

1392 33
احداث خط ویژه گردشگری خیابان شهید بهشتی  

- شهید مطهری

1393

34

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

امکان سنجی احداث پارک ترافیک منطقه 7 
شهرداری 7 1393 38

احداث سوله ورزشی شهید بهشتی در منطقه 8 
تهران

8

1392 39

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

1393

40

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

محدوده منطقه 8 شهرداری تهران( 42

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

منطقه 11

11

1392 45

احداث و توسعه سرای محله آگاهی

1393

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

شهرداری تهران 48

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

12

1392 50
ساخت مجموعه ورزشی امام زاده یحیی

1393
51

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

تعریض معابر غیر بزرگراهی خیابان پیروزی

13

1392

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

به سازی معابر جهت تردد سالمندان و معلوالن 
سطح منطقه13 56

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

محله نیروی هوایی منطقه   13
1393

58

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

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

15

1392

61
توسعه  تجهیز مجموعه ورزشی مینابی 62

احداث مجموعه ورزشی چندمنظوره شهرک شهید 
بروجردی 63

ساخت و تجهیز فضاهای ورزشی شهرک رضویه

1393

64
طرح کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 

مذهبی )مسجد مدرسه( 65

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

17 1393
67

احداث ساختمان اسکان کارگران خدمات شهری 
منطقه 17 68
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عنوان طرح/ پروژه منطقه سال اجرا ردیف
احداث پایانه اتوبوس اسماعیل  آباد

18 1392

69
بازسازی و سازمان دهی میادین رجایی، ایثارگران و 

سبحانی منطقه 18 تهران 70

 احداث و تکمیل بزرگراه سعیدآباد 
)شهید بروجردی( 71

توسعه و به سازی بزرگراه، کندروهای آزادگان در 
منطقه 18 تهران 72

ساخت و تکمیل خیابان الزهرا 73
 توسعه فضاهای فرهنگی و هنری،

احداث موزه شهدا 74

 ساخت مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی 
شهرک گلدسته 75

نصب چرا غ های راهنمایی و رانندگی در ناحیه 1 و 
2 منطقه 18 76

نقاشی دیواری و گرافیک محیطی
19

1392 77
توسعه و تجهیز مددسراها و سایر مراکز نگهداری         

آسیب دیدگان اجتماعی 1393 78

 ساخت پایانه و پارک سوار ایستگاه مترو 
جوانمرد قصاب

20

1392

79

سامان دهی معابر و میادین شهر، میدان بروجردی 
و ساعی 80

تعریض گذر و معابر اطراف حرم مطهر عبدالعظیم 81
توسعه فضای فرهنگی هنری و محوطه سازی آثار 

تاریخی فرهنگی منطقه  20

1393

82

تعریض معابر غیر بزرگراهی خیابان شهید رجایی 83
احداث مددسرای منطقه  20  84

نگهداری آبخور ها و سرویس های بهداشتی عمومی 
در معابر منطقه  20 85

احداث و توسعه بوستان تفرجگاه خانواده 86
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه بوستان 

مینیاتوری )دولت آباد - قیصریه( 87

مدیریت و سامان دهی آرامستان های منطقه  20 88
احداث معابر غیر بزرگراهی سطح ناحیه 1 منطقه 22 22 1392 89



ترجمـه ها

* بازنگــري ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی: تنظیم 
ــرن  ــرات در ق ــی تأثی ــرای ارزیاب دســتورالعمل ب

بیســت ویکم
استوارت الکی

مترجمان: فردین منصوری، معصومه محقق منتظری و نرگس شجاعی

* ســنجش تأثیرات اجتماعــی: رویکردهای فعلی 
ــی  ــات کارآفرین ــِش روی تحقیق و مســیرهای پی

اجتماعی
هانس راوهاوزر، مایکل کامینگز و اسکات ال. نیوبِرت

مترجم: فرید ناهید





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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 سنجش تأثیرات اجتماعی: رویکردهای فعلی و مسیرهای 
پیِش روی تحقیقات کارآفرینی اجتماعی
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چکیده
علی رغــم اهمیــت تأثیــر اجتماعــی در تحقیقــات کارآفرینــی اجتماعــی، اســتانداردهای 
ســنجش تأثیــر اجتماعــی یــک ســازمان، هــم از لحــاظ نظــری و هــم از لحــاظ تجربــی 
 توســعه نیافته هســتند. مــا نمونــه ای بــا حجــم 71 مقالــه مرتبــط از مجــالت پیشــرو 
]در حــوزه[ کســب وکار )FT50( را شناســایی کردیــم کــه بــه طــور مفهومــی یــا تجربی، 
ســنجش تأثیــر اجتماعــی را بررســی کرده انــد. مــا ابتــدا وســعت تعاریــف، منابــع داده و 
عملیاتی ســازی تأثیــرات اجتماعــی را توصیــف کردیــم. بــر اســاس ایــن تحلیــل، مــا یک 
گونه شناســِی چهــار رویکــردی از مفهوم ســازی تأثیــر اجتماعــی تولیــد نمودیــم کــه از 
آن بــرای ســازمان دهی بینش هــا و پیشــنهادهای مربــوط بــه ســنجش بهبودیافتــه تأثیر 

اجتماعِی سرمایه گذاری های کارآفرینانه استفاده کرده ایم.

واژه هــای کلیدی: کارآفرینــی اجتماعی، تأثیــر اجتماعــی، ارزش اجتماعی، عملکرد 
اجتماعی و سنجش عملکرد.
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مقدمه
محققــان بیــش از پیــش بــه تأثیــرات اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان های مبتنــی بــر 
ــژه  ــد به وی ــن تأکی ــد (Husted & Salazar, 2006; Kent & Dacin, 2013). ای ــازار1 می پردازن ب
در ســرمایه گذاری های اجتماعــی2 و ســازمان های ترکیبــی3 ]تلفیقــی از بخــش دولتــی، 
خصوصــی و عام المنفعــه بــا هــدف تأثیرگــذاری اجتماعــی در کنــار ســودآوری مالــی[ 
مشــهود اســت کــه بــرای رفــع مشــکالت اجتماعــی جهانــی، رســالت های اجتماعــی را 
Battilana & Dorado, 2010; Dacin & et al, 2011;( بــا رویکردهــای بــازاری ترکیــب می کننــد 

Short & et al, 2009 (. رویکردهــای مبتنــی بــر بــازار که مشــخصۀ یک رویکــرد کارآفرینی 

اجتماعــی اســت، ذاتــاً بــا ســنجش تأثیــرات اجتماعــی و عملکــرد اجتماعــی درگیــر 
.(Grimes, 2010; Miller & Wesley II, 2010) هستند

بــا وجــود ایــن علی رغــم تحقیقــات و اقدامــات گســترده ای کــه نشــان از عالقــه 
ــن  ــری ای ــتانداردهای اندازه گی ــی دارد، اس ــرات اجتماع ــنجش تأثی ــاد و س ــه ایج ب
گویــه4 مهــم بــه انــدازه کافــی توســعه نیافتــه اســت )Salazar & et al, 2012(. در حالــی 
کــه تحقیقــات و اقدامــات عملکــرد اجتماعــی5 را بــه طــور مفهومــی در مســئولیت 
اجتماعــی6 پی ریــزی کرده انــد، رویکردهــای جدیــدی بــرای ســنجش پیشــنهاد شــده 
اســت کــه دارای فرضیه هــای بنیادیــن متفــاوت و مســتلزم ســنجِش اساســاً متمایــزی 
اســت )Kroeger & Weber, 2014; Salazar & et al, 2012(. بــا رویکردهایــی چنیــن ناهمگون، 
ادبیــات ]ایــن حــوزه[ فاقــد بینــش تجمیعــی مــورد نیــاز بــرای پیشــرفت ســریع تر و 

اثربخش تــر تحقیقــات کارآفرینــی اجتماعــی اســت.
بنابرایــن هــدف ایــن مقالــه، توصیــف شــباهت ها و تفاوت هــا در میــان روش هــای 
مطالعــه تأثیــر اجتماعــی و اســتفاده از ایــن بینش هــا بــرای ارائــه مســیری واضــح برای 
تحقیقــات آتــی اســت. بــرای انجــام ایــن کار، مــا مقــاالت منتشرشــده در فهرســت 
پنجــاه مجلــه برتــر کســب وکار فایننشــال تایمــز )FT50(7 را کــه بر تأثیــرات اجتماعی 
ــن  ــه  ای کــه مــا در ای ــم. 71 مقال ــه طــور گســترده مطالعــه کردی تمرکــز داشــت، ب
ــۀ  ــری8 و مرحل ــز هســتند: درجــه تعمیم پذی ــم، در دو بعــد متمای جســت وجو یافتی
ــا  ــی کــه برخــی از مقــاالت، تعریــف و ی ــه طــور مشــخص در حال فرآینــد تأثیــر9. ب

1- Market-based Organizations
2- Social Ventures
3- Hybrid Organizations
4- Construct
5- Social Performance
6- Social Responsibility
7- The Financial Times list of 50 highly ranked business journals
8- Degree of Generalizability
9- Stage in Impact Process
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ــه تنهــا یــک بخــش1 محــدود می کننــد،  ســنجش خــود از تأثیــرات اجتماعــی را ب
ــی  ــن، در حال ــر ای ــه کار بســت. عــالوه ب ــن بخــش2 ب ــوان در چندی ســایرین را می ت
ــد  ــی3 پرداخته ان ــنجش فعالیت های ــا س ــف و ی ــه تعری ــندگان ب ــی از نویس ــه برخ ک
کــه ممکــن اســت بــه پیامدهــا و تأثیــرات اجتماعــی ســودمند منجــر شــود، برخــی 
دیگــر بــه تعریــف و ســنجش خــود پیامدهــا4 پرداخته انــد. بــا تکیــه بــر ایــن ابعــاد، 
مــا نمونــه خــود را بــرای یــک گونه شناســی5 ســامان داده ایــم، برخــی از نمونه هــای 
مثال زدنــی را برجســته کرده ایــم و ســپس بــا اســتفاده از بینش هــای حاصــل از ایــن 

نمونــه  مقــاالِت چندرشــته ای دربــاره مســیرهای تحقیقاتــی آتــی بحــث می کنیم.

نظریه و پیش زمینه
Dacin & et al,( تأثیــر اجتماعــی6، بخــش مهمــی از پدیــدۀ کارآفرینــی اجتماعــی اســت 

Lumpkin & et al, 2011 ;2010 (. هرچنــد ممکــن اســت تأثیــر اجتماعــی بــه عنــوان یــک 

متغیــر وابســته مبتنــی بــر عملکــرد، مرتبــط بــا کارآفرینــی اجتماعــی در نظــر گرفتــه 
ــاره تأثیــر  ــه تکثــر اصطالحــات و تنــوع زمینه هــا، بینش هــای درب ــا توجــه ب شــود، ب
اجتماعــی تــالش کرده انــد بــه یــک انســجام برســند. بــرای مثــال تأثیــر اجتماعــی در 
 ،)Moss & et al, 2011; Santos, 2012( 7ادبیــات با اســتفاده از عباراتی ماننــد ارزش اجتماعــی 
عملکــرد اجتماعــی )Husted & et al, 2006; Mair & Marti, 2006; Nicholls, 2008(، بازده هــای 
ــازدۀ اجتماعــی ســرمایهSROI) (Hall & et al, 2015( 9( و  اجتماعــیEmerson, 2003( 8(، ب
حســابداری اجتماعــیNicholls, 2009( 10( مفهوم ســازی شــده اســت کــه با وجود تشــابه، 
ــی در  ــر اجتماع ــن تأثی ــر ای ــالوه ب ــتند. ع ــزی هس ــای متمای ــان دهندۀ گویه ه نش
حوزه هایــی ماننــد آمــوزش، بهداشــت و درمــان، پایــداری محیط زیســتی و فقــر نیــز 

.)Izzo, 2013( مورد مطالعه قرار گرفته است که مقایسۀ آنها دشوار است
در میــان اصطالحــات عمدتــاً مترادفــی کــه در ادبیــات اســتفاده شــده، مــا بــرای 
حفــظ یکپارچکــی از اصطــالح تأثیــر اجتماعــی اســتفاده نمودیــم. با توجه بــه مباحثات 
موجــود دربــاره چگونگــی تعریــف ایــن گویــه پیچیــده )Dacin & et al, 2010(، مــا تأثیرات 
اجتماعــی را بــه طــور گســترده مفهوم ســازی کردیــم تــا بــه بیشــترین شــمول ممکن 

1- Single Sector
2- Multiple Sector
3- Activities
4- Outcomes
5- Typology
6- Social Impact
7- Social Value
8- Social Returns
9- Social Return on Investment
10- Social Accounting
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ــکاران  ــتفان و هم ــه اس ــری ک ــف اخی ــاس از تعری ــا اقتب ــیم. ب ــری برس در نمونه گی
)2016( بیــان کرده انــد، مــا تأثیــرات اجتماعــی را بــه عنــوان پیامدهــای مفیــد منتــج 
از رفتارهــای خیرخواهانــه ای1 تعریــف می کنیــم کــه مخاطبــان هــدف آن رفتــار و یــا 
ــد می شــوند.  ــا بهره من ــا از آنه ــا محیط ه ــراد، ســازمان ها و ی جمــع وســیع تری از اف
ایــن تعریــف بــه انــدازه کافــی گســترده اســت تــا جدیدتریــن رویکردهــای مطالعــه 
تأثیــرات اجتماعــی )بــرای مثــال: Austin & et al, 2006; Choi & Majumdar, 2014( را 
در برگیــرد و همزمــان تشــخیص دهــد کــه تأثیــرات اجتماعــی شــامل پدیده هــای 
متفــاوت )بــرای مثــال Stephan & et al, 2016( و جمعیت هــای هــدف مختلــف )بــرای 
مثــال: Datta & Gailey, 2012( هــم در نســل فعلــی و هــم در نســل آینــده )بــرای مثــال: 

Agle & et al, 2008( می شــود.

اذعــان داریــم کــه تمرکــز مــا روی تأثیــر اجتماعــی بــا بخش عمــده ادبیــات نوظهور 
کارآفرینــی اجتماعــی کــه روی درک ویژگی هــای فــردی کارآفرینان اجتماعــی با تأکید 
ــان )Miller & et al, 2012; Peredo & Mclean, 2006(، اهــداف،  ــر اهــداف شــرافتمندانه آن ب
هویــت و ارزش هــای آنــان )Stevens & et al, 2015( یــا رســالت های ســازمان های مرتبــط 

بــا آنهــا )Dacin & et al, 2011( متمرکــز شــده، متفــاوت اســت.
ــه  ــد ب ــا می کنن ــه ادع ــازمان هایی ک ــد س ــرض می گیرن ــاً ف ــات غالب ــن مطالع ای
مشــکالت اجتماعــی می پردازنــد )ماننــد کاهــش فقر و کاهش بی ســوادی(، نســبت به 
ســازمان های بازارمحــور ســنتی، بــه احتمــال بیشــتری بــه چنیــن اهدافــی می رســند 
و یــا دلســوزتر و نیک خواه تــر هســتند )Miller & et al, 2012(. بــا ایــن حــال چــون هــدف 
اصلــی ما در این مقاله، بررســی ســنجش پیامدهــای منتج از رفتارهــای خیرخواهانه ای 
 اســت کــه بــه عنــوان عنصــر تعیین کننــده کارآفرینــی اجتماعــی قلمــداد می شــود 
)Kania & Kramer, 2011; Nicholls, 2009(، بحــث دربــاره نیت هــا و انگیزه هــای اجتماعــی 

را بــه دیگــران می ســپاریم.

روش شناسی
ــد، ابتــدا اذعــان  ــروز یاب ــه طــرق متعــددی ب ــد ب ــر اجتماعــی می توان از آنجــا کــه تأثی
می کنیــم کــه اندیشــمندان مدیریــت و کارآفرینــی از حوزه هــای متعــددی می تواننــد 
بیاموزنــد. بنابرایــن مــا بــرای شناســایی مقاالتــی که تأثیــرات اجتماعــی را مطالعــه کرده، 
 ABI طــی دو دهــه اخیــر )1996-2016( منتشــر شــده بودنــد، بــا اســتفاده از پایــگاه داده
ــاالت منتشرشــده در  ــا مق ــم. م ــک جســت وجوی الکترونیکــی انجــام دادی Inform /، ی
ــای  ــا در حوزه ه ــن مجله ه ــرا از باکیفیت تری ــم، زی ــرار دادی ــدف ق ــالت FT50 را ه مج
مختلــف کســب وکار ماننــد حســابداری، اقتصــاد، کارآفرینــی، اخالق، مالی، سیســتم های 

1- Prosocial Behavior
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اطالعاتــی، مدیریــت، بازاریابــی و عملیــات1 هســتند. از آنجا که اصطالحات مورد اســتفاده 
بــرای پرداختــن بــه مبحــث تأثیــر اجتماعــی، درون و بیــن حوزه هــای مختلــف، متفــاوت 
اســت، مــا انــواع مختلــف کلمــات کلیــدی را کــه بــرای مفهوم ســازی ایــن گویه اســتفاده 
شــده  اســت، در جســت وجوی خــود گنجاندیــم: »ارزش اجتماعــی«، »تأثیــر اجتماعــی«، 
»بــازده اجتماعــی«، »عملکــرد محیــط زیســتی«، »ســنجش تأثیــر«، »مانــده ســه گانه2«، 
»عملکرد اجتماعی«، »عملکرد غیرمالی«، »تأثیر محیط زیســتی« و »حســابداری اجتماعی«. 
 ،)David & Han, 2004; Newbert, 2007 :پیــرو روش اســتاندارد در مطالعــه ادبیــات )ماننــد
بــرای افزایــش احتمــاِل یافتــن مقاالتــی کــه تمرکــز اصلــی آنهــا بر تأثیــر اجتماعــی بود، 

الزم دانستیم که کلمات کلیدی در چکیده آنها ذکر شده باشند.
ــد  ــواع آن )مانن ــی« و ان ــئولیت اجتماع ــالح »مس ــداً اصط ــا عم ــل م ــه دو دلی ب
»ســرمایه گذاری مســئوالنه اجتماعــی3« و »از نظــر اجتماعــی مســئوالنه4«( را از 
جســت وجوی خــود خــارج کردیــم. نخســت اینکــه ایــن ادبیــات را )بــه همــراه ادبیــات 
عملکــرد اجتماعی شــرکت ]CSP 5[( پیشــتر باکــر، خرونووقن و هونت6 )2005( بررســی 
کرده انــد، بنابرایــن مــا بــه دنبــال تکــرار کار آنهــا نیســتیم. دوم اینکــه بــه دلیل اســتفادۀ 
گســترده و تاحــدودی ناســازگار از مســئولیت اجتماعــی در ادبیــات، بســیاری از کارهــا 
در ایــن زمینــه ممــاس بــا تأثیــرات اجتماعــی اســت. در واقــع در میــان انبــوه مقــاالت 
مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها، تنهــا یــک اقلیت درصــدد نظریه پــردازی دربــاره تأثیر 
اجتماعــی و ســنجش آن بوده انــد. بنابرایــن بــه جــای جســت وجوی چنیــن اصطــالح 
گســترده ای کــه می توانســت نمونــه اولیــه را بــه مراتــب فراتــر از مرزهــای بررســی فعلی 
مــا بســط داده و در نتیجــه فرآینــد گــرد آوری را پیچیــده کنــد، تصمیــم گرفتیــم کــه 
جســت وجوی خــود را مســتقیماً بــر گویــه مــورد نظــر متمرکــز کنیــم. توجــه بــه ایــن 
نکتــه ضــروری اســت کــه چنیــن رویکــردی لزومــاً همــه مقــاالت مربــوط به مســئولیت 
اجتماعــی را از نمونــه خــارج نمی کنــد )در واقــع نمونه حاصلــه بســیاری از مقاالتی را که 
)Dillenburg & et al, 2003 :در آن مســئولیت اجتماعــی یــک گویــه مهم بوده اســت )ماننــد 

 شــامل می شــود(؛ بلکــه تنهــا ایــن الــزام را ایجــاد می کنــد کــه هــر مقالــه ای کــه بــا 
موضــوع مســئولیت اجتماعــی در جســت وجو یافــت شــده اســت، بــر تأثیــر هرگونــه 
طــرح مســئوالنه اجتماعــی بــه شــدت متمرکــز شــده باشــد. ایــن کار را ابتــدا بــا حصول 
اطمینــان از اینکــه مقالــه حداقــل یکــی از اصطالحــات جســت وجوی یادشــده را در بــر 

1- Operations
2- Triple Bottom Line
3- Socially Responsible Investment
4- Socially Responsible
5- Corporate Social Performance
6- Bakker, Groenewegen, and Hond
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گرفتــه باشــد، بررســی کردیــم. در نتیجــه، برخــی مقــاالت دربــاره موضوعــات مرتبــط 
ــی  ــی )Cumming & Johan, 2007( و کارآفرین ــئوالنه اجتماع ــرمایه گذاری مس ــد س مانن

اجتماعــی )Moss & et al, 2015( در نمونــه اولیــه لحــاظ نشــده اند.
از طریــق رویــه بــاال، نمونــه اولیــه ای بــا 273 مقالــه به دســت آمــد. بــرای اطمینان 
ــه  ــی را ک ــم و مقاالت ــه را خواندی ــر مقال ــل ه ــن کام ــه، مت ــب نمون ــتر از تناس بیش
شــکلی از تأثیــر اجتماعــی را تعریــف یــا ســنجش نکــرده بودنــد، حــذف کردیــم. برای 
مثــال، مقاالتــی کــه معیارهــای جســت وجوی مــا را داشــتند، امــا یــا بــر موضوعــات 
مرتبــط ماننــد »جهت گیــری ارزش اجتماعــیFiedler & et al, 2013( »1( یــا »مســئولیت 
اجتماعــی شــرکت« )Bermiss & et al, 2013( متمرکــز شــده بودنــد و فقــط به اصطالحات 
جســت وجوی مــا ارجاعــی گــذرا داده  بودنــد، یــا اصطالحــات جســت وجو را بــه عنــوان 
شــکلی از تأثیــر اجتماعــی بــه طــور صریــح مفهوم ســازی نکــرده بودنــد، از مطالعــه 
خــارج شــدند. پــس از ایــن حذفیــات، نمونــه نهایــی، 71 مقالــه را در برگرفــت کــه 
 Bae & et al, 2014;( ایــن تعــداد مقالــه در مقایســه بــا ســایر مرورهــای اخیــر ادبیــات
 )Rawhouser & et al. 3 Perry, Chandler, & Markova, 2012; Slotte-Kock & Coviello, 2010

بــه ترتیــب بــا نمونه هــای 73، 26 و 18 مقالــه ای، قابل توجــه اســت )بــرای جزئیــات 
کامــل بــه پیوســت مراجعــه کنیــد(.

نتایج

خالصه آماری
خالصــه ای از خصوصیــات اصلــی نمونــه مــا در جــدول 1 آمــده اســت. همان طــور کــه 
در ایــن جــدول نشــان داده شــده اســت، ایــن مقــاالت در 21 مجله FT50 بــا زمینه های 
حســابداری، اقتصــاد، کارآفرینــی، اخــالق، سیســتم های اطالعاتی، مدیریــت، بازاریابی 
ــرات  ــه تأثی ــترده ب ــه گس ــان دهنده عالق ــع نش ــن توزی ــده اند. ای ــات درج ش و عملی
اجتماعــی و اهمیــت انجــام یــک مــرور فراگیــر اســت. در عیــن حــال متوجــه شــدیم 
ــت  ــر رشــته مدیری ــا، در مجــالت درون چت ــه م ــه در نمون کــه 52 مــورد از 71 مقال
)مدیریــت، اخــالق و کارآفرینــی( و 30 مــورد از آنهــا در مجلــه اخــالق تجــارت منتشــر 
شــده  اســت. ایــن نســبت زیــاد مقــاالت منتشرشــده در مجلــه اخــالق تجارت بــا توجه 
بــه اینکــه مطالعــه عملکــرد اجتماعــی شــرکت بــرای رســالت مجلــه موضوعــی حائــز 
اهمیــت اســت، تعجب برانگیــز نیســت. توزیــع فعلــی مقــاالت نیــز افزایــش چشــمگیر 
عالقــه بــه تأثیــرات اجتماعــی را نشــان می دهــد، بــه طــوری کــه از 71 مقالــه، 32 
مــورد طــی پنــج ســال گذشــته و 55 مــورد طــی ده ســال گذشــته منتشــر شــده اند. 

چنین آماری حاکی از وجود نیاز به این مرور ادبیات است.
1- Social Value Orientation
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جدول 1- خالصه آماری
سنجش سنجه/ سنجه ها مقاله

تعداد نوع تعداد اصطالح تعداد رشته
33 کمی 19 عملکرد اجتماعی شرکت 30 اخالق
13 مدل سازی 19 عملکرد اجتماعی 18 مدیریت
1 کیفی 12 تأثیر اجتماعی 14 عملیات
3 توصیفی 11 تأثیر محیط زیستی 4 کارآفرینی
6 مفهومی 10 ارزش اجتماعی 2 بازاریابی
4 نظری 5 عملکرد محیط زیستی 1 حسابداری

تعداد داده 1 کارایی محیط زیستی 1 اقتصاد
15 اولیه تعداد تعریف 1 سیستم های اطالعاتی
30 ثانویه 15 نمود خارجی تعداد سال

تعداد زمینه جغرافیایی 13 اصول، فرآیندها، پیامدها 1 1996
36 صنعتی 10 تعریف از طریق مثال 0 1997
8 در حال توسعه 10 بدون تعریف 1 1998
1 هر دو 8 گوناگون 1 1999
26 نامعلوم 6 تأثیر ذی نفع 0 2000

3 چرخه عمر محصول 1 2001
2 مردم، منافع و کره زمین 1 2002
2 استفاده از منابع 2 2003
2 حل مسئله 0 2004

3 2005
6 2006
2 2007
3 2008
5 2009
7 2010
6 2011
6 2012
8 2013
5 2014
8 2015
5 2016
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ــط  ــی توس ــر اجتماع ــازی تأثی ــی مفهوم س ــن چگونگ ــا همچنی ــدول 1 م در ج
محققــان را خالصــه کردیــم. بــا توجــه بــه گســتردگی اصطالحــات جســت وجوی مــا، 
جــای تعجــب نیســت کــه از برچســب های زیــادی بــرای ایــن گویــه اســتفاده شــده 
باشــد. در حالــی کــه گســتردگی ایــن اصطالحــات بــرای محققانــی کــه بــه دنبــال 
انجــام کارهــای مشــابه هســتند، چالش برانگیــز اســت، مــا متوجــه دو الگــوی جالــب 
شــدیم. اول آنکــه 26 مــورد از 32 مقالــه رشــته اخــالق، تأثیــر اجتماعــی را برحســب 
»عملکــرد اجتماعــی شــرکت« یــا »عملکــرد اجتماعــی« و 12 مــورد از 14 مقالــه رشــته 
ــا  عملیــات، آن را برحســب »تأثیــر محیــط زیســتی«، »عملکــرد محیــط زیســتی« ی
ــد  ــان می ده ــن نش ــه ای ــد ک ــرده بودن ــازی ک ــتی1« مفهوم س ــی محیط زیس »کارآی
تحقیقــات در ایــن رشــته ها نســبت بــه ســایر رشــته ها بــه اجمــاع بیشــتری دســت 
یافته انــد. دوم آنکــه 10 مــورد از 39 مقالــه ای کــه بــه فعالیت هــا و پیامدهــای مربــوط 
ــا MSCI 3 هســتند و  ــای KLD 2 ی ــه داده ه ــد، متکــی ب ــه  بودن ــه عملکــرد پرداخت ب
ــت را  ــه محیط زیس ــوط ب ــای مرب ــا و پیامده ــه فعالیت ه ــه ای ک ــورد از 17 مقال 9 م
ــز  ــر نی ــن ام ــه ای ــد ک ــتفاده می کنن ــازی اس ــرد مدل س ــد، از رویک ــی می کنن بررس
ــاره رویکردهــای ســنجش  نشــان می دهــد کــه در ایــن جریان هــای تحقیقاتــی درب

و یــا تحلیــل، اتفــاق نظرهایــی وجــود دارد.
ــن تحقیقــات، تعاریفــی  ــار گســتردگی اصطالحــات مــورد اســتفاده در ای در کن
مختلفــی کــه بــرای تأثیــر اجتماعــی بــه کار مــی رود نیــز وجــود دارد. متداول تریــن 
ــد.  ــن می کن ــود خارجــی4 تعیی ــی را برحســب نم ــر اجتماع ــی، تأثی ــرد تعریف رویک
نمودهــای خارجــی، پیامدهــای حاصــل از فعالیــت اقتصــادی اســت کــه از کارکردهای 
عینــی افــراد درگیــر در ایــن فعالیــت فراتــر مــی رود )Santos, 2012(. بــرای مثال شــولر و 
کوردینــگ، عملکــرد اجتماعــی در ســطح ســازمانی را بــه طــور کلــی بــه عنــوان »عمل 
تجــاری داوطلبانــه ای )یعنــی عملــی کــه مســتقیماً توســط مقــررات دولتــی حکــم 
 نشــده باشــد( تعریــف می کننــد کــه دارای اثــرات اجتماعــی یــا حزب ســومی5 اســت« 
)Schuler & Cording, 2006: 540(، در حالــی کــه ســاالزار6 و همــکاران )2012( بــه طــور 
ــروژه برحســب  ــی در ســطح پ ــرد اجتماع ــه عملک ــد ک ــتدالل می کنن ــر اس خاص ت
پیشــرفت بــه ســمت اهــداف توســعه انســانی ارزیابــی می شــود )Sen, 1999(. همچنیــن 
در تعریــف تأثیــر اجتماعــی بــه طــور متداولــی مفهوم ســازی عملکــرد اجتماعــی وود 

1- Environmental Efficiency
2- Kinder, Lydenberg, Domini
3- Morgan Stanley Capital International
4- Externalities
5- Third-Party Effects
6- Salazar
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ــه عنــوان »پیکربنــدی  )Wood, 1991: 693( مــورد اقتبــاس قــرار می گیــرد کــه آن را ب
ــت ها،  ــی و سیاس ــخگویی اجتماع ــای پاس ــی، فرآینده ــئولیت اجتماع ــول مس اص
برنامه هــا و پیامدهــای مشــهود یــک ســازمان تجــاری کــه بــه روابط اجتماعی شــرکت 
مربــوط می شــود« و یــا آنچــه مــا آن را »اصــول، فرآیندها، پیامدهــا1« می نامیــم، قلمداد 
می کننــد. رویکردهــای دیگــر از ایــن دقــت برخــوردار نیســتند و تأثیــرات اجتماعــی را 
بــا مثــال تعریــف می کننــد یــا تعاریــف مفهومــی روشــنی ارائــه نمی کننــد. در کمــال 
تعجــب، در حالــی کــه 10 مقالــه در نمونــه مــا، تأثیــرات اجتماعــی را بــه عنــوان یــک 
گویــه کانونــی مدنظــر قــرار داده، متعاقبــاً آن را بــه صــورت تجربــی ســنجیده بودنــد 
)بنابرایــن معیارهــای شــمول در مطالعــه مــا را داشــتند(، تعریــف صریــح یــا حتــی 

ضمنــی از اصطــالح تأثیــر اجتماعــی ارائــه نــداده بودنــد.
همچنیــن جــدول 1 در انتهــا جزئیاتــی دربــاره ســنجش ارائــه می دهــد. اکثریــت 
قریــب بــه اتفــاق مقــاالت تجربــی )33 مــورد از 45 مقالــه( از روش های کمی اســتفاده 
کرده انــد کــه اکثــر آنهــا )30 مــورد از 45 مقالــه( بــه داده هــای ثانویــه متکــی هســتند. 
36 مــورد از 45 مقالــه تجربــی، داده هــای خــود را در کشــورهای صنعتــی گــرد آوری 
کرده انــد، در حالــی کــه 8 مــورد از ایــن 45 مقالــه از داده هــای اقتصادهــای در حــال 
توســعه یــا نوظهــور و یــک مــورد )Bartling & et al, 2015( از داده هــای گردآوری شــده در 
هــر دو بســتر ]اقتصــادی[ اســتفاده کرده انــد. در میــان مقــاالت غیــر تجربــی موجــود 
در نمونــه، 13 مــورد از 26 مقالــه کــه عمدتــاً مربــوط بــه رشــته عملیــات بودنــد، از یک 
ــد، در حالــی کــه فقــط 4 مــورد کــه همگــی از  روش مدل ســازی اســتفاده می کردن

رشــته مدیریــت بودنــد، ســعی در نظریه پــردازی داشــتند.

گونه شناسی
بــا مــرور نمونــه، ناهمگونــی رویکردهــا بــرای بررســی تأثیــر اجتماعــی آشــکار شــد. از 
طریــق یــک فرآینــد تکــراری بــرای مقایســه معیارهــای مرتبــط و همچنیــن زبــان 
ــرات اجتماعــی، دو بعــد را  ــف تأثی ــرای تبییــن مفهوم هــای مختل ــورد اســتفاده ب م
بــرای ســاخت  دهی بــه ایــن مــرور شناســایی کردیــم: مرحلــه فرآینــد تأثیــر اجتماعی 
)فعالیــت در مقابــل پیامــد( و تعمیم پذیــری کاربســت )چندبخشــی در برابــر 

تک بخشی( )جدول 2 را مالحظه کنید(.

1- Principles, Processes, Outcomes
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جدول 2- گونه شناسی مقاالت تأثیرات اجتماعی
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هرچنــد همــه محققــان تأثیــر اجتماعــی در نهایــت بــه ]بررســی[ آثــار تالش های 
خیرخواهانــه یــک ســازمان عالقه منــد هســتند، آنها تمــام ایــن پیامدها را بــه صراحت 
در پژوهش هــای خــود مدل ســازی نمی کننــد. بــه طــور خــاص، برخــی از محققــان 
دربــاره اثــر رفتارهــای خیرخواهانــه یــک ســازمان بــر اهــداف مــورد نظــر خــود و یــا 
ــد  ــردازی می کنن ــا نظریه پ ــازمان ها و محیط ه ــراد، س ــترده تری از اف ــاع گس اجتم
و یــا آنهــا را ارزیابــی می کننــد. بــرای مثــال توبیــاس، مایــر و باربوســاالیکر1 )2013(، 
تأثیــر اجتماعــی کارآفرینــی را برحســب کاهــش فقــر و کاهــش تعــارض ســنجیده اند. 
مــا چنیــن مقاالتــی را در زمــره رویکردهــای پیامــد مقوله بنــدی می کنیــم. بــا ایــن 
حــال اندیشــمندان دیگــر بــا ایــن فــرض کــه یــک فعالیــت خیرخواهانــه ناگزیــر بــه 
منافــع مــورد نظــر منجــر خواهــد شــد، نظریه پــردازی و ســنجش را بــه خــود رفتــار 
خیرخواهانــه محــدود می کننــد. بــرای مثــال پنــگ و یانــگ2 )2014(، تأثیــر اجتماعی 
را بــه عنــوان عمــل ســرمایه گذاری یــک شــرکت روی تجهیــزات کنتــرل آالیندگــی 
)بــا فــرض اینکــه منجــر بــه کاهــش آلودگــی و مزایــای مثبــت اجتماعی دیگــر خواهد 
شــد( می ســنجند. بــه پیــروی از ســاالزار و همــکاران )2012(، مــا نیــز چنیــن مقاالتی 
ــدول 2  ــه در ج ــور ک ــم. همان ط ــدی می کنی ــت  مقوله بن ــرد فعالی ــره رویک را در زم
مشــاهده می شــود، 32 مــورد از 71 مقالــه موجــود در نمونــه مــا، رویکــرد پیامــدی3 را 
اتخــاذ کرده انــد، در حالــی کــه 39 مــورد از آنهــا رویکــرد فعالیتــی4 را بــه کار گرفته اند.

ــی  ــر اجتماع ــف تأثی ــه تعری ــه ب ــه ای ک ــورد از 10 مقال ــه 7 م ــت ک ــب اس جال
ــد از  ــد، رویکــرد فعالیتــی را دنبــال می کننــد. گمــان می کنیــم ایــن رون نپرداخته ان
تصمیــم محققــان، مبنــی بــر جایگزینــی تأثیــر فرضــی فعالیــت خیرخواهانه بــه جای 
تعریــف مفهومــی گویــه نشــأت می گیــرد. از میــان 32 مقالــه ای کــه تعاریفــی از تأثیــر 
اجتماعــی ارائــه داده انــد، 11 مــوردی کــه از رویکــرد فعالیتــی  بهــره می بردنــد، بــر 
اســاس مفهوم ســازی وود )1991( یعنــی »اصــول، فرآیندهــا و پیامدهــا« )کــه در وهلــه 
اول، رویکــردی مبتنــی بــر مســئولیت اجتماعی شــرکت یــا عملکرد اجتماعی شــرکت 
بــرای ســنجش تأثیــر اجتماعــی اســت( شــکل گرفتــه بودنــد؛ در حالــی کــه بیشــتر 
مؤلفــان پیــرو رویکــرد پیامــدی )11 نفــر از 39 نفــر(، تأثیــر اجتماعــی را برحســب 
نمــود خارجــی تعریــف کــرده بودنــد )کــه در درجــه اول، رویکــردی اقتصــادی بــرای 

ســنجش تأثیــر اجتماعــی اســت(.
ــه  ــرض ک ــن پیش ف ــه در ای ــود در نمون ــاالت موج ــه مق ــم ک ــن دریافتی همچنی
تأثیــرات اجتماعــی در بیــن بخش هــا دارای قابلیــت مقایســه هســتند یا خیــر، متفاوت 
1- Tobias, Mair and Barbosa-Leiker
2- Peng & Yang
3- Outcome Approach
4- Activity Approach
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هســتند. بــه طــور خــاص، برخــی نویســندگان تأثیــر اجتماعی را بــه عنوان یــک گویه 
گســترده کــه می توانــد بــه بســیاری از بخش هــای مختلــف تعمیــم یابد، مفهوم ســازی 
ــی  ــرد اجتماع ــر عملک ــال شــرک1 )2011(، تأثی ــرای مث ــد. ب ــا ســنجش کرده ان و ی
ــر عملکــرد مالــی 294 شــرکت ســهامی عــام از 24 کشــور مختلــف را در صنایــع  ب
خودروســازی، بانکــی و مالــی، مــواد شــیمیایی، مــواد غذایــی، لــوازم خانگــی، بیمــه، 
ماشــین آالت، فلــزات و معــادن، نفــت و گاز، داروســازی و زیســت فناوری، ارتباطــات و 
مخابــرات، حمل ونقــل و لجســتیک بررســی کــرده اســت. مــا مقاالتــی از ایــن دســت 

ــم. ــدی می کنی ــای چندبخشــی مقوله بن ــره رویکرده را در زم
در مقابــل، دیگــر محققــان تأثیــر اجتماعــی را بــه عنــوان یــک گویــه بــا دامنــه 
ــل تعمیــم  ــه یــک بخــش خــاص قاب متوســط مفهوم ســازی می کننــد کــه فقــط ب
اســت. بــرای مثــال اوتینــگ2 )2009(، تحلیــل خــود را روی تأثیــرات اجتماعی تجارت 
منصفانــه3 بــر کارگــران مناطــق تولید قهــوه جینوتــگا و ماتاگالپا4 در شــمال نیکاراگوئه 
متمرکــز کــرده اســت. مــا چنیــن مقاالتــی را در زمــره مقــاالت بــا رویکــرد تک بخشــی 
مقوله بنــدی می کنیــم. بــه عبــارت دیگــر، یــک رویکــرد چندبخشــی شــامل ســنجش 
فعالیت هــا و یــا پیامدهایــی می شــود کــه بــه قــدری عمومیــت دارنــد کــه می تــوان 
آنهــا را در چندیــن بخــش مختلــف مشــاهده کــرد. رویکــرد تک بخشــی بــر ســنجش 

فعالیت هــا یــا پیامدهــای در یــک بخــش خــاص تمرکــز دارد.
همان طــور کــه در جــدول )2( نشــان داده شــده اســت، اکثریت مقــاالت نمونه )54 
مــورد از 71 مقالــه(، رویکــرد چندبخشــي را اتخــاذ کرده انــد. بــه عنــوان مثــال کروگر و 
وبــر5 )2014(، ســنجش ارزش اجتماعــی را از منظــر ادراک ذی نفعــان نســبت بــه رفاه 
در زمینه هــای مختلــف و در ارتبــاط بــا فعالیت هــای مختلــف مطــرح کرده انــد. رفــاه 
برحســب رضایــت از زندگــی )مابه التفــاوت آرزوهــا و دســتاوردها( در قلمــرو تجربــه 
ــا نیازهــای اجتماعــی  ــت از زندگــی در نســبیت ب ــود رضای ســنجیده می شــود. بهب
ســنجیده می شــود و در زمینه هــای متنوعــی قابلیــت مقایســه دارد. در مقابــل، تنهــا 
17 مــورد از 71 مقالــه نمونــه مــا، رویکــرد تک بخشــی را اتخــاذ کرده انــد. بــرای مثــال 
اوتینــگ )2009(، یــک »چارچــوب ارزیابــی تأثیــر« را بــرای ضبــط تأثیــرات تجــارت 
منصفانــه بــر قهــوه کاران نیکاراگوئــه ای طراحــی کرده اســت. هرچنــد او اظهار داشــته 
ــا زمینه هــای متعــدد دیگــری نیــز ســازگار اســت، ایــن ابــزار  کــه ایــن چارچــوب ب

بــرای ســنجش پیامدهــای مربــوط بــه یــک زمینــه خــاص طراحــی شــده اســت.

1- Schreck
2- Utting
3- Fair Trade
4- Jinotega & Matagalpa
5- Kroeger and Weber
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ــورد از 17  ــی )10 م ــاالت تک بخش ــی از مق ــش از نیم ــه بی ــدیم ک ــه ش متوج
مقالــه(، تأثیــر اجتماعــی را برحســب نمــود خارجــی یــا بــا مثــال تعریــف کرده انــد. در 
مقــاالت پیــرو رویکــرد چندبخشــی، 11 مــورد از 54 مقالــه از تعریــف اصــول، فرآیندها 
و پیامدهــای وود و 9 مــورد از نمودهــای خارجــی اســتفاده کرده انــد، در حالــی کــه 
برخــی دیگــر از ایــن مقــاالت، تعاریــف منحصربه فــردی را در ایــن رویکــرد، از جملــه 
»تأثیــر ذی نفــع1« )6 مــورد( و »مــردم، منافــع و کــره زمیــن2« )2 مــورد( بــه کار برده اند.

مــا از ابعــاد یادشــده بــرای ســازمان دهی مقــاالت نمونــه در قالــب یک نوع شناســی 
اســتفاده کردیــم و بــه وســیله آن، مــروری را کــه در ادامــه ارائــه می شــود، ســاختار 
داده ایــم. بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد مقالــه در نمونــه، بــه توصیــف جزئیــات هــر یــک 
ــت  ــا دق ــه در وضــوح نظــری ی ــی ک ــر مطالعات ــه ب ــا تکی ــم؛ در عــوض، ب نمی پردازی
ــد، الگوهــای کلــی موجــود در بیــن تمــام  ــه و سرمشــق را دارن ــی حکــم نمون تجرب
مقــاالت را بررســی می کنیــم. مــا معتقدیــم کــه توجــه مــا نســبت بــه هــم وســعت و 
هــم عمــق، پایــه محکمــی را بــرای محققانــی کــه بــه دنبــال پیشــبرد تحقیقــات در 

ایــن زمینــه هســتند، فراهــم مــی آورد.

فعالیت چندبخشی
ایــن بخــش را بــا بحــث دربــاره مقاالتــی کــه فعالیت هــا را در چندیــن بخــش مقایســه 
ــاخص  ــه  داده ش ــاالت از مجموع ــن مق ــورد از ای ــم. ده م ــروع می کنی ــد، ش می کنن
اجتماعــی KLD )اکنــون MSCI( اســتفاده کرده انــد کــه نقــاط قــوت و دغدغه هــای 
ــد  ــی را در چن ــرکت های عموم ــای ش ــی فعالیت ه ــئولیت اجتماع ــه مس ــوط ب مرب
مقولــه از جملــه اجتمــاع، گوناگونــی، روابــط کارکنــان، محیط زیســت و محصــوالت 
ــای KLD شــده  ــا داده ه ــا ب ــه م ــه در نمون ــی ک ــاده ترین عمل ــد. س ــزارش می ده گ
بــود، تفریــق نگرانــی از نقــاط قــوت بــه منظــور ســنجش کلــی عملکــرد اجتماعــی 
ــه  ــن رویکــرد دیگــر، از جمل ــن حــال چندی ــا ای ــود. ب )Liston-heyes & Ceton, 2009( ب
اســتفاده از شــاخص های فقــط مثبــت یــا فقــط منفــی )Chen & et al, 2008( یــا ابعــاد 

تفکیک پذیر )Van der Laan & et al, 2008( نیز اتخاذ شده بود.
 EIRIS 3 ثانویــه  داده هــای  از  اســتفاده  بــا  دیگــر  مطالعــه   هشــت 
 Ioannou & :ــد ــرز )مانن ــون رویت ــد: Brammer & Pavelin, 2006(،ی ASSET4 تامس )مانن
 ،oekom (Schreck, 2011) تحقیقــات ،)Serafeim, 2012), Innovest (Crilly & et al, 2016

رتبه بنــدی شــاخص شــهرت شــرکت های Fortune (Stanwick & Stanwick, 1998) و 

1- Stakeholder Impact
2- People, Profits, and Planet
3- Ethical Investment Research and Informationn Service
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)Soleimani & et al, 2014( 2پیمــان جهانی ســازمان ملــل متحد1 و طرح گــزارش جهانــی 
ــن  ــام ای ــورد، تم ــک م ــه جــز ی ــد ب ــد. هرچن ــرده بودن ــره ب ــای کمــی به از روش ه
مطالعــات، تأثیرگــذاری اجتماعــی را بر اســاس رتبه ســنجی )عموماً برگرفته از مســائل 
محیط زیســتی، اجتماعــی، حکمرانــی و یــا موضوعــات مرتبــط دیگر( عملیاتی ســازی 
کرده انــد، هــر کــدام از رتبه بندی هــای متفاوتــی بهــره برده انــد، حتــی آنهایــی کــه از 
 Brammer & Pavelin, 2006; یک مجموعه  داده واحد اســتفاده کرده بودند )برای مثال 

.)Cuesta-Gonzalez & et al, 2006
رویکــرد فعالیــت چندبخشــی شــامل چهــار مطالعــۀ مــوردی توصیفی می شــد که 
روش هــای جدیــدی را بــرای ســنجش تأثیــر اجتماعــی نشــان داده بودنــد. همچنیــن 
دو مطالعــه دیگــر نیــز در ایــن رویکــرد وجــود داشــت کــه بــرای هدایــت چگونگــی 
لحــاظ کــردن تأثیــرات اجتماعــی و محیط زیســتی بــر هــر یــک از ذی نفعــان داخلــی 
و خارجــی، فرآیندهایــی مفهومــی )ماننــد ابــزار »بســط یافته« تحلیــل چرخــه عمــر 
محصــول )Gauthier, 2005(( ارائــه می کردنــد. برخــالف مقــاالت کمــی که شــرکت های 
بــزرگ را بــا اســتفاده از داده هــای ثانویــه تحلیــل می کننــد، بیشــتر مطالعــات مــوردی 
بــر نمونه هــای ســازمانی )مثــاًل مؤسســات خیریــه تجــارت منصفانــه بــا یــک شــرکت 
تابعــه غیــر انتفاعــی بــرای اهالــی تبــت )Corner & Ho, 2010(( یــا شــرکت های کوچــک 
ــزه در انگلســتان )Jenkins, 2006( متمرکــز شــده اند. آزمایــش بارتلینــگ3  ــده جای برن
و همــکاران )2015( در مدل ســازی تأثیــرات اجتماعــی منفــی بی نظیــر اســت کــه 
ــوان آزاری و  ــتی، حی ــیب های محیط زیس ــل آس ــی از قبی ــه مثال های ــا ارائ در آن ب
ــتند  ــر هس ــول[ حاض ــدگان ]محص ــا مصرف کنن ــه آی ــد ک ــر، می آزمای ــار کارگ اجب
بــرای کاهــش نمودهــای خارجــی منفــی مشــابه، هزینــه ای پرداخــت کننــد یــا خیــر.

پیامد چندبخشی
مقــاالت موجــود در ایــن گونــه، تأثیــر اجتماعــی را بــه عنــوان یک پیامد قابل  ســنجش 
و قابــل  مقایســه در بیــن چنــد زمینــه مختلــف مفهوم ســازی می کننــد. هشــت مقالــه 
از دیدگاهــی مفهومــی یــا نظــری بــه تأثیــرات اجتماعــی پرداخته انــد. برخــی از ایــن 
مقــاالت، تأثیــر اجتماعــی را بــه روش هــا یــا نظریه هــای موجــود ارتبــاط می دهنــد؛ 
،)Marom, 2006( اقتصــادی4  مطلوبیــت  و  نظریه هــای ذی نفعــان   از جملــه 

مصادیــق ســنجش متمایــز نظریــه مبتنــی بــر منابــع، مانند نیــاز به ســنجش جداگانه 
ــن ارزش  ــرای تعیی ــه5 ب ــذاری دوگان ــتفاده از قیمت گ ــان )Marom, 2006(، اس ذی نفع

1- United Nations Global Compact
2- Global Reporting Initiative
3- Bartling
4- Stakeholder and Economic Utility Theories
5- Hedonic Pricing
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ت کارآفرینی اجتماعی
ِش روی تحقیقا

ت اجتماعی: رویکردهای فعلی و مسیرهای پی
ش تأثیرا

سنج

اجتماعــی اقدامــات )McWilliams & Siegel, 2011(، تجمیــع توســعه اقتصــادی و 
ظرفیت هــای ارتباطــی در ســطح جمعــی )Renouard, 2011( و اســتفاده از ســنجه های 
»مســتقیم«1 تأثیــر اجتماعــی )مثــل عدالــت شــغلی، ایمنــی محــل کار و بهداشــت( 
ــای  ــا و نگرش ه ــدات، ارزش ه ــل تعه ــتقیم )مث ــر مس ــنجه های غی ــای س ــه ج ب
ــتفاده از  ــا اس ــر )2014( ب ــر و وب ــن کروگ ــده( )di Norcia, 1996(. همچنی پذیرفته ش
ــرای مقایســۀ  ــع ب ــک چارچــوب نظــری جام ــاه، ی ــی رف ســنجه های نســبی و ذهن
ارزش آفرینــی اجتماعــی در بیــن صنایــع ]مختلــف[ ارائــه کرده انــد. در نظریــه آنهــا، 
ارزش آفرینــی اجتماعــی، مداخلــه ای اســت کــه موجــب کاهــش نیاز اجتماعی نســبی 
گــروه مــورد بررســی می شــود )Kroeger & Weber, 2014: 524( کــه ایــن نشــان می دهــد 
ســنجش تأثیــر اجتماعــی، چیــزی بیــش از جمــع کل مطلوبیــت اجتماعــی در بیــن 

گروه های تحت تأثیر است.
یــازده مقالــه پیامــد چندبخشــی، مدل هــای تحلیلــی ای ارائــه کرده انــد کــه عمدتاً 
ــرای  تأثیــرات محیــط زیســتی فعالیت هــای خــاص یــک شــرکت، ماننــد تولیــد )ب
 ،)Galbreth & et al, 2013( 2اســتفاده مجــدد از محصــول ،)Agrawal & Ulku, 2013 :مثــال
 )Agrawal & et al, 2012( توزیع و پخش ،)Atasu & Souza, 2013( 3تولیــد مجــدد یا بازیافــت 
ــی  ــع محصــولVan Woensel & et al, 2001( 4( را پیش بین ــک توزی ــا مســیریابی ترافی ی
می کنــد. یــک مــدل نظری کــه هاســتد5 و همــکاران )2006( )خــارج از زمینــه تولید( 
ارائــه کرده انــد، شــرایطی را مشــخص می کنــد کــه در آن »خروجــی اجتماعــی« یــک 
ــر را  ــان، تأثی ــن محقق شــرکت باعــث بیشینه ســازی ارزش ســهامداران می شــود. ای
برحســب نمــود خارجــی حاصــل از تولیــد »منافــع اجتماعــی6« )ماننــد افزایــش درآمد 
ناشــی از تأمیــن بورس هــای تحصیلــی( و حــذف »مضــار اجتماعــی7« )ماننــد کاهــش 

برخــی بیماری هــا بــه دلیــل کاهــش ســطح آلودگــی( تعریــف کرده انــد.
ــد.  ــتفاده کرده ان ــوردی اس ــۀ م ــد چندبخشــی از روش مطالع ــه پیام ــار مقال چه
جمالــی و میرشــاک8 )2007(، فعالیت هــای متمرکــز اجتماعی هشــت شــرکت لبنانِی 
ــر9 )2005( نشــان داده  ــد. اودوای ــف نموده ان ــف را توصی ــای مختل ــال در بخش ه فع
ــا مقاومــت روبــه رو شــود.  اســت کــه چگونــه ســنجش تأثیــر اجتماعــی می توانــد ب

1- Direct Measures
2- Product Reuse
3- Remanufacturing or Recycling
4- Product Distribution Traffic Routing
5- Husted
6- Social Goods
7- Social Bads
8- Jamali and Mirshak
9- O’Dwyer
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رومیــن و کانیلــز1 )2011(، تحمــل هزینه هــای ناخواســتۀ اجتماعــی و محیط زیســتی 
توســط اقشــار آســیب پذیر را برجســته ســاخته اند و کاپالن و گروســمن2 )2010(، دو 
سیســتم پیچیــده ســنجش تأثیــر اجتماعــی را مبتنــی بــر ارزش فعلــی تخفیف یافتــه 
جریــان درآمــدی شــرکت کنندگان در یــک برنامــه و ســال های زندگــی تعدیل شــده 
بــر اســاس کیفیــت و تحلیــل شایســتگی های عمومــی )عملکــرد کارکنــان و حفــظ 
ــی پیشــرفت  ــرات مســتقیم )کیفیــت مدرســه و معیارهــای کل دانشــجویان( و تأثی

ــد. دانشــجویی( تشــریح کرده ان
ــا بهره گیــری از تحلیــل کمــی، تأثیــر اجتماعــی را  ــه ب ــه در ایــن گون پنــج مقال
 Berrone et al, 2010;( ــی ــر مال ــی )Jo & et al, 2015(، ســنجه های غی ــا ســنجه های مال ب
)Agle & Kelley, 2001; Tobias & et al, 2013( و ترکیبــی از ایــن دو )Pagell & Gobeli, 2009 

عملیاتی ســازی کرده انــد. تعــدادی از ایــن مقــاالت همچنیــن از ســنجه های 
تأثیــرات محیط زیســتی اســتفاده کرده انــد. بــرای مثــال جــو3 و همــکاران )2015(، 
از پایــگاه داده تأثیــرات محیط زیســتی Trucost اســتفاده کرده انــد کــه هزینــۀ دالری 
ــک شــرکت  ــای انتشــاریافته توســط ی ــه ناشــی از آالینده ه ــه جامع تحمیل شــده ب
را محاســبه می کنــد؛ در حالــی کــه بــرون4 و همــکاران )2010( و پــاگل و و گوبلــی5 
ــای  ــه داده ه ــد ک ــتفاده کرده ان ــای Inventory Toxic Release اس ــه داده ه از مجموع
تجمیعــی آالینده هــای انتشــاریافته را بــر اســاس پتانســیل ســمی بــودن هــر مــاده 
بــرای انســان مــورد قیــاس قــرار می دهــد. ســایر مقــاالت بــرای جلوگیــری از ایجــاد 
روابــط جانب دارانــه یــا گمراه کننــده )Agle & Kelley, 2001(، از گــردآوری ابعــاد مختلف 
دفــاع کرده انــد. توبیــاس6 و همــکاران )2013( در مطالعــه ای دربــاره صنعــت قهــوه 
روانــدا، ایــن رویکــرد را بــا اســتفاده از ترکیــب شــاخص های اقتصــادی، رفــاه ذهنــی 
)بــه کروگــر و وبــر، 2014 مراجعــه کنیــد( و ارزیابی هــای کاهــش تعارضــات اجتماعی 
ــا ارزش اجتماعــی حاصــل  ــد ت ــوارد7، 2011 مراجعــه کنیــد( عملــی کرده ان ــه رن )ب
از مشــارکت کارآفرینانــه را بســنجند. ایــن رویکــرد، روابــط متقابــل معنــی دار بیــن 

ــد. ــکار می کن ــی را آش ــنجه های ارزش اجتماع ــایر س ــادی و س ــنجه های اقتص س

1- Romijn and Caniels
2- Kaplan and Grossman
3- Jo
4- Berrone
5- Pagell and Gobeli
6- Tobias
7- Renouard
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فعالیت تک بخشی
ــرض  ــه ف ــد ک ــرار می دهن ــورد کاوش ق ــی را م ــت تک بخشــی، عوامل ــات فعالی مطالع
می شــود درون یــک صنعــت واحــد و یــا در میــان جمعیــت ســازمان هایی کــه اقدامــات 
خیرخواهانــه مشــابهی را دنبــال می کننــد، موجــب تأثیــر اجتماعــی می گردنــد. ایــن 
رویکــرد کــه در مقــاالت انگشت شــماری اســتفاده شــده اســت، اغلــب بــه دلیــل عــدم 
توافــق دربــاره چگونگــی ســنجش تأثیــر اجتماعــی، روی زمینه هــای ویــژه ای تمرکــز 
دارد و همیــن امــر، مقایســه تأثیــرات اجتماعــی در تمــام زمینه هــا را بســیار دشــوار 
می ســازد )Salazar & et al, 2012(. در نتیجــه منحصربه فــرد بــودن فعالیــت مــورد مطالعــه، 
ایــن مقــاالت تأثیــر اجتماعــی را در ابعــاد محــدودی می ســنجند؛ از جملــه کل منافــع 
ــات در  ــان اطالع ــت جری ــتان ها )Bai, 2013(، جه ــط بیمارس ــده توس ــی ارائه ش عموم
ســکوهای رایانشــی برخط ســالمت )Goh & et al, 2016(، برطرف کردن نیازهای اعتباری 
ــزات  ــرمایه گذاری روی تجهی ــا )Simpson & Kohers, 2002(، س ــط بانک ه ــع توس جوام
کنتــرل آالیندگــی توســط شــرکت های صنعتــی تایوانــی )Peng & Yang, 2014( و 
طبقه بنــدی رســالت دریافت کننــدگان تســهیالت، تفکیک خدمات ارائه شــده، محاســبه 

.)Casselman & et al, 2015( تعداد آنها و اندازۀ متوسط وام مؤسسات مالی خرد

پیامد تک بخشی
رویکــرد پیامــد تک بخشــی نســبت بــه تأثیــرات اجتماعــی بــا فــرض اینکــه پیامدهــا در 
هــر بخــش منحصربه فــرد هســتند و در نتیجــه مقایســه آنهــا در بخش هــای متفــاوت، 
دشــوار یــا غیــر ممکــن اســت، بــر لحــاظ کــردن یــک یــا چنــد نــوع از انــواع پیامدهــای 
اجتماعــی در یــک زمینــه خــاص تمرکــز دارد. برای مثال بریکســون1 )2007( اســتدالل 
می کنــد کــه ارزش اجتماعــی بــر اســاس روابــط یــک شــرکت بــا ذی نفعــان داخلــی و 
خارجــی، از روش هــای مختلفــی ایجــاد می شــود. او تبییــن می کنــد کــه ایــن ارزش 
می توانــد بــرای تأمیــن نیازهــای انســانی مصرف کننــدگان و کارکنــان )تعلــق، عشــق 
و عــزت نفــس فــردی( و پــرورش فضیلت هــای انســانی )شــجاعت، دلســوزی و عدالــت( 
ــرات  ــده تأثی ــری فرض ش ــه تعمیم پذی ــبت ب ــه نس ــن مقال ــد ای ــود. هرچن ــق ش خل
اجتماعــی تاحــدودی شــکاک اســت، از آنجــا کــه نظریــه او، ارزش اجتماعــی را وابســته 
بــه ذی نفــع می دانــد، مــا رویکــرد آن را بــه عنــوان رویکــرد تک بخشــی طبقه بنــدی 
می کنیــم؛ زیــرا انــواع ذی نفعــان مــورد مطالعــه )و ارزش اجتماعــی خلق شــده بــرای 

آنها( در یک زمینه خاص تقریباً یکسان هستند.
ــد.  ــه روش مطالعــه مــوردی بودن ــه پیامــد تک بخشــی تنهــا متکــی ب ســه مقال
ــش  ــا بین ــد، ام ــرار دادن ــورد کاوش ق ــی را م ــای جالب ــا، زمینه ه ــورد از آنه دو م
ــاف و  ــو، ه ــد. دی دومنیک ــه می دهن ــری ارائ ــاره ســنجش و اندازه گی  مختصــری درب

1- Brickson
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ــواع  ــه روی ان ــد ک ــه کرده ان ــی را مطالع ــرکت اجتماع تریســی1 )2010(، هشــت ش
مختلفــی از ارزش هــای اجتماعــی متمرکــز شــده اند و نایدینــگ و تریســی2 )2009(، 
بیســت مؤسســه مالــی توســعه ای را بررســی کرده انــد؛ هرچنــد در واقــع هیچ کــدام 
ــل، اوتینــگ  ــن ســازمان ها را نســنجیده اند. در مقاب ــا پیامدهــای اجتماعــی ای از آنه
)2009( بــرای ســنجش تأثیــر در چندیــن ســطح، از جزئیــات یــک بخــش واحــد، 
حداکثــر اســتفاده را کــرده اســت. او بــا تکیــه بــر داده هــای اولیــه گردآوری شــده از 
ــه در صنعــت قهــوه  طریــق مصاحبــه، پیمایــش و مشــاهده، تأثیــر تجــارت منصفان
نیکاراگوئــه را فراتــر از پیامدهــای ســطح خــرد )یعنــی تغییــرات زندگــی و وضعیــت 
اجتماعــی - اقتصــادی قهــوه کاران( ســنجیده و پیامدهــای ســطح متوســط )یعنــی 
تأثیــر بــر تولیدکننــدگان قهــوه( و ســطح کالن )یعنــی تأثیــر بــر محیــط طبیعــی، 

ــده اســت. ــز در کار خــود گنجان سیاســت ها و مؤسســات( را نی
دو مقالــه، تأثیــر اجتماعــی را بــه عنــوان یــک افزایــش کلــی در رفــاه اجتماعــی 
ــان  ــن اســت کــه مســتلزم بی ــای مدل ســازی ای ــد. یکــی از مزای مدل ســازی کرده ان
روشــن مفروضــات و تعاریــف اســت تــا بتوانــد بــه یــک راه حــل دســت یابد که ایــن امر 
می توانــد فراهم آورنــده بینــش مهمــی باشــد. بــه طــور خــاص، دابســون و گرســتنر3 
ــد  ــی می توان ــه ارزش اجتماع ــور ک ــت همان ط ــه درس ــد ک ــان داده ان )2010( نش
ایجــاد شــود، می توانــد از بیــن نیــز بــرود. بــرای در نظــر گرفتــن تعامــالت محلــی و 
گســترده بیــن اقدامــات ســازمانی، مورالــی، لیــم و پتــروزی4 )2015(، مدلــی بــرای 
ــی تجــارت آب بیــن دو منطقــه شــهری  تأثیــرات اجتماعــی و محیط زیســتی جهان
ارائــه کرده انــد. آنهــا شــرایطی را شناســایی کرده انــد کــه هــم مقــدار آب موجــود در 
هــر دو منطقــه شــهری )تأثیــر اجتماعــی( و هــم مقــدار کل ســطح آبخــوان )تأثیــر 
ــن زیســتگاه گیاهــان و  ــن رفت ــن، از بی ــه فرونشســت زمی ــوط ب محیط زیســتی مرب

ــوران و فرســایش( را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. جان
چندیــن مطالعــه پیامــد تک بخشــی تنهــا از داده هــای کمــی اســتفاده کرده انــد 
ــی در  ــای خاص ــط در زمینه ه ــوده، فق ــق ب ــا دقی ــی ی ــخصی غن ــور مش ــه ط ــه ب ک
دســترس هســتند. بــرای مثــال پیتســاکیس، ســوییتاریس و نیکوالئــو5 )2015(، نــوع 
ــی دانشــگاه ها  ــوان خروجــی جانب ــه عن ــی را ب ــرات اجتماع ــردی از تأثی منحصربه ف
ســنجیده اند. باتیالنــا6 و همکارانــش بــا اســتفاده از مطالعــه کمی و کیفی شــرکت های 

1- Di Domenico, Haugh, and Tracey
2- Kneiding and Tracey
3- Bobson and Gerstner
4- Murali, Lim and Petruzzi
5- Pitsakis, Souitaris and Nicolaou
6- Battilana
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ــرد  ــنجش عملک ــا س ــه، ب ــابه در فرانس ــور مش ــام کاری)1( اجتماع مح ــی ادغ اجتماع
اجتماعــی بــه عنــوان »درصــد منتفعانــی کــه در یــک ســال معیــن بــا پیــدا کــردن 
یــک کار عــادی دارای قــرارداد حداقــل شــش ماهه، دوره خــود را در شــرکت 
ــد  ــری از تشــخیص1 دســت یافتن ــه ســطح باالت ــانده اند«، ب ــان رس ــه پای ــه ب  مربوط
)Battilana & et al, 2015: 1664(. بــه همیــن ترتیــب رنــدی، اســتروم و مرســلند2 )2015(، 
عملکــرد اجتماعــی را بــه عنــوان تکمیــل یــک رســالت اجتماعــی تعریــف کرده انــد 
کــه در زمینــه مؤسســات مالــی خــرد3 شــامل ارائــه خدمــات مالــی بــه قشــر فقیــر 
می شــود. در نهایــت ســاالزار و همــکاران )2012( بــا بررســی یــک برنامــه مالــی خــرد 
خانه ســازی خودانجــام4 در مکزیــک، نمونــه ای از طراحــی و اجرای ســنجش در ســطح 

پــروژه را نشــان داده انــد.

بحث
مــرور حاضــر بــه منظــور شــناخت شــیوۀ مفهوم ســازی و ســنجش تأثیــرات اجتماعی 
در ادبیــات گســترده کســب وکار انجــام شــده اســت. هرچنــد معتقدیــم کــه بــرای بــه 
ــرات  ــازی تأثی ــردازی و عملیاتی س ــی نظریه پ ــاره چگونگ ــش درب ــت آوردن بین دس
اجتماعــی، تحقیقــات بــه طــور عــام در مدیریــت و بــه طــور خــاص در کارآفرینــی 
اهمیــت باالیــی داشــته باشــد، همچنیــن اذعــان داریــم کــه ایــن زمینــه ماننــد تمــام 
زمینه هــای دیگــر، بــا دیدگاه هــا و ســؤاالتی کــه بــه طــور متــداول محققــان بــه کار 
ــک از  ــر ی ــر در ه ــای برت ــی مجله  ه ــا بررس ــا ب ــت. م ــده اس ــدود ش ــد، مح می برن
رشــته های کســب وکار، دیــدگاه بســیار گســترده تری نســبت بــه ســایر ایــن روندهــا 
کســب می کنیــم. بــر اســاس تحلیــل عمیــق این ادبیــات جامــع، معتقدیــم موضوعاتی 
ــی  ــی اجتماع ــه اندیشــمندان کارآفرین ــد ب ــود، می توان ــه مطــرح می ش ــه در ادام ک
کمــک کنــد تــا دربــاره تأثیــرات اجتماعــی بــه شــکل انتقادی تــری فکــر کننــد و در 
صــورت اســتفاده در تحقیقــات، ممکــن اســت بــه بهبــود درک جمعــی از ایــن گویــه 
مهــم کمــک کنــد. پیشــنهادهای مــا دربــاره نحــوۀ ورود اندیشــمندان در موضوعــات 

مهم هر زمینه در جدول 3 خالصه شده است.

تناسب رویکرد
مــا چهــار روش مختلــف را برای مفهوم ســازی و ســنجش تأثیرات اجتماعی شناســایی 
ــه  کردیــم. همان طــور کــه در جــدول 2 نشــان داده شــده اســت، اکثریــت قریــب ب
اتفــاق مقــاالت نمونــه )54 مــورد از 71 مقالــه(، رویکــردی چندبخشــی اتخــاذ کــرده  
1- Specificity
2- Randoy, Storm and Mersland
3- Microfinance institutions
4- Do It Yourself
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بودنــد کــه نشــان می دهــد محققــان تمایــل دارنــد تــا تأثیــرات اجتماعــی را بــه عنوان 
گویــه  تعمیم پذیــری قلمــداد کننــد کــه می توانــد در زمینه هــای مختلــف ســنجیده 
یــا متناســب شــود )Espeland & Stevens, 1998( و نــه بــه عنوان گویه نظــری میان رده ای 
ــد بیــن ســازمان هایی کــه در زمینه هــای بســیار مشــابه فعالیــت  کــه تنهــا می توان
می کننــد، مــورد مقایســه قــرار گیــرد. هرچنــد دیــدگاه دوم نیــز قابــل درک اســت، 
ــر  ــا ب ــورد بررســی م ــاالت چندبخشــی م ــه 43 درصــد از مق ــم ک ــد توجــه کنی بای
داده هــای رتبه ســنجی )ماننــد KLD/MSCI, EIRIS, ASSET4 و غیــره( متکــی بوده اند 
ــه  ــادر ب ــا ســرمایه گذاران را ق ــد ت کــه ســازمان های خصوصــی آنهــا را تهیــه کرده ان
شناســایی شــرکت هایی ســازند کــه طرح هــای از نظــر اجتماعــی مســئوالنه )یــا غیــر 
مســئوالنه( را دنبــال می کننــد )یــا از آنهــا اجتنــاب می ورزنــد(. بــه عبــارت دیگــر، 
ایــن داده هــا دقیقــاً بــه منظــور ضبــط نــوع بین بخشــی مقایســه ها تهیــه شــده کــه 

مورد عالقه محققان چندبخشی نیز هست.
هرچنــد ایــن پیشــرفت بــه طــور بالقــوه امیدوارکننــده اســت، همان طور کــه برامر 
و پاولیــن1 )2006( در مطالعــه خــود اذعــان داشــته اند، مــا نیــز معتقدیــم کــه ممکــن 
اســت در دســترس بــودن داده هــا تعییــن کنــد کــه چه چیــز مــورد مطالعه قــرار گیرد 
و در واقــع بــه همیــن ترتیــب ممکــن اســت یافته هــای منتــج از داده هــای مبتنــی بــر 
رتبه ســنجی، فاقــد قابلیــت تعمیم پذیــری باشــد. بــرای مثــال تقریبــاً 19 درصــد از 
مطالعــات چندبخشــی در نمونــه مــا از داده هــای KLD اســتفاده کرده انــد و ایــن بــدان 
معناســت کــه بخشــی قابل توجهــی از آنچــه دربــاره تأثیــر اجتماعــی می دانیــم )یــا 
فکــر می کنیــم کــه می دانیــم(، از تحلیــل  شــرکت های بســیار خــاص بــزرگ ســهامی 
عــام مســتقر در آمریــکا حاصــل شــده اســت. در واقــع همان طــور کــه در بــاال ذکــر 
شــد، اکثــر مقــاالت موجــود در نمونــه مــا، تأثیــر اجتماعــی را در یــک کشــور صنعتــی 
مفهوم ســازی و یــا ســنجش کرده انــد )فقــط رویکــرد پیامــد تک بخشــی بــا داشــتن 

ســه مقالــه از هــر دو دســته صنعتــی و غیــر صنعتــی، متــوازن اســت(.

1- Brammer and Pavelin
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سنج

جدول 3- چک لیست سنجش تأثیر اجتماعی
استفاده غیر بهینه از سنجه های تأثیر اجتماعی استفاده بهینه از سنجه های تأثیر اجتماعی

تناسب رویکرد
محقق گویه را تعریف نکرده یا تنها به وسیله مثال 

این کار را انجام می دهد.
محقق گویه را به طور واضح تعریف کرده و ارزیابی 
تناسب بین گویه و عملیاتی سازی را میسر می سازد.

سنجه های به کار رفته به راحتی در دسترس و آماده 
هستند.

سنجه های به کار رفته، به طور مفیدی گویه مورد 
نظر را عملیاتی سازی  می کنند.

سنجش بهبودیافته
محقق هم فعالیت ها و هم پیامدها را در یک معیار 

واحد ترکیب می کند.
محقق در یک معیار خاص، یا بر فعالیت ها یا بر 

پیامدها تمرکز می کند که منطبق بر گویه نظری 
است.

محقق، سنجه های تأثیر اجتماعی با قابلیت کاربست 
متفاوت را در یک گویه واحد تجمیع می کند و این 

گونه، نویز)2( سنجش را افزایش می دهد.

محقق تنها آن دسته از سنجه های تأثیر اجتماعی 
را تجمیع می کند که به لحاظ نظری، نماینده های 

متناسب گویه زمینه ای هستند.
)در صورت استفاده از مجموعه  داده ای که به طور 
گسترده در دسترس قرار دارد( محقق سنجه ها را 
به صورت اد هاک یا موردی می سازد، تصمیمهای 
روش شناختی خود را به خوبی توجیه نمی کند یا 

هیچ منطقی برای اتخاذ رویکردی متفاوت نسبت به 
مقاالت پیشین ارائه نمی دهد.

)در صورت استفاده از مجموعه  داده ای که به طور 
گسترده در دسترس قرار دارد( محقق توجیه 

محکمی برای ساخت سنجه دارد و یا در صورت 
امکان سنجه ها را مشابه مقاالت پیشین می سازد.

محقق صرفاً فعالیت های خاصی را با عنوان »به لحاظ 
اجتماعی نافع«، گاهی بدون شواهد روشن برای 

چنین نفع یا تأثیری، مقوله بندی می کند.

محقق سنجه را برای کمی سازی تأثیر اجتماعی 
)مثبت( یک فعالیت سازمانی طراحی می کند.

)در صورت وجود سنجه مبتنی بر فعالیت یا رویکرد 
مقوله بندی( محقق فعالیت ها را می سنجد یا مقوله ها 
را بدون بحث درباره پیامدهای واقعی یا روابط علی 

تعیین می کند.

)در صورت وجود سنجه مبتنی بر فعالیت یا رویکرد 
مقوله بندی( محقق نوع پیامدهای پیش بینی شده و 
ارتباط علی مطرح شده بین فعالیت ها )مقوله ها( و 

پیامدها را مشخص می کند.
وضوح تعریف

محقق، مقیاس زمانی مناسب سنجش یا مشاهده را 
که شامل تأخیر پیش بینی شده بین فعالیت و پیامدها 

نیز می شود، به صراحت لحاظ نمی کند.

محقق، مقیاس زمانی مناسب سنجش یا مشاهده را 
که شامل تأخیر پیش بینی شده بین فعالیت و پیامدها 

نیز می شود، به صراحت لحاظ می کند.
محقق، اثرات اجتماعی ثانویه فعالیت های سازمانی را 

نادیده می گیرد.
محقق به صراحت سطوح مناسب مشاهده و سنجش 

را لحاظ می کند.

ــا  ــه میلیون ه ــی ب ــر اجتماع ــات تأثی ــری تحقیق ــل، تعمیم پذی ــن تمای ــر ای در اث
شــرکت کوچــک، به ویــژه شــرکت هایی کــه در کشــورهای در حال توســعه در سراســر 
جهــان مشــغول فعالیــت هســتند )کــه اندیشــمندان کارآفرینی توجــه ویژه ای بــه آنها 
دارنــد(، مشــخص نیســت. بــا توجــه بــه عــدم دسترســی عمومــی بــه داده هــای مربوط 
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ــا ســازمان هایی )از  ــا ب ــم ت ــا اندیشــمندان را تشــویق می کنی ــن شــرکت ها، م ــه ای ب
قبیــل انجمن هــای صنفــی، آژانس هــای دولتــی، مراکــز رشــد کســب وکارها1 و غیــره( 
کــه بــه خدمت رســانی بــه اجتمــاع مشــاغل کوچــک داخلــی و خارجــی می پردازنــد، 
همــکاری کننــد تــا داده هــای مــورد نیــازِ کمتــر مطرح شــده دربــاره ایــن جمعیــت را 

.)Dutt & et al, 2016( گــرد آوری کننــد
ــرات  ــا، تأثی ــی کــه داده ه ــم زمان ــا دریافتی ــه مرتبــط، م ــک دغدغ ــوان ی ــه عن ب
اجتماعــی را بــه درســتی نمی ســنجند، هــر نتیجــه ای کــه از آنهــا حاصل شــود، ممکن 
اســت اعتبــار چندانــی نداشــته باشــد. محققــان بــه ایــن موضــوع کــه هیــچ پایــگاه 
داده ای وجــود نــدارد کــه بــه طــور مســتقیم بــر ]فرآینــد[ تهیــه تأثیــرات اجتماعــی 
 )Soleimani & et al, 2014( ــد ــته باش ــارت داش ــف نظ ــای مختل ــا و مکان ه  در بخش ه
ــد. متأســفانه تهیه کننــدگان خصوصــی داده هــا اغلــب متغیرهایــی را  اشــاره کرده ان
جمــع می کننــد کــه در صنایــع مختلــف کاربــرد دارد؛ زیــرا این نــوع داده ها بــه راحتی 
در دســترس )اغلــب موجــود در افشــاهای عمومــی( اســت و تعــداد افــراد عالقه منــد 
)و مایــل بــه پرداخــت هزینــه دسترســی( بــرای ایــن داده هــا بیشــتر اســت. مــا نگــران 
هســتیم همــان طــور کــه رتبه بندی هــا، ادراکات مربــوط بــه کیفیــت را تحــت تأثیــر 
قــرار می دهنــد )Bermiss & et al, 2013; Espeland & Sauder, 2007(، محققــان در اثــر 
تــن دادن بــه ایــن رونــد کــه داده هــا تعییــن کننــد چــه تصمیمهایــی در رابطــه بــا 
نمونه گیــری اتخــاذ شــود، شــیوه ای را کــه مــا بــه عنــوان یــک جامعــه علمــی دربــاره 
تأثیــرات اجتماعــی می اندیشــیم، بــه ســمت شــیوه های ناخواســته و بــه طــور بالقــوه 

معیوبــی منحــرف گرداننــد.
بــا بیــان ایــن دغدغــه، مــا قصــد نداریــم القــا کنیــم کــه یــک رویکرد چندبخشــی 
بــرای تهیــه بینش هــای مفیــد بــا شکســت روبــه رو خواهــد شــد، امــا معتقدیــم کــه 
بــرای بهبــود اعتبــار بیرونــِی2 یافته هــای حاصــل از تحقیــق با اســتفاده از ایــن رویکرد 
نیــاز اســت تــا تغییراتــی در آن صــورت پذیــرد. بــه طــور خــاص معتقدیــم کــه داده هــا 
بایــد از مجموعــه متنوعــی از ســازمان ها گــردآوری شــود کــه بــه طــور خــاص بــرای 
مهم تریــن ســؤاالت تحقیــق دربــاره تأثیــر اجتماعــی انتخــاب شــده باشــند. پیشــرفت 
در ایــن جبهــه می توانــد بــا مشــارکت در تهیــه جمعــی داده هــای پانلــی3 )نکتــه ای که 
در ادامــه دربــاره آن بحــث می کنیــم( و در ســطح فــردی بــا مشــارکت در گــردآوری 
داده هــای اولیــه حاصــل شــود. هرچنــد منابــع الزم برای چنیــن کارهایــی، هزینه های 
قابل توجهــی بــه همــراه دارد، از مزایــای آن ایــن اســت کــه محققان می توانند ســؤاالت 

1- Business Incubators
2- External Validity
3- Panel Data
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ــب  ــه ای متناس ــه گون ــی را ب ــر اجتماع ــنجه های تأثی ــازی ها و س ــق، مفهوم س تحقی
ســازند کــه اجتمــاع بزرگ تــری از جامعــه دانشــگاهیان و متخصصــان آن را بــه پیــش 

ــه آژانس هــای رتبه ســنجی. ــد، ن ببرن
همچنیــن بــه دالیلــی معتقدیــم کــه فرصــت بــرای تحقیقــات تک بخشــی بیشــتر 
فراهــم اســت. تحقیــق بــا رویکــرد تک بخشــی بــرای نظریه هــای میــان رده در حــال 
ــنجش  ــورد س ــری م ــور دقیق ت ــه ط ــد ب ــه می توانن ــت ک ــب اس ــعه ای مناس توس
ــا منافــع ذی نفعــان خــاص  ــه آســانی قابلیــت انطبــاق ب ــد و همچنیــن ب قــرار گیرن
ــی  ــرای ارزیاب ــکاران )2012( ب ــد )Weick, 1989(. ســاالزار و هم ــک ســازمان را دارن ی
تأثیــر اجتماعــی ناشــی از برنامــه مالــی خــرد ساخت وســاز خودانجــام در مکزیــک، از 
ابعــاد مختلفــی اســتفاده کرده انــد. بــه طــور کلــی می تــوان گفــت کــه ایــن ابعــاد، 
ســنجه های غیــر مســتقیم رفــاه انســانی )مثل بهداشــت و روابــط اجتماعی( هســتند و 
همــان طــور کــه کروگــر و وبــر )2014( پیشــنهاد کرده انــد، بــه طــور بالقــوه می توانــد 
بــا پیامدهــا در بخش هــای دیگــر مقایســه شــود. بــا ایــن حــال ســاالزار و همــکاران 
)2012( بــرای کمی ســازی تأثیــرات اجتماعــی در ســطح خــرد، عمــداً ســنجه های 
خــود را بــا فعالیــت مرتبــط بــا ساخت وســاز )مثــاًل صرفه جویــی در زمــان و هزینــه( 
ــا  هم زمینــه ســاختند، کــه از ایــن رو چنیــن مقایســه هایی غیــر ممکــن می شــود. ب
ــرای  ــا، راه ب ــن مقایســه پذیری و تشــخیص داده ه ــه بده بســتان1 واقعــی بی توجــه ب

ــاز اســت. تحقیــق چندبخشــی و تک بخشــی ب
رویکــرد تک بخشــی همچنیــن امــکان بررســی دقیق تــر فرضیه هــای زمینــه ای 
فرآیندهایــی را کــه بــه تأثیــر اجتماعــی منتــج می شــوند، فراهــم مــی آورد. ایــن امر در 
مطالعــات مدل ســازی، اهمیــت ویــژه ای دارد؛ زیــرا ایــن فرضیه هــا هســتند کــه نتایــج 
را هدایــت می کننــد. بــرای مثــال، فرضیه هــای دابســون و گرســتنر )2010( مربــوط 
بــه عواملــی کــه بــر خلــق یــا تخریــب ارزش هــای اجتماعــی در صنعــت فســت فود 
تأثیــر می گذارنــد، بــا عواملــی کــه ممکن اســت تأثیــرات اجتماعــی را در صنایــع دیگر 
تحــت تأثیــر قــرار دهنــد، متمایــز اســت. بنابرایــن رویکــرد تک بخشــی می توانــد بــه 
ــد  ــا و ویژگی هــای خاصــی2 را دریابن ــا الگــوی پیچیدگی ه ــان اجــازه دهــد ت محقق
کــه واقعیــت پیــِش روی ســازمان ها در یــک زمینــه خــاص را بــدون انحــراف ناشــی 

ــد. ــف می کنن ــدل توصی ــه م ــا ب ــایر بخش ه از ورود شــرکت ها از س
بــا توجــه بــه ایــن فــرض کــه طرح هــای خیرخواهانــه عواقــب مفیــدی را در پــی 
خواهنــد داشــت، مــا نگــران مقاالتــی هســتیم کــه هــر دو رویکــرد فعالیــت و پیامــد را 
ــر  ــنجش تأثی ــازی و س ــه را در مفهوم س ــن رابط ــته اند ای ــد و نتوانس ــال می کنن دنب

1- Trade-off
2- idiosyncrasies
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اجتماعــی بازشناســایی کننــد. بــه طــور خــاص، دغدغــه مــا ایــن اســت کــه محققــان 
از پرداختــن بــه فرضیه هــای ضمنــی  کــه فعالیت هــا و پیامدهــا را بــه یکدیگــر پیونــد 
می دهنــد، خــودداری کننــد. بنابرایــن توصیــه می کنیــم محققانی که رویکــرد فعالیت 
را اتخــاذ می کننــد، انــواع پیامدهایــی کــه بــا فعالیت هــای مــورد نظــر مرتبط هســتند، 
ــرای عــدم ســنجش مســتقیم تر آن  ــد علــی ضمنــی و توجیــه خــود ب ماهیــت پیون
پیامدهــا را مشــخص کننــد. بــرای مثــال گــوه1 و همــکاران )2016( بــا بررســی الگوی 
ارتباطــات بیــن مشــارکت کنندگان روســتایی و شــهری، خلــق ارزش اجتماعــی در 
جوامــع بهداشــتی برخــط را مطالعــه کرده انــد. بــه عنــوان ســنجه ارزش اجتماعــی، 
نویســندگان، کاربــران شــهری را بــه عنــوان ارائه دهنــده اطالعــات خالــص )فعالیــت( 
ــه مناطــق  ــان بیشــتر اطالعــات ب ــد کــه جری شناســایی نمــوده و اســتدالل کرده ان
روســتایی دارای پتانســیل بهبــود پیامدهــای بهداشــتی روســتایی اســت. ایــن پیامدها 
ــد.  ــرای تحقیقــات آتــی باقــی مانده ان ــه طــور مســتقیم ســنجیده نشــده اند، امــا ب ب
ــد،  ــاذ می کنن ــد را اتخ ــرد پیام ــه رویک ــی ک ــم محققان ــه می کنی ــن توصی همچنی
ــه صراحــت  ــد و ب ــا را مشــخص کنن ــرای ایجــاد پیامده فعالیت هــای پیشــنهادی ب
ــا  ــد ت ــا شــود در نظــر بگیرن ــن پیامده ــد مســبب ای عوامــل دیگــری را کــه می توان

ــی شــفاف شــوند. مکانیســم های عل

سنجش بهبودیافته
همان طــور کــه در ایــن مــرور نشــان داده شــده اســت، تأثیــر اجتماعــی بــه لحــاظ 
نظــری، یــک گویــه غنــی محســوب می شــود. تأثیــر نــه تنهــا می توانــد عواقــب مثبت 
ــاً راه هــای  ــاال ذکــر شــد(، بلکــه تقریب و منفــی داشــته باشــد )همان طــور کــه در ب
بی شــماری بــرای بــه وجــود آمــدن ایــن عواقــب و احســاس شــدن تأثیــرات توســط 
هــر تعــداد فــرد، گــروه، یــا موجودیــت دیگــری وجــود دارد. بنابرایــن تقلیــل تأثیــر 
اجتماعــی بــه یــک متغیــر دودویــی2 تک بعــدی )یعنی شــرکت، محصــول یــا فعالیت، 
یــا تأثیــر مثبتــی بــر جامعــه دارد یــا نــدارد( در حقیقــت اطالعــی از آنچــه واقعــی یــا 
عمل پذیــر اســت بــه دســت نمی دهــد. مــا بــرای رســیدن بــه بینش هــای پرمعناتــر 
در تحقیــق، دانشــمندان را ترغیــب می کنیــم کــه غنــا و پیچیدگــی گویــه را از طریــق 

لحاظ کردن بعددار بودِن3 آن به روش های زیر به حساب آورند.
بســیاری از مقــاالت در نمونــه مــا، به ویــژه در مطالعات تک بخشــی، تأثیــرات اجتماعی 
ــواع مختلفــی از تأثیــرات )یعنــی اجتماعــی، محیطــی،  ــه عنــوان جمع بنــدی ان را ب
سیاســی و غیــره( ســنجیده اند، در حالــی کــه بقیــه بــر یــک مســئله اجتماعــی خــاص 

1- Goh
2- binary
3- Dimensionality
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متمرکــز شــده اند. یکــی از مزایــای چنیــن رویکــردی ایــن اســت کــه محققــان را قــادر 
می ســازد تــا بــرای ســنجش بهتــر نــوع خاصــی از تأثیــر، از ابعــاد مختلــف اســتفاده 
کننــد. بــرای مثال رنــدی1 و همکارانــش )2015(، تأثیر اجتماعی فقرمحور مؤسســات 
مالــی خــرد را بــا چهــار ســنجه مورد ســنجش قــرار دادند. بــه همین ترتیب کســلمن2 
و همــکاران )2015(، ایــن ســنجش را حتــی بــه طــور گســترده تر در زمینه مؤسســات 
مالــی خــردی کــه در بازارهــای قاعــده هــرم3 فعالیــت می کننــد، انجــام داده انــد. آنهــا 
از مفهوم ســازی عملکــرد اجتماعــی وود )1991( بــا عنــوان اصول، فرآیندهــا و پیامدها 
ــب  ــالت مؤسســات در قال ــای رس ــذاری بیانیه ه ــق کدگ ــد و از طری ــتفاده کرده ان اس
»تجــاری4«، »ســودمحور/ از نظــر اجتماعــی مســئوالنه5«، »اجتماع محــور/ از نظــر مالــی 
مســئوالنه6«، یــا »مبتکــران اجتماعــی7« )قصد8(، خدمات ارائه شــده توســط مؤسســات 
بــه صــورت پس انــداز خــرد و یــا خدمــات بیمــه خــرد )فرآینــد( و تعــداد وام گیرندگان 
فعــال و میانگیــن مقــدار وام )پیامــد( تأثیر اجتماعی را ســنجیده اند. ما از ســنجش های 

چندبعدی این چنینی دفاع می کنیم.
ــورد  ــتفاده م ــد اس ــن بای ــان همچنی ــتفاده، محقق ــورد اس ــاد م ــر از ابع صرف نظ
نظــر خــود از گویــه را در مــدل ســنجش خــود عامل بنــدی کننــد. مــا دو کاربــرد را 
شناســایی کردیــم: مقوله بنــدی منابــع تأثیــر و کمی ســازی تأثیــر. ســنجش بــا هــدف 
مقوله بنــدی بــه دنبــال ارزیابــی ســازمان ها و محصــوالت در مقایســه بــا ســازمان ها 
ــا  و محصــوالت دیگــر اســت. تأثیــرات اجتماعــی نســبی ســازمان ها و محصــوالت ب
اســتفاده از اســتانداردهایی ارزیابــی می شــود کــه تعییــن می کنــد چه چیــزی »خوب« 
ــرات  ــواع تأثی ــوان ان ــدی می ت ــداف مقوله بن ــرای اه ــود. ب ــته می ش ــد« پنداش ــا »ب ی
اجتماعــی مختلــف را بــه یکدیگــر اضافــه کــرد تــا یــک معیــار ترکیبــی9 را شــکل داد 
کــه »خــوب بــودن« یــا »بــد بــودن« ســازمان یــا محصــول را تعریــف کنــد. تجمیــع 
 بــا هــدف مقوله بنــدی، مشــابه شــهرت، اغلــب از صافــی ادراکات بیرونــی می گــذرد 
)Bermiss & et al, 2013(. بــا تکیــه بــر چنیــن ســنجه هایی، محققــان می تواننــد 
ســازمان ها یــا محصــوالت را بــا عناوینــی ماننــد »مســئوالنه«، »منصفانــه«، »اجتماعی«، 

ــد. ــدی کنن ــره طبقه بن ــبز« و غی »س

1- Randoy
2- Casselman
3- Base of pyramid markets
4- Commercial
5- Profit Oriented/Socially Responsible
6- Socially Oriented/Financially Responsible
7- Social Innovators
8- Intent
9- Composite Metric



156

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

فرضیــۀ بنیادیــن مقوله بندی هــا ایــن اســت کــه ســازمان ها و محصــوالت 
ــد«  ــوالت »ب ــازمان ها و محص ــه س ــبت ب ــری نس ــی بهت ــرات اجتماع ــوب«، تأثی »خ
خواهنــد داشــت. رویکــرد مقوله بنــدی موجــب تقویــت بســیاری از مقــاالت موجــود 
ــرکت در  ــی ش ــرد اجتماع ــای عملک ــه از رتبه بندی ه ــت ک ــده اس ــا ش ــه م در نمون
ســطح ســازمانی، ســنجه های ســطح محصــول ماننــد گواهینامــه تجــارت منصفانــه 
ــط  ــئولیت پذیری توس ــتانداردهای مس ــت اس ــزان رعای )Castaldo & et al, 2008( و می
محصــوالت )Moore, 2004( اســتفاده می کننــد. ایــن مقــاالت از ایــن جهــت کــه امــکان 
ــع و اندازه هــای مختلــف را میســر می کننــد  مقایســۀ ســازمان ها در مکان هــا، صنای
ــی   ــی اجتماع ــات کارآفرین ــا تحقیق ــن ســنجه ها ب ــد ای ــد هســتند. هرچن ــز مفی نی
کــه بــه دنبــال شناســایی خصوصیــات متمایزکننــدۀ کارآفرینــان اجتماعــی از ســایر 
 ،)Moss & et al, 2011( کارآفرینان معمولی هســتند کاماًل هم راســتا محســوب می شــوند 
اســتفاده از آنهــا بــه قیمــت ســنجه های مســتقیم تر تأثیــر اجتماعــی تمــام می شــود 

.)Lowell & et al, 2005(
ــر  ــدار1 تأثی ــا مق ــی، ســعی دارد ت ــداف کم ــا اه ــی ب ــر اجتماع ــنجه های تأثی س
اجتماعــی را کــه در یــک زمینــه خــاص ایجــاد می شــود بســنجد. ســنجش بــا اهــداف 
کمی ســازی، بــر مبنــای مفهــوم جمع پذیــری بنــا می شــود کــه در چندیــن زمینــه 
ــدان  ــرد زن ــا عملک ــه ت ــعه )Aerts & Schmidt, 2008( گرفت ــق و توس ــف، از تحقی  مختل
)Cabral & et al, 2009( بــه کار گرفتــه شــده اســت. محققانــی کــه بــه دنبال کمی ســازی 
مقــدار تأثیــر اجتماعــی از یــک اقــدام خــاص هســتند، نیــاز بــه دقــت بیشــتری دارنــد 
تــا فقــط پیامدهــای اضافه شــده ]در اثــر فعالیــت[ یــا پیامدهایــی را کــه بــدون فعالیت 
مــورد نظــر اتفــاق نمی افتادنــد، بســنجند. ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه ســنجش از 
نظــر تغییــرات )مثــاًل بهبــود شــرایط مــورد نظــر( پــس از یــک فعالیــت به طور روشــن 
مشــخص شــود و بــه همیــن ترتیــب بدیــل  خالف واقــِع بــدون اقدام نیــز به طــور واضح 

مشــخص شــود تــا از ایــن طریــق پیامدهــای اجتماعــی قابلیت مقایســه پیــدا کنند.
ســاالزار و همــکاران )2012( بــا اندازه گیــری زمــان و هزینــۀ پروژه هــای 
ــر اســاس  ــاه خانواده هــای شــرکت کننده )ب ساخت وســازِ خودانجــام و همچنیــن رف
پس انــداز خانــواده، متــراژ مســکن، بهداشــت، پیوندهــای اجتماعی و توســعۀ تاریخچه 
اعتبــار( قبــل و بعــد از پــروژه، نمونــه ای گویــا برای ســنجش کمــی تأثیــرات اجتماعی 
ــا  ــنجه ها ب ــن س ــق مقایســۀ ای ــد. از طری ــه داده ان ــاص ارائ ــروژه خ ــک پ ناشــی از ی
ســنجه های گــروه کنتــرل بــا اســتفاده از تحلیــل نمــره تمایــل2، نویســندگان قــادر به 
کمی ســازی حقیقــی تأثیــر اجتماعــی ای می شــوند کــه خانواده هــای شــرکت کننده 

1- Magnitude
2- Propensity Score Analysis
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ِش روی تحقیقا

ت اجتماعی: رویکردهای فعلی و مسیرهای پی
ش تأثیرا

سنج

در پــروژه در مقایســه بــا گزینــه بدیــل عــدم اقــدام، از آن منتفــع شــده اند. برخــالف 
ــا مقیاس هــای بســیار متفــاوت را  ســنجه هایی کــه امــکان مقایســۀ ســازمان هایی ب
فراهــم مــی آورد، ســنجه های متمرکــز بــر کمی ســازی وابســته بــه مقیــاس هســتند، 
بــه گونــه ای کــه ممکــن اســت پــروژه ای نســبت بــه یــک پــروژه دیگــر، هــزاران واحــد 

بیشــتر تأثیــر داشــته باشــد.
پیشــرفته ترین ســنجش های کمی انواع خاصی از تأثیرات اجتماعی )مثل ریشــه کن 
کــردن فقــر، افزایــش دسترســی به خدمات بهداشــتی - درمانــی و غیــره( را اقتصاددانان 
 )Duflo & et al, 2007( 1ــی ــده تصادف ــای کنترل ش ــتفاده از آزمایش ه ــا اس ــردی ب  کارب
انجــام داده انــد. متأســفانه هرچنــد مــا بــا ایــن مطالعــات آشــنا هســتیم، نتوانســتیم 
اصطالحــات کافــی بــرای جســت وجو پیــدا کنیــم تــا بتوانیــم بــه طــور اثربخشــی ایــن 
مطالعــات را انتخــاب کنیــم؛ زیــرا آنها از مفاهیــم فرانظری مانند تأثیر اجتماعی اســتفاده 
 )Duflo & et al, 2011( نمی کننــد، بلکــه بیشــتر روی تأثیراتــی ماننــد پیشــرفت تحصیلــی 
یــا تغییــر در ســودآوری دریافت کننــدگان ســرمایه های خــرد بــه خاطــر یــک فعالیــت 
ــاالت  ــن مق ــر ای ــالوه ب ــوند. ع ــز می ش ــده )Field & et al, 2010( متمرک برنامه ریزی ش
ــش  ــد. روش آزمای ــن رویکــرد اســتفاده کرده ان ــدرت از ای ــه  ن ــا ب ــه م موجــود در نمون
ــرات از صراحــت  ــا و ســنجش تغیی ــایی خالف واقع ه ــی در شناس کنترل شــده تصادف
بســیار باالیــی برخــوردار اســت کــه بــه دلیــل گــردآوری داده در قبــل و بعــد از فعالیــت 
بــرای هــر دو گــروه تحــت آزمایــش و کنتــرل، بــه طــور قابل توجهــی هزینه زاســت. مــا 
معتقدیــم کــه ایــن مســیری مثمــر ثمــر بــرای آن دســته از تحقیقــات آتــی اســت کــه 
بــه جــای مقوله بنــدی ســازمان ها، بــه دنبــال کمی ســازی تأثیــرات اجتماعــی هســتند. 
همچنیــن از خواننــدگان می خواهیــم کــه بــه نمونه هــای ســایر محققانــی مراجعه کنند 
کــه از طریــق روش هایــی ماننــد تطبیــق نمــره تمایــل بــا وجــود کاهــش هزینه هــای 

.)Salazar & et al, 2012( اجــرا، بــه رویکــرد نظــری بنیادیــن وفــادار بوده انــد
از آنجــا کــه تصمیم هــای مربــوط بــه ســنجش یادشــده، بــر امکان پذیــری و میزان 
ترکیــب ابعــاد مختلــف بــه منظــور تولیــد یــک ســنجه جامــع تأثیــر اجتماعــی تأثیــر 
ــا دقــت بیشــتری  ــه ســه دلیــل ب ــه محققــان توصیــه می کنیــم کــه ب می گــذارد، ب
دربــاره تجمیــع2 فکــر کننــد. نخســت اینکــه تمــام ابعــاد، تأثیرگــذار و دارای اعتبــار 
نیســتند. بنابرایــن تجمیــع ابعــاد مرتبــط و مســتدل بــا ابعــاد نــه چنــدان مســتحکم و 
نامعتبــر، نتایــج مــا را مخــدوش می کنــد. بــه عنــوان نمونــه، اســتنویک و اســتنویک3 
)1998( از یــک شــاخص تجمیعــی متشــکل از هشــت ویژگــی اســتفاده کرده انــد کــه 

1- Randomized Control Trials
2- Aggregation
3- Stanwick and Stanwick
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تنهــا یکــی از آنهــا بــا پیامــد ســودمند اجتماعــی بــه طــور مســتقیم ارتبــاط دارد. بــا 
بــه  کارگیــری ایــن ســنجه تجمیعــی، ارزش بعــد اجتماعــی در بیــن نویــز ســایر ابعــاد 
غیــر اجتماعــی گــم می شــود. بــه محققــان توصیــه می کنیــم کــه هنــگام انتخــاب 
ابعــاد مــورد اســتفاده بــرای ســنجش تأثیــر اجتماعــی، به ویــژه هنــگام بــه کارگیــری 
ــیار  ــده اند، بس ــع ش ــل تجمی ــف از قب ــاد مختل ــا ابع ــه در آنه ــه ک ــنجه های ثانوی س

دقــت داشــته باشــند.
دوم اینکــه اگــر توافــق داریــم کــه تأثیــر اجتماعــی متشــکل از ابعــاد مختلفــی 
ــد  ــان بای ــد، محقق ــاد کدامن ــن ابع ــه ای ــق برســیم ک ــه تواف ــم ب ــر بتوانی اســت و اگ
تعییــن کننــد کــه آیــا ســنجش بایــد بــه صــورت تکوینــی1 مدل ســازی شــود یــا بــه 
صــورت بازتابــی2. محققــان می تواننــد از جریان هــای دیگــر پژوهــش ماننــد تحقیــق 
دربــارۀ گویــۀ بســیار غنــی و چندبعــدی جهت گیــری کارآفرینــیEO( 3( نیــز ]ایــن 
کار را[ یــاد بگیرنــد. کوویــن و ولــز اســتدالل می کننــد کــه »محققــان مختارنــد کــه 
هــر روش سنجشــی را کــه بــه بهتریــن وجــه در خدمــت اهــداف تحقیــق آنهاســت 
انتخــاب کننــد و مدل هــای ســنجش »تجمیعــی« جهت گیــری کارآفرینــی در برابــر 
ــی  ــرای مفهوم ســازی های اساســاً متفاوت مدل هــای ســنجش »غیــر تجمیعــی« آن ب
از ایــن گویــه متناســب هســتند« )Covin & Wales, 2012: 677(. توصیــه بــرای محققــان 
تأثیــر اجتماعــی ایــن اســت کــه تجمیــع، موضوعــی انتخابــی اســت؛ امــا ایــن انتخاب 
بایــد بــا نحــوۀ تعریــف گویــه و پــس از آن، چگونگــی راه یافتــن آن بــه درون مــدل 
نظــری، ســازگار باشــد. ایــن تصمیــم می توانــد همچنیــن بــرای ]تعییــن[ اینکــه یــک 
مطالعــه کجــا و چگونــه بــه ادبیــات موجــود مرتبــط می شــود کاربــرد داشــته باشــد؛ 
زیــرا هــر مقالــۀ جدیــد فقــط بــا مقاالتــی بــه طــور مســتقیم در ارتبــاط اســت کــه 
تأثیــر اجتماعــی را بــه روش هــای نظــری و تجربــی مشــابهی مفهوم ســازی کرده انــد.

ســوم اینکــه ترکیــب کــردن پیامدهــا و ســنجه های فعالیــت در همــان ســنجه 
ترکیبــی تأثیــر اجتماعــی، بــا توجــه بــه اینکــه آنهــا گویه هایــی مجــزا و از نظــر علـّـی 
مرتبــط هســتند، بــه لحــاظ نظــری بی معنــی اســت. بــا وجــود ایــن چندیــن پایــگاه 
داده استفاده شــده در مقــاالت تأثیــر اجتماعــی نمونــه مــا )به ویــژه KLD( نیــز دقیقــاً 
همیــن کار را انجــام داده بودنــد و بــا مخلــوط کــردن شــاخص ها، اقدامات یک شــرکت 
ــوع  )فعالیت هــا( و نتایــج آن اقدامــات )پیامدهــا( را می ســنجند. از آنجــا کــه ایــن ن
ســنجه ها، مــواردی را ترکیــب می کننــد کــه ]هــر کــدام[ اساســاً بــه مراحــل متفاوتــی 
از فرآینــد بــه وجــود آمــدن تأثیــر اجتماعــی مرتبــط می شــوند، اعتبــار متغیرهــای 

1- Formative
2- Reflective
3- Entrepreneurship Orientation
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تجمیعــی حاصــل از آنهــا محــدود خواهــد بــود )Kerlinger & Lee, 2000(. بــا توجــه بــه 
ــر اجتماعــی،  ــا در عملیاتی ســازی تأثی ــم ت ــان می خواهی ــا از محقق ــی، م ــن نگران ای

بیــن فعالیت هــا و پیامدهــا، تمایــز بیشــتری قائــل شــوند.
علی رغــم اینکــه مطالعــات موجــود در نمونــه مــا، گویه هــای بســیار مشــابهی را 
می ســنجند، جالــب اســت کــه حتــی در بیــن آنهایــی که اصطالحــات یکســانی )یعنی 
عملکــرد اجتماعــی، مســئولیت اجتماعــی شــرکت و غیره( را بــرای تأثیــرات اجتماعی 
ــگاه داده یکســان اســتفاده  ــا از پای ــد، تعاریــف یکســانی داشــته اند و ی ــه کار برده ان ب
ــن  ــک روش مشــابه چنی ــه ی ــه ب ــود ک ــدا نمی ش ــه ای پی ــچ دو مطالع ــد، هی کرده ان
کاری را انجــام داده باشــد. ایــن امــر به ویــژه در بیــن مقــاالت فعالیــت چندبخشــی 
 KLD ــای ــه از داده ه ــه ای ک ــن ده مطالع ــال در بی ــرای مث بیشــتر مشــهود اســت. ب
اســتفاده کرده انــد، هیــچ کــدام از رویکرد تجمیعــِی دقیقاً یکســانی اســتفاده نکرده اند. 
هرچنــد نـُـه مطالعــه کمــی باقیمانــده کــه از داده هــای KLD اســتفاده نکرده انــد، تأثیر 
اجتماعــی را بــه عنــوان عملکــرد اجتماعــی شــرکت مفهوم ســازی نموده انــد، حتــی 
آنهایــی کــه از مجموعــه  داده یکســان اســتفاده کرده انــد، همگــی آن را بــه شــیوه های 

ــی ســنجیده اند. متفاوت
بــه عنــوان مثــال، هــم برامــر و پاولیــن1 )2006( و هــم کوســتا گونزالــز2 و همــکاران 
)2006( از داده هــای EIRIS اســتفاده کرده انــد. بــا ایــن حــال در مطالعــۀ اول، عملکــرد 
اجتماعــی شــرکت بــه عنوان یک شــاخص چندمقیاســی که نرمال ســازی و جمع شــده، 
عملیاتی ســازی شــده اســت؛ ولــی در مطالعــۀ دوم، بــرای رســیدن بــه یــک رتبه بنــدی و 
ارزیابــی کیفــی، شــرکت ها بــر اســاس شــانزده معیــار مختلــف فیلتــر شــده اند. بــه طــور 
مشــابه، در بیــن دو مطالعــه ای کــه از داده هــای ASSET4 اســتفاده کرده انــد، یوئانــو و 
ســرافیم3 )2012(، عملکــرد اجتماعــی را بــه عنــوان میانگیــن هــم وزن نمــرات عملکرد 
اجتماعــی و محیط زیســتی عملیاتی ســازی کرده انــد، در حالــی کــه شــائوکت، کیــو و 
تروجانوفســکی4 )2016( از ایــن دو نمــره بــرای محاســبۀ ســنجه هایی بــرای گویه هــای 

مجــزای عملکــرد اجتماعــی و محیط زیســتی اســتفاده کرده انــد.
ــده اســت؛  ــی، نگران کنن ــر اجتماع ــات تأثی ــود ســنجه های مشــخص در ادبی نب
زیــرا مانــع از انباشــته شــدن دانــش پدیده هــای مشــابه می شــود. وو و پــاژل5 )2011( 
نیــز خاطرنشــان کرده انــد کــه داشــتن اســتاندارد در روش هــاي ســنجش مي توانــد 
بــه فائــق آمــدن بــر عــدم  قطعیــت و پارامترهــای در حــال تکویــن تصمیم گیــری کــه 

1- Brammer and Pavelin
2- Cuesta-Gonzalez
3- Ioannou and Serafeim
4- Shaukat, Qiu, and Trojanowski
5- Wu and Pagell
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تأثیرگــذاری را دشــوار می کنــد، کمــک کنــد. بــه همین ترتیب توســعۀ اســتانداردهای 
مشــترک ســنجش نــه تنهــا بــه محققــان، بلکــه بــه متخصصــان و دســت اندرکاران 
ایــن حــوزه نیــز کمــک می کنــد. بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد کــه بیــن دامنــۀ 
اســتفاده از اســتانداردها و اعتبــار مقایســه، بده بســتانی وجــود دارد. بنابرایــن ممکــن 
اســت تدویــن اســتانداردهای ســنجش تأثیــر اجتماعــِی مســتقیمی کــه بــه صــورت 
ــوزه  ــن ح ــت اندرکاران ای ــان و دس ــرای محقق ــند، ب ــرا باش ــل اج ــمول قاب جهان ش
مشــکل باشــد. پــس بــه جــای توافــق کامــل دربــاره ســنجه ها، ممکــن اســت تشــکیل 
ــر کــه در آن اســتانداردهای ســنجش بتواننــد توســعه یابنــد،  ائتالف هــای کوچک ت

ــد. ــر باش امکان پذیرت

وضوح تعریف
مبرهــن اســت کــه محققــان قبــل از پیشــرفت در زمینــه ســنجش، بایــد دقــت خــود 
در تعریــف اصطالحــات را ارتقــا دهنــد. همان طــور کــه پیشــتر ذکــر شــد، نســبت 
قابل توجهــی از مقــاالت موجــود در نمونــه مــا )10 مــورد از 71 مقالــه(، هیــچ تعریفــی 
ــف  ــدف از تعری ــد: »ه ــد. باخــاراچ اســتدالل می کن ــه نداده ان ــی ارائ ــر اجتماع از تأثی
یــک متغیــر، فراهــم کــردن یــک مرجــع عملیاتــی بــرای پدیده ای اســت که در ســطح 
 .)Bacharach, 1989: 502( »توصیــف شــده اســت )انتزاعی تــر )مثــل یــک گویــه 
بــه عبــارت دیگــر بــرای آنکــه یــک متغیر معتبــر قلمداد شــود، بایــد به طور اثربخشــی 
بــه قلمــروی کــه گویــه قــرار اســت در آن ســنجیده شــود، ارتبــاط پیــدا کنــد. بــرای 
شناســایی چنیــن متغیــری، تعریــف عملیاتــی گویــه بایــد بــه عنــوان راهنمــا مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد؛ زیــرا ایــن تعریــف دســتورالعملی صریــح دربــاره نحــوۀ ســنجش 
گویــه بــه دســت می دهــد )Kerlinger & Lee, 2000(. از آنجــا کــه دقــت در تعریــف گویه، 
هــم یافته هــای تحقیــق و هــم بینــش عملــی ناشــی از تحقیــق را بهبــود می بخشــد 
)Bruyat & Julien, 2001(، مــا از همــه محققــان می خواهیــم تــا از ســازگار بــودن 
متغیرهایــی کــه بــرای ســنجش تأثیــر اجتماعــی انتخــاب می کننــد، بــا تعریــف آنهــا 

از گویه مورد نظر اطمینان حاصل کنند.
در انتخــاب تعریــف، محققــان اذعــان دارنــد در حالــی کــه بیشــتر تعاریــف تأثیــر 
ــرای  ــد )ب ــِی »مثبــت« مفهوم ســازی می کنن ــر اجتماع ــوان تغیی ــه عن اجتماعــی را ب
مثــال: Santos, 2012; Stephan & et al, 2016(، برخــی تعاریــف دیگــر تأثیــر اجتماعــی را 
از منظــر کاهــش تأثیــرات منفــی تعریــف می کننــد )Bartling & et al, 2015(. بــا توجــه 
ــت  ــای مثب ــه پیامده ــا ب ــان خواســتاریم ت ــا از محقق ــه، م ــن گوی ــه پیچیدگــی ای ب
ــد را در  ــوع[ پیام ــر دو ]ن ــد و ه ــی بپردازن ــف اجتماع ــای مختل ــی فعالیت ه و منف
مدل هــای ســنجش خــود لحــاظ کننــد. مقاالتــی کــه در زمــرۀ عملکــرد اجتماعــی 
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ــرا  ــد، زی ــرار گیرن ــورد اســتفاده ق ــا م ــوان راهنم ــه عن ــد ب ــد می توانن ــرار می گیرن ق
ــرات مثبــت و منفــی از  ــوان تابعــی مرکــب از اث ــه عن ــر ب معمــوالً در ســنجش تأثی

ــد. صراحــت بیشــتری برخوردارن
بــرای مثــال کریلــی و همــکاران مدعی هســتند کــه تأثیــر اجتماعــی از طرح هایی 
منتــج می شــود کــه هــم »مفیــد عمــل می کننــد« )یعنــی افزایــش نمــود خارجــی 
 مثبــت( و هــم »ضــرر نمی رســانند« )یعنــی کاهــش نمــود خارجــی منفــی( 
)Crilly & et al: 1318( کــه ایــن دیــدگاه مطابــق با تعریف خود مــا از تأثیرات اجتماعی نیز 
هســت. KLD و پایگاه هــای داده مرتبــط بــا آن بــه صــورت خــام هــم که شــده، تأثیرات 
ــر جامعــه را می ســنجند کــه حداقــل یــک راهنمایــی  مثبــت و منفــی شــرکت ها ب
مفهومــی اساســی مبنــی بــر نیــاز بــه ضبــط هــر دو ]نــوع[ تأثیــر اجتماعــی مثبــت و 
منفــی فراهــم می کنــد. بــه طــور مشــابه، مقاالتــی کــه از روش مدل ســازی اســتفاده 
 .)Dobson & Gerstner, 2010( می کننــد، اغلــب بــر تأثیــرات منفــی متمرکــز می شــوند 
بــه طــور واضــح، اصــراری بــر اســتفاده از رتبه بندی هــای تأثیــر اجتماعــی یــا پایــگاه 
داده ســرمایه گذاری ها بــرای رســیدن بــه ایــن متغیرهــا نیســت؛ بلکــه پیشــنهاد کلــی 
ایــن اســت کــه راه هــای متفــاوت تأثیرگــذاری ســازمان ها بر جامعــه و چگونگــی بهبود 

جامعــه از طریــق افزایــش فوایــد و کاهــش مضــار در نظــر گرفته شــود.
ــم کــه ماهیــت وابســته  ــه می کنی ــان توصی ــه محقق ــی، ب ــۀ پایان ــوان نکت ــه عن ب
بــه زمــاِن تأثیــر مــورد مطالعــه و همچنیــن ســطح تحلیلــی خــود را در مفهوم ســازی 
تأثیــرات اجتماعــی واضــح ســازند. اگــر ایــن مرزها بســیار محــدود تعیین شــوند، ممکن 
اســت محققــان در رصــد کــردن تمــام و کمــال پیامدهــای منتــج از فعالیت هــا نــاکام 
بماننــد. ایــن حالــت به ویــژه زمانــی تبدیــل بــه یــک مســئله می شــود کــه پیامدهایــی 
موجــب خنثــی شــدن پیامدهــای سنجیده شــده شــوند )مثــالً وقتــی کــه پیامدهــای 
سنجیده نشــده، منفــی و پیامدهــای سنجیده شــده، مثبــت باشــند(. اگــر ایــن مرزهــا 
بســیار گســترده تعییــن شــوند، ممکــن اســت محققــان عوامل علـّـی نادرســتی را ضبط 
کننــد. اندیشــمندان کارآفرینــی کــه در ســطوح مختلف )فــرد، شــرکت، صنعت، منطقه 
و کشــور( و در مقیاس هــای زمانــی مختلــف )از چنــد ثانیــه گرفتــه تــا چنــد نســل( بــه 
طــور پیوســته و مرتــب در حــال تحقیــق هســتند، از آمادگــی خوبــی برخوردار هســتند 
 Baron & Ensley, 2006; Davidsson( تــا در تدقیــق تعریــف ایــن مرزهــا نقشــی پیــدا کننــد

.)& Wiklund, 2001; Rauch & et al, 2005

ــکار  ــا[ آش ــازمانی ]در آنه ــای س ــف پدیده ه ــواع مختل ــه ان ــی ای ک ــل زمان فواص
 .)Zaheer & et al,1999( می شــوند، یکی از مؤلفه های مهم نظری و تجربی ســنجش اســت 
مــا محققــان را ترغیــب بــه مشــخص کــردن فواصــل زمانــی ای می کنیــم کــه فعالیت ها 
در آنهــا منجــر بــه پیامدهــا می شــوند. ایــن امــر به ویــژه زمانــی اهمیــت می یابــد کــه 
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فاصلــه زمانــی ای کــه پیامدهــا در آن آشــکار می شــوند، طوالنی تــر از فاصلــه زمانــی ای 
باشــد کــه محققــان بتوانند پیامدها را مشــاهده کننــد. ناتوانایی در ســنجش پیامدهایی 
کــه در خــارج از یــک دوره مشــاهده اتفــاق می افتنــد، دلیل موجهــی برای اتخــاذ رویکرد 
فعالیــت اســت. بــرای مثــال ایــن واقعیت کــه تأثیرات محیط زیســتی طراحــی محصول 
یــا انتخاب هــای مربــوط بــه تولیــد آن تــا مــدت زمــان بیشــتری از طــول کامــل عمــر 
محصــول ادامــه می یابنــد، می توانــد انگیــزه بــرای اســتفاده از مدل ســازی در پژوهــش 
را توجیــه کنــد )Atasu & Souza, 2013(. بــا ایــن حــال تحقیقاتــی کــه بــا رویکــرد فعالیت 
صــورت گرفتــه بودنــد، اغلــب هیــچ اشــاره ای بــه مقیاس هــای زمانــی نکرده انــد؛ زیــرا 
ارتبــاط بیــن پیامدهــا اغلــب بــه صراحــت ســنجیده و )همان طــور کــه در بــاال ذکــر 

شــد( نظریه پــردازی نشــده اســت.
همچنیــن محققــان اغلــب در تحقیقــات ]بــا رویکــرد[ پیامــد نیــز مقیاس هــای 
زمانــی را مــورد توجــه قــرار نمی دهنــد، کــه بــا توجــه بــه اهمیــت قابــل توجــه دوره 
زمانــی ای کــه پیامــد در آن ســنجیده می شــود، ایــن امــر مسئله ســاز خواهــد بــود. 
ــک فعالیــت و پیامدهــای آن ممکــن اســت بیــن فعالیت هــا  ــی بیــن ی ــه زمان فاصل
متفــاوت باشــد )Herbig & et al, 1994(. بــرای مثــال، تعدیــل کربــن1 را در نظــر بگیریــد 
کــه تغییــر )یعنــی میــزان کاهــش انتشــار کربــن بــا ابــداع یک فعالیــت( را می ســنجد. 
ســنجش در قبــل، حیــن و بعــد از فعالیــت مــورد نیــاز اســت. هرچنــد فعالیــت کاهش 
انتشــار می توانــد بالفاصلــه مــورد ســنجش قــرار گیــرد، تأثیــر فعالیت هــای دیگــر، 
ــرد  ــک ف ــا توســعۀ انســانی، فقــط در طــول عمــر ی ــط ب ــژه فعالیت هــای مرتب به وی
قابــل ســنجش اســت )Kaplan & Grossman, 2010(. بنابرایــن بــه محققــان عالقه منــد 
بــه ســنجش پیامدهــای اجتماعــی پیشــنهاد می کنیــم کــه فاصلــه زمانــی ای کــه در 
آن پیامدهــا آشــکار می شــوند و همچنیــن منطــق ]انتخــاب[ فاصلــه زمانــی ای را کــه 

ســنجش در آن رخ داده اســت، مشــخص کننــد.
ــه لحــاظ نظــری  ــه ب ــل را ک ــر اســت ســطحی از تحلی ــن بهت ــان همچنی محقق
پیامدهــا در آن ســنجیده می شــوند، در نظــر داشــته باشــند )Rousseau, 1985(. برخــی 
از فعالیت هــا ممکــن اســت تنهــا تأثیــر مســتقیم روی کاربــران هــدف خــود نداشــته 
باشــند، بلکــه در ســطوح دیگــر تحلیــل، تأثیــرات ثانویــه ای نیــز داشــته باشــند. ایــن 
مــوارد ممکــن اســت شــامل مزایایــی بــرای افــرادی غیــر از کاربــران، تغییــرات درون 
صنایــع و ماننــد آنهــا باشــد کــه همــواره زمــان بیشــتری بــرای وقــوع و روشــن شــدن 
می طلبنــد. جالــب توجــه اســت کــه هرچنــد بیشــتر مطالعــات در مــرور حاضــر ادعــا 
می کننــد کــه اثــرات را بــه صــورت چندســطحی بررســی کرده انــد، در واقــع تعــداد 
معــدودی از آنهــا چنیــن سنجشــی را انجــام داده انــد. بــر اســاس یافته هــای گــوه و 
1- Carbon Offsets
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سنج

همــکاران کــه حاکــی از وجــود مــازاد خالــص حمایــت اجتماعــی1 )یعنــی جریــان 
ــد کــه ارزش  ــرای بیمــاران روســتایی اســت، آنهــا نتیجه گیــری کرده ان اطالعــات( ب
اجتماعــی ایجادشــده در چنیــن ســکوهایی نــه تنهــا بــه نفــع کاربــران، بلکــه بــه طــور 
گســترده تر نافــع کل سیســتم بهداشــت عمومــی اســت. بــا وجــود ایــن آنها ایــن اثراِت 
چندســطحی را نســنجیده اند )Goh & et al, 2016: 260(. بــه همیــن ترتیــب سیمپســون 
و کوهــرز2 )2002(، بانک هــا را بــه خاطــر حکــم قانونــی ای کــه آنهــا را متعهــد بــه 
تأمیــن نیــاز مشــتریان کم درآمــد نمــوده اســت، مــورد مطالعــه قــرار داده انــد. هرچنــد 
ایــن قانــون بــا ایــن فــرض بــه تصویــب رســیده بــود کــه شــیوه های مــورد نیــاز ]بــرای 
اجــرای[ آن، ســالمت اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع محلــی را بهبــود خواهد بخشــید، 

سیمپســون و کوهــرز )2002( ایــن پیامدهــای مرتبــه دوم را نســنجیده اند.
در واقــع تنهــا دو مطالعــه در نمونــه مــا، تأثیــر اجتماعــی چندســطحی را مــورد 
ــی در  ــرات تغییــرات قانون ــد. توبیــاس و همــکاران )2013(، اث ــرار داده ان ســنجش ق
روانــدا را کــه اجــازه ورود کشــاورزان کوچک مقیــاس را بــه قهــوه کاری مــی داد، مــورد 
مطالعــه قــرار دادنــد. هرچنــد آنهــا تغییــرات درآمــدی را اندازه گیــری کردنــد، اثــرات 
چندســطحی مرتبــۀ دوم3 ماننــد تغییــر در تعصــب برون گروهــی و اعتمــاد اجتماعــی 
ــه  ــد. ب ــرار دادن را نیــز کــه از همیــن تغییــرات منتــج می شــدند، مــورد ســنجش ق
همیــن ترتیــب اوتینــگ )2009( در مطالعــه مــوردی خــود دربــاره تجــارت منصفانــه 
صنعــت قهــوه نیکاراگوئــه، حالتــی را بررســی می کنــد کــه در آن تجــارت منصفانــه از 
اثــرات مضــر جهانــی  شــدن بــر کشــورهای فقیــر می کاهــد. او داده هــای مربــوط بــه 
فهرســت جامعــی از ذی نفعــان را گــردآوری کــرده اســت کــه تغییــرات تاریخــی طــی 
بیســت ســال گذشــته را بــا اســتفاده از انــواع روش هــای گــردآوری داده )عمدتــاً اولیــه 
ــر  ــد تأثی ــه نشــان می ده ــرده اســت ک ــدا ک ــی( می ســنجد و شــواهدی را پی و کیف
تجــارت منصفانــه شــامل بهبــود وضعیــت معیشــت ها، ایجــاد ظرفیــت ســازمانی و 

تأثیــرات ســطوح بــاالی سیاســتی و نهــادی نیــز می شــود.
روش رویکــرد بلندمــدت و کیفــی ای کــه توبیــاس و همــکاران )2013( و اوتینــگ 
ــر  ــل تأثی ــنجش کام ــی س ــی از چگونگ ــر نمونه های ــد، بیانگ ــاذ کرده ان )2009( اتخ
یــک فعالیــت اســت. امــا بــا توجــه بــه اینکــه تحقــق تأثیــرات ثانویــه چندســطحی 
یــک فعالیــت خــاص ممکــن اســت نیازمنــد گذشــت زمــان زیــادی باشــد و همچنین 
ــد  ــز پدی ــی را نی ــای مهم ــد، چالش ه ــی را بطلب ــع قابل توجه ــا مناب ــنجش آنه س
مــی آورد. بنابرایــن هرچنــد مــا غنــای چنیــن رویکــردی را می ســتاییم و محققــان را 

1- Net Surplus of Social Support
2- Simpsons and Kohers
3- Second-Order Multilevel Effects
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ــای رویکــرد کمــی نیــز غافــل نمی شــویم.  ــه اتخــاذ آن تشــویق می کنیــم، از مزای ب
هرچنــد نمونــه ای از آن در مــرور مــا وجــود نــدارد، پیشــنهاد می کنیــم دانشــمندان از 
روش هایــی اســتفاده کننــد کــه اثــرات چندمرحلــه ای و مرتبــه باالتــر را کــه در جریان 

تحقیقــات مرتبــط ایجــاد می شــود، بررســی کننــد.
ــد مبنــی  ــه کیرشــهوف و همــکاران )2007( شــواهدی پیــدا کرده ان ــرای نمون ب
بــر اینکــه ســرمایه گذاری دولــت مرکــزی در تحقیــق و توســعۀ دانشــگاه )یعنــی یــک 
فعالیــت( نــه تنهــا منجــر بــه ایجــاد شــرکت های جدیــد فنــاوری پیشــرفته )یعنــی 
یــک پیامــد اولیــه( می شــود، بلکــه بــه طــور غیــر مســتقیم در ایجــاد شــرکت های 
ــه دنبــال پشــتیبانی از شــرکت های یادشــده هســتند )یعنــی یــک  خدماتــی کــه ب
پیامــد ثانویــه( نیــز نقــش دارنــد. محققــان، نــه فقــط در چارچــوب تأثیــر اجتماعــی، 
ــی در  ــه جــای فرضیه ســازی روابــط ســاده علــت و معلول اســتدالل می کننــد کــه ب
مطالعــات توســعه اقتصــادی، »بهتــر اســت روابــط پویاتــری را ارائــه دهنــد و آزمایــش 
کننــد کــه در نهایــت ممکــن اســت دربــاره نحــوۀ شــکل گیری شــرکت های جدیــد و 
همچنیــن میــزان کمکــی کــه بــه جامعــه می کننــد، آگاهــی بیشــتری بــه مــا بدهند« 
)Kirchhoff & et al, 2007: 557(. بــرای انجــام ایــن کار، آنهــا داده هــای تاریخــی را از منابــع 
ثانویــه مختلفــی گــردآوری می کننــد و آنهــا را بــا تحلیــل رگرســیون حداقــل مربعــات 
دومرحلــه ای1، کــه بــه طــور خاص بــرای آزمــون روابط ثانویــه و متقابل2 طراحی شــده 
اســت، تحلیــل می کننــد. هرچنــد ایــن تنهــا یــک نمونــه مرتبــط اســت، بــه خوبــی 
نشــان می دهــد کــه چگونــه محققــان، عالقــه کمی محــوری بــه تأثیــرات اجتماعــی 
دارنــد کــه ممکــن اســت نمونه هایــی از ایــن قبیــل را دنبــال کننــد کــه روش شناســی 
مــورد اســتفاده آنهــا چندیــن مرحلــه از تأثیــرات را لحــاظ کــرده و اثــرات کوتاه مــدت 
ــنجند و  ــده اند، می س ــام ش ــه انج ــود جامع ــه س ــه ب ــی را ک ــدت فعالیت های و بلندم

ــد. ــل می کنن تحلی
ــژه  ــا، به وی ــه م ــود در نمون ــاالت موج ــدادی از مق ــه تع ــم ک ــن دریافتی همچنی
مطالــب منتشرشــده در زمینه هــای اقتصــاد و عملیــات، تأثیرات اجتماعی را در ســطح 
محصــول یــا پــروژه تعریــف و ســنجش کرده انــد )Bartling & et al, 2015(. بــرای مثــال، 
مقــاالت تحلیــل چرخــه عمــر اســتدالل می کننــد کــه تأثیــر اجتماعــی محصــول پس 
از تولیــد و تــا زمــان اســتفاده و دور انداختــن آن ادامــه می یابــد، بــه گونــه ای کــه اغلب 
 .)Gauthier, 2005( تأثیــرات بــه طــور کامــل توســط شــرکت ها درونی ســازی نمی شــود
عــالوه بــر ایــن چنیــن تأثیراتــی تمایــل دارنــد در سراســر زنجیــره تأمیــن گســترش 
یابنــد )Wu & Pagell, 2011(. ایــن مطالعــات نشــان می دهــد کــه تأثیــرات اجتماعــی 

1- Two-Stage Least Squares Regression Analysis
2- Secondary and Reciprocal Relationships
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محصــوالت یــک شــرکت اغلــب طوالنی مــدت و گســترده هســتند. بینــش حاصــل 
ــت  ــا را تقوی ــان در تحلیل ه ــردن زم ــه لحــاظ ک ــاز ب ــا نی ــه تنه ــات ن ــن مطالع از ای
می کنــد، بلکــه گســترش دامنــۀ چیزهایــی را کــه بایــد بــا گذشــت زمــان ســنجیده 
شــود نیــز طلــب می کنــد. بنابرایــن مــا از محققــان می خواهیــم کــه شــبکه روابــط 
متقابــل بیــن همــکاران در طــول زنجیــره ارزش را هنــگام مفهوم ســازی و ســنجش 
تأثیــر در نظــر بگیرنــد تــا بتوانیــم شــناخت کامل تــری از ماهیــت بســیط چگونگــی 

تأثیرگــذاری شــرکت ها بــر جامعــه کســب کنیــم.

تولید داده های تأثیر اجتماعی
ــرای پیشــرفت  ــر اجتماعــی ب ــات تأثی همان طــور کــه پیشــتر مطــرح شــد، تحقیق
ســریع تر، بــه منابــع جدیــد داده نیــاز دارد. مــا معتقدیــم که یــک نمونــه امیدوارکننده 
ــد در تحقیقــات چندبخشــی کمک کننــده باشــد، گواهینامــه ســازمانی  کــه می توان
B-Corp 1، بــر اســاس ارزیابــی اختصاصــی تأثیــر B توســط آزمایشــگاه غیــر انتفاعــی 
B-Lab اســت. ارزیابــی تأثیــر ابتدایــی B 2 تــالش کــرده اســت تــا بهتریــن روش هــا را 
بــر اســاس کارهــای شــبکه ســرمایه گذاری اجتماعــی3 ، مؤسســه ســرمایه طبیعــی4 
و نســخه شــرکت های کوچــک اســتانداردهای طــرح گزارشــگری جهانــی5 
)آزمایشــگاه های B - تاریــخ مــا، 2013( تولیــد کنــد. ایــن ارزیابــی تأثیــر شــامل یــک 
چک لیســت اســت کــه اقدامــات و پیامدهــا را مشــخص می کنــد و ]آنهــا را[ بــا عنــوان 
»از نظــر اجتماعــی مســئوالنه« یــا »از نظــر اجتماعی تأثیرگــذار« به پنج گــروه تخصیص 
می دهــد: محیط زیســت، اجتمــاع، کارگــران، مشــتریان و حکمرانــی. نمره هــای هــر 
یــک از ایــن مؤلفه هــا جمــع می شــود تــا امتیــاز کلــی B بــه دســت آیــد. بــا گذشــت 
زمــان، ارزیابــی تأثیــر توســعه یافته تر شــده اســت کــه ایــن امــر، وزن دهــی افتراقــی6 

مؤلفه ها بر اساس اندازۀ سازمان، صنعت و جغرافیا را میسر کرده است.
ــه دو روش  ــه ای تأثیــرات اجتماعــي را ب نمــره B حاصل شــده، ارزیابي هــاي مقول
ــی  ــی آنهای ــده« )یعن ــرکت های »تأییدش ــه اول، ش ــازد. در وهل ــن می س ــده ممک عم
کــه تأثیــر مثبــت بــر جامعــه دارنــد( را از شــرکت های »تأییدنشــده« )یعنــی مــواردی 
کــه اینگونــه نیســتند( تمییــز می دهــد. در وهلــه دوم، امــکان مقایســه های ترتیبــی 
ــن صــورت کــه شــرکت هایی  ــد؛ بدی بیــن شــرکت های تأییدشــده را فراهــم می کن
کــه نمــرات باالتــری دارنــد، نســبت بــه شــرکت هایی کــه نمــرات پایین تــری دارنــد، 

1- B-Corp Organizational Certification
2- Initial B Impact Assessment
3- Social Venture Network
4- Natural Capital Institute
5- Global Reporting Initiative
6- Differential weighting
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بــه لحــاظ نظــری تأثیرگذارتــر هســتند. بــه عنــوان نکتــه آخــر، هرچنــد گزارش هــای 
گواهینامــه B-Corp نســبت بــه ســایر منابــع ثانویــه متمرکــز بــر تأثیــرات اجتماعــی، 
داده هــای مربــوط بــه شــرکت های بســیار کوچک تــری را ارائــه می دهــد، شــرکت ها 
مجبورنــد اســتفاده از ســنجه ها را انتخــاب کننــد. بنابرایــن اثــر خالــص ]ایــن انتخاب[ 

بــر تعمیم پذیــری، مبهــم اســت.
بــا توجــه بــه نقــاط قــوت و ضعــف داده هــای B-Lab، در کنــار ایــن واقعیــت کــه 
ایــن داده هــا بــا گرایش هــای دانشــگاهی توســعه نیافته انــد، مــا از محققان دانشــگاهی 
ــب  ــه متناس ــد ک ــاد کنن ــی را ایج ــای داده بزرگ مقیاس ــه پایگاه ه ــم ک می خواهی
ــا ســؤاالت مــورد عالقــه فعــاالن میدانــی ایــن زمینــه باشــد و در حالــت ایــده آل،  ب
رویکردهــای »چندبخشــی« و »تک بخشــی« را بــه یکدیگــر ارتبــاط دهــد. بــه دنبــال 
اســتدالل کروگــر و وبــر1 )2014( مبنــی بــر اینکــه تأثیــر اجتماعــی را می تــوان بــه 
ــا ایــن درک کــه  عنــوان تغییــرات رفــاه انســان مفهوم ســازی )و ســنجش( کــرد و ب
تأثیــرات اجتماعــی اغلــب دارای تأثیــرات مؤخــر2 هســتند )Utting, 2009(، پیشــنهاد 
می کنیــم کــه محققــان از پاســخ دهندگان در مکان هایــی کــه فعالیت هــای مختلفــی 
در آن انجــام می شــود، پیمایش هــای طولــی تهیــه کننــد. محققــان می تواننــد ایــن 
مســئلۀ مقایســۀ انــواع مختلــف تأثیراتــی کــه بــا واحدهــای هم ارز ســنجیده نشــده اند 
ــا اســتفاده از  ــوزش( را ب ــه آم ــر دسترســی ب ــه در براب ــاًل زندگی هــای نجات یافت )مث
ــه  ــی ک ــد )Dees, 1998(. در حال ــاه انســانی، حــل کنن ســنجه های استانداردشــده رف
گــرد آوری چنیــن داده هایــی بــرای یــک محقــق تنهــا، کار ســاده ای نیســت، محققــان 
کارآفرینــی تجربــۀ کار جمعــی بــرای رســیدگی بــه مشــکالت داده ای مشــابه را دارنــد.

ــات  ــیوم تحقیق ــال کنسرس ــرای مث ــگاه )ب ــرادی از 22 دانش ــال 1996، اف در س
کارآفرینــی( متعهــد شــدند کــه منابــع مالــی و ســایر منابــع الزم را جهــت گــردآوری 
ــد  ــرکت های جدی ــدازی ش ــد راه ان ــی فرآین ــرایط محیط ــه ش ــوط ب ــای مرب داده ه
)اســتارتاپی( در آمریــکا تأمیــن کننــد. در نتیجــۀ ایــن اقــدام، مطالعــۀ پانــل پایــگاه 
ــی  ــه تجرب ــا مطالع ــه ده ه ــر ب ــه PSED II، منج ــیPSED I 3 و در ادام داده کارآفرین
)Davidsson & Gordon, 2012( شــد و درک مــا را از فرآینــد راه انــدازی اســتارتاپ ها بــه 
شــدن ارتقــا داد )Reynolds & White, 1997(. رویکــردی مشــابه می توانــد موجــب تقویت 
تحقیقــات در مــورد تأثیــرات اجتماعــی شــود. داده هــای اجتماعــی حاصــل از یــک 
ــا بودجــه  ــان کارآفرینــی جهانــیGEM( 4( ب ــا عنــوان دیده ب مطالعــه پانلــی دیگــر ب
مشــابه، بــه تفســیرهای مبهــم از اهــداف و مقاصــد شــرکت ها محــدود شــده اســت 
1- Kroeger and Weber
2- Lagged Effects
3- Panel Study of Entrepreneurship Database
4- Global Entrepreneurship Monitor
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ــه همیــن ترتیــب فعالیت هــا و پیامدهــای انگیزه هــای اجتماعــی شــرکت ها ]در  و ب
آن[ قابــل  ســنجش نیســت.

بنابرایــن مــا بــه پیشــنهادهای قبلــی خــود، ایجــاد پایــگاه داده تأثیــرات اجتماعِی 
بزرگ  مقیــاس را اضافــه می کنیــم )ر.ک: Desouza & Smith, 2014( و از محققــان 
می خواهیــم تــا دربــاره نحــوۀ شبیه ســازی روش PSED یــا GEM در ایــن فضــا بــه طور 
جــدی بــه گفت وگــو بنشــینند. ســازمان های بخــش خصوصــی، ماننــد ســازمان های 
ســرمایه گذار تأثیــر ]اجتماعــی[1، هماکنــون نیز روی ایجاد ســنجه های مناســب برای 
 .)Milligan & Schoning, 2011( انــواع خاصــی از مســائل اجتماعی شــروع بــه کار کرده انــد 
بــرای مثــال هرچنــد در ایــن مــرور فقط یــک مقالــه، تأثیر اجتماعــی را برحســب بازدۀ 
 ،)Hall & et al, 2015( اجتماعــی ســرمایه گذاری یــک شــرکت مفهوم ســازی کــرده اســت 
ایــن مفهــوم توجــه متخصصــان و دســت اندرکاران را بــه خــود جلــب کــرده اســت؛ 
ــی  ــم تلق ــرمایه گذاران، مه ــرای س ــد ب ــن پیام ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــرا اعتق زی
ــت  ــی جه ــرای تالش های ــد ب ــان می توانن ــود )Lingane & Olsen, 2004(. محقق می ش
گــردآوری داده هــای تأثیــرات اجتماعــی تحــت لــوای بــازده اجتماعی ســرمایه گذاری، 
از متخصصــان و دســت اندرکاران ]ایــن حــوزه[ کمــک بگیرنــد. همان طــور کــه تحقیق 
ــر کارآفرینــی اجتماعــی نشــان می دهــد، تأثیــر  مــا و حضــور در کنفرانس هــای برت
اجتماعــی موضوعــی اســت کــه مــورد عالقــه رشــته های مختلــف کســب وکار اســت 
کــه ایــن امــر خــود حاکــی از عالقــۀ گســترده و مهمتــر از آن، پشــتیبانی زیادی اســت 
کــه بــرای ایجــاد چنیــن پایــگاه داده ای وجــود دارد. مــا معتقدیــم کــه اندیشــمندان 
کارآفرینــی کــه تجربــه غلبــه بــر کمبــود داده هــای کافــی را دارنــد، بــرای کمــک بــه 

هدایــت ایــن تالش هــا در موقعیــت خوبــی قــرار دارنــد.

نتیجه گیری
مــا ایــن مــرور را بــه منظــور فراهــم ســاختن دیدگاهــی روشــن نســبت بــه تحقیقــات 
تأثیــرات اجتماعــی انجــام داده ایــم. علی رغــم تحقیقــات گســترده و متعــدد دربــاره 
ایــن موضــوع بیــن رشــته های مختلــف، ماهیــت تکه تکه شــده آن، تاکنــون مانــع از 
ــه  ــوط ب ــیوه های مرب ــن ش ــا و بهتری ــن از رونده ــک درک روش ــه ی ــتیابی ب دس
مفهوم ســازی و ســنجش شــده اســت. در واکنــش ]بــه ایــن مســئله[، مــا بــا هــدف 
ــواع  ــا ان ــم ت ــن کردی ــور گســترده ای په ــر کســب وکار، ت ــای برت ــرار دادن مجله ه ق
روش هــای نظــری و تجربــی برخــورد بــا تأثیــرات اجتماعــی را ضبــط کنیــم. هرچنــد 
ــا  ــان از انتخاب هــای انجام شــده صــرف شــد ت ــرای حصــول اطمین ــادی ب ــت زی دق
مقــاالت نســبت بــه نظریــه و پیشــینه خــود پایبنــد باشــند و یــک نمونــه متناســب 

1- Impact Investing Organizations
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کــه نماینــدۀ مقــاالت تأثیــر اجتماعــی باشــد گــردآوری شــود، می دانیم کــه معیارهای 
ــه مــا ماننــد تمــام معیارهــا، ممکــن اســت منجــر بــه حــذف برخــی  انتخــاب نمون
مقــاالت شــده باشــد کــه ممکــن اســت در نظــر ســایر محققــان مرتبــط و متناســب 
ــا گویه هــای مرتبــط ماننــد ســرمایه گذارِی از نظــر  ــی کــه ب ــه مقاالت باشــد. از جمل
ــرکت ها  ــی ش ــئولیت اجتماع ــئوالنه )Cumming & Johan, 2007(، مس ــی مس اجتماع

)Bermiss & et al, 2013( و کارآفرینی اجتماعی )Bermiss & et al, 2013( سروکار دارند.
هرچنــد ممکــن اســت رویکــرد مــا منجــر به حــذف برخــی مقــاالِت بالقــوه مرتبط 
شــده باشــد، در توســعۀ روش شناســی خــود بــرای رســیدن بــه نمونــه ای متشــکل از 
مرتبط تریــن مقــاالت بســیار دقــت کرده ایــم. ایــن کار بــا توجــه بــه اســتفاده گســترده 
ــه بســیار  ــات، وظیف ــا آن در ادبی ــط ب ــای مرتب ــا و گویه ه ــن گویه ه و ناســازگار از ای
ســختی بــود )Lyon & Fernandez, 2012(. بنابرایــن هرچنــد معتقدیــم کــه در ترســیم 
واضــح مرزهــای پیرامــون آنچــه تحقیقــات تأثیــرات اجتماعــی را تشــکیل می دهــد 
ــاره ایــن  ــه مــا، تمــام کارهایــی را کــه درب ــم، اذعــان داریــم کــه نمون موفــق بوده ای
ــرای  ــه همیــن دلیــل، فرصتــی ب موضــوع صــورت گرفتــه اســت، در برنمی گیــرد. ب
محققــان وجــود دارد کــه یافته هــای مــا را در ایــن زمینه هــا و زمینه هــای مشــابه بــا 
لحــاظ کــردن معیارهــای متفــاوت انتخــاب نمونــه بســط دهنــد. بــا توجــه بــه تمرکــز 
شــدید مــا بــر تأثیــرات اجتماعــی، معتقدیــم کــه برخــی از بینش هــای مهــم موجــود 
ــده  ــی پیشــرفت آن در آین ــن چگونگ ــه و همچنی ــاره حضــور زمین ــه را درب در نمون
جمــع آوری کرده ایــم. البتــه ادعــا نداریــم کــه پیشــنهادهای مــا بایــد به صــورت جامع 
یــا مطلــق تفســیر شــود؛ بلکــه مــا آنهــا را فقــط بــا هــدف تحریــک تفکــر و مباحثــه 
دربــاره گذشــته، حــال و آینــده پژوهش هــای تأثیــرات اجتماعــی ارائــه داده ایــم. مــا 
معتقدیــم کــه دانشــمندان کارآفرینــی در موقعیــت خوبــی جهــت کمــک به پیشــبرد 
ــن  ــاره ای ــه درب ــم ک ــب می کنی ــا را ترغی ــن آنه ــد و بنابرای ــرار دارن ــا ق ــن تالش ه ای
گویــه مهــم، بــا دقــت فکــر کننــد و داده هایــی را گــردآوری کننــد کــه بــه تحقیقــات 

تأثیــر اجتماعــی، جهت هــای جدیــد و معنــی داری خواهــد بخشــید.
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سنج

ضمیمه
توصیف تفصیلی نمونه

سنجش گویه مقاله
عملیاتی سازی/ مفهوم سازی داده نوع تعریف اصطالح زمینه ارجاع

تأثیرات محیط زیستی )تولید، 
مصرف و دور انداختن( لیزینگ در 

برابر فروش
مدل سازی چرخه عمر 

محصول
تأثیرات 

محیط زیستی

عملیات
 Agrawal &
et al (2012)

تأثیرات محیط زیستی )تولید، 
مصرف و دورانداختن( و همچنین 

سودآوری مالی ناشی از تولید 
پودمانی

مدل سازی چرخه عمر 
محصول

تأثیرات 
محیط زیستی

عملیات

 Agrawal &
Ulku, (2013)

مثال هایی شامل مصرف انرژی، 
استفاده از مواد تجدیدناپذیر، 
انتشار کربن، سمی بودن و غیره

مدل سازی چرخه عمر 
محصول

تأثیرات 
محیط زیستی

عملیات

 Atasu &
 Souza
(2013)

جمع هزینه های مراقبت های 
جبران نشده، خالص هزینه های 
آموزش و خالص هزینه های 
پژوهش، تقسیم بر درآمدها

ثانویه کمی نمودهای 
خارجی

عملکرد 
اجتماعی

اخالق Bai (2013)

تأثیرات اجتماعی منفی = وجود 
اثرات منفی محصول روی 

بازیگران آزمایش خرید
اولیه کمی عملکرد 

اجتماعی

اقتصاد

 Bartling & et
al (2015)

درصد منتفعانی که از طریق 
شرکت های اجتماعی ادغام کاری، 

یک شغل عادی پیدا کردند.
ثانویه کمی

متفرقه 
)پیامدهای 
اجتماعی(

عملکرد 
اجتماعی

ت
مدیری

 Battilana &
et al (2015)

انتشار وزن دهی شده به وسیله 
پتانسیل سمی بودن برای انسان ثانویه کمی

متفرقه 
)سرمایه گذاری 
محیط زیستی(

عملکرد 
محیط زیستی

ت
مدیری

 Berrone & et
al (2010)

نقاط قوت KLD و دغدغه های 
KLD ثانویه کمی

اصول، 
فرآیندها، 

پیامدها

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Boulouta
(2013)

جمع نرمال سازی شده عملکرد 
کارکنان، عملکرد محیط زیستی 
و اجتماعی با استفاده از داده های 

EIRIS

ثانویه کمی حل مسئله
مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

ت
مدیری

 Brammer
 & Pavelin

(2006)

ارزش اجتماعی مبتنی بر ذی نفع 
که نیازهای انسانی را مرتفع 
و ارزش های انسانی را تقویت 

می کند.

ثانویه نظری متفرقه )رفاه 
محیط زیستی( ارزش اجتماعی

ت
مدیری

 Brickson
(2007)
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سنجش گویه مقاله
جهت گیری اجتماعی بیانیه های 

رسالت )قصد(، تدارک )بله یا خیر( 
خدمات پس انداز خرد یا بیمه خرد 
)فرآیند(، تعداد وام گیرندگان فعال 

و متوسط مقدار وام )پیامد(

ثانویه کمی
اصول، 

فرآیندها، 
پیامدها

عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Casselman
 & et al
(2015)

 KLD شاخص کارایی ترکیبی
)دغدغه ها = ورودی ها، نقاط قوت 

= خروجی ها(
ثانویه کمی تأثیر ذی نفعان

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

عملیات

Chen & Del-
mas (2011)

خروجی های محیط زیستی 
عمومی )انتشار مواد سمی یا 

گاز های گلخانه ای(
مدل سازی نمودهای 

خارجی
کارایی محیط 

زیستی

عملیات

Chen & Del-
mas (2012)

دغدغه های KLD، هم جمع شده 
و هم تفکیک شده ثانویه کمی

متفرقه 
)شناسایی، 
فرآیند و 
برنامه ها(

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Chen & et al
(2008)

مثال اشتغال زایی برای فقرا در 
هند اولیه کیفی حل مسئله ارزش اجتماعی

کارآفرینی

 Corner & Ho
(2010)

ترکیب رتبه سنجی های حقوق 
بشر، موارد کار اجباری، شراکت 

با مشتری و روابط جمعی 
)اجتماعی - سیاسی( و مدیریت، 

گزارش دهی، گواهینامه های 
محیط زیستی و استفاده از مواد 
)محیط زیستی( یک شرکت با 
Innovest استفاده از داده های

ثانویه کمی نمودهای 
خارجی

عملکرد 
اجتماعی

ت
مدیری

 Crilly & et al
(2016)

رتبه بندی های بانک ها بر اساس 
شانزده معیار مربوط به حکمرانی، 
ذی نفعان، حقوق بشر و عملیات 
در کشورهای فقیر )بعد درونی(، 
درجه شفافیت و تعهد به ابعاد 

درونی )بعد بیرونی(

ثانویه کمی تعریف با 
مثال)ها(

عملکرد 
اجتماعی

اخالق

Cuesta-Gon-
 zalez & et al

(2006)

سنجه های بنیادین مستقیم و غیر 
مستقیم، طبقه بندی شرکت ها در 
یکی از طبقات چهارگانه عملکرد 

اجتماعی

مفهومی
متفرقه 

)مسئولیت  
پذیری(

عملکرد 
محیط زیستی، 

عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 di Norcia
(1996)

انواع مختلف ارزش اجتماعی 
)ادغام کاری، انسجام جمعی( 
فهرست شده از مطالعه موردی 

هشت شرکت

اولیه کیفی تعریف با 
مثال)ها( ارزش اجتماعی

کارآفرینی

Di Domen-
 ico & et al

(2010)
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سنج

سنجش گویه مقاله
رتبه بندی های کلی تأثیرات 

اجتماعی با هشتاد محک زنی در 
بین ده طبقه تبیین شده

توصیفی تأثیر اجتماعی

اخالق

 Dillenburg
 & et al
(2003)

تمایل به پرداخت منهای کل منابع 
استفاده شده در مدل سازی ارزش 

اجتماعی منفی مرتبط با اضافه سایز 
چاقی مفرط فست فودی

مدل سازی استفاده از 
منابع ارزش اجتماعی

بازاریابی
 Dobson &
 Gerstner

(2010)

کل استفاده از مواد بکر مدل سازی تأثیر 
محیط زیستی

عملیات

 Galbreth &
et al (2013)

روش شناسی بسط یافته تحلیل چرخه 
محصول ارائه شده با مثال دستگاه های 

جانبی کامپیوتری پایدار
اولیه توصیفی تعریف با 

مثال)ها(
عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Gauthier
(2005)

جهت جریان اطالعاتی برخط در 
انجمن های گفت وگوی برخط 

بهداشتی درمانی
ثانویه کمی نمودهای 

خارجی ارزش اجتماعی

سیستم های اطالعاتی

 Goh & et al
(2016)

 SROI نمونه های اجرای سنجش
در انگلستان و آمریکا اولیه کیفی نمودهای 

خارجی ارزش اجتماعی

ت
مدیری

 Hall & et al
(2015)

فایده ها و هزینه های مربوط 
به سطوح متغیر خروجی های 

اجتماعی تحت شرایط انگیزشی 
متفاوت

مدل سازی نمودهای 
خارجی

عملکرد 
اجتماعی

ت
مدیری

 Husted & et
al (2006)

فواید داده های ARESE با 
نشانگرهای متعدد مورد استفاده 

برای مقایسه و تبیین
ثانویه کیفی

اصول، 
فرآیندها، 

پیامدها

عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Igalens &
Gond (2005)

میانگین هم وزن نمرات عملکرد 
اجتماعی و محیط زیستی با 
ASSET4 استفاده از داده های

ثانویه کمی
اصول، 

فرآیندها، 
پیامدها

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

ت
مدیری

 Ioannou &
 Serafeim

(2012)

مطالعه موردی هشت شرکت 
لبنانی از صنایع مختلف اولیه کیفی

اصول، 
فرآیندها، 

پیامدها
تأثیر اجتماعی

اخالق

 Jamali &
 Mirshak

(2007)

نمره عملکرد اخالقی )شصت 
روش برتر( از طریق پیمایش اولیه کیفی

اصول، 
فرآیندها، 

پیامدها
تأثیر اجتماعی

اخالق

 Jamali
(2008)

روش ها و پیامدهای شناسایی شده 
از طریق مصاحبه با 24 شرکت 
کوچک انگلستانی برنده جایزه

اولیه کیفی تعریف با 
مثال )ها(

عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Jenkins
(2006)
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انتشار وزن دهی شده به وسیله 
پتانسیل سمی بودن برای انسان ثانویه کمی نمودهای 

خارجی
تأثیر 

محیط زیستی

اخالق

 Jo & et al
(2015)

ترکیب نقاط قوت و دغدغه های 
KLD ثانویه کمی تأثیر ذی نفع

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت
ت

مدیری Kang (2013)

جریان درآمد طول عمر، سال های 
زندگی تعدیل شده بر اساس 

کیفیت و شایستگی ها )عملکرد 
کارکنان و حفظ دانشجویان( 
و تأثیرات مستقیم )کیفیت 

مدرسه و معیارهای کلی پیشرفت 
دانشجویی(

مفهومی تأثیر اجتماعی

ت
مدیری

 Kaplan &
 Grossman

(2010)

مثلث پایداری یکپارچه توصیفی تأثیر اجتماعی

اخالق

 Kleine &
 von Hauff

(2009)

مصاحبه با بیست مؤسسه مالی 
توسعه اجتماعی اولیه کیفی تعریف با 

مثال )ها(
عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Kneiding
 & Tracey

(2009)
قضاوت ذهنی پاسخ دهندگان از 
رفاه، مسبب تفاوت  بین آرزوها و 

دستاوردها
نظری متفرقه 

)کاهش نیاز( ارزش اجتماعی

ت
مدیری

 Kroeger
 & Weber

(2014)

ترکیب نقاط قوت و دغدغه های 
KLD؛ تغییرشکل یافته به 

رتبه بندی
ثانویه کمی

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Liston-heyes
 & Ceton

(2009)

KLD نقاط قوت و دغدغه های ثانویه کمی
اصول، 

فرآیندها، 
پیامدها

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Manner
(2010)

مدل مفهومی تولید محصوالت 
اجتماعی برای ذی نفعان مختلف مفهومی

متفرقه 
)محصوالت 
اجتماعی(

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Marom
(2006)

KLD نقاط قوت و دغدغه های ثانویه کمی تأثیر ذی نفع
مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 McGuire &
et al (2003)

یک نفع اجتماعی )نمود خارجی( 
که در صورت فزونی نسبت به 

هزینه شخصی تولید آن، می تواند 
به مزیت رقابتی پایدار منجر شود.

نظری نمودهای 
خارجی ارزش اجتماعی

ت
مدیری

 McWilliams
 & Siegel

(2011)

مقدار کل آب موجود و مجموع 
سطح آبخوان در مدل تجارت آب 

بین مناطق شهری
مدل سازی تعریف با 

مثال)ها( تأثیر اجتماعی

عملیات

 Murali & et
al (2015)
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تمرکز بر فرآیند توسعه معیارها اولیه کیفی تأثیر ذی نفع عملکرد 
اجتماعی

حسابداری

 O’Dwyer
(2005)

 KLD سه طبقه از بین پنج بعد
)تمام مثبت، تمام منفی و 

مختلط(
ثانویه کمی

اصول، 
فرآیندها، 

پیامدها

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

ت
مدیری

 Oikonomou
 & et al
(2014)

مصرف انرژی )نسبت به هر واحد 
و نسبت به هر دالر درآمد( مدل سازی تعریف با 

مثال)ها(
تأثیر 

محیط زیستی

عملیات

Ovchin-
 nikov & et al

(2014)
تخطی از OSHA )مقیاس شده 

به وسیله فراوانی بازرسی و 
 TRI تعداد کارکنان( و انتشار
)مقیاس شده به وسیله تعداد 

کارکنان(

ثانویه کمی مردم، منافع و 
کره زمین

عملکرد 
محیط زیستی، 

عملکرد 
اجتماعی

عملیات

 Pagell &
 Gobeli
(2009)

سرمایه گذاری )بله یا خیر( روی 
تجهیزات کنترل آالیندگی ثانویه کمی عملکرد 

اجتماعی

اخالق

 Peng & Yang
(2014)

خروجی های جانبی )فعالیت های 
پژوهشی جانبی تا مرکزی( از 

113 دانشگاه آمریکا
ثانویه کمی نمودهای 

خارجی تأثیر اجتماعی

ت
مدیری

 Pitsakis & et
al (2015)

مصرف انرژی تجمیعی بازتولید در 
برابر تولید بکر تلفن های همراه و 

کامپیوترهای شخصی
مدل سازی استفاده از 

منابع
تأثیر 

محیط زیستی

عملیات

Quarigua-
 si-FrotaNeto
 & Bloemhof

(2012)
مقدار وام، رشد وام یا مشتری ها، 
وام به مشتریان روستایی در بین 

295 مؤسسه مالی خرد
ثانویه کمی

متفرقه 
)تحقق رسالت 

اجتماعی(

عملکرد 
اجتماعی

کارآفرینی

 Randøy & et
al (2015)

مصرف انرژی و استفاده از مواد 
)تولید و استفاده( مدل سازی تعریف با 

مثال)ها(
تأثیر 

محیط زیستی

عملیات

 Raz et al.
(2013)

مثال هایی شامل ظرفیت ارتباطی 
فردی، توانمندسازی جمعی و 

کیفیت ارتباط بین جوامع  و درون 
جوامع

مفهومی تأثیر ذی نفع
مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Renouard
(2011)

مثال هایی شامل اختالل فرهنگی، 
تخریب اقتصادی، جابه جایی 

جمعی و استفاده از انرژی
اولیه کیفی مردم، منافع و 

کره زمین تأثیر اجتماعی

بازاریابی

 Romijn
 & Caniels

(2011)

کاهش زمان یا هزینه ساخت وساز، 
افزایش رفاه )پس انداز، متراژ 
مسکن، بهداشت، پیوندهای 

جمعی و توسعه اعتبار( ناشی از 
وام های خرد ساخت وساز مسکن

اولیه کمی نمودهای 
خارجی

تأثیر اجتماعی، 
عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Salazar & et
al (2012)
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سنجش گویه مقاله
رتبه بندی های عملکرد شرکت 

درباره کارکنان، حکمرانی 
شرکتی، مدیریت محیط زیستی، 

مسئولیت پذیری محصول و 
مشتری و جامعه و اجتماع

ثانویه کمی
اصول، 

فرآیندها، 
پیامدها

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت
اخالق

 Schreck
(2011)

نگاه منفعت گرایانه مبنی بر اینکه 
مسئولیت اجتماعی شرکت، فارغ 
از حیث التفاتی، از پیامدها نشأت 

می گیرد.

نظری نمودهای 
خارجی

عملکرد 
اجتماعی

ت
مدیری

 Schuler &
 Cording

(2006)

ظرفیت شرکت برای ایجاد 
اعتماد و وفاداری به وسیله 
کارکنان، مشتریان و جامعه 

خود )اجتماعی(؛ تأثیر شرکت بر 
سیستم های طبیعی زنده و غیر 

زنده )محیط زیستی(

ثانویه کمی

مسئولیت 
اجتماعی 
شرکت، 
عملکرد 

محیط زیستی

اخالق

 Shaukat & et
al (2016)

رعایت قانون سرمایه گذاری مجدد 
اجتماعی توسط بانک ثانویه کمی نمودهای 

خارجی
عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Simpson
 & Kohers

(2002)

مشارکت )بله یا خیر( در پیمان 
جهانی سازمان ملل متحد یا طرح 

GRI
ثانویه کمی تأثیر ذی نفع

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

ت
مدیری

 Soleimani &
et al (2014)

رتبه بندی شاخص شهرت 
شرکت های Fortune )عملکرد 
اجتماعی( و انتشار آالینده های 
شرکت )عملکرد محیط زیستی(

ثانویه کمی
اصول، 

فرآیندها، 
پیامدها

عملکرد 
محیط زیستی، 

عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Stanwick
 & Stanwick

(1998)

پیامدهای مفید تجربه شده توسط 
کسانی که موجب شروع تغییر 

نشدند.
مفهومی نمودهای 

خارجی

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

ت
مدیری

 Stephan & et
al (2016)

انرژی، مواد، بسته بندی و زائدات مدل سازی تعریف با 
مثال)ها(

تأثیر 
محیط زیستی

عملیات

 Stuart & et al
(1999)

کاهش فقر به عنوان ارزش 
اقتصادی و حل تعارض در صنعت 

قهوه رواندا
اولیه کمی ارزش اجتماعی

کارآفرینی

 Tobias & et
al (2013)

تغییر در معیشت و وضعیت 
اجتماعی - اقتصادی قهوه کاران 
نیکاراگوئه، سازمان ها، محیط 

طبیعی، سیاست های سطح کالن 
و شانس موفقیت طرح های تجارت 

منصفانه در آینده

اولیه کیفی نمودهای 
خارجی تأثیر اجتماعی

اخالق

 Utting
(2009)
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 ،KLD نقاط قوت و دغدغه های

همچنین ابعاد تفکیک شده 
هفت گانه

ثانویه کمی
اصول، 

فرآیندها، 
پیامدها

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Van der
 Laan & et al

(2008)

مواد منتشره توسط وسایل نقلیه ثانویه مدل سازی نمودهای 
خارجی

تأثیر 
محیط زیستی

عملیات
 Van Woensel

 & et al
(2001)

نقاط قوت و دغدغه های 
تفکیک شده KLD، سنجه 

KLD دودویی نوآوری اجتماعی
ثانویه کمی

اصول، 
فرآیندها، 

پیامدها

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Wagner
(2010)

مثال های تبیین شده از مطالعه 
موردی هشت شرکت روش های 
زنجیره تأمین پایدار پیشرو - 
شناسایی شده به صورت روایتی

اولیه کیفی
تأثیر 

محیط زیستی، 
تأثیر اجتماعی

عملیات

 Wu & Pagell
(2011)

مثال هایی درباره ارزش اجتماعی 
که نیاز به تحقیقات آتی دارند. مفهومی تعریف با 

مثال)ها(
تأثیر اجتماعی، 
ارزش اجتماعی

ت
مدیری

 Zahra &
 Wright
(2016)

پی نوشت
1. ســازمان های کارآفریــن اجتماعــی بــا مأموریــت وارد کــردن یــا بازگردانــدن افــراد 

آسیب پذیر به بازار کار )مترجم(.
ــه  ــا ب ــرار می دهــد ی ــی کــه داده هــای دیگــر را تحــت تأثیــر ق 2. داده هــای نامطلوب

نوعی موجب اختالل در درک پدیده می شود )مترجم(.
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»حسین ایمانی جاجرمی«
دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی دانشگاه تهران

ارزیابی تاثیرات اجتماعی باید صدای مردم باشد
گفت وگو: شیده اللمی





گفتگو با »حسین ایمانی جاجرمی«
دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی دانشگاه تهران

ارزیابی تاثیرات اجتماعی باید صدای مردم باشد

گفتگو: شیده اللمی

بیــش از یــک دهــه از آغــاز ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی )اتــا( در ایــران می گذرد. 
ــا و  ــکل گیری فعالیت ه ــرای ش ــی ب ــی و عموم ــازمان های دولت ــدادی از س تع
ــای  ــد و پژوهشــگرانی از حوزه ه ــن حــوزه پیشــگام بودن ــه در ای ــات اولی اقدام
ــده و ضــرورت تهیــه پیوســت های  ــا ای ــه آنهــا پیوســتند ت ــوم اجتماعــی ب عل
اجتماعــی بــرای اقدامــات توســعه ای، در ســاختار مدیریتی و برنامه ریزی کشــور 
جایــی بــرای خــود بــاز کنــد. حــال پرســش کلیــدی ایــن اســت کــه ایــن دهــه 
ــن بخــش حاصــل شــده اســت؟  ــه گذشــته و چــه دســتاوردهایی در ای چگون
چشــم انداز آینــده چیســت و چگونــه می تــوان توجــه بــه پیامدهــای اجتماعــی 
و فرهنگــی اقدامــات توســعه ای را کــه مســتقیم بــا زندگــی مــردم در ارتبــاط و 
بــر آن تاثیرگــذار اســت از حــد ضــرورت و توصیــه فراتر برد و در ســطح کشــوری 
ــا،  ــتر از اینه ــا و بیش ــرد. این ه ــل ک ــرا تبدی ــی و الزم االج ــط قانون ــه ضواب ب

پرسش هایی است که با دکتر حسین ایمانی جاجرمی مطرح کرده ایم. 
حســین ایمانــی جاجرمــی دانــش آموختــه کارشناســی پژوهشــگری علــوم 
ــوم انســانی دانشــگاه فردوســی مشــهد  ــات و عل ــی در دانشــکده ادبی اجتماع
اســت و در ســال 1369 بــه عنــوان دانشــجوی ممتــاز آن دانشــگاه مــورد تقدیــر 
قــرار گرفتــه اســت و در دهــه 1370 بــه ترتیــب دوره هــای کارشناســی ارشــد و 

دکتــرای جامعــه شناســی را در دانشــگاه تهــران گذرانــده اســت. 
ــت و در  ــی پرداخ ــای پژوهش ــه فعالیت ه ــجویی ب ــان دوران دانش از هم
ــار  ــای همی ــرد خانه ه ــی عملک ــروژه ارزیاب ــود پ ــه کاری خ ــتین تجرب نخس
روســتایی را بــرای معاونــت امــور اجتماعــی وزارت جهــاد ســازندگی انجــام داد. 
یکســال بعــد بــه مرکــز مطالعــات برنامه ریــزی شــهری وزارت کشــور پیوســت 
ــی مراکــز پژوهشــی شــهرداری ها و  و در چنــد طــرح تحقیقاتــی ماننــد ارزیاب
اســتانداری ها، تدویــن اســتاندارهای حفاظــت شــهرها در برابــر حریــق، تالیــف 
کتاب هــای آموزشــی شــهرداری ها و الگوهــای مشــارکت شــهروندان در اداره 
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امــور شــهرها همــکاری داشــت. او تجربه ریاســت مرکــز مطالعات برنامه ریزی شــهری، 
مدیــر کل تحقیقــات و آمــوزش کاربــردی شــهرداری ها و دهیاری هــا، عضویــت هیــات 
مدیــره شــرکت مــادر تخصصی عمران شــهرهای جدید و ریاســت موسســه مطالعات و 
تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه تهــران را هــم دارد. در همیــن حال از کارهــای مدنی هم 
غافــل نبــوده و بــه عنــوان عضــو هیــات مدیــره انجمــن جامعــه شناســی ایــران و عضــو 
شــورایاری دوره چهــارم شــهرک اکباتــان بــه فعالیــت هــای داوطلبانــه پرداخته اســت.

ــرات  ــی تاثی ــه در حــوزه ارزیاب ــی از نخســتین کســانی اســت ک ــی جاجرم ایمان
اجتماعــی پژوهــش کــرده و و در رشــته جدیــد توســعه محلــی در مقطــع کارشناســی 
ارشــد تدریــس آن را در گــروه مطالعــات توســعه اجتماعــی دانشــکده علــوم اجتماعــی 
شــروع کــرده اســت. بــه نظــر او ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی را مــی تــوان ابــرازی مهــم 
در کمــک بــه تصمیــم گیــری هــای بهینــه در سیاســت گــذاری و برنامه ریزی دانســت 
و در بهتریــن شــکل خــود بــا مشــارکت ذینفعــان انجــام مــی گیــرد. ایمانــی جاجرمی 

اکنــون دانشــیار مطالعــات توســعه اجتماعــی در دانشــگاه تهــران اســت.

آقــای ایمانــی جاجرمــی! ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، زمانــی کــه وارد ایــران 
شــد و مــورد توجــه قــرار گرفــت، در میــان مجمــوع امتیازهایــش، یــک ویژگــی 
جــذاب و متمایــز داشــت و آن اینکــه پژوهش هــای اتــاف در روش، اجــرا و نتیجه، 
ــن  ــد ای ــش هایی مانن ــه پرس ــود ب ــرار ب ــتند. ق ــور داش ــردی جامعه مح رویک
پاســخ دهنــد کــه اقدامــات و تصمیم هــای توســعه ای، چــه تأثیــر مشــخصی بــر 
زندگــی مــردم دارد. ایــن در شــرایطی بــود کــه تجربــۀ پیشــینی نشــان مــی داد 
کــه در جریــان اجــرای بســیاری از طرح هــا، مــردم بــه عنــوان یکــی از ذی نفعان 
اصلــی نادیــده گرفتــه شــده یــا تأثیــرات اجــرای پروژه هــا بــر زندگــی آنهــا 
کم اهمیــت تلقــی شــده بــود. شــاید همیــن پیش زمینــه باعــث شــد کــه توجــه 
بــه پیوســت اجتماعی و فرهنگــی در کانــون توجه  قــرار بگیرد. شــهرداری تهران 
بــه این حــوزه وارد شــد و تعــداد پروژه هــای ارزیابــی تأثیــرات در حوزۀ شــهری، 
افزایــش قابــل مالحظــه ای یافــت. بیــش از یــک دهــه از آغــاز ایــن تجربــه در 
ایــران گذشــته، شــما یکــی از افــرادی بودیــد کــه در حــوزۀ سیاســت گذاری و 
ــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی  همچنیــن اجــرا و نظــارت طرح هــای ارزیاب
فعــال بوده ایــد. فرآینــدی کــه در حــوزۀ اتــا و انجــام مطالعــات آن گذشــت، در 

نهایت منجر به تغییر و تأثیر در زندگی مردم شد؟
ــاره همــه پروژه هــا  ابتــدا بگویــم کــه مــن اطالعــات خــودم را می گویــم؛ یعنــی درب
نظــر نمی دهــم. شــما وقتــی بــه ادبیــات ارزیابــی تأثیــرات نــگاه کنیــد، آنجــا هــدف 
اصلــی، کمــک بــه تصمیم گیــری عنــوان شــده اســت؛ یعنــی ارزیابــی تأثیــرات در واقع 
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ت اجتماعی باید صدای مردم باشد
گفتگو با »حسین ایمانی جاجرمی«؛ ارزیابی تاثیرا

ابــزاری اســت بــرای مدیــران تــا بتواننــد تصمیماتــی بگیرنــد کــه خســاراتش کــم و 
ــب و  ــردم را جل ــت م ــد رضای ــرف بتوان ــد و از آن ط ــاد باش ــودمندی هایش زی س
پیش بینــی کنــد کــه چــه اتفاقاتــی می افتــد. در واقــع یکــی از ابزارهــای پژوهشــی 
اســت کــه مدیــران می تواننــد در اختیــار داشــته باشــند. ایــن یــک دیــدگاه دربــاره 
اتــاف ]ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی[ اســت. شــما در همــان ادبیــات، خیلی 
ضعیــف می توانیــد رگه هایــی را پیــدا کنیــد کــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی اتفاقــاً 
می آیــد و طــرف مــردم قــرار می گیــرد. بنابرایــن برخــالف آنچــه دســته اول می گوینــد 
کــه اتــاف، ابــزاری بــرای مدیــران اســت، دســته دیگــری معتقدنــد کــه ایــن ابــزاری 
اســت بــرای مــردم کــه وقتــی بــا یــک اقــدام مداخلــه ای و توســعه ای مواجه می شــوند 
کــه زندگــی و کسب وکارشــان را تهدیــد می کنــد و آنهــا نمی داننــد قــرار اســت چــه 
ــت  ــه خدم ــاب را ب ــر ارزی ــک نف ــد. ی ــن روش اســتفاده می کنن ــد، از ای ــی بیفت اتفاق
می گیرنــد و از او می خواهنــد کــه تأثیــرات را بــرآورد کنــد و از نتیجــه ایــن ارزیابــی 
بــه عنــوان ســند حقوقــی اســتفاده می کننــد. مثــاًل در آمریــکا، نتایــج گزارش هــای 
ــردم  ــد. م ــول کرده ان ــند قب ــوان س ــه عن ــی ب ــم قضای ــرات را در محاک ــی تأثی ارزیاب
می تواننــد بــا ایــن گزارش هــا از منافعشــان دفــاع کننــد و بــرای مثــال در دادگاه اثبــات 
کننــد کــه فــالن تصمیــم چقــدر می توانــد بــه آنهــا ضــرر بزنــد. در مقابــل کســی کــه 
حامــی پــروژه اســت بایــد در برابــر ایــن ادعاهــا و انتقادهــای مــردم از خــودش دفــاع 

کند. بنابراین می بینید که این گزارش ها می تواند جای افراد را عوض کند. 
مســئله ای کــه مــا در ایــران داریــم ایــن اســت کــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی 
عمدتــاً در حــوزۀ بوروکراســی دولتــی تعریــف شــده اســت و این مســئلۀ بســیار مهمی 
اســت. چــون دولــت )بــه معنــای عــام آن( اســت کــه تصمیــم می گیــرد بــرای چــه 
پروژه هایــی، اتــاف تعریــف کنــد یــا نکنــد. بنابرایــن بعضــی جاهــا می تواند چشــمانش 
ــه  ــی ک ــک از مال های ــاخت مال هاســت. هیچ ی ــاره س ــه آن درب ــک نمون ــدد. ی را ببن
ــرات اجتماعــی و  ــی تأثی ــران ســاخته شــد، گــزارش ارزیاب ــر در ای در دهه هــای اخی
فرهنگــی نداشــت، در حالــی کــه زندگــی و کســب وکار مــردم را در حــوزۀ بالفصــل و 
پیرامونشــان بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داد. االن بــه طــور مشــخص می تــوان در 
تجربه هــای اکباتــان، کــوروش و پاالدیــوم، تأثیــر منفــی مال ســازی را مشــاهده کــرد. 
مال ســازی در ایــن مناطــق، مــردم اطــراف را بیچــاره و زندگــی روزمره شــان را مختــل 
ــرای جبــران پیش بینــی نشــده اســت و کســی  کــرده اســت و هیــچ راه کاری هــم ب
ــا از  هــم پاســخگو نیســت. ســازندگان خودشــان را محــق می داننــد و می گوینــد م
شــهرداری طبــق ضوابــط قانونــی، پروانــۀ ســاخت گرفته ایــم و در چهارچــوب کاری 
ــاً اصــل مســئله همیــن جاســت؛  ــم. اتفاق ــی خودمــان درســت عمــل کرده ای و قانون
ــد و  ــر می کنن ــان فک ــای خودش ــان چهارچوب ه ــب در هم ــراد اغل ــه اف ــه هم اینک
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بــه تأثیــر اقداماتشــان بــر محیــط پیرامــون کاری ندارنــد و اینجاســت کــه مشــکالت 
ــود. ــروع می ش ش

در واقع اینجا بحث مسئولیت اجتماعی پیش می آید...
ــاز  ــه دیگــر آن را االن ب ــد همیــن باشــد. یــک نمون ــاً. یکــی از بحث هــا می توان دقیق
ــعه آن«.  ــارم و توس ــتان ص ــئلۀ بیمارس ــد: »مس ــوان دی ــان می ت ــهرک اکبات در ش
بیمارســتان می خواهــد خــودش را توســعه بدهــد، امــا مــردم بــا ایــن مســئله مشــکل 
دارنــد. توســعۀ بیمارســتان در حــوزه خــودش اقــدام و تصمیــم درســتی اســت؛ بــرای 
اینکــه بیمارســتان بــه هــر حــال مکانــی بــرای ارائــه خدمــات عمومــی اســت. امــا از 
آن طــرف مــردم هــم حرف هایــی دارنــد کــه بایــد شــنیده شــود. مــردم می گوینــد 
زمینــی کــه بــه بیمارســتان صــارم داده شــده کــه در آن بخــش فــوق تخصصــی ملــی 
ســاخته شــود، متعلــق بــه شــهرک اکباتــان اســت و قــرار بــوده کــه در ایــن زمیــن 
بیمارســتانی بــرای ارائــه خدمــات بــه اهالــی اکباتان ســاخته شــود، اما االن کار ســمت 
و ســوی دیگــری گرفتــه اســت. مــردم می گوینــد قــرار اســت در ایــن محــدوده، مرکــز 
تروماســنتر راه انــدازی شــود و بــا فعالیــت چنیــن مرکــزی، پــرواز هلی کوپترهــا ســلب 
آســایش می کنــد و قــرار نبــوده کــه مــا در کنــار تروماســنتر زندگــی کنیــم و شــاید 

از ابتدا می دانستیم، چنین تصمیمی نمی گرفتیم. 
ــن هــم بخش هــای دولتــی و هــم بخش هــای خصوصــی و حتــی مراکــز  بنابرای
بهداشــتی و آموزشــی می تواننــد مشــکالت متعــددی را بــرای زندگــی روزمــره مــردم 
پدیــد آورنــد. یکــی از حوزه هــای مهمــی کــه ارزیابــی تأثیــرات بایــد بــه آن ورود کنــد، 
حــوزۀ مشــاعات اســت؛ جایــی کــه همــه می خواهنــد از آن اســتفاده کننــد، اما کســی 
حاضــر نیســت هزینــه اش را پرداخــت کنــد. در ماجــرای مربــوط بــه مگامــال، فرصــت 
برخــورداری از یــک پــارک 19.5 هکتــاری از مــردم اکباتــان ســلب شــد و بــه جــای 
آن یــک فضــای خصوصــی بســیار بــزرگ و گران قیمــت ســاخته شــد. آیــا الزم نبــود 
دربــاره چنیــن مســئله ای بــه طــور مفصــل صحبــت کنیــم و بــه ذی نفعــان توضیــح 
داده شــود و مــردم هــم ایــن حــق را داشــته باشــند کــه بیاینــد و صحبــت کننــد؟ مــن 
می گویــم اینجــا همــان جایــی اســت کــه بایــد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی وارد شــود. 
در آسیب شناســی مطالعــات اتــاف می رســیم بــه یکــی دیگــر از مشــکالت و آن اینکــه 
ایــن گزارش هــا اغلــب در وارد کــردن مــردم بــه پروژه هــا چنــدان موفــق نبوده انــد. در 
حالــی کــه در انجمــن بین المللــی ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، یکــی از قســمت های 
بســیار مهــم، »درگیــر کــردن مــردم« در ارتبــاط بــا پــروژه اســت. طرف هــای مختلــف 
بایــد بیاینــد و حرف هایشــان را بزننــد. امــا در بخــش عمــده مطالعاتــی کــه در ایــران 
در حــوزه اتــاف انجــام شــده، ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت. بیشــتر ایــن گزارش هــا بــا 
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ــه  ــا در اینک ــن پژوهش ه ــه و ای ــش رفت ــت پی ــی از این دس ــنجی و روش های نظرس
ســازوکاری را اجــرا کننــد کــه مــردم را بــه جلســات گفت وگــو و گردهمایــی بکشــاند، 

ــد. ــاً موفــق نبوده ان عمدت

ــت،  ــکل می گرف ــان ش ــان و ذی نفع ــن حامی ــی بی ــد گفت وگوی ــع بای در واق
ــطحی از  ــه س ــن ب ــت کم طرفی ــا دس ــاد ی ــاق می افت ــاع اتف ــی اقن ــه نوع ب

ــت؟ ــت اس ــد. درس ــدا می کردن ــت پی ــا دس ــاره پروژه ه ــق درب تواف
بلــه. امــا در پروژه هــای ارزیابــی تأثیــرات در ایــران، ایــن اتفاق هــا نیفتاد و اگــر بخواهیم 
بــه ده ســال گذشــته برگردیــم، واقعیــت ایــن اســت کــه بعــد از مدتــی مــا بــا صنعــت 
تولیــد گزارش هــای اتــاف روبــه رو شــدیم. خیلی هــا می پرســند کــه چــرا ایــن اتفــاق 
افتــاد؟ ایــن بحــث ریشــه دارد. اگــر مــا بگوییــم مهم تریــن عنصــر ارزیابــی تأثیــرات 
اجتماعــی و فرهنگــی، مســئلۀ حقــوق مــردم و رعایــت آن اســت، آن وقت بایــد بگوییم 
آنچــه امــروز شــاهدش هســتیم، در کشــور مــا ریشــۀ تاریخــی دارد. یک مثــال می زنم؛ 
وقتــی کتــاب »سیاســتنامه« یــا همــان »ســیرالملوک« خواجــه نظــام الملــک را نــگاه 
ــاره آییــن فرمانروایــی،  می کنیــد - کتابــی کــه در قــرن پنجــم هجــری قمــری درب
ــی  ــا حکایت های کشــورداری، اخــالق و سیاســِت پادشــاهان نوشــته شــده - آنجــا ب
ــان  ــت. در آن زم ــبیه اس ــیار ش ــا بس ــروز م ــرایط ام ــه ش ــه ب ــوید ک ــه می ش مواج
ــه  ــاً موضوعــات ب ــه شــکل امــروزی وجــود نداشــت و عمدت رشــته های تخصصــی ب

صورت داستان و حکایت مطرح می شد.
در ایــن کتــاب، دو داســتان وجــود دارد کــه توجــه بــه آنهــا، بخشــی از موضــوع 
ــن  ــت از ای ــد. در دو حکای ــان ریشــه های تاریخــی را روشــن می کن ــا و هم بحــث م
ــه  ــا ب ــاً حکایت ه ــده و اتفاق ــد ش ــردم تأکی ــوق م ــت حق ــت رعای ــه اهمی ــاب ب کت
مســایل عمرانــی هــم مربــوط اســت. یــک داســتان بــه پیرزنــی مربــوط اســت کــه در 
آذربایــگان، زمینــی داشــته و ایــن زمیــن را بــه برزگری ســپرده بــوده که در آن کشــت 
می کــرده و هــر مــاه ســهم ایــن پیــرزن را مــی داده. هــر مــاه از ایــن زمیــن تقریبــاً 
ــرای ســوخت  ــان را می خــورده و یکــی را هــم ب ــرای او درمی آمــده، دو ن ــان ب ســه ن
ــه  ــرد ک ــم می گی ــگان تصمی ــپاه آذربای ــده س ــرده اســت. فرمان ــه می ک ــراغ هزین چ
ــاغ و تفریح گاهــی بــرای خــودش آمــاده کنــد و زمیــن ایــن پیــرزن هــم می افتــد  ب
ــاً مثــل کارهــای امــروز  در محــدودۀ باغــی کــه او می خواهــد بســازد. ببینیــد دقیق
ماســت. فرمانــده بــه پیــرزن می گویــد بیــا پــول زمینــت را بگیــر یــا بــه تــو زمیــن 
ــود دارد.  ــم وج ــه االن ه ــن دو گزین ــه همی ــب اینجاســت ک ــم. جال ــوض می ده مع
پیــرزن می گویــد نــه، مــن از وضعیتــم راضــی ام، همســایه های خوبــی دارم و حاضــر 
نیســتم از اینجــا بلنــد شــوم. آنچــه مــا فرامــوش می کنیــم و اتفاقــاً در ایــن داســتان 
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هــم وجــود دارد، گزینــۀ ســوم اســت و اتفاقــاً در بحث هــای جدیــد ارزیابــی تأثیــر از 
آن زیــاد اســتفاده می شــود و آن »رضایــت« اســت کــه مــا فراموشــش کرده ایــم و یــا 
نادیــده اش گرفته ایــم. در کتــاب ســیرالملوک، فرمانــده زمیــن را می گیــرد و باغــش 
را می ســازد و پیــرزن را بیــرون می کنــد. پیــرزن مدتــی بعــد مســتأصل می شــود و بــه 
او می گویــد یــا پولــم را بــده یــا زمیــن معــوض. امــا در نهایــت نتیجــه ای نمی گیــرد 
و هیچ کــدام را بــه دســت نمــی آورد. بعــد از ایــن ماجــرا، پیــرزن می گویــد خداونــد 
همیشــه یــک نفــر باالدســت آدم هایــی کــه قــدرت دارنــد، گذاشــته اســت و مــن بایــد 
بــروم پیــش پادشــاه کــه انوشــیروان عــادل اســت. بــا ســختی خــودش را بــه مدائــن 
ــد مــرا کــه  ــا خــودش می گوی ــارگاه مفصــل انوشــیروان را می بینــد. ب می  رســاند و ب
ــم  ــاف مه ــه در ات ــری ک ــۀ دیگ ــه نکت ــد. اینجــا می رســیم ب ــه اینجــا راه نمی دهن ب
اســت: دسترســی بــه مســئوالن. اتــاف بایــد فضایــی فراهــم کنــد کــه مقامــات هــم 
ــتگاه های  ــه در رأس دس ــا کســانی ک ــی وقت ه ــم بشــنوند. چــون خیل ــد و ه ببینن
بوروکراســی نشســته اند، اصــاًل درکــی از مــردم و مشکالتشــان ندارنــد. بــرای همیــن 
ــاده  ــی س ــای میدان ــنجی و گزارش ه ــه نظرس ــا را ب ــن گزارش ه ــد ای ــم نبای می گوی
تقلیــل داد. هــم مــردم بایــد حرف هــای مقامــات را بشــنوند و هــم آنهــا حــرف مــردم 
را. بــرای مثــال مــن فکــر می کنــم طــرح توســعۀ دانشــگاه تهــران بــا همــه مســائل و 
مشــکالتش در نهایــت بــه نفــع همــه مــردم اســت، امــا بــد اجــرا شــد و مســئله ایــن 
بــود کــه در همــان دو گزینــه )یــا پــول یــا زمیــن معــوض( جلــو رفــت و بــه رضایــت 
مــردم توجــه نشــد. االن رئیــس دانشــگاه تهــران پذیرفتــه کــه دیگــر نبایــد بــه خــروج 
مــردم اصــرار کــرد و آنهــا می تواننــد بماننــد و بخشــی از شــرکای طــرح شــهر دانــش 
شــوند. االن دانشــکده علــوم اجتماعــی را مأمــور کرده انــد کــه دفتــر توســعۀ محلــی 

درســت کنــد و ارزیابــی تأثیــر، ابــزار همــان دفتــر اســت. 

داستانتان را نصفه گذاشتید.
بلــه برگــردم داســتانم را تمــام کنــم. یــک روز پیــرزن متوجــه می شــود کــه پادشــاه 
می خواهــد بــه شــکار بــرود. فکــر می کنــد ایــن فرصــت خوبــی اســت کــه بــا او حــرف 
بزنــد. پشــت یــک بوتــه خــار می خوابــد و صبــح در زمــان عبــور پادشــاه، خــودش را 
ــی  ــه ده ــرزن را ب ــاه پی ــد. پادش ــت می کن ــتانش را حکای ــدازد و داس ــو می ان جل
می فرســتد و ســفارش می کنــد از او پذیرایــی کننــد و یــک غــالم را هــم مأمــور می کند 
کــه بــه طــور ناشــناس بــه آذربایــگان بــرود و دربــارۀ ایــن موضــوع تحقیــق کنــد. بــه 
غــالم می گویــد کســی هــم نفهمــد کــه تــو بــرای چــه کاری رفتــه ای، تــا در واقــع 
آنچــه پیــرزن گفتــه را راســتی آزمایی کنــد. آن غــالم مــی رود و مــردم منطقــه هــم 
داســتان پیــرزن را تأییــد می کننــد. غــالم برمی گــردد و انوشــیروان دســتور می دهــد 



193

ت اجتماعی باید صدای مردم باشد
گفتگو با »حسین ایمانی جاجرمی«؛ ارزیابی تاثیرا

تــا فرمانــده را بگیرنــد. پوســتش را می َکننــد و پــر از کاه کــرده و از ســردر کاخ آویــزان 
می کننــد. بــاز بــه ایــن هــم بســنده نمی کنــد. دســتور می دهــد آن زنجیــر معــروف 
جلــوی کاخ نصــب شــود بــا ارتفاعــی کــه حتــی کــودکان هــم به آن دسترســی داشــته 
باشــند، تــا هــر کســی قصــد دادخواهــی داشــت، آن زنجیــر را تــکان بدهــد و بتوانــد 

با پادشاه گفت وگو کند. 
داســتان دوم بــاز مربــوط بــه کاخ خــود انوشــیروان اســت کــه یــک دیــوارش کــج 
ــوار می بینــد،  ــن دی ــا ای ــد و کاخ را ب ــران می آی ــه ای ــی کــه ب ــوده و ســفیر روم زمان ب
ــاختید؟  ــج س ــرا آن را ک ــازید. چ ــر بس ــوار را بهت ــن دی ــتید ای ــد می توانس می گوی
ــوار را درســت بســازیم،  ــن دی ــا می توانســتیم ای ــد کــه م ایرانی هــا توضیــح می دهن
امــا اینجــا خانــه پیرزنــی بــود کــه حاضــر نشــد خانــه اش را بــه شــاه بدهــد و شــاه 
چــون می خواســت حــق ایــن زن رعایــت شــود، دیــوار کاخــش را کــج ســاخت. کتــاب 
ســیرالملوک در زمــان خــودش بــرای پادشــاهان و صاحبــان قــدرت نوشــته شــده و 
می خواهــد بــه آنهــا بگویــد کــه بایــد همیشــه رعایــت حــال و حقــوق مــردم را بکنیــد. 
حــرف مــن ایــن اســت کــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی هــم بایــد بــه صــدای مــردم 
بیشــتر توجــه کنــد؛ افــرادی کــه صدایشــان بــه درســتی شــنیده نمی شــود. کار اتــاف 

ایــن اســت کــه صــدای آنهــا را برســاند.
ــی  ــر رویکــرد در مطالعــات ارزیاب ــی جاجرمــی از ضــرورت تغیی ــای ایمان - آق
تأثیــرات اجتماعــی گفتیــد، بــه این ســمت کــه صــدای مــردم در ایــن مطالعات 
شــنیده شــود. ایــن تحلیــل وجــود دارد کــه بخــش زیــادی از نارضایتی هــای 
ــد  ــتی و مانن ــادی و معیش ــای اقتص ــر زمینه ه ــالوه ب ــه )ع ــی در جامع اجتماع
ــای  ــا، واکنش ه ــب ناآرامی ه ــر در قال ــال های اخی ــژه در س ــه به وی ــا( ک آنه
ــه ای  ــل زمین ــک عام ــود، ی ــده می ش ــی و... دی ــبکه های اجتماع ــی در ش جمع
مشــترک دارد و آن مســئلۀ نادیــده گرفتــه شــدن مــردم از یکســو و انباشــت 
مطالباتــی اســت کــه بــرای مــدت زمانــی طوالنــی وجــود داشــته، امــا کســی 
ــه آنهــا توجــه نکــرده اســت. در واقــع بخشــی از ایــن خشــم فعلــی قابــل  ب
مشــاهده در جامعــه، ناشــی از احســاس نادیــده گرفتــه شــدن اســت. چقــدر با 

این تحلیل موافق هستید؟
االن مدتــی اســت کــه مــا بــا ناآرامی هــا یــا شــورش های شــهری مواجــه هســتیم و 
ــورد  ــوان م ــا را در دو دســته می ت ــن ناآرامی ه فاصله شــان هــم کــم شــده اســت. ای
ــوادث  ــد ح ــت، مانن ــی اس ــای سیاس ــورش ها و ناآرامی ه ــی ش ــرار داد: یک ــه ق توج
ســال 88 یــا بــه تازگــی تجمع هــای مــردم در اعتــراض به ســقوط هواپیمــای اوکراینی 
در تهــران. دســته دیگــر دالیــل معیشــتی و رفاهــی دارد، مثــل دی مــاه 96 یــا آبــان 



194

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

مــاه ســال98. بــه هــر حــال بخشــی از اینهــا را دولــت و نهادهــای باالدســتی بایــد از 
قبل پیش بینی کرده باشند. 

ــن  ــن وارد می شــد ای ــش قیمــت بنزی ــه افزای ــه ب ــای جــدی ک ــی از انتقاده یک
ــود کــه هیــچ پیش بینــی اجتماعــی از واکنــش جامعــه نداشــت و اســتدالل هایی  ب
کــه دربــاره افزایــش قیمــت شــد هــم اســتدالل های درســتی نبــود. دقیقــاً برخــالف 
آنچــه گفتــه شــد، ایــن گروه هــای کم درآمــد جامعــه هســتند کــه از یارانــه ســوخت 
بیشــتر اســتفاده می کننــد. مگــر ثروتمنــدان چنــد نفــر هســتند و چقــدر ماشــین 
دارنــد؟ طبقــات ضعیف تــر جامعــه به خصــوص کســانی که در حاشــیه شــهرها زندگی 
ــی هســتند و  ــه خودروهایشــان متک ــه شــدت ب ــد ب ــرای کســب درآم ــد، ب می کنن
حتــی انتخــاب آنهــا از نظــر جــای ســکونت دقیقــاً بــر اســاس همیــن قیمــت بنزیــن 
ارزان بــوده اســت. رفته انــد در پرنــد، هشــتگرد و اسالمشــهر ســاکن شــده اند، چــون 
حســاب کــرده بودنــد کــه در ایــن مناطــق مســکن ارزان تــر اســت و مــن هــم ماشــین 
دارم و می توانــم رفت وآمــد کنــم. امــا بعــد از اینکــه قیمــت ســوخت افزایــش یافــت، 
تمــام معــادالت زندگــی ایــن فــرد بــه هــم ریخــت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــما 
می بینــد شــورش های آبــان 98 حتــی در شــهرهای جدیــد هــم دامنــه گســترده ای 
داشــته اســت. در همــان زمــان گزارش هــای اولیــه ای کــه همــکاران ما در دفتر توســعه 
اجتماعــی تهیــه کردنــد، ایــن نظــر را تأییــد می کــرد کــه در واقــع بیشــتر ناراضیــان، 
ــد. در  ــه شــدت خســارت دیده ان ــن ب ــش قیمــت بنزی ــه از افزای کســانی هســتند ک
واقــع ایــن گروه هــا و تأثیــری کــه افزایــش قیمــت بــر زندگی شــان می گذاشــت، در 
ایــن طــرح افزایــش قیمــت بنزیــن لحــاظ نشــده بودنــد و بنزیــن از ایــن زاویــه گــران 
شــده بــود کــه بخــش عمــده ســوخت را طبقــات بــاال مصــرف می کنــد، پــس مــا از 
آنهــا بگیریــم. در حالــی کــه میلیون هــا نفــری کــه حاشــیه اصفهــان و تهــران و دیگــر 
شــهرها زندگــی می کننــد، قیمــت ســوخت برایشــان خیلــی مهم اســت. بله، شــما اگر 
می توانســتید حمل ونقــل عمومــی ارزان و باکیفیــت را برایشــان تأمیــن کنید، شــرایط 
فــرق می کــرد. شــما االن می توانیــد تأثیــر افزایــش قیمــت ســوخت را بــر زندگــی آنها 
ببینیــد. تعــداد زیــادی از نیروهــای خدماتــی کــه در ســازمان ها و شــرکت های تهــران 
کار می کننــد، ســاکن همیــن مناطــق و شــهرهای حاشــیه ای تهــران هســتند. تا پیش 
از افزایــش قیمــت بنزیــن اغلــب آنهــا بــا ماشــین های شــخصی رفت وآمــد می کردنــد، 
االن کارپولیینــگ ]ســفر اشــتراکی[ می کننــد و هــر روز یــک نفــر می آیــد و بقیــه را 
ــری  ــون راه دیگ ــیده اند، چ ــکار رس ــن راه ــه ای ــان ب ــد. خودش ــرد و برمی گردان می ب
نبــوده اســت. ایــن نتیجــۀ درســتی اســت. امــا ســؤال مهــم ایــن اســت کــه چــرا بــا 
ایــن همــه هزینــه؟ هنــر مطالعــات ارزیابــی دقیقــاً همیــن اســت کــه بــا مطالعــۀ دقیق 
زندگــی آدم هایــی کــه زندگی شــان از اجــرای یــک طــرح متأثــر می شــود و گفت وگــو 
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ت اجتماعی باید صدای مردم باشد
گفتگو با »حسین ایمانی جاجرمی«؛ ارزیابی تاثیرا

بــا آنهــا و در جریــان گذاشتنشــان و مطــرح  کــردن گزینه هــای مختلــف، هزینه هــا را 
کاهــش دهــد. مســئله دیگــر ایــن اســت کــه انباشــت مطالبــات در جامعــه مــا وجــود 
دارد و بیــرون کشــیدن بســته های سیاســتی از ایــن مطالبــات بــه درســتی در کشــور 
انجــام نمی شــود. بخشــی از ایــن کاســتی ها هــم بــه سیســتم دانشــگاه برمی گــردد 
و بخشــی هــم بــه ایــن موضــوع کــه سیســتم ها و نهادهــا در ایــران پایــداری ندارنــد 
و بــه تجربه هــای گذشــته و نیــروی انســانی متخصــص اهمیتــی نمی دهنــد. افــرادی 
ــتم  ــد سیس ــوند و بع ــص می ش ــد، متخص ــب می کنن ــه کس ــوند، تجرب وارد می ش
آنهــا را از دســت می دهــد. مــن خــودم کارم در دفتــر مطالعــات برنامه ریــزی شــهری 
وزارت کشــور شــروع کــردم. بعــد از ده ســال، نمی خواهــم از خــودم تعریــف کنــم، امــا 
می دانســتم کــه مثــاًل بــرای شــهرداری ها چــه بایــد کــرد، امــا بــا تغییــر دولــت بــه 
راحتــی مــرا از دســت دادنــد. ایــن فقــط داســتان مــن نبــود. در همــان وزارت کشــور، 
مهنــدس باســابقه ای را پیــدا کــردم کــه پیــش از انقــالب هــم کلــی کار کــرده بــود و 
می گفــت یــک مرکــز مطالعــات شــهری و روســتایی وجــود داشــت و آنجــا کارهــای 
خیلــی خوبــی کردیــم، امــا بعــد از ســه چهــار ســال بوروکراســی مقابــل مــا ایســتاد 
و همــه مــا را پراکنــده کــرد. سیســتم در ایــران مرتــب خــودش را صفــر می کنــد و 
متأســفانه دقیقــاً زمانــی کــه کارهــا دارد بــه نتیجــه می رســد، متوقــف می شــود. آن 
تعبیــر کاتوزیــان کــه دربــاره جامعــه ایرانــی بــه کار بــرده، شــاید دربــاره بوروکراســی 
ایرانــی هــم صــادق باشــد کــه ایــن هــم کلنگــی اســت و خیلــی زود بعــد از شــش یــا 

هفــت ســال همــه چیــز از نــو شــروع می شــود. 

ــا در  ــت ی ــی ماس ــه فعل ــص زمان ــدت مخت ــن ش ــا ای ــئله ب ــن مس ــا ای و آی
ــت؟ ــته اس ــود داش ــوت وج ــن ق ــه همی ــم ب ــته ه گذش

نــه در گذشــته هــم وجــود داشــته. مثالــش ســمینار بررســی مســائل اجتماعــی تهران 
در ســال 41 اســت کــه دانشــگاه تهــران برگــزار کــرد. شــخصیت ها و متخصصان بســیار 
مهمــی در آن ســیمنار حاضــر شــدند و دربــاره مســائل پیــش روی تهران هشــدار دادند. 
ســال 41 کــه چنیــن ســمیناری برگــزار شــد، درباره مســائلی مثــل آب تهــران، آلودگی 
هــوای تهــران، ترافیــک و مجموعــه مســایل دیگــری صحبــت شــده اســت. شــماری از 
کارشناســان خارجــی و شــخصیت های سیاســی مهــم در ایــن ســمینار حاضــر بودنــد. 
بخــش زیــادی از آن مســائل، مشــکالت امــروز ماســت. البتــه بخشــی از آن هشــدارها 
در آن زمــان شــنیده شــد؛ بــرای مثــال طــرح جامــع نتیجــه همیــن ســمینار و شــنیده 
شــدن هشــدارها بــود. بــه طــرح آمایــش ســرزمین هم توجــه شــد و گام هایی برداشــته 
ــد. در اینجــا  ــت نمی ده ــوآوری و خالقی ــر، ن ــا، اجــازۀ تغیی ــا بوروکراســی م شــد، ام
ــدل  ــه م ــرد. اســکات، س ــتناد ک ــازمان ها اس ــر جامعه شناســی س ــه تعبی ــوان ب می ت
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بــرای ســازمان ها مــی آورد: ســازمان بــه عنــوان نظــام عقالنــی، نظــام طبیعــی یــا نظــام 
ــا  ــد و ب ــاز هســتند کــه منعطف ان ــاز. ســازمان های مــدرن امــروزی، ســازمان های ب ب
محیــط تعامــل می کننــد و بــه نیازهــا پاســخ می دهنــد. گرفتــاری ای کــه مــا داریــم، 
ســازمان بــه عنــوان نیــاز طبیعــی اســت. کســانی کــه وارد ســازمان ها می شــوند، منافع 
ــا همیــن رویکــرد می تواننــد  ــر منافــع ســازمان ترجیــح می دهنــد و ب خودشــان را ب
دســتورکار ســازمان ها را عــوض کننــد. مثــاًل شــهرداری تهــران بیــش از آنکه ســازمانی 
بــرای توســعۀ شــهر تهــران باشــد، یــک دســتگاه پرداخــت حقــوق اســت. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه ایــده ای مثــل ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی کــه واقعــاً می توانســت 
سرنوشــت شــهرداری تهــران را تغییــر بدهــد و محبوبیــت مدیریت شــهری را بــاال ببرد 
و رضایــت مــردم را بــه دنبال داشــته باشــد، تحــت تأثیر بوروکراســی، منحــرف و تبدیل 
می شــود بــه گزارش هــای بی خاصیتــی کــه بــا ایــن بوروکراســی ســازگار اســت. یــادم 
ــدگان  ــه نماین ــود ک ــم، مشــخص ب ــرکت می کردی ــه ش ــاف ک اســت در جلســات ات
ــی  ــه ارزیاب ــد و در جلس ــه زور آمده ان ــک و... ب ــی و ترافی ــی و عمران ــای فن معاونت ه
تأثیــرات نشســته اند. ایــن جلســات و نتایــج بررســی ها برایشــان مهــم نبــود، چــون 
می دانســتند کــه زور بخــش اجتماعــی بــه آنهــا نخواهــد رســید و تصمیــم آنهــا بــا ایــن 
مطالعــات تغییــر نخواهــد کــرد؛ مگــر برخــی پروژه هــا مثــل احــداث بی.آر.تــی در بلوار 

کشاورز که تحت تأثیر همین مطالعات متوقف شد.

- یکــی از پرســش ها دربــاره ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در ایــران، آینــدۀ آن 
ــاره ارزیابــی تأثیــرات در کشــور مــا در دهــه گذشــته  اســت. پیشــینه ای درب
ــای  ــد. انتقاده ــاره کردی ــه آن اش ــان ب ــما در صحبت هایت ــه ش ــود دارد ک وج
دیگــری هــم وجــود دارد، از جملــه دربــاره کیفیت علمــی و اجرایــی گزارش های 
اتــاف و همچنیــن انتقادهایــی کــه بــه شــیوۀ اجــرای کار، واگــذاری پروژه هــا و 
مســئله عــدم اســتفاده از نیــروی متخصــص بــرای اتــاف وجــود دارد. از اینجــا 
ــی تأثیــرات در  ــد عمــل کــرد کــه ارزیاب ــه نظــر شــما چطــور بای ــه بعــد، ب ب

جایگاه درست خودش قرار گیرد؟
ــران  ــه اول، ســازمان هایی در ای ــن اســت کــه اساســاً در وهل ــکات مهــم ای یکــی از ن
بودنــد کــه بــه ایــن مســئله توجــه کردنــد. یعنــی اهمیــت ارزیابــی تأثیــرات اجتماعی 
را متوجــه شــدند و بــه آن بــه عنــوان یــک نیــاز بهــا دادنــد و بایــد بــه آنهــا یــک امتیــاز 
مثبــت داد. مثــاًل شــرکت نفــت، ایــن کار را کــرده اســت؛ شــرکت عمــران و بهســازی 
شــهری بــه ایــن موضــوع در اواخــر دهــه 70 توجــه کــرد. خاطــرم هســت همــراه آقای 
دکتــر طالــب، طرحــی را بــرای همیــن شــرکت عمران و بهســازی انجــام دادیــم درباره 
مســائل جابه جایــی و اینکــه آدم هــا زمانــی کــه بــه دلیــل پروژه هــای عمرانــی جابه جــا 
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ت اجتماعی باید صدای مردم باشد
گفتگو با »حسین ایمانی جاجرمی«؛ ارزیابی تاثیرا

می شــوند، چــه اتفاقــی برایشــان می افتــد. ایــن را بانــک جهانــی درخواســت کــرده 
ــا ایــن هــدف کــه اگــر طــی ایــن  بــود کــه بــه عنــوان یــک مطالعــه انجــام شــود ب
فرآیندهــا، حــق و حقوقــی بــرای مــردم پیش بینــی نشــده، مکانیزمی بــرای آن تعریف 
شــود. در همــان ســال ها دســتگاه ها در ایــران رفته رفتــه متوجــه شــدند کــه 
نمی شــود یک طرفــه تصمیــم گرفــت و بایــد بــه حقــوق مــردم فکرکــرد و نــه فقــط 
از منظــر جبــران مالــی، بلکــه بایــد شــاخص های دیگــری را هــم در نظــر گرفــت. آن 
زمــان بانــک جهانــی توصیــه می کــرد کــه مــردم فقــط در مواقــع بســیار ضــروری 
ــی  ــرد. یعن ــورت بگی ــد ص ــی نبای ــورت جابه جای ــن ص ــر ای ــوند و در غی ــا ش جابه ج
جایــی کــه مــردم زندگــی می کننــد و مســئله ای نــدارد، نبایــد تغییــر کنــد. چــون 
ســال ها بــرای ایــن زندگــی کــه بــه تعــادل رســیده، هزینــه شــده اســت. نگاه هــای 
ــد.  ــاد دیگــر را نمی بین ــی جزئی نگــر و کوتاه مــدت اســت و ابع ــب خیل ــروژه ای اغل پ
بــرای مثــال پــروژه نــواب، پــروژه دیگــری اســت کــه پــس از اجــرا، ایــن ســؤال را بــه 
طــور جــدی پیــش کشــید کــه مــا بــا مــردم چــه می کنیــم؟ زمانــی خیلــی بــه ایــن 
پــروژه افتخــار می کردنــد، امــا نتیجــه نشــان داد کــه بــه ابعــاد اجتماعــی پــروژه اصــاًل 
توجهــی نشــده بــوده. نــواب حــاال تمــام شــده و هنــوز هــم پــس از گــذر ایــن همــه 
ســال، ســاختار اجتماعــی پیــدا نکــرده و بــه همیــن دلیــل هــم هــر چنــد ســاختار 
کالبــدی بهتــری نســبت بــه خیلــی از مناطــق تهــران دارد، قیمتــش پایین تــر اســت. 

نواب نقطه عطفی بود برای اینکه اشتباهات قبلی تکرار نشود.

و تکرار نشد؟
جــا افتــادن ایــن سیاســت ها خیلــی ســخت اســت و تــا انــدازۀ زیــادی هــم بســتگی 
بــه شــخصیت مدیــران ارشــد دســتگاه ها دارد. مثــاًل در زمــان یکــی از مدیــران بــه 
مســئله پیوســت اجتماعــی توجــه می شــود، امــا وقتــی تغییــر می کنــد، سیاســت ها 
هــم تغییــر می کنــد یــا متوقــف می شــود. موضــوع اینجاســت کــه در ایــران، اتــاف 
ــای کار  ــد دانشــگاه ها پ ــه بعــد بای ــد، در مرحل را دســتگاه های اجرایــی شــروع کردن
ــروی  ــر از آن نی ــود و فرات ــت ش ــی کار تقوی ــب علم ــه جوان ــرای اینک ــد ب می آمدن
متخصــص تربیــت کننــد. االن چندســالی اســت کــه مــا در دانشــگاه تهــران، درســی 
دوواحــدی را بــا عنــوان »ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی« اضافــه کرده ایــم، در حالــی کــه 
شــاید الزم باشــد رشــته ای بــرای ایــن کار تعریــف شــود. اگــر قرار باشــد بحــث ارزیابی 
تأثیــرات اجتماعــی دربــاره تصمیمــات توســعه ای در کل کشــور انجــام شــود، حتمــاً 
بــه نیروهــای متخصــص بیشــتری نیــاز داریــم. افــرادی کــه بــه ایــن حــوزه مســلط 
باشــند. دانشــگاه بایــد ایــن کار را انجــام دهــد. در واقــع بایــد شــراکتی بین دســتگاه ها 

و دانشگاه ها اتفاق بیفتد.
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- امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و دانشــگاه در مقابــل طرح هــای ارزیابــی تأثیــرات، 
گارد گرفــت. شــاید یــک دلیلــش ایــن بــوده کــه از یــک زمانــی بــه بعــد هــم 
همان طــور کــه اشــاره کردیــد ایــن طرح هــا تبدیــل بــه صنعــت شــد و شــیوۀ 
واگــذاری آنهــا بــه شــرکت ها و نحــوۀ پیمانــکاری پروژه هــا، انتقادهــا را بیشــتر 
کــرد. چــه دالیــل دیگــری بــرای مقاومــت دانشــگاه در مقابــل ارزیابــی تأثیرات 

وجود دارد؟
مــن فکــر می کنــم چنــد مســئله وجــود داشــت. چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم اتــاف 
بــه شــکلی کــه در دهــه اخیــر در کشــور کار شــد و مــورد توجــه قــرار گرفــت، محصول 
دورۀ مدیریتــی آقــای قالیبــاف اســت. از یــک زمانــی بــه بعــد محبوبیــت قالیبــاف رو به 
ــد.  ــاف هــم در فضــای کلــی کشــور صدمــه دی ــه دنبــال آن ات کاهــش گذاشــت و ب
دومیــن مســئله ایــن بــود کــه بــه تدریــج و در گــذر زمــان مشــخص شــد کــه نتایــج 
ــه نمی شــود و  ــدان جــدی گرفت ــت شــهری، چن ــات در ســاختار مدیری ــن مطالع ای
خیلــی تأثیرگــذار نیســت. عامــل ســوم، افتــادن ایــن کار بــه دســت افــرادی بــود کــه 
تخصــص و صالحیــت کافــی را بــرای اجــرای ایــن پروژه ها نداشــتند. بنابرایــن کیفیت 
کار افــت کــرد و مجموعــه ایــن عوامل ســبب شــد افــرادی کــه اهل کار جدی هســتند، 
از ایــن حــوزه فاصلــه بگیرنــد. البتــه بــه یــک نکتــه هــم بایــد توجــه کــرد زمانــی کــه 
بحــث ارزیابــی تأثیــرات پیــش مــی رفــت، دانشــگاه هــم خیلــی در جریــان تحــوالت 
ــه در  ــی ک ــه نظــرم الزم اســت اتفاق ــود. ب ــر نب ــم بی تأثی ــه ه ــن فاصل ــود و ای آن نب
ــی  ــم انجــام شــود و آن، مســئلۀ قانون ــران ه ــاده، در ای کشــورهای توســعه یافته افت
شــدن ارزیابــی تأثیــرات اســت. قانــون بایــد توجــه تأثیــرات را بــه رســمیت بشناســد. 
در ایــن صــورت بخش هــای مختلــف، جایــگاه خودشــان را در ایــن حوزه پیــدا می کنند 

و فعال می شوند.

مثل ارزیابی تأثیرات مجیط زیستی که قانون شده است.
ــون برنامــه ششــم توســعه مــاده 80، ایــن موضــوع یعنــی  بلــه دقیقــاً. البتــه در قان
پیوســت اجتماعــی درخواســت شــده و وزارت کشــور هــم در ایــن زمینــه اقــدام کــرده 
و مصوبــه اش را هــم آمــاده کرده انــد و در دســتورکار دولــت اســت. اگــر هیئــت دولــت 
ایــن را تصویــب کنــد، ســازوکار قانونــی بــرای ارزیابــی تأثیــرات تعریــف می شــود و 
پشــتوانۀ قانونــی می توانــد کمک کننــده باشــد. شــورای شــهر هــم مصوباتــی در ایــن 
زمینــه داشــته، امــا ایــن مصوبــات ممکــن اســت بــرای شــهرداری ها تاحــدی الــزام آور 
باشــد، امــا در مــورد عملکــرد و تصمیم گیــری ســایر دســتگاه ها تأثیــری نــدارد. اینکــه 
ــران جــدی  ــی و فرهنگــی سیاســت های توســعه ای در ای ــرات اجتماع ــی تأثی ارزیاب
گرفتــه شــود، توجــه هــر ســه قــوه را می خواهــد. نقــش قــوه قضاییــه در ایــن بخــش 
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ت اجتماعی باید صدای مردم باشد
گفتگو با »حسین ایمانی جاجرمی«؛ ارزیابی تاثیرا

خیلــی مهــم اســت. اینکــه مــردم بتواننــد شــکایت و دادخواهــی کننــد. اینجــا مصداق 
همــان بحــث زنجیــر انوشــیروان اســت کــه اگــر حــق شــما در جایــی نادیــده گرفتــه 
شــد، بتوانیــد صدایتــان را برســانید. در حــال حاضــر افــرادی در حــوزۀ اتــاف تربیــت 
شــده اند و بــه ایــن حــوزه عالقه منــد هســتند. ایــن بخــش را بایــد دیــد و کم اهمیــت 
تلقــی نکــرد. بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه اساســاً بحــت ارزیابــی تأثیــرات هــم در 
دنیــا و هــم در ایــران جدیــد اســت و بخشــی از مشــکالتی کــه مــا در ایــن حــوزه در 
ــا آن مواجــه شــده ایم، مثــل بی توجهــی مقامــات بوروکراســی بــه اتــاف یــا  ایــران ب
کیفیــت نه چنــدان رضایت بخــش گزارش هــا بــه طــور نســبی در کشــورهای دیگــری 
کــه االن در ایــن حــوزه کار می کننــد هــم وجــود دارد؛ چون موضــوع ارزیابــی تأثیرات، 
جدیــد و یــک حــوزه کاری بــا عمــر کوتــاه اســت. بنابرایــن واقع بینانــه ایــن اســت کــه 
بگوییــم در ایــران، قدم هایــی برداشــته شــده و دســتاوردهایی هــم داشــته ایم. از اینجــا 
بــه بعــد، بخشــی از کار مطالبه گــری و پیگیــری مســئله، دیــده شــدن ارزیابــی تأثیرات 
ــر از  ــوع فرات ــن موض ــت ای ــه اهمی ــت؛ اینک ــی اس ــاختارهای قانون ــی در س اجتماع

توصیه ها، به رسمیت شناخته شود. 
در کنــار آن، مســئلۀ دانشــگاه ها مطــرح اســت کــه بــه ایــن موضــوع توجــه کننــد. 
بلــه مــا در دانشــگاه تهــران، یــک درس دوواحــدی را بــرای ارزیابــی تأثیــرات اضافــه 
کرده ایــم، امــا ایــن حتمــاً کافــی نیســت و بحــث تربیــت نیــروی متخصــص بایــد در 
اولویــت قــرار بگیــرد. ایــن یــک حــوزه بین رشــته ای اســت. وقتــی قــرار اســت ارزیابــی 
تأثیــرات انجــام بدهیــد، بــه جامعه شــناس، انسان شــناس، متخصــص محیط زیســت و 
اقتصــاددان نیــاز داریــد. اگــر قــرار باشــد پیوســت جنســیتی یــا پیوســت فرهنگــی هم 
انجــام شــود، نیــاز بــه ارتبــاط بــا رشــته های دیگــر هــم وجــود دارد. یکــی از راه هــا 
ایــن اســت کــه هــر کــدام از ایــن بررســی ها بــه طــور جداگانــه انجــام شــود، یــک 
راه هــم ایــن اســت کــه کار جامعــی در قالــب ارزیابــی تأثیــرات انجــام شــود. بنابرایــن 
ارزیابــی تأثیــرات در دانشــگاه ها می توانــد رشــته ای باشــد کــه چند دپارتمــان مختلف 
در ارتبــاط بــا آن بــا هــم کار کننــد. عــالوه بــر اینهــا تعریــف ســازوکارهای حرفــه ای 
مهــم اســت و ایــن موضــوع را می تــوان از طریــق تقویــت نهادهــای صنفــی و انجمــن 
اتــاف دنبــال کــرد. بــه نظــرم مجمــوع اینهــا دورنمــای حــوزۀ کار اتــاف اســت. چــه 
بخواهیــم و چــه نخواهیــم، مقامــات هــم متوجــه شــده اند کــه از ایــن مطالعــات بی نیاز 
نیســتند و مــردم هــم مطالبه گرنــد، صــدا دارنــد و االن صدایشــان از صــدای دولت هــا 
بلندتــر اســت. االن فعــاالن مدنــی در زمــان اجــرای پروژه هــا می پرســند کــه پیوســت 
اجتماعــی اش کجاســت؟ اینهــا اتفاقــات مثبتــی اســت. من دورنمــای ارزیابــی تأثیرات 
را در ایــران مثبــت می بینــم. مــا بــه ایــن حــوزه نیــاز داریــم، چــون جایــی اســت کــه 
سیاســت و علــم و تخصــص و مــردم بــه هــم پیونــد می خورنــد. امــا در ادامــه راه، یــک 
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نکتــه کلیــدی وجــود دارد و آن اینکــه مــا ارزیابــی را از ســمت دولــت شــروع کردیــم، 
امــا حــاال می تــوان و بایــد از ســمت مــردم بــه ارزیابــی تأثیــرات توجــه کــرد. مــا در 
واقــع بایــد نســل دوم ارزیابــی تأثیــرات را شــروع کنیــم. آن ده ســال اول، هرچــه بــود، 
تمــام شــده و روشــن اســت کــه نمی توانیــم آن مســیر را ادامــه بدهیــم. مســیر آینــده 
را بایــد بــا رویکــرد انتقــادی پیــش ببریــم و بــه طــور مرتــب عملکردمــان را در ایــن 

حــوزه پایــش کنیــم تــا ارزیابــی تأثیــرات در جایــگاه مؤثــر و درســتش قــرار گیــرد. 



خالصه کتاب

ارزیابی اجتماعی؛ نظریه، فرآیند و فنون
تهیه و تنظیم: میترا جعفری





خالصۀ کتاب
ارزیابی اجتماعی؛ نظریه، فرآیند و فنون

تهیه و تنظیم: میترا جعفری

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 



204

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

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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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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ب ارزیابی اجتماعی؛ نظریه، فرآیند و فنون
خالصة کتا

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. 



213

ب ارزیابی اجتماعی؛ نظریه، فرآیند و فنون
خالصة کتا

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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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 
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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 



223

ب ارزیابی اجتماعی؛ نظریه، فرآیند و فنون
خالصة کتا

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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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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ب ارزیابی اجتماعی؛ نظریه، فرآیند و فنون
خالصة کتا

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
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Abstract
The city management of the 12th district of Tehran’s municipality plans 
to build a boostan, fruit and vegetable field and Food- court as the three 
suggested options for the 2012 square-meter space in the Darvazeh Shemiran 
neighborhood. This article tries to assess the feasibility of building each project 
in terms of social and cultural outcomes, while assessing the needs of the 
residents of the neighborhood. To reach this goal, a survey of 387 people was 
conducted and an interview has been conducted with 11 local and regional 
directors, according to the population of 33297 residents using the Cochran 
formula. For the Need evaluation and feasibility evaluation of the projects, the 
theoretical framework of sustainable urban development was used based on the 
concept of the public sphere. After review, the result was that considering the 
importance of the public sphere and the urgent need of the Darvazeh Shemiran 
neighborhood, the construction of the boostan at the intended place should be 
prioritized to the other two options, the fruit field and the Food court. The other 
result is that considering the division of Tehran into different neighborhoods 
and the policy of the central neighborhood in Tehran’s urban management, 
providing urban services is based on the neighborhood while it seems that the 
“neighborhood” criterion for providing urban services should be changed to the 
“distance” and “population” criteria. In the end, for better use of the boostan 
and its definition as a public sphere, suggestions such as the construction of a 
historic museum in the place of Boostan and the revitalization of the Vali mill 
in the neighborhood have been presented.

Key Words: Assessment of social and cultural impacts, Darvazeh Shemiran neigh-
borhood, Boostan, Public Sphere, Sustainable Urban Development.
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Ph.D. in Sociology. Associate professor and faculty member of  
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Ph.D. in Cultural Sociology

azimi_neda@yahoo.com
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Abstract
This research was conducted to assess the socio-cultural impacts of Golabdarreh 
Park in Region 1 of Tehran Municipality and mainly has aimed to identify 
stakeholders and obstacles of the project. It also provided solutions to improve 
the status quo and decrease citizens’ social problems. This research was 
descriptive from the viewpoint of procedure and applied from the viewpoint of 
objective, and the data were collected through documentary and field method. 
In the documentary section, all of the presented documents were reviewed and 
in the field section, 300 residents were chosen as a sample and the questionnaire 
was administered on them. At the same time, the municipal managers, the 
operational officials and the concerned institutions were interviewed by semi-
structured interview procedure with purposive and convenience sampling. 
The findings showed that the construction of the park had both positive and 
negative impacts, but the positive ones outweighed the negative ones. The most 
important positive impacts included restraining from illegal constructions and 
land-grabbing, generating a green belt in Alborz mountain range, changing the 
families’ behavior patterns, increasing environmental aesthetics, decreasing 
noises and air pollution, increasing health and social interactions, and creating 
job opportunities.

Key Words: Social Impacts, Cultural Impacts, Golabdarreh Park.
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Abstract
The present paper aims to review the social impact assessment reports 
conducted by Tehran Municipality and to specify their pros and cons with a 
focus on the variables affecting the current conditions of this field of research. 
With that end in view, after several stages of screening 89 reports was selected 
and systematically reviewed with a qualitative approach and an in-depth 
perspective in order to study their various structural, formal and content 
specifications and to identify available faults. Therefore the first step was to 
develop a protocol and design an instrument to extract needed information from 
the reports. In the next step, descriptive outputs were taken from the software 
to give the designed indicators comparability, and in the end an overall image 
of these reports was provided.

Key Words: Systematic Review, Social Impact Assessment (SIA), Tehran Municipality.

1 This article is derived from a project named "Systematic review of social and cultural 
impact assessment of urban projects in Tehran" which was implemented in 2017 by the 
support of the Social and Cultural Studies Head Office of Tehran Municipality and the 
ACECR Institute of Humanities and Social Studies.
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SIA in review: setting the agenda for impact assessment in the 21st century
Impact Assessment and Project Appraisal, volume 19, number 4,  

December 2001, pages 277–287
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Persian translation by 
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Abstract
This article reviews the literature and practice of social impact assessment 
(SIA) to address some of the perennial questions faced by all fields of impact 
assessment. What scope is there to extend impact assessment beyond individual 
projects? How might the different branches fit together? What is the relationship 
between scientific assessments and public participation? It argues that the 
relative marginalization of SIA has limited the effectiveness and influence 
of all aspects of impact assessment. However, this marginalization cannot 
be blamed entirely on the technocratic world views and political agendas of 
project proponents, governments and scientific agencies. The strength of SIA is 
undermined also by a failure to resolve fundamental theoretical contradictions 
concerning the objects and methods of impact assessment, in particular, the 
contested role of prediction in SIA. While closure on these issues may not 
be possible, acknowledgement and clarification of them does suggest positive 
routes forward for impact assessment. 

Key Words: social impact assessment; project appraisal..
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Abstract
Despite the importance of social impact to social entrepreneurship research, 
standards for measuring an organization’s social impact are underdeveloped 
on both theoretical and empirical grounds. We identify a sample of 71 relevant 
papers from leading (FT50) business journals that examine, conceptually or 
empirically, the measurement of social impact. We first describe the breadth of 
definitions, data sources, and operationalizations of social impact. Based on this 
analysis, we generate a typology of four approaches to conceptualizing social 
impact, which we use to organize insights and recommendations regarding 
improved measurement of the social impact of entrepreneurial ventures.

Key Words: social entrepreneurship, social impact, social value, social performance, 
performance measurement.
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