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 های توسعه رویکردی نوین در مدیریّت پایدار برنامه: ارزیابی تأثیر اجتماعی
  مقدّم رضاییکورش ،  غالمحسین کرمی

 311 /50/  : اریخ پذیرشت 313 /  /   :تاریخ دریافت

 

 چکیده

 برابردر  یمردم یها واکنشو  یچندبعدپیچیده و  یّتماهدلیل  به   توسعههای  گری یّت مداخلهقموفّ

ارزیابی اثرات اجتماعی را  .است اتاقدامآن  یاجتماع های توجّه الزم به زمینهمستلزم ها،  آنات یرتأث

. نامید -ویژه در ابعاد اجتماعیبه-های توسعه برای رسیدن به پایداری  گام اثرات طرحبهتوان مدیریّت گام می

شده را بر جوامع ریزیی مداخالت برنامهیابی به سطحی از توسعه است که هزینههدف آن نیز دست

مشارکت مردمی جایگاهی محوری در ارزیابی اثرات . انسانی، به حداقل و منافع را به حداکثر رساند

همکاری   توسعه های طرحثمر رسیدن  اند در به چه شرایطی آماده دردهد مردم  نشان میاجتماعی دارد و 

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این  و زمینه های افراد متأثّر بنابراین ارزیابی مستلزم درک دیدگاه. کنند

این تحقیق ضمن بررسی فلسفه و مبانی نظری ارزیابی تأثیرات اجتماعی، به تحلیل نقش . مداخالت است

گران، گفتگو، ، استفاده از اطّالعات و دانش کنشتوانمندسازی مردمی مشارکت اجتماعی و آن در توسعه

دهد  ها نشان می یافته. پرداخته است نفعانمدیریّت تضاد میان ذیپروژه و سازی در مدیریّت  مذاکره و شفّاف

گران نظام اجتماعی و افزایش قدرت سعی در ایجاد تعامل سازنده در میان کنشمشارکتی این رهیافت 

گیری چنین فضایی،  ی شکلهای توسعه دارد که نتیجه ها بر مناسبات محلّی و ملّی در برنامه اثرگذاری آن

 . ای انسانی و پایدارتر در اجتماع است توسعه

 .یریّت تضادارزیابی اثرات اجتماعی، مشارکت، توانمندسازی، مد ، توسعههای  طرح :های کلیدی واژه
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 مقدّمه

های و طرح هاها، برنامهسیاست ای شامل ی اقدامات توسعهنتیجه اجتماعی ی اقتصادی وتوسعه

های فیزیکی،  مجموعه فعّالیّت و ایجاد ساختار گذاری،سرمایه معنیطرح توسعه به . توسعه است

 و مکانی خاص اجرا  در زمان با اهدافی مشخّص طرّاحی و است که یا خدماتی افزاری، زیربنایی نرم

نهادهای عمومی و  یشدهریزی برنامه  یها که مداخله این طرح(.  33 زادگان،  شریف)شود  می

جوامع هستند ی رشد و توسعه ابزاری برایآیند،  شمار میطبیعی و اجتماعی به  خصوصی در محیط

  (.550 ،  یانگ) را ارتقا بخشند ها انسانی و معنوی دارند رفاه مادّ و قصد

پوشی کرد؛  ها چشم ی اجتماعی آنتوان از آثار ناخواسته ها، نمی در کنار منافع فراوان این طرح

یابند و در عوض آثار اجتماعی، مورد انتظار دست نمی ها به اهداف آنکه برخی از  ای گونهبه

شوند  گذارند و موجب نارضایتی عمومی میجا می  محیطی نامطلوبی به فرهنگی و زیست

زیست و توسعه در سال   از این رو، پس از گزارش کمیسیون محیط(. 551 ،  احمدوند و کرمی)

ی اقتصادی و حفاظت ها به هماهنگی میان توسعه توجّه 3«ی مشترک ماآینده»عنوان تحت 131 

ی پایدار را وارد نگری در توسعه، مفهوم توسعهزیست معطوف شد و با تأکید بر جامع  محیط

چنان ای هم ها برای تبیین الگوها و الزامات رسیدن به چنین توسعه ی جدیدی کرد که تالشمرحله

 (. 551 ، 1نایکویست و نیلسون) ادامه دارد

ناتوانی در  ا،کشوره های توسعه در بسیاری از ریزی برنامهها و مشکالت  امروزه یکی از چالش

(. 550 ، 0ممتاز)های توسعه است  ها و پروژه ها، طرح بینی و کاهش پیامدهای منفی سیاست پیش

مهمّی در تحقّق ، عامل «ارزیابی اثرات»ریزی هر کشور در  بنابراین توانا شدن نظام مدیریّت و برنامه

محیطی و اجتماعی ارزیابی اثرات زیست(. 551 احمدوند و همکاران، )ی پایدار خواهد بود توسعه

های توسعه و  بینی پیامدهای برنامه و ابزار معرّفی، شناسایی و پیش ترین روشدر سطح کالن، مهم

ی زیست و توسعه محیط ها با اصول حفاظت  مند برای ارزیابی میزان انطباق آن رویکردی نظام

در سطح خرد نیز مقصود از ارزیابی اثرات، آن است که مشخّص شود آیا یک پروژه . انسانی است

توان به بر افراد، خانوارها و نهادها اثرات مطلوب بر جا گذاشته است و آیا اثرات موجود را می

                                               
1 Yang 
2 Ahmadvand and Karami 
3 Our Common Future 
4 Nykvist and Nilsson 
5 Momtaz 
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ها را  ی برنامههای ناخواستهتواند پیامد چنین ارزیابی آثار میگری پروژه نسبت داد؟ هممداخله

 (.550 ،  مقدّم کرمی و رضایی)ها ارائه کند  بررسی و گزیدارهایی برای کاهش آن

  

 شناسی پژوهشروش

کاربردی و از نوع  هدفِ پژوهش، لحاظ آید، ازشمار میاین نوشتار که تحقیقی کیفی به

 مطالعات اَسنادی و از روشمورد نیاز،  اطّالعات آوری برای جمع. تحلیلی است ـتوصیفی

و  و پژوهشی داخلی و خارجی علمی کتب، مجلّات به مراجعه طریق از ای استفاده شده و کتابخانه

ی پس از بررسی دقیق همه. های علمی، منابع و اطاّلعات مورد نیاز استخراج گردیده است پایگاه

دهی و اصل از مطالعات، سازمانشناختی، اطّالعات ح شده به لحاظ محتوایی و روشمنابع شناسایی

برای تحلیل مسائل و تشریح و تبیین . اندبندی موضوعی شده و مورد تحلیل قرار گرفته دسته

هدف اصلی این تحقیق، بررسی مفهوم . اهمّیّت مسأله نیز از رویکردی هدفمند استفاده شده است

ها و  ی نوین در مدیریّت سیاستعنوان نگرش و رهیافت به (اِتا)و نقش ارزیابی تأثیرات اجتماعی 

 :های زیر پاسخ دهد کوشد به پرسشای است و بر همین اساس می های توسعه برنامه

 های ممتاز آن کدام است؟ اِتا از چه بنیان نظری برخوردار بوده و ویژگی -

 ای چیست؟ های توسعه کند و نتایج اجرای آن در مدیریّت طرح اِتا چه اهدافی را دنبال می -

 ویژه مدیریّت منابع طبیعی، کدام است؟های توسعه به اِتا در طرحمفهومی مدل  -

 

 تعاریف و مفهوم ارزیابی اثرات اجتماعی

های  ریزیمحیطی در بسیاری از کشورها به یک رویّه و رویکرد در برنامهارزیابی اثرات زیست

زیست در سطح وسیعی مورد پذیرش  عنوان ابزار مدیریّت محیط ی ملّی تبدیل شده و بهتوسعه

 است و به متمرکز محیطی و زیست اهداف اقتصادی بر ترقرار گرفته است، امّا این رویکرد بیش

،  ونکلی)کند تر توجّه میکم اجتماعی عدالت و زندگی کیفیّت فرهنگی مانند و اجتماعی اثرات

محیطی در  نسبت به ارزیابی اثرات زیستتری ی کمارزیابی اثرات اجتماعی که البتّه سابقه(. 551 

کوشد به این پرسش راهبردی پاسخ دهد که توسعه تا چه ی کشورها دارد، میریزی توسعه برنامه

ازسازی معیشت و بهبود رفاه باندازه با جامعه سازگار، دادگرانه و پایدار است و چگونه برای 

                                               
1 Karami and Rezaei-Moghaddam 
2 Vanclay 
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 فرهنگی و اجتماعی اثرات بررسی تااِ در ینکند؟ بنابرا ای از مردم تالش می اجتماعی طیف گسترده

تر ی پایدار و یکپارچه نزدیکتوسعه اصول و از همین رو، به است تری برخورداربیش اولویّت از

 (.552 ونکلی، )است 

کوشد  ت علوم اجتماعی است که میای با محوریّ رشته پژوهشی بین در یک تعریف جامع، اِتا

شامل ای  ریزی، اجرا و ارزیابی نتایج اقدامات توسعه مراحل برنامه یبا سهیم شدن در همه

اقدامات در محیط این  ازی ناش شناخت معتبری از تغییرات، به ها ها و طرح ها، برنامه سیاست

ای، تأثیرات اجتماعی ناشی از  و پیش از اجرا شدن اقدامات توسعهدست یابد طبیعی و اجتماعی 

ای را  ت اقدامات توسعهقیّکوشد شرایط اجتماعی موفّ می اِتاچنین  هم. کندها را برآورد  اجرای آن

ارهایی برای حذف یا کاستن از کبینی نماید و راه تأثیرات منفی این اقدامات را پیش ؛مطالعه کند

 بنابراین منطبق با این تعریف و از. (331 ، فاضلی) تأثیرات منفی و تقویت تأثیرات مثبت ارائه دهد

 :بندی اقدام، اِتا با سه رویکرد زیر قابل اجراست انزم نظر

 ایجـاد   مرحله این هدف. است آن از اجرای قبل شده پیشنهاد یاثرات برنامه ارزیابی: نگر آینده

اش منفـی  آثـار  و افزایش مثبت آن آثار که است به نحوی پروژه اصالح یا تغییر برای فرصت مناسب

 . یابد کاهش

 مثالً تـا چنـد   - طوالنی مدّت برای است ممکن و شود طرح اقدام می اجرای طول در: زمان هم

 پیشـرفت آن نظـارت   وضـعیّت  و توسعه ی طرحکنندهتعیین و عوامل بر تغییرات و یابد ادامه -سال

دوم،  هـدف  و هاسـت  آن وقـوع  بـا  زمـان  تغییـرات، هـم   شناسایی نخست، در این حالت هدف. کند

 بخشـی فراینـد   در این حالت، الهـام . است ی میزبانجامعه های قبلی بر بینی پیش دقّت میزان ارزیابی

 .دارد اهمّیّت بسیار آیندگان، ارزیابی برای

 هـدف ایـن رویکـرد،   . باشد رسیده پایان به طرح اجرای که شود می انجام هنگامی: نگر گذشته 

هـای   را بـرای طـرح   امکـان  این اجراست و از بر اقتصاد و اجتماع پس اثرات واقعی طرح شناسایی

 در در این رویکرد، مشکالتی. شوند آگاه های آن تا از تجارب و آموزه کند فراهم می مشابه در آینده

 دادن نسبت چنینهم .وجود دارد نیاز مورد های و طرّاحی شاخص برنامه یک واقعی آثار گیری اندازه

شناسـی دقیـق و معتبـر اسـت      نـد روش یا سیاست اجرا شـده، نیازم  برنامه به یک شاخص در تغییر

 (. 55 ،  اسکات ساموئل و همکاران)

                                               
1 Scott-Samuel et al 
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که هدف اصلی این های نظری اِتا، پژوهشگران در این موضوع  ی بنیانبا وجود توسعه

ریزی و  سازی و تسهیل مشارکت عمومی در برنامه بینی اثرات در آینده یا زمینه رهیافت، پیش

برای فائق آمدن بر این اختالف، (. 551 ،  اسلین و پرلینس) گیری است، اختالف نظر دارند تصمیم

ی میزبان و نیز گزیدارهای کاهش اثرات زمان به آگاهی، مشارکت و نیاز جامعهشود هم سعی می

یابند تا در شوند و فرصت میهای متأثّر شناسایی می گروه اِتابنابراین در . ناخواسته توجّه شود

های  فرایند اِتا، ویژگیی با توجّه به گستردگی دامنه. ی خود مشارکت کنند ریزی برای آینده برنامه

 (:552 ،  سارینن و کامپولینن)توان برای آن برشمرد  زیر را می

 .محیطی است ی ارزیابی اثرات زیستموضوعی مرتبط با مقوله.  

 .کند توجّه می 3بنیان ی مدیریّت دانشطور گسترده به توسعه ریزی به در طول برنامه.  

 .هاستی نتایج مرتبط با هر کدام از آنابزاری برای طرّاحی گزیدارهای توسعه و تعیین محدوده. 3

 .آور راهبردهای مختلف توسعه است ابزاری برای کاهش، ترمیم، سازگاری و جبران اثرات زیان. 1

 

 مبانی نظری ارزیابی اثرات اجتماعی

تر در  های توسعه، اولویّت یافتن صداهای قدرتمند ارزیابی طرحی برداشت اقتصادی در غلبه

ای و محروم، درک ناقص از روابط متقابل  های حاشیه توجّهی به گروه ها و بی گذاریجریان سیاست

شده به های تحمیل محیطی و سرانجام هزینه و سیستمی میان موضوعات انسانی، کالبدی و زیست

کند،  ها که در نهایت پایداری توسعه و عدالت اجتماعی را تهدید می توجّهی جوامع به سبب این بی

   نخستین اصل دستور کار (. 331 فاضلی، )موجب ظهور پارادایم ارزیابی اثرات اجتماعی شد 

قابل  ، ابعاد اجتماعی توسعه را موضوعی الزامی و غیر1 «نخست به مردم توجّه نمایید»نیز با عنوان 

های توسعه را مطابق با معیارهای این  کند که برنامه ها گوشزد می دولت داند و به مسامحه می

 (.552 ، 0پیسانی و ساندام)پارادایم، طرّاحی کنند 

بینی این رهیافت، انسان را  شناسی و جهان اِتا، ارزیابی اثرات توسعه بر مردم است و نظام هستی

این برآیند ارزیابی اثرات، باید به بنابر. داند هستی می 2اشرف مخلوقات و مرکز ثقل موجودات

                                               
1 Asselin and Parlins 
2 Sairinen and Kumpulainen 
3 Based knowledge   
4 Putting people first 
5 Pisani and sandham 
6 Anthropocentric 
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ها و توجّه ویژه به تعالی و پیشرفت  زندگی انسان های وارد شده بر محیط  حداقل رساندن زیان

ریزان برای  به برنامهاِتا (. 550 ممتاز، )مادّی و معنوی جوامع انسانی در مداخالت توسعه باشد 

پذیر و تشکیل دولت مقتدر و  و مسؤولیّتی آگاه، تقویت نهادهای مدنی پرسشگر تحقّق جامعه

محور سوق گرا به پیشگیری ریزی را از رویکردهای درمان های برنامه کند و نظام گو کمک میپاسخ

تر از ی اصلی این رهیافت، مردمی هستند که کمبنابراین ایده و دغدغه(.  33 لویزه، )دهد  می

های اجتماعی، صدای رسایی برای رساندن  یّتسبب محدود  شوند و به منافع توسعه برخوردار می

 :های زیر استوار است در نتیجه، این پارادایم بر ارزش. ریزان ندارند های خود به برنامه خواسته

ها و نیز در میان زنان و مردان مشترک  ی فرهنگبنایی در میان همه یک دسته حقوق انسانی زیر.  

 .است

 .صورت برابر و منصفانه محافظت شود حاکمیّت قانون و به این حقوق انسانی باید با .  

ها حق دارند در محیطی زندگی و کار کنند که سالمت و کیفیّت زندگی مناسب را برای  انسان. 3

 . های اجتماعی آنان شود ها به ارمغان آورد و موجب رشد و ارتقای توانمندی آن

ماعی، رهایی از ترس و وابستگی و داشتن امنیّت ویژه روابط اجت زیست به  ابعاد اجتماعی محیط. 1

 .هاست های زندگی انسان ترین جنبه و سالمت، از مهم

ها را  شده که زندگی آنریزی های مرتبط با مداخالت برنامه گیری ها حق دارند در تصمیم انسان. 0

 .دهد، مشارکت کنند تأثیر قرار میتحت

های  گری بهبود نتایج و کاهش اثرات نامطلوب مداخلهی محلّی، نقش مهمّی در دانش و تجربه. 2

 (. 553 ونکلی، )توسعه دارند 

ی جامعه)درونی و خبرگان محلّی   نفعانچنین فرصت تلفیق نظرات و تجارب ذیهم اِتا

چنین عالوه بر هم(. 551 اسلین و پرلینس، )آورد  و متخصّصان بیرونی را فراهم می( میزبان پروژه

کوشد میان کارشناسان فنّی و متخصّصان مطالعات ها، می ها و بیرونی بین درونی ایجاد ارتباط

های اجتماعی  شناسی گیری مطالعات ارزیابی اثرات به سوی مبانی و روش اجتماعی با هدف جهت

 :تری برقرار کندو برای دسترسی به اهداف زیر، ارتباط نزدیک

ارچوب مشارکت آنان در طرّاحی، اجرا و ارزیابی ها شناخته شوند و چ نفعان کلیدی پروژهذی.  

 .تدوین گردد

                                               
1 Stakeholders 
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های معطوف به تغییر، برای مردم قابل پذیرش است و  اطمینان حاصل شود که اهداف و انگیزه.  

 .های اجتماعی در طرّاحی پروژه لحاظ شده است تفاوت

اثرات معکوس و منفی ها را ارزیابی کند و راهکارهای حل یا کاهش  پیامدهای اجتماعی پروژه. 3

 .را نشان دهد

 (. 553 ونکلی، )ی خدمات و اجرای اقدامات را فراهم کند حلّ تضادها در ارائه  و بستر  ظرفیّت. 1

ی اجتماعی گیران یک برنامه برای اتّخاذ تصمیمات مسؤالنه توانا ساختن تصمیم اِتاهدف بنابراین 

های  ها و قضاوت ها، ادراک دیدگاه. ه استتأثیر پروژهای تحت از طریق درگیر کردن گروه

ناپذیر به عنوان بخش جدایی های متأثّر باید با حسن نیّت جلب شود و در فرایند ارزیابی به گروه

 .صورت جامع و تلفیقی بررسی گردد 

 

 اهداف و نتایج ارزیابی اثرات اجتماعی

 توانمندسازی جامعهی مشارکت و توسعه

بنابراین . های مشارکتی و ارزیابی تأثیرات اجتماعی است ریزی برنامهی مشترک مشارکت نقطه

ی توسعه برای های هدف برنامه سازی گروه شاخص موفّقیّت و یکی از کارکردهای اِتا، آماده

ویژه کارشناسان و مردم است نفعان بهی مراحل آن و تسهیل روابط ذیمشارکت در همه

های  های مرتبط با طرح و پروژه شود گروه ن طریق تالش میاز ای. (551 نایکویست و نیلسون، )

های عمل، ترغیب و تشویق شوند و  ها و ترسیم شیوه ی اهداف و اولویّتتوسعه، به تفکّر درباره

ی های جدید به تناسب توسعه های اجتماعی آنان، فرایند پذیرش برنامه و مهارت  با افزایش آگاهی

ی مشارکت به بسیاری از سؤاالت درباره(. 552 پیسانی و ساندام، )ای و ملّی تسهیل گردد  منطقه

ها را از دهد و نیز میزان استقالل آن وسعت، اعتبار، دانش، دیدگاه و حقوق جوامع محلّی پاسخ می

 (.552 سارینن و کامپولینن، ) کندها تعیین می گری تأثیر اقدامات عوامل بیرونی و مجریان مداخله

 بر شدیدتری اثر منفی، آثار بسیار مهم است؛ زیرا جامعه پذیرآسیب هایگروه شناساییدر اِتا 

ی درباره اطّالعات مفید ها، دریافت دادن این گروه هدف از مشارکت. گذارد این دسته از افراد می

 .مناسب است اتّخاذ تدابیر اجتماعی برای گروهیهمکاری درون اجتماعی آنان و ساختار و شرایط

ی گیری، به ترویج روحیّه ها و شرایط اجتماعی چنین افرادی در فرایند تصمیم توجّه به ارزش

 (.552 پیسانی و ساندام، )کند بخشی، برابری و توانمندسازی کمک می گویی، اثرپاسخ
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مشارکت در اِتا، کلید اعتبار ارزیابی است و ارزیابی بدون آن در معنا و محتوا دچار تزلزل 

چنین از هم. تر از خودِ ارزیابی نیستبنابراین ارزش مشارکت عمومی در ارزیابی، کم. دخواهد ش

نفعان مختلف به اثرات کند و این واقعیّت را که ذیاندیشی، گفتگو و مباحث آزاد حمایت می هم

،  لوکی و همکاران)دهد  پردازند، مورد توجّه قرار می یک پروژه از ابعاد متنوّع و متفاوت می

ی دید افراد مستقر در محل بازتاب داده، اجازه ی اثرات را از زاویه؛ زیرا مفهوم و اندازه(551 

عالوه، به. دهد درک و فهم نسبتاً یکسانی از موضوع برای افراد درگیر در مسأله ایجاد شودمی

 ها نسبت به اثرات گذشته، میزان پذیرشضمن مشخّص کردن میزان انطباق و سازگاری واکنش

 .کندتغییرات آتی را نیز روشن می

های مشارکتی مختلف و متنوّعی مانند  برای فراهم کردن بسترهای مشارکت مؤثّر مردم، رهیافت

پیسانی و ساندام، )مطرح است  اِتادر  1ی تعاملیو جامعه 3ی مشورتی، کمیته گونه گفتمان تعاون

های  های مهم در ارزیابی اثرات پروژه فهعنوان یکی از مؤلّ در مجموع، مشارکت مردمی به(. 552 

ی اعتراض این موضوع نتیجه. المللی نهادینه شده است توسعه در بسیاری از مؤسّسات بین

تر کشورها در از این رو بیش. ها حادث گردیده است ها بر آن شهروندانی بوده که نتایج منفی پروژه

     رایند همکاری و تعامل میان دو تیم عنوان ف ارزیابی اثرات توسعه، مشارکت مردمی را به

 (.331 ویسی و لیاقتی، )کنند  کننده و مردم میزبان پروژه، تعریف میارزیابی

 

 گران استفاده از اطّالعات و دانش کنش

بینی و  های گزیدار و پیش اگرچه در آغاز فرایند ارزیابی اثرات، توجّه اندیشمندانه به دیدگاه

ریزانی  های توسعه، نیازمند حضور داوران و برنامه ی اثرات احتمالی پروژهنگری در زمینه آینده

نفعان و ذی  مطّلع و بصیر است و بدون حضور چنین افرادی، سودمندی پیوست و الحاق ادراک

های  اعضای نظام اجتماعی به فرایند ارزیابی مورد سؤال و ابهام است، امّا در مجموع تحکیم بنیان

ریزان  ی محلّی و برنامهو قضاوت درست و آگاهانه، نیازمند تسهیم دانش میان جامعهفرایند ارزیابی 

ها و گزیدارهای مبتنی بر تفکّر و  ی منطقی است تا دیدگاهی اطّالعات به روش مناظرهو مبادله

ی واقعی تأمّل و عاری از اطّالعات درست، وزن و رتبه الساعه و بی های خلق تأمّل، به جای دیدگاه

                                               
1 Lockie et al 
2 Cooperative discourse 
3 Advisory committee 
4 Interactive community 
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ها، توزیع اطّالعات  گذاریپیوند دانش مردم و سیاست(. 553 ،  بکر و همکاران)خود را پیدا کنند 

ی اطّالعات، موجب ایجاد شور و اشتیاق نفعان در مبادلهی ذیدر میان مخاطبان و سهیم شدن همه

د و از ابعاد زیر شو ها می گیری ها و افزایش توان اثرگذاری بر تصمیم دلیل توجّه به آن  در جامعه به

 :دارای اهمّیّت است

 .های اعضای اجتماع مرتبط با پروژه یابی از آگاهی و یافته فراهم کردن فرصت برای اطّالع.  

 . های طیف وسیعی از راه حلهای هریک از اعضا و ارائه مبادله و تسهیم دانش و دیدگاه.  

 .عی پروژهارزیابی از روند تغییرات و شرایط و بسترهای اجتما. 3

 .استفاده از قضاوت اعضا در ارزیابی اثرات گزیدارهای مورد بررسی. 1

های هریک از راهبردها در کاهش اثرات منفی  ی توانمندیهای اعضا درباره دریافت ایده. 0

 (.553 بکر و همکاران، )اجتماعی 

اطّالعات خود در ی نفعان و مشارکت آنان برای ارائهتوجّه به دانش بومی و حضور ذی

های ارزیابی اثرات، همیشه در یک سطح نیست و در جوامع مختلف متناسب با جایگاه  برنامه

 :گیرد های توسعه، در یکی از سطوح زیر شکل می های مشارکتی در برنامه دیدگاه

های اطّالعاتی، استخراج اطاّلعات قابل بحث و  پر کردن شکاف: ی اطّالعاتدهندهتدارک.  

 .عه، افزایش توانایی حلّ مسأله و یادگیری اجتماعیمناز

ی دهندهبازتاب: گیران ی اطّالعات به تصمیمگیری، فراتر از ارائه سهیم شدن عموم در تصمیم.  

ساالری، نمایش  سازی و تمرین مردم محوری، ظرفیّت خواهی، پرسش اصول اخالقی و آزادی

 .ارض و تضادهای متکثّر و عالیق متفاوت و حلّ تع دیدگاه

ایجاد تعادل و انتقال قدرت، پیکربندی : گیری و اصالح ساختار توزیع قدرت و تصمیم تغییر . 3

جایی موقعیّت و محلّ  به ای، جا های حاشیه گیری، توانمندسازی گروه مجدّد فرایندهای تصمیم

ا و مردم بومی ه گرایی و تحکیم جایگاه مؤسّسات، گروه گیری، مبارزه با انحصار استقرار تصمیم

 (.5 5 ،  اُفیرچیالیت)ضعیف در ساختار قدرت 

 

 

 

                                               
1 Backer et al 
2 O'faircheallaigh 
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 سازی در مدیریّت توسعه مذاکره و شفّاف

وجود هبرای مردم بومی ب فراوانیمشکالت  ،ارزیابی اجتماعی بسیاری از مسائل مرتبط با

رفتن گ نادیدهو ت مدّتمرکز ارزیابی اجتماعی بر تأثیرات کوتاه ،مسائل این یکی از .آورند می

له این است که ارزیابی أدومین مس .استت پروژه بر مردم ت و بلندمدّمدّاز تأثیرات میانی بسیار

بینی و  پیش ،دادن رویقبل از باید فرض تمایل دارد که تأثیرات مثبت و منفی را  اجتماعی به این

ممکن است  یک پروژه. ستنیکننده کافی بینی ا تنها یک رویکرد پیشامّ . ریزی کرد برنامه ها برای آن

له أسومین مس. بینی نیستند پیش قابلنگر،  آیندهدستاوردهایی داشته باشد که در ارزیابی اجتماعی 

شود،  مبنای کاهش تأثیرات منفی پروژه در نظر گرفته می ارزیابی اجتماعی اصوالًدر این است که 

 هستند نیزتوسعه  یها مثبت پروژه بومی خواهان سهیم بودن در فواید و تأثیرات که مردم  حال آن

 (.332 مجد،  طالبیان و عمرانی)

باشند،  آن آگاه احتمالی پیامدهای و نتایج از پروژه اجرای با وجود این، اگر شهروندان پیش از

 تر خواهد منفی راحت تحمّل پیامدهای پیامدهای مثبت، پذیرش و مناسب از یاستفاده عالوه بر

و تضاد  اصطکاک کاهش افزایی با آنان، موجب فکری و همهم نفعان وذی شناسایی واقع، در. بود

اشرفی و )بخشد  را ارتقا می آن کارآمدی مقابل، در و شودمی طرح و مجریان کنندگان مشارکت میان

ها دارد و هدف آن ارتقای  گیری سازی تصمیم نقش مهمّی در شفّاف بنابراین اِتا(.  31 رشیدی، 

ترین  از این نظر، مهم. ادراک عمومی از اثرات پروژه از طریق آموزش و گفتگو استشناخت و 

مدیریّت تغییرات در اجتماع است و برخی متخصّصان به جای ارزیابی اثرات اجتماعی،  اِتای وظیفه

       از طریق  اِتا (. 33 ی حمل و نقل، پژوهشکده)های اجتماعی تأکید دارند  بر ارزیابی زمینه

های توسعه، آگاهی آنان را در ابتدای پروژه  ی طرحفکری با مخاطبان و تحلیل اثرات بالقوّههم

در بسیاری از موارد، طرّاحی و تمرین . بخشد نسبت به موضوعات مستعدّ ایجاد تعارض وسعت می

 هایگیریکردن مردم از طریق کنترل نتایج تصمیم  عنوان سازوکار توانمند روابط اجتماعی به

ریزان و حفظ حقوق و مالکیّت فردی، مورد توجّه است تا شرایط حضور مؤثّر و قدرتمند  برنامه

کند ی مورد هدف آگاه میی ابعاد و جزئیّات پروژهمردم را از همه اِتا. مخاطبان محلّی تسهیل شود

، فراهم آوردن از این منظر. نمایدو انواع اثرات مثبت و منفی را نیز صادقانه برای آنان بازگو می

 .شود محسوب می اِتافکری اجتماعی، فعّالیّتی بسیار مهم و مداوم در شرایط مذاکره و هم
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 نفعانمدیریّت تضاد میان ذی

شود که بر تصمیمات و عملکرد یک سازمان یا  به شخصی حقیقی یا حقوقی اطالق می نفعذی

پذیرد و منافع و مضرّات او در ارتباط با منافع و مضرّات آن  اثر می از آنگذارد و مجموعه اثر می

نفع با اهدافی متفاوت و در مواردی های ذی گروه(. 330 پور،  صیّاد طالیی و حسن)سازمان است 

تغییر مهم و ماندگار در هر بنابراین . پذیرندگری اثر می ی مداخلهمتضاد، از یک فرایند یا برنامه

های کسانی  ها و دیدگاه اگر تلقّی. هاست های آن ها و قضاوتمستلزم توجّه به اولویّت زندگی مردم

های بیرونی  ی مداخله نفع برند، تفاوتی فاحش با کارکنان پروژه یا ارزیابکه قرار است از برنامه

 (.331 روچ، )ها داشت طرح  انداز روشنی از موفّقیّت آن توان چشم داشته باشد، نمی

های سطحی  دلیل قضاوت  های توسعه، به از مشکالت و موانع در مسیر اجرای پروژه بسیاری

این نوع . است ها و انتظاراتشان  نفع در پروژه و تعامل نامناسب با آنهای ذی ی گروهدرباره

ی محلّی و توجّه های جامعه های اجتماعی و نگرش ها موجب نادیده گرفتن محدودیّت قضاوت

های اقتصادی و  نفوذ و در نتیجه بروز مشکالت فراوان و تحمیل خسارت های ذی تر به گروهبیش

از این زاویه،  (.332 مجد،   طالبیان و عمرانی)شود  ای می های ملّی و منطقه اجتماعی به پروژه

های  است، از میان دیدگاه شناسی بنا شده ها و مفاهیم تاریخی و انسانارزیابی تأثیر که بر اندیشه

  ی آثار پروژه، عالیق مشترک را مورد شناسایی و تأکید قرار اد و تفسیرهای متفاوت دربارهمتض

 (.331 روچ، )دهد می

نفع با منزلت، پایگاه، امکانات و قدرت متفاوت، های ذی که گروهی قابل توجّه آن است مسأله

ی نتایج پروژه بر نظرات دربارهها  شوند و ممکن است دیدگاه برخی گروهبه فرایند مذاکره وارد می

های طور مکرّر چالشمحیطی بهزیستاجتماعی، اقتصادی و از این رو تضادهای . بقیّه غالب شود

ی رابطه. آورد وجود می گذاری مؤسّسات متولّی توسعه بهریزی و سیاستبرنامه مختلفی را در

نفعان داخلی و خارجی اطبان و ذیجانبه میان اثرات و تضادها، طیف وسیعی از مخ پیچیده و چند

 (.550 ،  هارو و همکاران) گیرد را در برمی

های  عبارت است از واگرایی و انشعاب در عالیق و اعتقادات افراد یا گروه  در اِتا، تضاد

های خود  ی خواستهزمان به همهطور هم نفعان نتوانند بهی ذیشود همه مختلف که موجب می

جلب و نفعان عاهای ذیها و ادّ درک دقیق ماهیّت خواستهطور کلّی به(. 5 5 ، 3بارو) دست یابند

                                               
1 Haro et al 
2 Conflict 
3 Barrow 
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نفعان مشترک و در یک های ذی اگر خواسته. است دشوار ایلهأبرای مدیران مسها،  آن رضایت

نفع را های ذی گروهتواند منافع  تری می جهت باشد، مدیریّت پروژه با تصمیمات و اقدامات ساده

، فضای (تر مواقع نیز چنین استکه در بیش)ها متعارض باشد  آن منافع چه ا چنانکند، امّتأمین 

 . (330 پور،  طالیی و حسن ادصیّ)گیری و مدیریّت تضاد پیچیده خواهد بود  تصمیم

ها و عنوان گزیداری برای کاهش تعارض ریزان و مجریانی که مذاکره و گفتگو را به برنامه

کسی  واقعیّت چه »گزینند، باید به این سؤاالت که  گری برمیمداخلههای اجتماعیِ حاصل از تنش

مدیریّت درست این فرایند . پاسخ دهند« دهند؟کسانی به واقعیّت اهمّیّت می  چه»و « اهمّیّت دارد؟

روچ، )های نوین و بدیعی را به جامعه ارائه کند  ها و آموزه شود فرایند ارزیابی، بصیرتموجب می

 331 .) 

ی شهر ی بزرگ توسعهدر پژوهشی به تشریح فرایند اجرای پروژه( 553 )  گ و همکارانتان

اجرای این طرح مستلزم تصرّف اراضی برخی روستاهای . گوانگجوی کره جنوبی پرداختند

این مطالعه نشان داده اِتا با . جایی و اسکان مجدّد روستانشینان بوده است ی طرح و جابهمحدوده

 :ر، موجب مدیریّت تضادهای موجود و کاهش اثرات منفی شده استراهکارهای زی

 .های اصلی و محوری عنوان گروه رسانی مناسب و مذاکره با رهبران روستایی به اطّالع.  

ها میان مردم و  گیری ها و سازگاری، توافق و ثبات در تصمیم ایجاد شفّافیّت در فعّالیّت.  

 . ریزان برنامه

ها و مقرّرات و مشخّص کردن وضعیّت مالکیّت و حقوق فعلی مردم محلّی  سیاستاعالم دقیق . 3

 .و انتظارات آنان از پروژه

مورد وکالی  های گروهی و نفوذ بی سازی ناروای رسانه حذف و برطرف کردن حاشیه. 1

 .ها  دادگستری از طریق مذاکره با افراد مخالف و تشریح برنامه

 .ان محلّی و مدیران و کارشناسان پروژهبستگی رهبرفداکاری و هم. 0

بنابراین احترام به درایت و قضاوت مردم عادی از عناصر حسّاس فرایندهای ارزیابی تأثیر 

نفعان، چالشی ها و عقاید بعضاً متضاد ذی ی وارد کردن دیدگاهآید؛ هرچند نحوهشمار میپروژه به

گرای  میانجی  در واقع، رهیافت(. 331 روچ، )ت های متولّی ارزیابی اثرات اس مهم فرا روی سازمان

     گری بین و میانجی  ها وساطتها که هدف آن ای از فعّالیّت اِتا با مدیریّت و تلفیق مجموعه

ی اثرات، به رفع یا کاهش نفعان متعارض و ارزیابی موشکافانهگران است، ضمن مذاکره با ذیکنش

                                               
1 Tang et al 
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فرایند همگرایی و تعامل در ارزیابی اثرات، . پردازد محیطی و اجتماعی می ی زیستاثرات بالقوّه

آورد های جمعی را فراهم میی روابط و کنشهای اجتماعی و انسجام شبکه ی تحکیم سرمایهزمینه

های مدنی ساالری و آزادی های مردم و اهمّیّت این ادّعا را که هدف اِتا چیزی جز تقویت پایه

 .سازدیش از پیش روشن مینیست، ب

 

 محیطی  گری زیستمدیریّت منابع طبیعی و میانجی

ی روستایی در واگذاری ویژه جامعههای توسعه مستلزم همکاری مردم محلّی به پایداری پروژه

های محلّی  ای، تشکیل سازمان زمین، همکاری نیروی کار محلّی، اعتماد مردم به اقدامات توسعه

سازی منطقه برای ایجاد تحوّل در ساختار اقتصادی و  وضعیّت جدید و آمادهبرای مدیریّت 

های توسعه  ای با پروژهمردم به اندازه. اجتماعی و پذیرش الگوهای جدید کار و زندگی است

انداز  ها برای آنان قابل لمس و معنادار باشد و چشمکنند که منافع ناشی از این پروژه همکاری می

 (. 331 طالبیان و همکاران، )ها وجود داشته باشد  ری منافع طرحروشنی از پایدا

های  تر در معرض آلودگیکه کم  سبب آن  ویژه زارعان به طور کلّی ساکنان نواحی روستایی به به

گیرند، به  زیست را مانند منبعی اقتصادی برای استفاده در نظر می محیطی قرار دارند و محیط  زیست

 چنینهم(.  33 فاستر و مکبث، )تر از حفاظت آن، تمایل دارند بیش  زیست  یطبرداری از مح بهره

زیست دچار   ی مدیریّت محیطها در حوزهگیریکشاورزان و دامداران معموالً از برخی تصمیم

برداران نیز در  کنند و گروهی از بهره ی مدیریّت آن انتقاد میشوند و نسبت به شیوه خسارت می

گیری و  های توسعه، موضع ها از جمله کارشناسان و مجریان دولتی در برنامه بیرونیبرابر حضور 

 (.551 ،  دولیسکا و همکاران)نمایند  مقاومت می

المللی،  های عمده در سطوح ملّی و بین های توسعه و چالش اثرات نامطلوب اجتماعی پروژه

در (. 551 احمدوند و همکاران، )ت های اجتماعی توسعه اس بیانگر لزوم توجّه فزاینده به جنبه

شناختی و درک ناقص از ابعاد اجتماعی  توجّهی به مطالعات جامعه زیست نیز بی  ی محیطحوزه

های طبیعی را محدود ساخته  بوم ی پایدار زیستمدیریّت منابع طبیعی، امکان حفاظت و توسعه

بدون حمایت از ابعاد اجتماعی و ی کارشناسان، مدیریّت پایدار منابع طبیعی به عقیده. است

آید و مدیریّت اجتماعی راهکار شمار میگیران به ی تصمیمچنان چالش حال و آیندهفرهنگی آن هم

زیست در میان کشاورزان با  ی محیط افزون بر این، نگرش درباره. رفت از این تهدید استبرون

                                               
1 Dolisca et al 
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دنگ و )گیرد  فاوت شکل میبسترهای فرهنگی، اقتصادی و محیطی مختلف و تا حدودی مت

 (.551 ،  همکاران

های فنّی به  چه راه حل وبار کشاورزی ملل متّحد، چنان بر همین اساس به اعتقاد سازمان خوار

شوند و از لیست گزیدارهای قابل  دالیل اجتماعی امکان اجرا نداشته باشند، راهکار محسوب نمی 

های پایدار را بیش از مسائل بیولوژیک و  امگردند؛ زیرا موانع رسیدن به نظبررسی حذف می

تداوم روند تخریب (. 331 فائو، )ی اجتماعی یا سیاسی جستجو کرد فناوری باید در حوزه

زیست   ها و مراتع در برخی کشورهای در حال توسعه نیز بازبینی نظام کنونی مدیریّت محیط جنگل

برای جبران این نقیصه، الگوی (.  33 ، طلب شادی)ی پایدار ضروری ساخته است را برای توسعه

ی روستایی و مدیریّت منابع طبیعی شده است داری اجتماعی وارد ادبیّات توسعه جنگل

تجاری منابع  های غیر ی چندکارکردی و توجّه به ارزشدر این الگو، استفاده(. 552 ،  ساندرلین)

رد مدیریّت سازگار منابع طبیعی و نیز عنوان راهب طبیعی، اهداف چندمنظوره و ابعاد اجتماعی به 

؛ زیرا (551 ، 3اسلی)نظر است  ی محلّی، مدّ توجّه به نیازها و تضمین معیشت پایدار جامعه

محور، طرّاحی  زا و اجتماع های درون مدیریّت پایدار منابع طبیعی پیش از ابعاد فنّی، نیازمند فعّالیّت

 (.552 ، 1پلومر و فیتزگیبن)قتصادی است های اجتماعی و ا نهادی و ارزیابی سرمایه

گیری بر روی مسائل سبب فضا و شرایط خاصّ مدیریّت منابع طبیعی، تصمیم  بنابراین به

های  ها و سازمانهای دولتنفعان، بخشی از فعّالیّتی تضادهای ذیویژه در زمینهمحیطی بهزیست

  مطالعات ارزیابی و برآورد  ،0فضایی ریزی به همین منظور برنامه. زیست است  متولّی محیط

طور معناداری در این حوزه توسعه ارزیابی اثرات اجتماعی، به خصوص رهیافتمحیطی بهزیست

المللی برای تحلیل محیطی در سطح ملّی و بین زیست گیرییافته و به ابزاری کلیدی در تصمیم

ها و مخاطبان متفاوت از نظر اجتماعی، جنسیّت و نگرش تبدیل  نفعان، گروهاثرات از دیدگاه ذی

گری در رود با میانجی همین دلیل از این رهیافت انتظار می  به(. 5 5 سارینن، )است شده 

های  گیری ها را در فرایند تصمیم محیطی، مخاطبان را به هم پیوند دهد و ارزش تعارضات زیست

آشنایی با نگرش و  بنابراین (.5 5 بارو، )ندجانبه، بررسی و ارزشیابی کند طور چ محیطی به زیست

 های تر روش شناخت بهتر و دقیق. های محیطی بسیار مهم است ها و پروژه ارزیابی آنان از طرح

                                               
1 Dong et al 
2 Sunderlin 
3 Slee 
4 Plummer and FitzGibbon 
5 Spatial Planning 
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طبیعیِ در اختیارشان، مبنایی برای   برداری از منابع ی بهرهی روستایی دربارهکشاورزان و جامعه

ای است  کارگیری راهبردهای مدیریّت پایدار در درازمدّت در سطح محلّی و منطقه توسعه و به

 (.551 دولیسکا و همکاران، )

یکی از عناصر کلیدی در مفهوم ارزیابی اثرات اجتماعی، تحلیل اثرات بنا بر آن چه گفته شد، 

ا و مخاطبان متفاوت از نظر اجتماعی، سن، نگرش و اخالق است که ه نفعان، گروهاز دیدگاه ذی

. کندو فضای اجتماعی و فرهنگی متکثّر و متنوّع حمایت می از دیدگاه،  تکثّرگرا  رهیافتی عنوان به

های اجتماعی و تحقیقات  ، راهی مناسب برای پیوند تئوری گرا عنوان رهیافت عمل چنین بههم

گشایی در  در پی گره 3محیطی گری زیستمیانجی .(552 سارینن و کامپولینن، ) تجربی است

 2در میان تعارضات و تضادها، ایجاد اجماع 0گذاشتن موضوعات فرعی اجتماعی و کنار 1مشاجرات

بنابراین، (. 5 5 سارینن، )است  ای های توسعه و وفاق عمومی و هموار کردن مسیر طرح 2اجماع

های توسعه با ابعاد اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی و برای  حبه سبب ارتباط مستقیم طر

طبیعی ضروری   برداری از منابع بهرهو  ی توسعهها های اجتماعی، ارزیابی اثرات طرح کاهش پیامد

دلیل مسائل فنّی، قانونی و حقوقی مرتبط با نظام   اهمّیّت این مسأله به(. 550 ممتاز، )است 

های در  ها در موفّقیّت پروژه بوم ی مردم ساکن در این زیستکنندهمالکیّت اراضی و نقش تعیین

 . دست اجرا، دو چندان است

 

 بیعیهای مدیریّت منابع ط اِتا در طرحمفهومی مدل 

طور  ـ فیزیکی بهطور مستقیم و تغییرات زیستی های توسعه، با تغییرات اجتماعی به گری مداخله

بیوفیزیکی و و سبب تغییرات اجتماعی  گذارند مستقیم، اثرات انسانی در سطح جامعه بر جا می غیر

بیوفیزیکی که تغییرات و یندهای تغییر اجتماعی افر .( 55 ، 1اسلووگ و همکارن) شوند ه میثانویّ

توانند  میکه  شوند نامیده می« لاوّ یتغییرات درجه» ،گیرندت میأطور مستقیم از مداخالت نش به

یندهای اتواند به فر د میاسکان مجدّ عنوان نمونه،هب ؛ایجاد نمایند« دوم یا چندم یتغییرات درجه»

 .بینجامدزی و مواد غذایی ت تولید محصوالت کشاورمهاجرت از روستا به شهر و تغییر در وضعیّ

                                               
1 Pluralistic Approach 
2 Pragmatic Approach 
3 Environmental mediation  
4 Disputes 
5 Episodes 
6 Consensus building 
7 Slootweg et al 
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تواند مردم را وادار کند تا  نیز می( یعنی پیامدهای انسانی)اجتماعی تغییر  یتجربه ،عالوهبه

 ؛شود تری منتهی میاجتماعی بیشتغییر یندهای ارفتارهای دیگری در پیش گیرند که خود به فر

 یافتنهاجرت از روستا به شهر برای یند تغییر اجتماعی ماتواند فر پیامدهای بیکاری می ،برای مثال

و مهاجرت نیز به سهم خود موجب تغییرات اجتماعی دیگر مانند داشته باشد  در پیکار را 

 . نشینی، انزوای اجتماعی، فقر و فساد شود حاشیه

 نمونه،عنوان  به ؛کنندمیایجاد نیز ـ فیزیکی  ی تغییرات زیستییندهای تغییر اجتماعی حتّافر

ی بر تغییر کاربری زمین و تواند تأثیری جدّ می( گردی طبیعت)ی اکوتوریسم توسعههای  طرح

افزایش مصرف آب در بخش گردشگری و . داشته باشدتأثیر پروژه ی تحتمنطقهت منابع آب کیفیّ

کاهش تولیدات کشاورزی و در نتیجه کاهش سطح درآمد کاهش آن در بخش کشاورزی، موجب 

مانند مهاجرت و خود پیامدهای انسانی غیرمستقیمی  سهمبه  و این تغییرشود  می کشاورزانبرخی 

 (.333 شوتن و همکاران، ) تغییر شغل را در پی دارد

تغییرات و تأثیرات اجتماعی ، تفاوت ـ انسانیتأثیرات اجتماعیمدل یکی از موضوعات مهم در 

محیط طبیعی و اجتماعی زندگی  ،ها آن یواسطه که به استتغییرات ناظر بر وجوهی عینی . است

 گری ی مداخلهنفعان پروژهذیاین تغییرات ممکن است هیچ ادراک جدیدی برای . کند تغییر می

های  ها و فرصت ادرکات، تمایالت، شیوهشامل ا تأثیرات امّ. ایجاد نکند و موجد هیچ تأثیری نباشد

د سبب دور جدیدی از تغییرات در توان خود نیز می افراد است کهدر زندگی  هشد متفاوت ایجاد

آن دسته  ،رو  ینااز  .تأثیر اجتماعی نیست یکننده بنابراین، هر تغییری ایجاد. محیط اجتماعی شود

 تاه اِتر مورد توجّب تأثیرات اجتماعی باشند، بیششود مسبّ ر میای که تصوّ از اقدامات توسعه

ها،  اریذگدادهای بالفصل سیاست برون ا وه بسیاری از شاخصدر واقع،  .(331 فاضلی، )هستند 

اثرات اجتماعی  ها را آنتوان  و نمی تنها تغییرات اجتماعی هستند، های توسعه ها و برنامه طرح

ایجاد اثرات  موجب، طبیعی و انسانی ها و شرایط زمینه کنش تغییرات بابلکه برهم کرد،قلمداد 

شوند و شامل دو گروه فیلترهای  نامیده می« فیلتر»ها  این شرایط و زمینه. گردد اجتماعی می

نفعان ای ذی های فردی و حرفه فیلترهای اجتماعی، شرایط و ویژگی. انداز هستند اجتماعی و چشم

انداز نیز با شرایط  ی توسعه مانند سن، جنسیّت و پایگاه اجتماعی است و فیلتر چشمپروژه یا برنامه

 .( 55 ونکلی، )اجرای پروژه ارتباط دارد محیطی  اقتصادی، فرهنگی و زیست

زدایی،  داری، بیابانداری، مرتع کاری و جنگل مانند جنگل)ی منابع طبیعی های توسعه حطر

برداری از محصوالت فرعی جنگلی و مرتعی و  آبخیزداری و آبخوانداری، کاشت و بهره
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افزایش درآمد و تغییرات بیوفیزیکی موجب ایجاد تغییرات اجتماعی مانند اشتغال و ( پروری آبزی

تغییرات اجتماعی نظیر . شوند محیطی می های زیست مانند کاهش فرسایش خاک و ارتقای شاخص

های  برداران در طرح گذاری بهره ی دوم مانند افزایش سرمایهافزایش درآمد باعث تغییرات درجه

گونه که گفته شد، اثرات این البتّه همان. شوند مذکور و در نتیجه تغییرات بیوفیزیکی می

تغییرات با عبور از فیلترهای محیط طبیعی نفعان به یک اندازه نیست و ی ذیها بر همه گری همداخل

های اجتماعی و فیلتربنابراین، با توجّه به وجود . آورند وجود می و انسانی، تأثیرات مختلفی به

پذیر نیستند و شرایط اثراز تغییرات  اندازههای مختلف به یک  افراد و گروه، (انداز چشم)طبیعی 

؛ رپذیری آنان نقش دارداثدر میزان  ،در اختیارشان منابع طبیعی و فیزیکیِ نیزاقتصادی و اجتماعی و 

های آبخیزداری و آبخوانداری در مناطق روستایی، منابع  در صورت احداث سازه نمونه،عنوان  به

شود و قطعاً کشاورزانی که اراضی  تأمین نمی میزانیک  کشاورزان به یآب حاصل از آن برای همه

. ندکن میدریافت  یتربیشاثرات مثبت تر است، شده نزدیک های اجرا ها به پروژه کشاورزی آن

عنوان یک تغییر بیوفیزیکی و اجتماعی،  خشکسالی به یهدر صورت وقوع پدید ،برعکس

   و فاقد مشاغل جانبی هستند، دچار خسارتتری در اختیار دارند کشاورزانی که منابع آب کم

یزرع شدن اراضی و اثرات انسانی مانند شوند و با اثرات بیوفیزیکی مانند شور و لم تری میبیش

   روهتری روب های انسانی و اجتماعی در سطح وسیع مهاجرت، فقر، کاهش درآمد و سایر آسیب

منابع طبیعی، با عبور از فیلترهای دوگانه موجب ی های توسعه گری در نهایت مداخله .ندگردمی

ی کشاورزی و رشد اجتماعی، توسعه  های ایجاد سطوح مختلفی از اثرات بر کیفیّت زندگی، سرمایه

 .شود  نفعان میاقتصاد روستایی ذی
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 طبیعی منابع مدیریّت هایطرحاثرات  یابیارز یمفهوم مدل

 ( 55 ونکلی، ؛   5 احمدوند و همکاران،  :أخذم)

 

 محیطی و اجتماعی  ی ارزیابی اثرات زیسترابطه

آثار  از گذاران سیاست آگاهی هدف آن و ارتباط دارد محیطی آثار ارزیابی با که است اِتا فرایندی

ی ارزیابی ی رابطهدر زمینه. های توسعه است پروژه و ها سیاست غیرمستقیم و ی مستقیمبالقوّه

برخی، ارزیابی اثرات . های گوناگونی وجود دارد اجتماعی ایدهمحیطی و  زیست اثرات

دانند و  ها و ارزیابی اثرات اجتماعی را زیرمجموعه می ی ارزیابیمحیطی را مادر همه زیست

ناپذیر  در این دیدگاه، ارزیابی اثرات اجتماعی بخشی جدایی. جایگاهی مستقل برای آن قائل نیستند

محیطی است که با هدف تمرکز و یکپارچگی مفاهیم  زیست  راتاز رهیافت جامع ارزیابی اث
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های توسعه بر روی زندگی، اقتصاد، فرهنگ و ماهیّت وجودی جوامع  اقتصادی و اجتماعی برنامه

در مقابل، برخی . (551 ،  ؛ اکینبیل552 سارینن و کامپولینن، )شود  نفع و میزبان برنامه اجرا میذی

دانند که بر مبنای آن،  دلیل درک نادرست از منشأ اثرات می اِتا را به  متخصّصان این نوع نگاه به

(. 552 پیسانی و ساندام، )محیطی است  ی اثرات زیستشود اثرات اجتماعی لزوماً نتیجه تصور می

محیطی  زیست ارزیابی اثرات سالمت، ارزیابی اثرات اجتماعی و اثرات کشورها، ارزیابی برخی در

 مداخالت و ها سیاست اثرات یسبب ارتباط نزدیک و پیچیده  طور کلّی به به .گردند می ادغام

 فرایندها این ادغام از است بهتر انسانی و فیزیکی، بر محیط محیطی اجتماعی، اقتصادی و زیست

 .شود استفاده

در مجموع، این موضوع که رهیافت ارزیابی اثرات اجتماعی در تلفیق با ارزیابی اثرات 

ریزان از  موضوع که برنامه  کار گرفته شود و نیز این ی یا به صورت رهیافتی مستقل بهمحیط زیست

ساالری روی آورند، ممکن است به بحثی  محوری جانبداری کنند یا به فن گرایی و فرایند مشارکت

ی برخی محقّقان، وجود به عقیده. پردازان ارزیابی اثرات تبدیل شود کننده در میان نظریّهگمراه

گیری  های تصمیم نفعان، توجّه به روشهای مختلف و ادراک متفاوت از پروژه در میان ذی دیدگاه

برای (. 551 هومز و همکاران، )تر کرده است  گرا را ضروری های نتیجه فرایندمحور به جای روش

ی ، فاصلهفائق آمدن بر این موضوع در بسیاری از کشورها مانند کانادا، استرالیا، زالندنو و آمریکا

های ارزیابی، طیف  محیطی و اجتماعی وجود ندارد و در برنامه  مشخّصی میان ارزیابی اثرات زیست

پیسانی و )کنند  های متفاوت، فعّالیّت می های گوناگون علمی با روش وسیعی از متخصّصان رشته

 (.552 ساندام، 

 

 موانع ارزیابی اثرات اجتماعی

 و اثرات گیری اندازه چگونگی مانند اثرات ارزیابی شناسی روشی بسیاری در زمینه مشکالت

 کافی برای و منابع مالی دارد و زمان ارزیابی وجود سطح و انتخاب ها تعادل میان هزینه به یابیدست

 ارزیابی به از دیگر انتقادها. نیست های اوّلیّه برای ارزیابی موجود دقیق و کامل داده آوری جمع

 های اثرات و ناآگاهی کننده تعیین از ی بسیاریو اطّالعات موجود درباره ودن شواهداثرات، ناکافی ب

بتوانند  که نیستند ای دقیق شواهد نیز به اندازه تحلیل و آوری جمع های روش. است ارزیابی فرایند از

طور کلّی در اِتا معموالً به. باشند گونفعان، پاسخو انتظارات متنوّع ذی های موجود چالش در برابر

                                               
1 Akinbile 
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 را ی قوّت پیشنهادهانواقص، نقطه این. شود تشریح نمی های توسعه، به وضوح جزئیّات آثار طرح

 امّا .(5 5 ،  فورسیت و همکاران)کند می محدود ی تأثیراندازه در و هم در قطعیّت اثرات هم

ویژه در کشورهای دارای ساختار گیر به تصمیماز مراجع  بسیاری فرایند، این ناتمام رغم ماهیّتعلی

ی خود وارد در راهبردهای توسعه را اجتماعی اثرات ارزیابی یافته،سیاسی و اجتماعی توسعه

 ای، ی اقدامات توسعهنشدهبینی پیش عواقب و پیامدهای در برابر مشخّص از مردم طور به اند تا کرده

 .کنند حمایت

ها از ابزارهای  شوند و این مدل مختلفی ارزیابی می های مدل اها ب ها و طرح سیاست اثرات

در این روش . هاست مدل ترلیست، روش مورد استفاده در بیشچک. کنند گوناگونی استفاده می

 برای مثال، مورد توجّه است؛ توسعه وضعیّت های تغییر در نشانگر عنوان به های خاصّی کنندهتعیین

البتّه ارزیابی . شود نظر گرفته می در بر جامعه از اثرات طرح توسعه ای نشانه عنوان سطح اشتغال به

از مشکالت  یکی .نیست جامعی ارزیابی لیست، طریق چک از یا پروژه صرفاً  یک سیاست، برنامه

دارد و  وجود آن پیامدهای توسعه و یک سیاست میان که ای است علّی پیچیده روش، مسیرهای این

   در ترلیست بیش از چک. کند می ها را مشکل کنش آن و تعیین برهم مسیرها ترسیم دقیق این

 ی یکوسیله به کار ممکن است این. توان استفاده کرد اثرات می ارزیابی فرایند گریغربال یمرحله

جمعیّت، وضعیّت  ی پروژه،اطّالعاتی درباره معموالً و متخصّصان که مردم از نفر یا گروهی

. دارند، انجام شود ها آن فعلی محیط و جمعیّت پذیر های آسیب سالمت، بخش وضعیّتاجتماعی، 

در  تا شود استفاده کیفی مختلف و ابزارهای کمّی و از روش ارزیابی، بهتر است که بعدی در مراحل

 (. 31 شجاعی و همکاران، )آید  دست به نسبتاً جامعی نهایت، ارزیابی

مردم . ی مشارکت مردمی در ارزیابی اثرات نیز موانع فراوانی وجود داردی توسعهدر زمینه

مشارکت در مواردی . مشارکت در اِتا دارند ازهای مختلف و متفاوتی  تجربها، ه پروژهزبان یم مناطق

ی میزبان های مختلفی بر پروژه و جامعهاست و هزینه 3و در مواردی نیز ساختگی  خالص و واقعی

طرّاحی، اجرا و از ل طور کامهب مردمدر برخی موارد (. 552 پیسانی و ساندام، ) کند تحمیل می

و تأثیری در نتایج  یستندر در ارزیابی نمؤثّ در عمل قادر به مشارکتو ند وش کنار گذاشته می نظارت

  کمبود وقت و نداشتن زمان کافی برای ارزیابی سبب ممکن است به این وضعیّت .درنندانیز آن 

ها نیازمند زمان نسبتاً طوالنی  گیری مردم بومی در تصمیم که اعمال نظر آن ویژه هب ؛ها باشد پروژه

                                               
1 Forsyth et al 
2 Genuine 
3 Manipulation 
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توانند  نمی ، های الزم و مهارت فنّیالعات ت فقدان منابع مالی و اطّعلّ  ها اغلب به گروهو این  است

تر، میزان نهادینه  ی مهمامّا مسأله (.332 مجد،  طالبیان و عمرانی)ند داشته باش یرمشارکت مؤثّ

در کشورهایی که فرهنگ مشارکت وجود ندارد، . ریزی کشورهاست بودن مشارکت در نظام برنامه

یابی به ی دستی نحوهزاست و عموم شهروندان در زمینهموضوعی تنش  ی مدنیمفهوم جامعه

بنابراین، در چنین (. 552 پیسانی و ساندام، )اند  ندیده حقوق فردی و اجتماعی خود، آموزش

خاصیّت است که تنها یک دسته نیازهای  جوامعی اِتا به شکل صوری و در حدّ تشریفاتی راکد و بی

زیست اجتماعی و طبیعی با هم متفاوتند   عالوه، محیط به(. 550 ممتاز، )سازد  اوّلیّه را برآورده می

های گوناگون  ها را به روش دهند؛ آن میگران به تغییرات واکنش نشان و در محیط اجتماعی، کنش

شاید به سبب . کنند ریزی، تغییر ایجاد می طور منطقی در بخشی از فرایند برنامه نمایند و به تفسیر می

گیران پروژه، مشارکت مردمی  های مختلف محلّی است که تصمیم همین پیچیدگی رفتار در گروه

 (.331 گلدوز،   صنایع)ذیرند پآسانی نمیدر ارزیابی اثرات اجتماعی را به

 

 گیری نتیجه

ی نیاز مردم نیست و کنندهها، تأمین های توسعه در بسیاری از موقعیّت ها و طرح سیاست

امّا در مقابل، . مانند ها محروم می ها، از دسترسی به منافع آن جوار با طرحهای میزبان و هم گروه

پذیری  یابند و این امر، روند آسیبزمینه میداران بیرونی حقوق انحصاری در این  سرمایه

سبب قدرت اثرگذاری محدود و امکان   این روند ناپایدار به. کند برداران محلّی را تشدید می بهره

از این رو، . های توسعه است پذیر در تنظیم و اجرای سیاست های آسیب مشارکت ضعیف گروه

ابعاد مهمّی هستند که ( نون، برنامه و سازمانقا)و سیاسی ( مشارکت و عدالت)پایداری اجتماعی 

 (. 331 نجفی و زاهدی، )در فرایند توسعه باید مدّ نظر قرار گیرند 

 توسعه حال در کشورهای مورد نیاز گسترده طور به اجتماعی و محیطی اثرات توجّه به ارزیابی

های  علمی و فنّی، طرحهای مناسب  زیرساخت نبودِ و اقتصادی نیافتگیتوسعه است؛ زیرا به علّت

 های درس. گذارند می زیست محیط  و زیستی بر تنوّع  فراوانی توسعه در این کشورها تأثیر منفی

تواند با شرایط  می یافته، کشورهای توسعه در اجتماعی و محیطی اثرات از ارزیابی شدهآموخته

مسائل اجتماعی و  به مندانعالقه بنابراین اِتا برای. شود داده مطابقت توسعه، حال کشورهای در

 مورد اثرات یو اطّالعات ارزشمندی درباره است ریزی برنامه در جذّاب انسانی توسعه، رویکردی

                                               
1 Civil society 
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توان  اطّالعات می این از. آورد فراهم می خصوصی و عمومی های بخش انتظار مدیریّت توسعه بر

 گیرندگان به تصمیم اطّالعات ولیدکنندگانت از انتقال دانش  عنوان به مدنی یا حقوق از برای حمایت

ای  توسعه های سیاست مردم به دسترسی برای بهبود ای وسیله فرایند چنین، اینهم. استفاده کرد

 در منابع عمومی ها و از سرمایه درست یاستفاده بخشی، افزایش بین همکاری افزایش ها، دولت

بنابراین . های توسعه است میزبان طرحپذیری جوامع  و کاهش ضریب آسیب ها گیری تصمیم

ی تفسیرهای خود از مسائلشان و نیز فراهم کردن زمینه و نفع برای ارائههای ذی برانگیختن گروه

روشی که از خالل آن امکان درک، نقد، محاسبه و تفاسیر متفاوت ادّعاها، عالیق و مسائل متنوّع 

توانند  نفعان در خالل آن میعالوه، ذیبه. ت استوجود داشته باشد، از اهداف و مزایای این رهیاف

های  براساس نیازها و عالیق خود، فرایند ارزیابی را کنترل و مدیریّت نمایند و بر اساس یافته

در چنین فضای فکری، در نظر . کنند ارزیابی، کیفیّت و شرایط اجرای طرح توسعه را بازتعریف 

ارزیابی اثرات . ضوعی است که باید به آن توجّه کردترین مو ساسی های متکثّر ا گرفتن ارزش

جویی است تا  فرسا و نیازمند صبوری، صداقت و احساس توافق اجتماعی جریانی پویا امّا توان

هایی متفکّر  نفعان و مخاطبان پروژه را به یکدیگر نزدیک کند تا با هم کار کنند و به انسانبتواند ذی

 .و خلّاق تبدیل شوند
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    منابع

 ینمونه شهری، های پروژه (اتا)اجتماعی  تأثیر ارزیابی»(  31 )اشرفی، یوسف و رشیدی، طال  . 

ی ، شمارهی مدیریّت شهریفصلنامه، «تهران شهرداری 5  یمنطقه در ظفر گلچین پارک کودک: موردی

 .0 3-10 ، صص  3

ارزیابی و توجیه فنّی، اقتصادی، بررسی عوامل مؤثّر در (  33 )ی حمل و نقل پژوهشکده . 

وزارت راه و ترابری، معاونت آموزش، : ، تهرانهای راه و راه آهن محیطی پروژه اجتماعی و زیست

 . تحقیقات و فناوری

 .اختران: ی حسن چاوشیان، تهران، ترجمهارزیابی تأثیر پروژه( 331 )روچ، کریس  .3

ی اقتصاد کشاورزی و فصلنامه، «ت جنگلمدیریّدر جتماعی ا داـبعا»(  33 )طلب، ژاله  شادی .1

 .5  -13 ، صص 31ی ی دهم، شماره، دورهتوسعه

آمنه و   فروزان، مسعود؛ سجّادی، حمیرا؛ ستاره کریملو، افضلی، حسین؛ ملک شجاعی، پریسا؛ .0

 سال ،اجتماعی رفاه یفصلنامه، «سالمت بر ارزیابی اثرات های مدل مرور»(  31 )محمّدی، فرحناز 

 .3 -1، صص 11ی شماره دوازدهم،

ریزی در بررسی علل کاهش اثربخشی  های برنامه چالش»(  33 )زادگان، محمّدحسین  شریف .2

، صص 11و  13ی ، سال یازدهم، شمارهی اقتصاد کشاورزی و توسعهفصلنامه، «های توسعه در ایران طرح

 - 5.  

یند تغییر اجتماعی و اپردازی فر مفهوم» (333 )ول ر ،و اسلوتوگ رنکف ،؛ ونکلیارلیسشوتن، م .1

هنک بکر و فرنک : ویراستاران، المللی برآورد پیامدهای اجتماعی راهنمای بین ،«پیامدهای اجتماعی

 .شناسان جامعه: هادی جلیلی، تهران یترجمهونکلی، 

اوّل، ، سال ی محیط و توسعهفصلنامه، «ارزیابی اثرات اجتماعی»( 331 )گلدوز، ساناز  صنایع  .3

 . 1-30، صص  ی شماره

نفعان سازمانی و چگونگی مدیریّت بر ذی»( 330 )اسماعیل  پور، و حسن ، حسنطالیی ادصیّ .1

 .3 -3 ، صص 2 و  0 ی ، سال چهارم، شمارهی مدیریّت فردافصلنامه، «کسب رضایت آنان

 ،«اجتماعی صنعت نفت و گازارزیابی تأثیرات »( 332 )مجد، عبداهلل طالبیان، سیّد امیر و عمرانی .5 

 .   - 5 ، صص  ی ، سال اوّل، شمارهی مدیریّت منابع انسانی در صنعت نفتفصلنامه

ی صنعتی تحلیل تأثیر اجتماعی توسعه»( 331 )طالبیان، سیّد امیر؛ فاضلی، محمّد و دغاقله، عقیل  .  

  .10-00، صص 33ی ، شمارهی علوم اجتماعینامه ،«ی عسلویهمنطقه

: ی ارسطو سعید، تهران، ترجمهداری اثرات ـ ارزیابی اقتصادی های جنگل طرح( 331 )فائو  .  

 .انتشارات دانشگاه تهران
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نقش ساکنان نواحی روستایی و شهری در تعیین »(  33 )کی . و مکبث، مارک. ریچارد، اچفاستر،  .3 

، رشد آموزش جغرافیای علی خورشیددوست، ، ترجمه«محیطیی اقتصادی و زیستراهکارهای توسعه
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