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فصلنامــه علمــی و تخصصــی ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی
بــه عنــوان تنهــا نشــریه فعــال حــال حاضــر در زمینــه
مطالعــات ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی در کشــور وابســته

بــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهــاد
دانشــگاهی (مرکــز علمــی و تخصصــی ارزیابــی تاثیــرات
اجتماعــی) بــا هــدف کمــک بــه ارتقــاء ســطح علمــی فعــاالن
ایــن حــوزه ،انتقــال دانــش موجــود و حرکــت در راســتای
مدیریــت دانــش در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی،
ایجــاد ارتبــاط علمــی میــان پژوهشــگران و متخصصــان
ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی ،ایجــاد تعامــل بیــن رشــته ای
بــه عنــوان یکــی از ضرورت هــای مطالعــات ارزیابــی تاثیــرات،
ایجــاد تعامــل بیــن فعالیت هــای علمــی و فعالیت هــای
کاربــردی (پیونــد علــم و صنعــت) ،ایجــاد شــبکه اجتماعــی
میــان پژوهشــگران ،متخصصــان و عالقــه منــدان بــه ارزیابــی
تاثیــرات اجتماعــی ،آمادگــی خــود را جهــت دریافــت
و چــاپ مقــاالت در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی
سیاســت ها ،برنامه هــا ،طرح هــا و پروژه هــا اعالم نمــوده و از
پژوهشــگران ،متخصصــان ،کارشناســان و عالقمنــدان دعــوت
می نمایــد مقــاالت خــود را در قالــب شــرایط بیــان شــده
تدویــن و بــرای ایــن فصلنامــه از طریــق پایــگاه اینترنتــی
 siamag.ihss.ac.irارسال نمایند.

راهنمای تدوین مقاالت
فصلنامه ارزیابی تاثیرات اجتماعی
مطالب مورد پذیرش در فصلنامه را میتوان به چنددسته تقسیم نمود.
 .1مقاالت علمی حاصل از پژوهش
ایــن دســت از مقــاالت میتوانــد 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.
* مقاالتــی کــه بیــش از یــک نویســنده دارد ،نویســنده مســئول مشــخص و ترتیــب همــکاری
نویســندگان تعییــن شــود.
* مســئولیت صحــت مندرجــات مقالــه بــه عهــده نویســنده یا نویســندگان به طــور عموم و نویســنده
مســئول بهطــور خــاص اســت.
* مرکز نشریات پژوهشگاه در ویرایش مقاالت آزاد است.

نحوه ارائه مقاله:

* مقالــه علمــی  -تخصصــی شــامل عنــوان ،چکیــده مقالــه ،واژههــای کلیــدی ،مقدمــه ،ادبیــات
نظــری ،روش پژوهــش ،یافتههــا ،نتیجهگیــری ،منابــع و چکیــده انگلیســی اســت.
* چکیــده مقالــه شــرح مختصــر و جامعــی از محتــوای مقالــه شــامل بیــان مســئله ،هــدف ،ماهیت و
چگونگــی پژوهــش ،یافتههــای مهــم ،نتیجــه و بحــث اســت .تعــداد کلمات چکیــده بیــن 250ـ150
و واژههــای کلیــدی ( 5واژه) از کلــی بــه جزئــی مرتــب شــوند.
* مقدمه مقاله بیانگر مسئله پژوهش ،اهمیت و ضرورت و هدفهای پژوهش است.
* ادبیــات نظــری میتوانــد شــامل پیشــینه پژوهــش ،بســط مفاهیــم مرتبــط و بیــان نظریههــای
مرتبــط و بــه کار رفتــه در مقالــه باشــد.
* روش پژوهــش بیانگــر چگونگــی و فراینــد انجــام کار اســت .رویکــرد پژوهش ،روشهــای گردآوری
اطالعــات ،جامعــه آمــاری و روشهــای نمونه گیــری و...
* دادههــا و نتیجههــای بــه دســت آمــده بــه گونــهای منطقــی و مفیــد ارائــه شــود و بــه ایــن منظــور
میتــوان از دیگــر راههــای 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.
* فایلهای مقاله در دو قالب  Wordو  PDFتهیه و ارسال شود.
* قلم مطالب  B Nazaninو اندازه آن  13باشد.

نحوه تنظیم فایلهای ارسالی مقاله:

* مقاالت ارسالی بین  6000تا  8000واژه باشد.
* در ترکیبات ،فعلها یا کلمات چندجزئی فاصله بین حروف با نیمفاصله 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
پینوشــت انتهــای مقالــه آورده شــود.
* منحنیها ،شکلها و جدول  ها همراه با عناوین آن وسط چین و به ترتیب شمارهگذاری شود.
* عنوان منحنیها ،شکلها و جدولها در باالی آن و مآخذ آنها در پایین آنها ذکر شود.
* ارجاعــات متــن مقالــه داخــل کمــان و بــه ایــن شــیوه تهیــه شــود( :زرینکــوب .)35 :1377 ،شــیوه
ارجــاع بــه منابعــی کــه بیــش از دو نفــر نویســنده دارنــد نیــز بــه ایــن صــورت خواهــد بــود( :زریــن کــوب
و ناصــری .)25 :1393 ،در منابــع انگلیســی نیــز اینگونــه بیایــد (.)Jacson, 2019: 31
* 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.

 .2مالحظات نظری و روشی
ایــن نــوع از مقــاالت میتوانــد حاصــل مطالعــات اســنادی ،تحلیــل و یــا کشــف روشهــا ،فنــون و ابتکاراتــی
باشــد کــه یــک پژوهشــگردر فرآینــد انجــام مطالعــات مربوط بــه ارزیابــی تاثیــرات به آنها رســیده اســت و به
اشــتراکگذاری آن بــا ســایر پژوهشــگران و عالقهمنــدان بــه ایــن حــوزه میتوانــد بــر دانــش آنهــا بیفزایــد و
یــا در مــوارد مشــابه بــه آنهــا کمــک نمایــد .در ایــن نــوع مقــاالت محدودیــت تعــداد صفحــه وجــود نداشــته
و تنهــا رعایــت نــکات صوری(قلــم و انــدازه و )...کفایــت خواهــد نمــود.
 .3ترجمه
بــا توجــه بــه آنکــه یکــی از هدفهــای اصلــی فصلنامــه ترویــج مفاهیــم مرتبط بــا ارزیابــی تاثیــرات اجتماعی
و آشــنایی بــا آخریــن روشهــا و مالحظــات نظــری ایــن حــوزه از علــوم اجتماعی اســت ،نشــریه آمادگــی دارد تا
ترجمههــای صــورت گرفتــه از مقــاالت مرتبــط بــا حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعی را نیــز در فصلنامــه به چاپ
برســاند .مترجمــان گرامــی عــاوه بــر ارســال ترجمــه ،اصــل مقالــه را نیز بایــد بــرای فصلنامه ارســال نمایند.
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ارزیابی تأثیرات اجتماعی :مروری بر روش اتا در مالزی
محمدمجاهد حسن  /مترجم :علی حاتمی
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بــه نظــر میرســد تبــادل دانــش در حــوزه علــوم اجتماعــی بــا

وجــود اهمیــت فــراوان آن و تالشهــای صــورت گرفتــه از ســوی
متخصصــان ایــن حــوزه ،هنــوز بــه نقطــه بهینــه خــود نرســیده

اســت .از جملــه دالیــل آن وجــود مبانــی هستیشناســی،

معرفــت شناســی و روششناســی متنــوع و گاه در تقابــل
بــا یکدیگــر ،در حــوزه اجتماعــی بــوده و از ســوی دیگــر نیــز

وابســتگی مفاهیــم و روشهــای مــورد اســتفاده در ایــن علــم
بــه بســتر و فضــای اجتماعــی خــاص خــود (بــه جــز برخــی از
روشهــا ،فنــون و ابزارهــای مــورد توافــق بینالمللــی) دیگــر
دلیــل قابــل اشــاره اســت .ایــن ویژگــی علــوم اجتماعــی موجــب

شــده اســت بخشــی از دانــش حاصــل در یــک کشــور بــا

شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی خــاص خــود ،از کارایــی مناســب
بــرای ســایر متخصصــان ایــن حــوزه در ســایر نقــاط دیگــر ،کــم

کنــد .همیــن ویژگــی (وابســتگی بــه شــرایط و بســتر اجتماعــی)

پژوهشــگران و متخصصــان ایــن حــوزه را بــر آن وا مــیدارد
تــا پــس از دریافــت چهارچــوب کلــی روشــی و نظــری در یــک
حــوزه خــاص ،تــاش نماینــد تــا از ایــن اصــول و قوائدکلــی در
فضــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و ...کشــور بهــره بــرده تــا

از ایــن دانــش انباشــته اســتفاده کننــد و بتواننــد بــه مســائل و
مشــکالت موجــود در جامعــه خــود پاســخ گوینــد.

ورود و گســترش مفاهیــم مرتبط بــا ارزیابی تاثیــرات اجتماعی

نیــز از ایــن قائــده مســتثنی نبــوده و در پــی ورود و گســترش ایــن
مفهــوم بــه کشــور ،پژوهشــگران و متخصصــان در تــاش بودهانــد

تــا از ایــن حــوزه روشــی و نظــری در راســتای کاهــش مســائل و
مشــکالت اجتماعــی بــه ویــژه آنچــه یــک سیاســت ،برنامــه ،طرح

و یــا پــروژه میتوانــد بــر محیــط انســانی پیرامــون خــود ایجــاد
نمایــد ،بهــره برنــد .ایــن فرآینــد را میتــوان در رونــد شــکلگیری و
گســترش ایــن مفهــوم در کشــور نیــز مشــاهده نمــود .ترجمههــای

اولیــه در ایــن حــوزه (کــه البتــه همچنــان نیــز ادامــه دارد) موجــب
شــد تــا روششناســی ایــن حــوزه مطالعاتــی در پژوهشهــای

مرتبــط بــا توســعه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و بــه مــرور زمــان برخــی از فعــاالن تالشهایــی

بــرای تدویــن مقــاالت ،کتــب و محتواهــای مرتبــط ،بــا توجــه بــه ویژگیهــا و شــرایط خــاص

ایــران و یــا یــک حــوزه جغرافیایــی محلــی ،انجــام دهنــد.

آنچــه در ایــن بیــن دارای اهمیــت اســت تبــادل دانــش بــه دســت آمــده در ایــن حــوزه

در میــان پژوهشــگران ،متخصصــان و فعــاالن حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی اســت.
بهرهگیــری از روشهــا ،فنــون و ابزارهــای ایــن حــوزه مطالعاتــی در پژوهشهــای مشــخص،

اگرچــه میتوانــد بــه بهرهمنــدی جامعــه محلــی از پروژههــا و طر حهــای توســعهای کمــک
نمایــد و تالشــی باشــد در راســتای بهرهمنــدی حداکثــری ذینفعــان ،ارتقــاء ســطح کیفیــت

ـش حاصــل از
زندگــی و کاســتن از پیامدهــای منفــی طــرح ،امــا محــدود شــدن ایــن دانـ ِ
تجربــه بــه گــروه پژوهــش و ســهیم نشــدن ســایر متخصصــان از یافتههــا و تحلیلهــای

صــورت گرفتــه ،از اثربخشــی و کارایــی ایــن حــوزه خواهــد کاســت.

بیشــک دســتیابی بــه روشهــا و فنــون کاربــردی توســط پژوهشــگران فعــال در ایــن

حــوزه بــه صــورت مقطعــی و مــوردی ،میتوانــد بــه تاثیرگــذاری ایــن مطالعــات کمــک

شــایان توجهــی نمایــد ،امــا آنچــه بــا اهمیتتــر اســت طــرح ایــن مســائل در بســتری

علمــی و نگاهــی کارشناســی بــه منظــور نقــد و ارزیابــی ایــن یافتههــا بــا هــدف ارتقــاء
فصلنامه علمی  -تخصصی

کیفیــت آن خواهــد بــود کــه ایــن مهــم بــا انعــکاس ایــن دانــش بــه دســت آمــده در
تولیــدات علمــی همچــون کتــاب و مقالــه میســر خواهــد شــد.

همــکاران فصلنامــه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی نیز بــا همین هــدف ،در تالشــی همهجانبه

روزگار را ســپری کــرده و گمــان میکننــد بــا ایــن کار بتواننــد بــه تبــادل دانــش در ایــن حــوزه
کمــک نماینــد .از ایــن روی ،در شــمارههای پیشــین (و همچنیــن شــماره فعلــی) نخســت

مقاالتــی منتشــر شــده اســت کــه حاصــل فعالیــت پژوهشــگران ایــن حــوزه در یــک طــرح و

ارزیابی تاثیرات اجتماعی

یــا پــروژهای خــاص بــوده و نتایــج ایــن پژوهشهــا بــا ســایر فعــاالن ایــن حــوزه بــه اشــتراک

گذاشــته شــده اســت .بخــش دوم فصلنامــه نیــز بــا ارائــه ترجمههایــی از مقــاالت مرتبــط
بــا حــوزه اتــا در تــاش اســت ارتبــاط دانــش موجــود در کشــور بــا دانــش و نوآوریهــای

رو بــه گســترش جهانــی را حفــظ نمایــد و آنچــه در دیگــر کشــورها در حــال اجــرا اســت ،در
اختیــار پژوهشــگران داخلــی نیــز قــرار گیــرد .در بخــش ســوم فصلنامــه نیــز همچنــان گفتگــو

دوره اول

بــا متخصصــان ،صاحبنظــران و فعــاالن ایــن حــوزه ادامــه داشــته تــا بــه تبــادل نظــر میــان

آنهــا و ســایر فعــاالن اتــا منجــر گــردد .در پایــان نیــز خالصــه یکــی از کتابهــای منتشــر

شماره پنجم

شــده در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی آمــده اســت تــا خواننــده بتوانــد بــا مــرور آن از
محتــوای کلــی اثــر باخبــر و عالقهمنــدی وی بــه مطالعــه اصــل کتــاب بیشــتر گــردد.

آنچــه پیـشروی شــما اســت نتیجــه ایــن تفکــر و امیــد بــه گســترش ایــن مفهــوم (اتــا)

زمستان 1399

در بدنــه حاکمیتــی ،دولتــی و عمومــی جامعــه بــوده کــه بــدون همراهــی پژوهشــگران و
متخصصــان ایــن حــوزه ره بــه جایــی نخواهــد بــرد .از همیــن روی همچــون گذشــته از تمامی

متخصصــان ،پژوهشــگران ،فعــاالن و عالقهمنــدان بــه حــوزه اتــا خواهشــمند اســت همراهــی

و همــکاری خــود را بــا ایــن فصلنامــه ادامــه داده تــا هدفهــای اشــاره شــده ،محقــق گــردد.
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چکیده

معاونــت حملونقــل و ترافیــک منطقــۀ  12شــهرداری تهــران بــا هــدف افزایش ایمنــی خیابان
مولــوی و ســاماندهی حملونقــل عمومــی ،طــرح انتقــال خــط  BRTمولــوي از ضلــع جنــوب
بــه وســط خيابــان را ارائــه داده اســت .ایــن مقالــه میکوشــد تــا ضمن بررســی نیازهــا ،وضعیت
و دیدگاههــای ذینفعــان خیابــان مولــوی ،پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگــی انتقــال ایــن خــط
را بــر زیســت اجتماعــی خیابــان مولــوی بررســی کنــد .روششناســی اصلــی ایــن پژوهــش بــر
اســاس رویکــرد کیفــی و روش پدیدارشناســی و بــا اســتفاده از فــن مصاحبــۀ عمیــق و فوکــوس
گــروپ انجــام گرفتــه اســت .در ایــن راســتا بــا تکیه بــر چارچــوب نظــری زیسـتپذیری برخی
از مفاهیــم چــون پایــداری ،حملونقــل پایــدار ،کیفیــت زندگــی و ایمنــی در نظــر گرفته شــده
اســت .یافتههــا بیانگــر ایــن اســت کــه انتقــال خــط  BRTمولــوی میتوانــد ایمنــی خیابــان
ن حــال تحقــق ایــن امــر نیازمند همــکاری بــاالی ســازمانی پلیس
را افزایــش دهــد؛ امــا در عیـ 
راهــور در ایــن خیابــان اســت .از ســوی دیگــر هرچنــد دوطرفـ ه شــدن خیابــان نیــز بخشــی از
مطالبــات اجتماعــی و اقتصــادی کســبه و ســاکنان ایــن خیابــان و محــات هرنــدی و تختــی را
تأمیــن میکنــد ،میتوانــد میــزان تقاضــا بــرای تــردد و ترافیــک را در خیابــان مولــوی افزایــش
دهد.
واژههــای کلیــدی :زیس ـتپذیری شــهری ،حملونقــل پایــدار ،پدیدارشناســی ،ارزیابــی
تأثیرات اجتماعی(اتا) و خیابان مولوی.

1-Bus Rapid Transit
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مقدمه
متخصصــان حملونقــل و طراحــان شــهری در تمــام دنیــا در حــال آزمایــش
راهحلهــای جدیــد بــرای حــل مســئلۀ ترافیــک هســتند .نگرانــی دربــاره ترافیــک و
محیطزیســت منجــر بــه آزمایــش دوبــارۀ سیســتمهای ارتباطــی موجــود و پذیــرش
انــواع جدیــد آن شــده اســت .آلســوپ 1معتقــد اســت کــه بی.آر.تــی ،یکــی از راههــای
بســیار کــم هزینــه بــرای ایــن تحــول بــا کیفیــت بــاال و کارآمــد اســت .پیشــرفت در
فنــاوری جدیــد مثــل وســایل پاکیــزه ،وســایل بــا ســطح کیفــی باالتــر و هدایــت
مکانیکــی و الکترونیکــی BRT ،را راهحلــی جــذاب بــرای مســافران و مســئوالن معرفی
کــرده اســت (کردنائیــچ و مختــاری موغــاری .) 60 :1390،از ایـنرو خطــوط اتوبوسرانــی
لونقــل عمومــي و
تنــدرو نهتنهــا نقــش مهمــي در افزایــش کارآیــی سيســتم حم 
كاهــش ترافيــك دارنــد ،بلکــه بــا جداســازی مســیر تــردد مســافران و اتوبوسهــا،
2
دسترســی و ایمنــی در خیابانهــا را افزایــش میدهنــد .چنانکــه «تیــواری و جیــن
( ،)2012مطالعـهای بــرای ارائــۀ شــاخص در برگیرنــدۀ تغییــرات دسترســی و ایمنــی
شــبکه در اثــر اجــرای پروژههــای حملونقلــی انجــام دادهانــد .آنهــا ادعــا میکننــد
کــه اجــرای یــک پــروژۀ مرتبــط بــا حملونقــل بــر تأثیــر متقابــل ســفر ،جریــان و
ســرعت حرکــت اثــر میگــذارد .پیش از ایــن مطالعات هیدالگــو و پای 3در ســال2009
در بررســی شــاخصهای ســنتی و جدیــد ایمنــی ،نشــان داد کــه احــداث اتوبوسهای
تنــدرو ،میــزان ایمنــی معبــر را تــا حــد خوبــی بهبــود میبخشــد» (اکبــری و مرتضــوی،
.)23-22 :1396
()1
خیابــان مولــوی در شــهر تهــران بـ ه عنــوان شــریان درجــۀ دو منطقــۀ  12تهــران ،
دارای خــط تنــدروی شــمارۀ  2و  29ایســتگاه اســت .ایــن خــط ،پایانــۀ آزادی را بــه پایانۀ
خــاوران متصــل میکنــد .در واقــع ایــن ســامانۀ تنــدرو ،غــرب تهــران را بــه جنــوب
شــرق آن متصــل میکنــد .شــهرداری منطقــۀ  12درصــدد ایزولهســازی خیابــان مولوی
بــا انتقــال خــط  BRTمولــوی از ضلــع جنــوب بــه وســط خیابــان و دو طرفــه کــردن
خیابــان اســت .ایســتگاههای واقــع در خیابــان مولــوی در محــدودۀ اقــدام در منطقــۀ
 12شــهرداری تهــران شــامل ایســتگاههای میــدان قیــام ،چهــارراه مولــوی ،ســعادت،
خیــام (محمدیــۀ ســابق) ،وحــدت اســامی ،ولیعصــر و میــدان رازی اســت .طــرح مورد
مطالعــه در دو ناحیــۀ  3و  4منطقــۀ  12واقــع شــده اســت و محــات بــازار ،ســنگلج،
هرنــدی و تختــی را در برمیگیــرد .تصویــر شــمارۀ  ،1خطــوط واقــع در محــدودۀ اقــدام
در خیابــان مولــوی و تصویــر شــمارۀ  ،2موقعیــت خیابــان مولــوی نســبت بــه دو ناحیــۀ
 3و  4منطقــه و نیــز محلههــای ایــن نواحــی را نشــان داده اســت.
1- Allsop
2- Tiwari & Jain
3- Hildago & Pai

شکل  :1خطوط واقع در محدودۀ اقدام در خیابان مولوی

یکــی از مهمتریــن مســائل در خــط  BRTمولــوی کــه موجــب نگرانــی مدیــران
شــهری منطقــۀ  12شــده اســت ،نبــود ایمنی جانــی و روانی مســافران ،عابــران پیاده و
نیــز گروههــای دیگــر چــون موتورســواران و باربرهــای چرخــی اســت .یکــی از عواملی
کــه جــان مســافران را تهدیــد میکنــد ،تصــادف بــا موتورســواران و خودروهــای
شــخصی اســت .از ســوی دیگــر باربرهــا نیــز بــه دلیــل داشــتن حجــم بــار ســنگین
و حرکــت ســنگینی کــه در خیابــان دارنــد ،احتمــال تصــادف آنهــا بــا موتورســواران،
عابــران و مســافران را بیشــتر میکنــد .در مجمــوع ایمنــی جانــی انســانها در ایــن
خیابــان ،مهمتریــن مســئلهای اســت کــه میتــوان متناســب بــا موقعیــت اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی هــر کــدام از گروههــای ذینفــع و نیــز بنــا بــر الزامــات مدیریــت
شــهری ،ایمنــی را در ایــن خیابــان تأمیــن کــرد.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی انتقال مسیر ویژه اتوبوسهای تندرو ( )BRTدر خیابان مولوی

شکل  :2موقعیت ناحیۀ  3و  4در منطقۀ  12شهرداری تهران
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در ایــن میــان ســهم منطقــۀ  12در ناایمنــی خیابانهــای تهــران در ایجــاد
تصادفــات در ایــن پژوهــش قابــل توجــه اســت؛ چنانکــه آمــار تصادفــات فوتــی
منطقــۀ  12شــهرداری تهــران در ســال  ،1396چهــار نفــر بــوده اســت (معاونــت و
ســازمان حملونقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران .)58 :1397 ،طبــق ایــن آمــار ،تصادفــات
جرحــی در منطقــه 132 ،مــورد و آمــار تصادفــات خســارتی 157 ،مــورد بــوده اســت.
در مجمــوع تعــداد کل تصادفــات ثبتشــده در منطقــه 293 ،مــورد اســت .هرچنــد
تعــداد فوتیهــا در دیگــر مناطــق تهــران بیشــتر از ایــن رقــم بوده اســت ،مســئلۀ مهم،
تراکــم ایــن تصادفــات و فوتیهــا در خیابــان مولــوی اســت کــه ضــرورت بازبینــی و
ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی خــط ویــژۀ  BRTمولــوی و نــوع مناســبات و
ســاختار خیابــان مولــوی را در منطقــه و تهــران بیشــتر میکنــد.
ی کــه خیابــان مولــوی بــا عــرض کمــی کــه دارد ،در حــال حاضــر یکــی
از آنجایـ 
از پرترددتریــن خیابانهــای تهــران اســت کــه در آن همــه نــوع وســیلۀ نقلیــه چــون
اتوبــوس تنــدرو ،موتورســیکلت ،سـهچرخه ،وانــت ،کامیونــت و ماشــینهای شــخصی
در حــال تــردد اســت ،امنیــت جــان مســافران و عابــران و حرکــت نامنظــم این وســایل
کــه منجــر بــه ترافیــک و شــلوغی خیابــان میگــردد ،از مهمتریــن نــکات ضــروری در
پرداختــن مدیریــت شــهری بــه ایــن خیابــان اســت.
مهمتريــن اهــداف اولیــه در انتقــال خــط  BRTمولــوی بــه وســط خیابــان ،افزایــش
ایمنــی ،توســعۀ حملونقــل عمومــی و تشــويق مــردم در اســتفاده بيشــتر از وســائل
حملونقــل عمومــي و بهبــود خدمــات شــهري و سيســتم حملونقــل در شــهر تهــران
اســت .مطالعــۀ اســناد پشــتیبان در رابطــه بــا حملونقل منطقۀ  12و شــهر تهــران ،بیانگر
ایــن اســت کــه تأمیــن ایمنــی و تــردد عمومــی ،یکــی از مهمتریــن دغدغههــای مدیریت
منطقـ ه اســت و در ایــن رابطــه نیــز توســعه و کارآمــدی شــبکههای حملونقــل عمومــی
بهویــژه اتوبــوس و متــرو در اولویــت اقدامــات توســعهای شــهرداری منطقــه قــرار دارد.
میتــوان گفــت کــه ایــن خــط و ایــن خیابــان بــه عنــوان محــل برقــراری تعامالت
نیروهــای انســانی و مواجهــه ارزشهــای اجتماعــی و فرهنگــی و همچنیــن بــه عنــوان
مســیر حرکــت و جابهجایــی کاال ،خدمــات و وســایل موتــوری ،دارای پیامدهــای
مثبــت و منفــی در ســطح منطقــه و شــهر اســت.
ایــن پژوهــش ضمــن بررســی وضعیــت موجــود ایــن خیابــان و ایــن خــط ،درصدد
بررســی اثــرات اجتماعــی و فرهنگــی ایــن خــط بــر اجتمــاع شــهری ایــن منطقــه و
ذینفعــان متأثــر از آن اســت .بنابرایــن ایــن پرســش اصلــی مطرح میشــود کــه اثرات
اجتماعــی و فرهنگــی جابهجایــی خــط  BRTمولــوی بــه وســط خیابــان کدامنــد؟

اســتفاده از نظریــه در مطالعــات اتــاف (ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی) نباید ما
را محــدود بــه مفاهیــم و رویکــرد نظــری خــاص کنــد ،زیــرا ماهیــت اتــاف ،اکتشــافی و
بــه دنبــال بررســی شــرایط موجــود و زیســت ذینفعــان در اثرگــذاری و اثرپذیــری از
اقــدام مداخل ـهای اســت .بنابرایــن ادبیــات نظــری نیــز تنهــا بهعنــوان دس ـتمایهای
بــرای شناســایی مفاهیــم حســاس مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در واقــع بــا تکیــه بــر
ســنت حساسســازی میتــوان «بــا نزدیــک شــدن بــه دنیــای اجتماعــی کشــف کــرد
کــه پدیدههــای اجتماعــی ،چــه ویژگیهــا و وجــوه اشــتراکی دارنــد» (بلیکــی:1384 ،
 .)179در واقــع تحلیــل و ارزیابــی نتایــج ایــن طــرح ،نهتنهــا بــا بهرهگیــری از مفاهیــم
حســاس صــورت میگیــرد ،بلکــه همــگام بــا جمـعآوری دادههــا ،مطالعــات اکتشــافی
و تطبیقــی ،مفاهیــم مــورد نظــر ایــن پــروژه نیــز بــه دســت خواهــد آمــد و ارزیابــی
مفاهیم مســتخرج میدانی
تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی ایــن طــرح با تکیــه بر همیــن
ِ
صورت میگیرد.
یکــی از رویکردهــای پژوهشــی ایــن تحقیــق ،زیسـتپذیری شــهری در منطقــۀ
 12و شــهر تهــران اســت .ایــن مفهــوم از جدیدتریــن مفاهیــم مطرحشــده در ارتبــاط
بــا برنامهریــزی شــهری اســت کــه میتوانــد در یکــی از اولویتهــای مدیریــت
شــهری بهویــژه در انتقــال خــط  BRTمولــوی ،زیســتپذیری ،دســترسپذیری،
انعطافپذیــری و ایمنــی منطقــۀ  12و شــهر تهــران را مــورد بررســی قــرار دهــد .از
ی کــه تجربــۀ زیســت ذینفعــان دربــاره ایــن اقــدام مداخلـهای اهمیــت باالیــی
آنجایـ 
دارد ،زیسـتپذیری در منطقــه و خیابــان مولــوی ،از مفاهیــم حســاس ایــن پژوهــش
اســت کــه در رابطــه بــا زیســت اجتماعــی ذینفعــان بررســی میشــود .در واقــع
ِ
ـناخت موقعیت
هــدف از موقعیتــی دیــدن مفهــوم زیسـتپذیری ،پایبنــدی بــه امــر شـ
و رفتارهــای اجتماعــی ذینفعــان و گروههــای مختلــف خیابــان مولــوی اســت کــه
انتقــال ایــن خــط بــر زیســت اجتماعــی و عملکــرد آنهــا تأثیــر میگــذارد .بنابرایــن
بــا در نظــر گرفتــن ایــن مهــم کــه زیسـتپذیری بــرای چــه کســانی مطــرح اســت،
میتــوان بــه طراحــی و مدیریــت شــهر زیســتپذیر در شــهر تهــران و منطقــه و
خیابــان مولــوی پرداخــت.
«هــر چنــد در مجمــوع ،زیسـتپذیری یــک مفهــوم کلــی اســت کــه بــا تعــدادی
از مفاهیــم و اصطالحــات دیگــر ماننــد پایــداری ،کیفیــت زندگــی و کیفیــت مــکان و
اجتماعــات ســالم در ارتبــاط اســت ،زیس ـتپذیری اشــاره بــه روابــط بیــن تعــداد و
ســاختار جمعیــت و شــیوۀ زندگــی ســاکنان و ســطح خدمــات ،اقتصاد محلــی و مکان
فیزیکــی دارد .از نظــر مدنــی ،زیس ـتپذیری را میتــوان بــه عنــوان تجربــۀ کیفیــت
زندگــی تعریــف کــرد» (قنبــری و دیگــران.)130 :1395 ،
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محققــان بیــان میدارنــد کــه پایــداری مبتنــی بــر ســه رکــن «اقتصــاد ،عدالــت
و محیــط» اســت و قابلیــت زنــده مانــدن را میتــوان بــه عنــوان یــک مؤلفــه مهــم
پایــداری درک کــرد (ر.ک .)Ahmed, 2019 :از ایـنرو میتــوان گفــت مفهــوم پایــداری
بــه ترکیــب ابعــاد اجتماعــی ،اقتصــادی و محیطــی میپــردازد ،در حالــیکــه مطالعات
زیســتپذیری بــه عوامــل اجتماعــی بیشــتر از عوامــل اقتصــادی و محیطزیســت
اهمیــت میدهــد .بــا توجــه بــه رابطــه میــان زیســتپذیری و پایــداری میتــوان
گفــت کــه «یــک روی ســکه زیسـتپذیری ،پایــداری اکولوژیــک و روی دیگــر آن ،ابزار
معیشــت اســت .از طــرف دیگــر اگــر کیفیــت زندگــی معــادل زیسـتپذیری اســت،
توانایــی تقویــت ایــن کیفیــت را میتــوان پایــداری نامیــد» (بندرآبــاد.)103 :1390 ،
دربــاره رابطــۀ میــان پایــداری و زیسـتپذیری میتــوان گفــت کــه پایــداری عموماً
بــه تعــادل اهــداف محیطزیســتی ،اقتصــادی و اجتماعی اشــاره میکند ،زیسـتپذیری
نیــز زیرمجموعــۀ اهــداف پایــداری اســت کــه به طــور مســتقیم روی افراد اجتمــاع تأثیر
میگــذارد و شــامل توســعۀ اقتصــاد محلــی ،کیفیــت زندگــی محیطزیســتی ،عدالــت،
دسترســی ،ایمنــی و ســامت عمومــی و انســجام اجتماعــی اســت .پایــداری بــر ماهیت
یکپارچــۀ فعالیتهــای انســان و تصمیمــات هماهنــگ در بیــن بخشهــا و گروههــای
مختلــف تأکیــد میکنــد (حاتمینــژاد و دیگــران.)42 :1396 ،
گــزارش براتلنــد )2( 1دربــاره «توســعۀ پایــدار » 2کــه در ســال  1987میــادی ارائــه
شــده اســت ،توســعۀ پایــدار را بــه عنــوان توســعهای کــه نیازهــای حــال حاضــر را
بــدون بــه خطــر انداختــن ایــن امــکان کــه نسـلهای آینــده بتواننــد نیازهــای خــود
را بــرآورده ســازند ،تعریــف کــرده اســت .ایــن تعریــف را میتــوان بــا کمتریــن تغییــر
بــه توســعۀ پایــدا ِر حملونقــل نیــز بســط داد کــه میتوانــد بــه صــورت حملونقلــی
کــه «نیازهــای فعلــی حملونقــل و جابهجایــی را بــدون بــه خطــر انداختــن ایــن
امــکان کــه نسـلهای آینــده بتواننــد نیازهای خــود را بــرآورده ســازند» تعریــف گردد.
دیلــی 3نیــز در ایــن راســتا مفهــوم توســعۀ پایــدار را تعریــف مینمایــد .او پارامترهایــی
را بــرای پایــداری هــر بخــش تشــریح مینمایــد .از نظــر او ،حملونقــل پایــدار اســت،
اگــر ســه شــرط زیــر را بــرآورده ســازد:
 .1ســطحی کــه حملونقــل از منابــع تجدیدپذیــر اســتفاده مینمایــد ،از ســطح تولیــد
مجــدد ایــن منابــع تجــاوز ننماید.
 .2ســطحی کــه حملونقــل از منابــع غیــر قابــل تجدیــد اســتفاده مینمایــد ،از
ســطحی کــه جایگزینهــای تجدیدپذیــر ســازگار بــا محیطزیســت را میتــوان
توســعه داد ،تجــاوز ننمایــد.
1- Brundland
2- Sustainable Development
3- Daly
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 .3ســطح انتشــار آلودگــی حملونقــل از ظرفیــت پذیــرش آلودگــی محیطزیســت
تجــاوز ننمایــد (بلیــک.)18-17 :1395 ،
مرکــز حملونقــل پایــدار در کانــادا بیــان مــیدارد کــه سیســتم حملونقــل
پایــدار ،سیســتمی اســت کــه:
 مقــرون بــه صرفــه اســت؛ بــه شــیوۀ مطلوبــی فعالیــت مینمایــد؛ امــکان انتخــاببوجــوش حمایــت
طریقــۀ حملونقــل را فراهــم میســازد و از اقتصــادی پــر جن 
میکند.
 میــزان انتشــار گازهــای گلخانـهای و تولیــد پســماند را درون محــدودۀ قابلیــت کرۀزمیــن در جــذب آنهــا محــدود مینمایــد .میــزان مصــرف از منابــع غیــر قابــل تجدیــد
را بــه حداقــل میرســاند .اجــزای خــود را بازیافــت کــرده ،مــورد اســتفادۀ مجــدد قــرار
میدهــد و اســتفاده از زمیــن و ســروصدای تولیدشــده را بــه حداقــل میرســاند
(همان.)20 :
بانک جهانی حملونقل پایدار را در قالب سه رکن بیان میکند:
 پایــداری اقتصــادی و مالــی :اســتفاده و حفــظ ســرمایهها بــه طــور مؤثــر و صحیــحصورت گیرد.
 پایــداری محیطــی و اکولوژیکــی :اثــرات بیرونــی حملونقــل همچــون مصــرفانرژی ،انتشار آالیندهها ،هنگام تصمیمگیری به طور کامل مورد توجه گیرد.
 پایــداری اجتماعــی :منافــع حملونقــل در دســترس همــۀ اقشــار جامعــه قــرار گیرد(ر.ک :پوراشکا و دیگران.)1393 ،
ایمنــی نیــز یکــی از مفاهیــم مهــم در زیسـتپذیری شــهری اســت ،امــا در اینجــا
بحــث ایمنــی فراتــر از دیــدگا ه موضوعــی اســت .بــا توجــه به اینکــه شــهرداری منطقۀ
 12تهــران بــا افزایــش میــزان تصادفــات در خیابــان مولــوی ،بحــث ایمنــی را در ایــن
خیابــان مطــرح کــرده اســت ،در اینجــا ایمنــی از دو بعــد «موضوعــی» و «فــردی» مــورد
بررســی قــرار میگیــرد« .در دیــدگاه موضوعــی ،ایمنــی جــاده بــا توجــه بــه آمــار
فراوانــی و شــدت تصادفــات تعریــف میگــردد .ایــن دیــدگاه ،مســتقل از احســاس
شــخص اســتفادهکننده نســبت بــه میــزان ایمنــی جــاده اســت؛ در حالــیکــه از
دیــدگاه فــردی ،بــه ایمنــی جــاده از دیــد اشــخاص اســتفادهکننده از مســیر توجــه
میشــود» (افنــدیزاده و کمالــی.)6 :1397 ،
معیــار ســنجش ایمنــی در دیــدگاه موضوعــی ،فراوانــی و شــدت تصادفــات اســت،
امــا میــزان ایمنــی جــادهای از نــگاه اســتفادهکنندگان مختلــف ،متفــاوت اســت (ر.ک:
افنــدیزاده و کمالــی .)1397 ،همانطــوری کــه در زیسـتپذیری نیــز احســاس ایمنــی
در افــراد مهــم اســت ،ایــن احســاس میتوانــد در افــراد بــا توجــه بــه برداش ـتها،
ارزشهــا و خواســتههای مختلــف متفــاوت باشــد (Ahmed, 2019: 167).ایمنــی در
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ایــن پژوهــش فراتــر از ســطح موضوعــی و آمــار و تصادفــات ،بــه بررســی برداشــت و
تصــور ذینفعــان از ایمنــی نیــز میپــردازد.
از نظــر پارکــر و مــور ، 1کیفیــت زندگــی مفهومــی اســت کــه برای ترســیم توســعۀ
رفــاه جامعــه بــه کار مـیرود .بــه عبــارت دیگــر ایــن مفهــوم منعکسکننــدۀ شــرایط
زندگــی و رفــاه افــراد اســت .در واقــع کیفیــت زندگی ،ترویــج و توســعۀ مفاهیم کیفیت
محیــط زندگــی مــردم اســت تــا بهتریــن شــیوههای زیســتی بــرای آنهــا فراهم شــود.
بنابرایــن هــدف غایــی مطالعــۀ کیفیــت زندگــی و کاربــرد متعاقــب آن برای این اســت
کــه مــردم قــادر بــه داشــتن یــک زندگــی بــا کیفیــت بــاال باشــند ،بــه طــوری کــه این
زندگــی هــم هدفمنــد و هــم لذتبخــش باشــد (دامنبــاغ و دیگــران.)3 :1394 ،
در مجمــوع میتــوان گفــت کــه کیفیــت زندگــی شــهری ،تالشــی جهــت افزایش
رفــاه عینــی و فراهــم آوردن خدمــات شــهری مناســب اســت کــه بــه طــور ذهنــی،
رضایــت شــهروندان را از خدمــات و مدیریــت شــهری جلــب میکنــد .بــه عــاوه
کیفیــت زندگــی بــه دنبــال ایــن اســت کــه در چارچــوب توســعۀ پایــدار ،خدمــات و
رفــاه عمومــی را بــرای همــگان ،حتــی نسـلهای آتــی شــهروندان تأمیــن نمایــد .در
ایــن صــورت میتــوان گفــت بــا افزایــش کیفیــت زندگــی در شــهر ،شــرایط کالبــدی،
اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی در جهــت توانمندســازی شــهروندان نیــز مهیــا و
حاصــل میشــود .در ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی انتقال خــط  BRTمولوی،
افزایــش ایمنــی شــهروندان ،دسترســی بــه خدمــات شــهری و توســعۀ حملونقــل
میتوانــد بیانگــر توجــه بــه کیفیــت زندگی شــهروندان شــهر تهران باشــد .در راســتای
افزایــش کیفیــت زندگــی شــهری ،مفهــوم عدالــت اجتماعــی ،رضایتمنــدی و تأمیــن
نیازهــای گروههــا و اقشــار جامعــه نیــز مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
از نظــر دیویــد هــاروی ،عدالــت اجتماعــی در شــهر بایــد بــه گونـهای باشــد کــه
نیازهــای جمعیتــی را پاســخ دهــد؛ تخصیــص منطقـهای منابــع را بــه گونـهای هدایت
کنــد کــه افــراد بــا کمتریــن شــکاف و اعتــراض نســبت بــه اســتحقاق حقــوق خــود
مواجــه باشــند و در یــک کالم عدالــت اجتماعــی یعنــی توزیــع عادالنــه بــا روشهــای
عادالنــه (ســرور و دیگــران .)411 :1395 ،رضایتمنــدی نیــز احســاس مثبتــی اســت کــه
در فــرد پــس از اســتفاده از کاال یــا دریافــت خدمــات ایجــاد میشــود .احســاس مــورد
نظــر از تقابــل انتظــارات دریافتکننــده و عملکــرد عرضهکننــده بــه وجــود میآیــد
(دامنبــاغ و دیگــران.)13 :1394 ،
در ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی انتقــال خــط  BRTمولوی ،بــا گروههای
ذینفــع متفاوتــی مواجــه خواهیــم بــود کــه هــر کــدام دارای نیازهای شــهری متفاوت
هســتند .در راســتای مفهــوم زیسـتپذیری ،عدالــت اجتماعــی و رضایتمنــدی ،ایــن
1- Parker & Moor

پژوهــش درصــدد شــناخت ماهیــت ،نــوع و شــدت نیازهــای ایــن گروههــا اســت تــا
جهــت تأمیــن عدالــت اجتماعــی و رضایتمنــدی در برنامههــای توســعهای شــهرداری
منطقــۀ  ،12برنامههایــی ارائــه شــود.
اصطــاح زیس ـتپذیری عمیقتــر از آن اســت کــه تنهــا در قالــب کیفیــت زندگــی
و یــا اســتانداردهای زندگــی خــوب تعریــف شــود؛ بهویــژه دربــاره شــهر تهــران و
منطقــۀ  12کــه مجموعــهای از روابــط بــه هــم پیوســته شــامل خدماتــی چــون
حملونقــل ،بــازار و پویایــی اقتصــادی و بناهــای تاریخــی و فرهنگــی و نیــز رفتارهــای
ترافیکــی و اجتماعــی اســت .در واقــع زیسـتپذیری ،یکــی از جنبههــای مهــم بــرای
ارتقــای کیفیــت زندگــی ســاکنان اســت کــه محیــط شــهری را بــه زندگــی اجتماعــی
و فرهنگــی نیــز پیونــد میدهــد .از ای ـنرو نهتنهــا ظرفیتهــای خیابــان مولــوی و
زیســت گروههــای ذینفــع در ایــن خیابــان میتوانــد ســطحی از زیس ـتپذیری را
نمایــان ســازد ،بلکــه تغییــرات حاصــل از اقدامــات شــهری میتوانــد در ارتقــای
زیستپذیری شهری ،عدالت ،ایمنی و رضایت شهروندان نیز اثرگذار باشد.
در مجمــوع میتــوان گفــت کــه شــهرهای زیسـتپذیر ،شــهرهای موفقی هســتند
کــه نهتنهــا کیفیــت زندگــی در آنجا باالســت ،بلکــه در راســتای پایــداری و حملونقل
پایــدار حرکــت میکننــد کــه ســطحی از عدالــت اجتماعــی و رضایتمنــدی را در میان
شــهروندان خــود ایجــاد میکنند.
بــا توجــه بــه طــرح پژوهــش ،کــه توســعه و بهبــود حملونقــل شــهری و افزایــش
ایمنــی در جابهجایــی شــهروندان در خیابــان مولــوی مطــرح اســت ،ایــن طــرح
میتوانــد شــاخصهایی چــون عدالــت و دسترســیپذیری ،ایمنــی ،رضایتمنــدی،
حملونقــل پایــدار و توزیــع همگانــی خدمــات شــهری ،آلودگــی صوتــی و محیطــی
را در شــهر تهــران بهویــژه منطقــۀ  12تهــران تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
الزم بــه ذکــر اســت از آنجایــی کــه روش تحقیــق ایــن پژوهــش بــر اســاس رویکرد
کیفــی و روش پدیدارشناســی اســت ،نمیتــوان چارچــوب مفهومــی را کــه بیانگــر
روابــط متغیرهــا اســت ،بــه واقعیــت تحمیــل کــرد .از ایـنرو چارچــوب مفهومــی تنها
بــرای درک بهتــر موقعیــت مــورد نظــر ترســیم شــده اســت و ایــن تحقیــق بــه دنبــال
کشــف پیامدهایــی اســت کــه بــا اقــدام مداخل ـهای میتوانــد در زیســت اجتماعــی
ذینفعــان تأثیرگــذار باشــد .در ادامــه ،مــدل مفهومــی تحقیق کــه برآمــده از مطالعات
اکتشــافی و مــرور ادبیــات اســت ،در نمــودار زیــر نشــان داده شــده اســت.
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روش پژوهش

روششناســی ایــن پژوهــش بــر اســاس رویکــرد کیفــی و روش پدیدارشناســی اســت.
رویکــرد کیفــی ایــن پژوهــش ،رویکــردی انســانگرا اســت و گروههــای ذینفــع را
در ارتبــاط بــا مجموعـهای از عناصــر زمینـهای مــورد بررســی قــرار میدهــد .در واقــع
یکــی از ویژگیهــای ایــن رویکــرد ،وابســتگی آن بــه بســتر و زمینههــای اجتماعــی
و تجربۀ زیستی افرادی است که در این زمینهها قرار گرفتهاند.
تحقیــق پدیدارشــناختی بــه دنبــال تجربــۀ زیســته 1پدیــدۀ خــاص اســت و هــدف
کاوش تجربه به منظور بیرون کشــیدن ماهیت پنهان پدیده اســت (ر.ک.) Giles, 2009 :
بنابرایــن ایــن روش بهماننــد چراخــی اســت تــا تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی انتقــال
خــط  BRTو احــداث خــط ویــژه را بــه عنــوان یــک پدیــده خــاص در تجربــۀ زیســته
افــراد مــورد مطالعــه قــرار دهــد تــا درک بیشــتری از ماهیــت پنهــان اجتماعــی و
تعاملــی ایــن پدیــده کســب کنــد.
در مطالعــات پدیدارشناســی ،فرآینــد گــردآوری اطالعــات از طریــق مصاحبههــای
عمیــق انجــام میشــود (کرســول .)160 :1391 ،عــاوه بــر ایــن «مــوزر و نــاگل ،مصاحبــه
بــا متخصصــان را نوعــی مصاحبــۀ نیمــه اســتاندارد میداننــد .در اینجــا برخــاف
مصاحبههــای زندگینامهنگارانــه بــه مصاحبهشــونده نــه بــه عنــوان یــک (کل
یــا) شــخص ،بلکــه بــه قابلیتــش بــه عنــوان متخصــص در یــک حــوزۀ خــاص توجــه
1- Lived Experienve

1- Theoritical Saturation
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میشــود .متخصصــان نــه بــه عنــوان یــک مــورد منفــرد ،بلکــه بــه منزلــۀ نماینــدگان
یــک گــروه (از متخصصــان خــاص) در نمونه گنجانــده میشــوند» (فلیــک.)183 :1388 ،
بنابرایــن در ایــن پژوهــش در گــردآوری دادههــا ،از فــن مصاحبـ ه نیمهســاختمند بــا
گروههــای ذینغــع بهــره بــرده شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه مشــارکتکنندگان در ایــن پژوهــش بــه صــورت هدفمند
و در دســترس انتخــاب شــدهاند .انتخــاب افــراد مشــارکتکننده در پژوهــش به شــیوۀ
هدفمنــد ،شــیوۀ مرجــح در طرحهــای پدیدارشناســی اســت .مشــارکتکنندگان،
افــرادی هســتند کــه زیسـ ِ
ـت اجتماعــی در خیابــان مولــوی دارنــد و زیســت آنها تحت
تأثیــر ایــن خــط و انتقــال آن قــرار دارد .در ایــن پژوهــش تعــداد افراد مشــارکتکننده
یــا بــه عبــارت دیگــر حجــم نمونــه بــه «اشــباع نظــری »1ســؤالهای مــورد بررســی
بســتگی دارد .بــه ایــن ترتیــب کــه هــر گاه محقــق بــه ایــن نتیجــه دســت یافته اســت
کــه پاسـخهای دادهشــده یــا مصاحبههــای انجامشــده بــا افــراد بــه انــدازهای بــه هــم
شــباهت دارنــد کــه منجــر بــه تکــراری شــدن پاسـخها یــا مصاحبههــا شــده اســت
و دادههــای جدیــدی در آنهــا وجــود نــدارد ،تعــداد مصاحبههــا را کافــی دانســته و
دســت از انجــام مصاحبــه کشــیده اســت.
گروههــای مشــارکتکننده در پژوهــش کــه در خیابــان مولــوی زیســت اجتماعی
دارنــد ،شــامل موتورســواران ،بنــگاهداران و کلیــۀ کســبۀ فعــال در خیابــان مولــوی،
عابــران ،مســافران اتوبــوس  BRTمولــوی ،راننــدگان تاکســی ،ســاکنان محــدوده
مداخلــه و بالفصــل پــروژه ،نهادهــا و ســازمانهای مســتقر در خیابــان مولــوی (شــامل
مســاجد ،مراکــز بهداشــتی ،بانکهــا و پمــپ بنزیــن) ،افــراد ،نهادهــا و ســازمانهاي
ذیربــط (شــامل پلیــس راهــور ،نیــروی انتظامــی و شــرکت اتوبوســرانی) و همچنیــن
نخبــگان و كليــۀ مديــران محلــي و نهادهــاي ذينفــع همچــون شــوراياريهاي محله،
معاونتهــاي ذينفــع در شــهرداري منطقــه و گروههــاي مردمــي ،پیمانــکاران و
مشــاوران طــرح هســتند.
بــا توجــه بــه اینکــه بــا گــروه کســبه و موتورســواران روبـهرو هســتیم و مصاحبــه
بــه تنهایــی نمیتوانــد بیانگــر رفتارهــا و عملکــرد آنهــا در محیــط باشــد ،بــا دو
گــروه کســبه و موتورســواران ،جلســات «فوکوسگــروپ» برگــزار شــده اســت .در
ایــن جلســات 30 ،نفــر از کســبه و  20نفــر از موتورســواران خیابــان مولــوی شــرکت
کردهانــد .بــه عــاوه بــا  15نفــر از کســبه و بنــگاهداران نیــز در محــل کسبشــان،
مصاحبــه بــه عمــل آمــده اســت .گروههــای مشــارکتکننده در پژوهــش در جــدول
شــماره  1ارائــه شــده اســت.
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جدول  :1گروههای شرکتکننده در پژوهش

گروهها

ساکنان خیابان مولوی

 7نفر

افراد قدیمی و ریشسفید محلۀ بازار

 2نفر

کسبۀ خیابان مولوی

  30نفر (مشارکتکنندۀ فوکوسگروپ) 15 -نفر

عابران و مسافران

موتورسواران خیابان مولوی

رانندگان تاکسی خیابان مولوی (جایگاه توقف آنها
میدان محمدیه و ایستگاه سعادت است)
بانکهای مستقر در خیابان مولوی
مسجد

آتشنشانی

 65نفر (شامل  36نفر زن و  29نفر مرد)

20نفر
 6نفر

 8نفر از مدیران بانک :سپه ،صادرات ( ،)2سامان ،آینده،
ملت ،قوامین ،کارگشای ملی
 3نفر امام جماعت مسجد :امام حسین ،سعادت ،فخٌ ار

 2نفر مدیر ایستگاه آتشنشانی :شمارۀ  23و شمارۀ 67

فصلنامه علمی  -تخصصی

اورژانش تهران

 2نفر :رئیس اورژانس ناحیۀ  5مرکز تهران ،مسئول
تکنسینهای اورژانس تهران

مدرسه

 2نفر :سرایدار دبستان پسرانۀ  15خرداد ،مدیر دفتر
دبستان دخترانۀ ایران

پمپ بنزین

ارزیابی تاثیرات اجتماعی

بیمارستان و داروخانه
پلیس ناجا و پلیس راهنمایی و رانندگی منطقه 12
تهران
رئیس اتحادیۀ صنف وانتبار و پیک موتوری

دوره اول
شماره پنجم
زمستان 1399
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تعداد

مدیران شهری

مدیر پمپ بنزین واقع در خیابان مولوی

بیمارستان اکبرآبادی ،بیمارستان اشرفی

 4نفر از مدیران:
اصفهانی ،مرکز درمانی ثالث ،داروخانه چهارراه مولوی
 6نفر
 1نفر

 10نفر :معاون حملونقل و ترافیک منطقۀ 12
شهرداری تهران ،رئیس حوزۀ نظارت و اجرا و جانشین
معاون حملونقل و ترافیک ،شهردار نواحی  3و 4
منطقه ،رئیس عمران و ترافیک نواحی  3و  4منطقه،
رئیس حملونقل عمومی منطقۀ  ،12مشاور معاونت
حملونقل و ترافیک منطقۀ  ،12رئیس دفتر فنی و
عمران منطقۀ  ،12کارشناس اداره کل حملونقل و
ترافیک شهرداری تهران

مدیریت سامانۀ خط BRT 2

 2نفر

مشاوران ترافیکی و احداث خط  BRTمولوی

 2نفر

اعضای شورایاری

متخصصان حوزۀ حملونقل و ترافیک

 2نفر
 2نفر

در ایــن روش بــرای تحلیــل اطالعــات ،ابتــدا پــس از بازبینــی دادههــای جمعآوری
شــده ،گزارههــای معنــادار شناســایی شــد و هــر کــدام در قالــب مقولههــای معنایــی
دســتهبندی و بــه عنــوان متغیرهــای تحــت تأثیــر پــروژه در نظــر گرفتــه شــد .پــس
از شناســایی پیامدهــا ،بــه هــر کــدام از آنهــا بــا توجــه بــه زمــان وقــوع ،نــوع ،شــدت،
ماهیــت و گســتره ،امتیــاز داده شــده اســت .جــدول شــمارۀ  ،2میــزان امتیازهــای
در نظــر گرفتــه شــده بــرای هــر پیامــد را برحســب نــوع ،شــدت ،مــدت ،ماهیــت و
گســتره نشــان میدهــد.
نوع

شدت

غیر مستقیم

ماهیت

مستقیم
متوسط

2

بلندمدت

3

زیاد

میانمدت

1
2

کوتاهمدت
ناخواسته

1

خواسته

منطقهای
محلی

یافتههای پژوهش

3

1

فرامنطقهای
گستره

1
2

کم

مدت

امتیاز

2
3
2
1

جمع24 :

تاریخچــه خیابــان مولــوی نشــان میدهــد کــه هویــت این خیابــان در ارتبــاط مضاعف
بــا شــکلگیری تعامــات تجــاری و فرهنگــی بــازار تهــران شــکل گرفتــه اســت و
بــدون در نظــر گرفتــن ایــن تعامــات ،نمیتــوان بعــد مکانــی و محیــط اجتماعــی آن
را بررســی کــرد .ایــن تعامــات موجــب شــکلگیری مناســباتی فراتــر از شــهر تهــران
شــده اســت کــه شــکلی از روابــط توســعهیافته را میــان تهــران و دیگــر شهرســتانها
ایجــاد کــرده اســت .از ایـنرو بــه لحــاظ تاریخــی ،خیابــان مولــوی از جملــه مهمترین
مکانهــای برخــورد نیروهــای انســانی و مالــی در ایــران اســت .در واقــع میتــوان گفت
کــه خیابــان مولــوی از نظــر اجتماعــی و اقتصــادی دارای شــبکهای پیچیــده اســت که
در آن انــواع گوناگــون کاربریهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی چــون مســاجد،

ارزیابی تأثیرات اجتماعی انتقال مسیر ویژه اتوبوسهای تندرو ( )BRTدر خیابان مولوی

جدول  :2نحوۀ امتیازدهی به پیامدها
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مراکــز درمانــی مهــم چــون بیمارســتان اکبرآبــادی و اشــرفی اصفهانی ،عمدهفروشــی،
مغازههــای خردهفروشــی ،انبارهــای کاال و کارگاههــای صنعتــی وجــود دارد و بیشــتر
کارخانجــات بــزرگ بــه منظــور تمــاس دائــم و مســتقیم بــا خردهفروشـیها و توزیــع
مصــرف داخلــی ،نمایندگیهــا و یــا دفاتــر تجارتــی را در خیابــان مولــوی تأســیس
کردهانــد .گاراژهــای مســتقر در خیابــان مولــوی بــا مســاحت بــاال ،محــل توزیــع و
دریافــت کاال بــه دیگــر شهرســتانها هســتند کــه شــبکۀ حملونقــل در ایــن خیابــان
را فراتــر از شــهر تهــران گســترش داده اســت .از ســوی دیگــر در ایــن خیابــان بــرای
انتقــال و جابهجایــی کاال از وســایل غیــر موتــوری چــون گاری و سـهچرخه اســتفاده
میشــود کــه بــر شــبکۀ حملونقــل و حرکــت انســانها در خیابــان اثرگــذار اســت.
از ایــنرو انتقــال خــط  BRTخیابــان مولــوی ،اقــدام مداخلــهای اســت کــه ابعــاد
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،محیطزیســتی ،کالبــدی  -فضایــی متفــاوت دارد .در
ادامه ،یافتههای مهم و پیامدهای مثبت و منفی این طرح بیان میشود.
الف) پیامدهای احداث خط  BRT 2مولوی

فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی

بیــش از ده ســال اســت کــه خــط  BRTدر خیابــان مولــوی احــداث شــده اســت.
بنابرایــن در ایــن پژوهــش ،بــا پیامدهــای احــداث  BRTو یــک طــرح از پیش اجراشــده
نیــز روبـهرو هســتیم .از همیـنرو ایزولهســازی و انتقــال ایــن خــط از ضلــع جنــوب
بــه وســط خیابــان ،نوعــی اقــدام مداخلـهای در ســاختار و شــبکۀ ارتباطــی خیابــان
مولــوی اســت .بنابرایــن بــرای شناســایی بهتــر ســازوکار پیامدهــای ایــن طــرح،
پیامدهــای احــداث  BRTنیــز بررســی شــد .پیامدهــای مثبــت احــداث  BRTخیابــان
مولــوی و منابــع آن در جــدول شــمارۀ  3و پیامدهــای منفــی احــداث و منابــع آن در
جدول شمارۀ  4ارائه شده است.

شماره پنجم

کالبدی -
فضایی

بهبود
حملونقل
عمومی

اجتماعی

دسترسی

دوره اول

ابعاد

مقولهها

زمستان 1399

جدول  :3پیامدهای مثبت احداث  ،BRTابعاد و منبع بیان آنها
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پیامدهای مثبت اجرای طرح
جابهجایی مسافران

منبع بیان

مسافران ،مساجد ،بیمارستان ،پمپ بنزین،
مدیران شهری و مدیریت سامانه

کاهش هزینههای سفر

مسافران ،بیمارستان ،پمپ بنزین ،مدیران
شهری ،مدیریت سامانه

افزایش دسترسی به خیابان

پمپ بنزین ،بیمارستان ،ساکنان ،مدیران
شهری ،مدیریت سامانه

کاهش زمان سفر

مسافران ،مدیران شهری ،مدیریت سامانه

مقولهها

ایمنی

کالبدی -
فضایی

زیبایی و آلودگی

متضرر شدن
ذینفعان

تغییر کاربری
آسیبهای
اجتماعی

اقتصادی

افزایش تردد موتورسواران

کسبه

سختی تردد از عرض خیابان

ساکنان

کاهش ایمنی مسافران

پیشینۀ تحقیق

کاهش ایمنی ساکنان

ساکنان ،کسبه

افزایش ترافیک

کسبه ،موتورسواران ،رانندگان
تاکسی ،بانکها ،مساجد،
آتشنشانی ،بیمارستان ،پمپ
بنزین ،پلیس ناجا ،شورایاری،
مدیران شهری

افزایش بعد مسافت

موتورسواران ،مدیران شهری

انتقال ترافیک به کوچههای
اهللوردی و نساج

موتورسواران ،مساجد ،ساکنان

افزایش مشکالت تردد و بارگیری

کسبه ،مساجد ،پلیس راهور و ناجا

از بین رفتن زیبایی بصری خیابان

کسبه ،پیشینۀ تحقیق

افزایش آلودگی صوتی

کسبه ،بانکها ،بیمارستانها

متضرر شدن کسبۀ ضلع جنوب

کسبه ،شورایاری ،بانکها،
مساجد ،مدیران شهری

کاهش مشتری کسبه

کسبه ،بانکها ،بیمارستانها

ایجاد تبعیض اجتماعی

بانکها

تغییر کاربری مسکونی به تجاری
در کوچههای منتهی به خیابان

آتشنشانی ،مدیران شهری

افزایش فروش مواد مخدر

مدیران شهری

خارج شدن مولوی از حالت محلی

مدیران شهری

کاهش ارزش ملک در ضلع جنوب
خیابان

کسبه ،آتشنشانی ،شورایاری،
مدیران شهری

ترافیک

تردد و بارگیری

اجتماعی

پیامدهای مثبت اجرای طرح

کاهش ارزش ملک

در ادامــه نیــز در جــدول شــمارۀ  ،5ســازوکار پیامدهــای منفــی و در جدول شــمارۀ
 ،6ســازوکار پیامدهــای مثبــت احــداث  BRTارائه میشــود.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی انتقال مسیر ویژه اتوبوسهای تندرو ( )BRTدر خیابان مولوی

ابعاد

جدول  :4پیامدهای منفی احداث  ،BRTابعاد و منبع بیان آنها

منبع بیان
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ابعاد

جدول  :5سازوکار پیامدهای منفی احداث BRT

مقولهها پیامدهای منفی اجرای طرح
ایمنی

فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دوره اول
شماره پنجم
زمستان 1399
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کالبدی
و
فضایی
ترافیک

سازوکار

باتوجهبهکاهشکنترلپلیسراهورودوطرفهرفتن
افزایش تردد موتورسواران
سختی تردد از عرض خیابان موتورسواراندرخیابان،حملبارهاینامتعارفموتوریهاوتردد
همزمانسهچرخهوگاریها،دسترسیمسافرانبهسکوهای
کاهش ایمنی مسافران
میانیمعبرباخطراتبسیاریهمراهاستومسافرانزمانعبور
کاهش ایمنی ساکنان
از عرض خیابان ،باید همزمان به دو طرف خود نگاه کنند.

افزایش ترافیک
 به دالیلی چون عرض کم خیابان ،احداث  BRTوسکوهای میانی معبر ،کاهش کنترل و مدیریت پلیس
افزایش بعد مسافت
راهور در خیابان ،ترافیک خیایان مولوی بیشتر شده است.
انتقال ترافیک به کوچههای
از سوی دیگر با یکطرفه شدن خیابان و کاهش دسترسی
اهللوردی و نساج
به ضلع جنوبی خیابان ،توقف دوبل باربرها در ضلع شمالی
خیابان نیز افزایش یافته است .در واقع همین امر ،ترافیک
بیشتر این مسیر را در پی داشته است .همچنین باربرها
در ضلع جنوبی در پیادهراه و مسیر حرکت اتوبوس BRT
توقف میکنند که همین امر ،مسیر حرکت عابران و
اتوبوسها را با اختالل روبهرو میکند.
 بعد از احداث این خط و محدودیت رفتوآمد با ماشین،تقاضا برای موتورسیکلت در خیابان افزایش یافته است .از اینرو
یکی از دالیل ترافیک خیابان مولوی ،تردد زیاد موتورسیکلت و
خالف جهت حرکت کردن آنها در خیابان است.
 به دلیل یکطرفه شدن خیابان و ترافیک خیابان مولوی،کوچههای باریک ترقی ،اهللوردی ،نساج ،عربدفتر و
اردستانی در ضلع جنوبی ،دسترسی از شرق به غرب را
برای رانندگان تاکسی و موتورسواران و حتی بارگیری
کسبۀ ضلع جنوبی خیابان فراهم کردهاند و ترافیک در این
کوچهها افزایش داشته است .با افزایش ترافیک و تردد
افزایش تردد موتورسواران
وسایل نقلیه ،ایمنی ساکنان نیز کاهش یافته است.
 یکطرفه شدن خیابان مولوی دسترسی از ضلع جنوبیرا کاهش داده است و به همین دلیل رانندگان برای حرکت
از شرق به غرب باید از خیابانها و کوچههای جنوبی
خیابان مولوی دور بزنند تا به میدان قیام دسترسی داشته
باشند و به داخل بازار وارد شوند.
 با توجه به یکطرفه شدن خیابان مولوی ،اعمال طرحترافیک در این خیابان و خیابانهای اطراف مولوی ،تقاضا
برای استفاده از موتور برای رفتوآمد از کوچههای بازار و
سیستم حملونقل بازار تهران افزایش یافته است .چنانکه
بعد از احداث این خط ،بسیاری از کارمندان و کسبه برای
رفتوآمد به محل کارشان از موتورسیکلت استفاده میکنند.
 میتوان گفت هشتاد درصد موتورسواران از نوع معیشتیهستند .همین امر بیانگر کارکرد موتورسیکلت در شبکۀ
حملونقل و اقتصاد بازار است.

ادامه جدول  :5ساز و کار پیامدهای منفی احداث BRT

تردد و
بارگیری

افزایش مشکالت تردد و
بارگیری

کالبدی
و
فضایی

زیبایی و
آلودگی

از بین رفتن زیبایی بصری
خیابان
افزایش آلودگی صوتی

 قبل از احداث  BRTکه خیابان دوطرفه بود ،امکانبارگیری در دو طرف خیابان فراهم بوده است .اکنون با توجه
به نبود باراندازهای مهم در نقاط مهم خیابان ،بارگیری تنها
در ضلع شمالی امکانپذیر است که همین امر ترافیک ضلع
شمالی را افزایش داده است .با توجه به کاهش دسترسی به
ضلع جنوبی خیابان ،بارگیری در ضلع جنوبی خیابان ،یکی
از مهمترین معضالت خیابان مولوی است.
 مغازههایی که در ضلع شمالی خیابان و کوچهها واقعشدهاند ،به دلیل عرض کم خیابان ،با بارگیری در مقابل
مغازهها ،مسیر حرکت عابران و موتورسواران را کام ً
ال
میبندند .در واقع علت مشکالت بارگیری در خیابان
مولوی تنها یکطرفه شدن خیابان مولوی نیست .بلکه
نبود بارانداز و مکان مشخص ،تمام کوچهها و خیابانهای
مولوی را تبدیل به بارانداز کرده است.
 عرض کم خیابان ،احداث سکوهای  BRTدر خیابانو تردد همزمان انواع وسایل نقلیه بهویژه ازدحام
موتورسواران ،کثیف بودن سکوها ،نامناسب بودن آسفالت
خیابان ،فرسودگی ساختمانها ،تجمع معتادان در پیادهرو
از زیباییهایی سمعی و بصری این خیابان کاسته است.
تردد موتورسواران و افزایش ترافیک ،آلودگیهای صوتیبسیاری را در خیابان ایجاد کرده است.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی انتقال مسیر ویژه اتوبوسهای تندرو ( )BRTدر خیابان مولوی

ابعاد

مقولهها پیامدهای منفی اجرای طرح

سازوکار
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ادامۀ جدول  :5سازوکار پیامدهای منفی احداث BRT

ابعاد

مقوله ها
متضرر
شدن
ذینفعان

اجتماعی

فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دوره اول
شماره پنجم
زمستان 1399
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تغییر
کاربری

پیامدهای منفی
اجرای طرح

سازوکار

 یکطرفه شدن خیابان و عدم دسترسی با ماشین بهمتضرر شدن
کسبۀ ضلع جنوب ضلع جنوبی ،امکان بارگیری و رفتوآمد مشتریها به ضلع
جنوبی را محدود کرده است.
کاهش مشتری
 عواملی که منجر به کاهش ارزش زمین در ضلع جنوبیایجاد تبعیض
شده ،در نهایت در رفتار و منطق زیست ذینفعان تأثیرگذار
اجتماعی
بود ه است .کسبه و ساکنان ضلع جنوبی ،مغاز ه و خانههای
خود را اجاره داده و به نوعی از محله مهاجرت اجباری را
تجربه کردهاند .از آنجایی که نرخ اجارۀ واحدهای مسکونی
ضلع جنوبی خیابان کمتر از ضلع شمالی کاهش یافته است،
تقاضا برای اجاره این قسمت بیشتر شده است .از اینرو
تغییر کاربری
رفتار جمعی سودجویان به سمت اجاره کردن واحدهای
مسکونی به
مسکونی ضلع جنوبی افزایش یافته است.
تجاری
 با یکطرفه شدن خیابان و کاهش دسترسی به ضلعجنوبی خیابان از طریق ماشین ،تنها کسبه و ساکنان متضرر
نشدند ،بلکه بیمارستانها و داروخانههای ضلع جنوبی
خیابان نیز بسیاری از بیمارانشان را که مشکالت جسمی و
حرکتی داشتند ،از دست دادند.

 با یکطرفه شدن خیابان مولوی ،دسترسی از کوچههایافزایش فروش
اطراف مولوی افزایش یافته است .با افزایش رفتوآمد افراد
مواد مخدر
آسیبهای
غیر محلی به کوچههای اطراف ،این کوچهها به محلی
اجتماعی
خارج شدن مولوی مناسب برای خرید و فروش مواد مخدر تبدیل شده و امکان
از حالت محلی
نظارت مستقیم در این کوچه نیز کمتر شده است.

اقتصادی

کاهش
ارزش ملک

کاهش ارزش
ملک در ضلع
جنوب خیابان

 یکطرفه شدن خیابان و عدم دسترسی با ماشین به ضلعجنوبی ،مشکالت بارگیری در ضلع جنوبی خیابان ،انتقال
ترافیک مولوی به خیابان و کوچههای ضلع جنوبی که تردد
را برای ساکنان با مشکالت زیادی روبهرو ساخته است،
منجر به کاهش ارزش مغازهها و به تبع ارزش واحدهای
مسکونی شده است.

جدول  :6سازوکار پیامدهای مثبت احداث BRT

جابهجایی مسافران

بهبود
کالبدی -
حملونقل
فضایی
عمومی

کاهش هزینههای
سفر

کاهش زمان سفر

اجتماعی

دسترسی

افزایش دسترسی

 احداث خط  BRTدر خیابان ،امکان جابهجاییمسافران زیادی را به صورت شبانهروزی فراهم کرده
است؛ چنانکه مسافران شهرستانی که با خیابانهای
تهران آشنا نیستند ،این خط را یکی از مهمترین
فرصتها برای جابهجایی امن و مطمئن در شهر تهران
میشناسند.
 این خط ،کارمندان و کارگران زیادی را برای رسیدن بهمحل کارشان جابهجا میکند.
 ایستگاههای چهارراه مولوی ،سعادت و خیام ،بیشترینمیزان سوارهشو و پیادهشو را در خیابان مولوی دارد.
 از آنجایی که این خیابان دارای طرح ترافیک استو ورود به آن به راحتی امکانپذیر نیست و به دلیل
گرانی کرایههای تاکسی و موتوریها و با توجه به امکان
جابهجایی این خط از شرق به غرب ،هزینههای سفر را
برای مسافران بهویژه کارگران و کارمندان و مشتریهای
بازار که عمدتاً خردهفروش هستند ،بسیار کاهش داده
است.
 زنان خانهدار ،مغازهداران و خردهفروشان بسیاری برایخرید هفتگی و ماهانه خود از این خط استفاده میکنند
که با توجه به خرید و بارهایی که با خود حمل میکنند،
استفاده از  BRTهزینههای رفتوآمد به بازار را برایشان
مقرون به صرفهتر کرده است.

هرچند مدیران سامانۀ خط  ،2ازدحام موتورسواران
و مزاحمت باربرها را عامل مهم در توقف اتوبوسها و
کاهش زمان سفر میدانند ،این خط ،زمان سفر مسافران
را که از نقاط مختلف تهران بهویژه شرق و غرب از این
خط استفاده میکنند ،کاهش داده است.

به همان اندازه که احداث بی.آر.تی ،دسترسی به خیابان
را برای باربرها و مشتریهای آنان کمتر کرده است ،در
مقابل این سامانه ،دسترسی مسافران را به مراکز درمانی
و محل کارشان امکانپذیر کرده است .همچنین زنان از
مهمترین مشتریهای بازار هستند که این خط دسترسی
آنها را به ورودی بازار تهران فراهم کرده است .بنابراین
ایستگاه چهارراه مولوی ،بیشترین مسافران پیادهشو را
دارد که قصد رفتن به بازار و خرید دارند.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی انتقال مسیر ویژه اتوبوسهای تندرو ( )BRTدر خیابان مولوی

ابعاد

مقولهها

پیامدهای مثبت
اجرای طرح

سازوکار
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ب ) وضعت موجود خط  BRT 2مولوی

فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دوره اول
شماره پنجم
زمستان 1399

30

 خــط  BRT 2مولــوی در ســال  1387بهرهبــرداری شــده اســت .آمــار اخذشــده ازپلیــس راهنمایــی  -رانندگــی منطقــۀ  12تهــران نشــان میدهــد کــه میــزان
جریمههــای منطقــه در ســال ( 1399تــا مــاه مــرداد) 236 ،مــورد اســت کــه  60مــورد
آن مربــوط بــه خیابــان مولــوی اســت .بیشــتر تصادفــات در ایســتگا ه چهــارراه مولوی،
ایســتگاه ســعادت ،تقاطــع کوچــۀ اردســتانی ،کوچــۀ حــاج قاســم ،اعــدام ،تختــی و
میــدان قیــام رخ میدهــد؛ امــا نســبت مرگومیــر نســبت بــه تصادفــات کمتــر اســت.
مرگومیــر ناشــی از تصــادف موتورســواران در خیابــان مولــوی متعلــق بــه گــروه
جوانــان اســت .بــر اســاس آمــار ارائهشــدۀ اورژانــس تهــران ،بیشــترین نــوع حــوادث
در خیابــان مولــوی ،حــوادث شــغلی و تصادفــات اســت .بــه دلیــل وجــود تعــداد زیــاد
کارگاه ،حــوادث شــغلی مربــوط بــه قشــر کارگــران اســت کــه بــا چــرخ خیاطــی و
ب دیدهانــد .همچنیــن گازگرفتگــی کارگــران در شــب و ســقوط از
پــرس آســی 
1
ُ
ســاختمان نیــز مربــوط بــه ایــن قشــر بــوده اســت .ا ِوردوز معتــادان در شــب نیــز از
جملــه حــوادث مهــم خیابــان مولــوی اعــام شــده اســت .بــر اســاس آمــار اورژانــس
تهــران ،تصادفــات موتــور بــا عابــر پیــاده ،بیشــترین نــوع تصادفــات در خیابــان مولوی
گــزارش شــده اســت .امــا علــت تصادفات بیشــتر از آنکه به دلیل ســرعت موتورســواران
باشــد ،بــه دلیــل بارگیــری موتورســواران بیشــتر از حجــم متعــارف اســت کــه باعــث
بــه هــم خــوردن تعــادل و برخــورد بــا عابــران و دیگــر موتورســواران میشــود .در
مجمــوع بیشــتر تصادفــات خیابــان مولــوی ،تصــادف موتــور بــا موتــور و موتــور بــا عابر
پیاده است.
 خــط  BRT 2مولــوی در ســال بیــش از  30میلیــون مســافر را در مســیر آزادی -خــاوران جابهجــا میکنــد .ایســتگاه چهــارراه مولــوی ،ایســتگاه ســعادت و ایســتگاه
خیــام از ایســتگاههای پرتــردد در خیابــان مولــوی هســتند .ایــن ایســتگاهها هنــگام
صبــح بیشــترین پیادهشــو را دارنــد کــه ایــن امــر بیانگــر ورود کارگــران ،کارمنــدان و
افــراد شــاغل در خیابــان مولــوی و بــازار تهــران اســت .از ســوی دیگــر هنــگام عصــر
نیــز ایــن ایســتگاهها بهویــژه چهــارراه مولــوی ،بیشــترین سوارهشــو را دارنــد .در
واقــع یکــی از مهمتریــن کارکردهــای  BRTدر خیابــان مولــوی ،جابهجایــی افــراد
شاغل در بازار است.
 زمــان ترافیــک و بیشــترین حجــم مســافر در ایســتگاهها ،از ســاعت  7:30صبــحشــروع و تــا ســاعت  9صبــح ادامــه دارد .هنــگام عصــر نیــز از ســاعت  17:30تا ســاعت
 ،19بیشــترین زمــان تقاضــا بــرای اســتفاده از خــط  BRTمولــوی وجــود دارد .جــدول
شــمارۀ  ،7آمــار جابهجایــی مســافران ســامانۀ خــط  BRT 2مولــوی را نشــان میدهــد.
1- overdose

جدول  :7آمار جابهجایی مسافران سامانۀ خط BRT 2
ماه

تعداد
تراکنش
سال 96

میانگین
تراکنش
روزانه 96

تعداد
تراکنش
سال 97

میانگین
تراکنش
روزانه 97

تعداد
تراکنش
سال 98

میانگین
تراکنش
روزانه
98

تعداد
تراکنش
سال 99

فروردین

2254615

98027

2201797

84684

1871072

71964

615402

23669

اردیبهشت

3334047

128233

3008137

115698

2811876

108149

1441169

55430

خرداد

2966456

114094

2563241

98586

2674114

102851

تیر

3028142

116467

2679758

103068

2860128

110005

مرداد

3122873

120111

2770971

106576

2837840

109148

شهریور

3250475

125018

2619526

100751

2697934

103767

مهر

3503931

134767

3584871

137880

2862286

110088

آبان

2991023

115039

2861076

110041

2863368

110130

آذر

2897776

111453

3004645

115563

3156567

121406

دی

2491247

95817

3301834

126994

3133136

120505

بهمن

3234191

124392

2818680

108411

3161858

121610

اسفند

3245208

124816

3418890

131496

1769947

68075

میانگین
تراکنش
روزانه
99

جمع

36319984

1408233

34833425

1339747

32700126

1421745

2056571

89416

میانگین

3026665

117353

2902785

111646

2725011

104808

1028286

6592

(معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 12شهرداری تهران)1397 ،

همانطــور کــه جــدول شــماره  ،6میانگیــن تعــداد مســافران را بــه صــورت ســاالنه
نشــان میدهــد ،تعــداد جابهجایــی مســافران از ســال  96تــا  98هــر ســال بــا کاهــش دو
میلیونــی روبـهرو اســت .مهمتریــن عوامــل ایــن کاهــش ،مــوارد زیر عنوان شــده اســت:
کاهش تعداد اتوبوسهافرسودگی و خارج شدن اتوبوسهای فرسوده از چرخهی استفاده-بازنشستگی رانندگان و عدم استخدام نیروی تازه

ارزیابی تأثیرات اجتماعی انتقال مسیر ویژه اتوبوسهای تندرو ( )BRTدر خیابان مولوی

همانطــور کــه ایــن جــدول نشــان میدهــد ،بیشــترین میانگیــن تراکنــش در ســال
 96و  97مربــوط بــه مــاه مهــر اســت و در ماههــای بهمــن و اســفند نیــز نســبت بــه
ماههــای دیگــر افزایــش جابهجایــی وجــود دارد .امــا ایــن آمــار در ســال  1398رو
بــه کاهــش گذاشــته و بــا توجه بــه پاندمی کرونــا در دیمــاه  ،1398از تعداد مســافران
در ماههــای اســفند کاســته شــده اســت .در مجمــوع میتــوان گفــت کــه بیشــترین
حجم تردد و جابهجایی مسافر مربوط به ماههای مهر ،بهمن و اسفند است.
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 مدیــران و مســئوالن شــهری منطقــۀ  12بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــه دلیــل انتقالروزانــه تــا حــدود دو میلیــون جابهجایــی در خیابــان مولــوی ،ایــن طــرح در ســطح
فرامنطقـهای قــرار دارد و اجــرای ایــن طــرح میتوانــد ایمنــی شــهروندان تهرانــی را
کــه در ایــن مســیر تــردد دارنــد ،تأمیــن کنــد .رئیــس اتحادیــه وانتبــار تهــران نیــز
بــر ایــن امــر اشــاره دارد کــه بــه دلیــل تــردد بیــش از  70درصــد از وانتبارهــا از
منطقــۀ  12و محــدودۀ بــازار ،ایــن طــرح در ســطح فرامنطقـهای قــرار دارد .همچنیــن
اورژانــس تهــران نیــز ایــن طــرح را در ســطح فرامنطق ـهای میدانــد و بــر ایــن امــر
اشــاره دارد کــه ایــن خیابــان ،تــردد شــرق بــه غــرب و دسترســی بــه بیمارســتانهای
مهمــی ماننــد لقمــان و ســینا را بــرای مرکــز اورژانــس فراهــم میکنــد .کســبه،
ســازمانهای مســتقر در خیابــان مولــوی و اعضــا شــورایاری ،ایــن طــرح را در ســطح
فرامنطقـهای و حتــی فراشــهری برمیشــمارند ،زیــرا مراجعــان آنهــا از نقــاط مختلــف
تهــران و همچنیــن شهرســتانها هســتند .مالــکان بنگاههــای مســتقر در خیابــان
مولــوی نیــز ایــن طــرح را فراشــهری میدانــد و معتقــد هســتند کــه بــه دلیــل تــردد
ن بــرای بارگیــری بــه ایــن خیابــان
بــاالی کامیــون و وانتبارهــا کــه از شهرســتا 
مراجعه میکنند ،این طرح در سطح ملی قرار دارد.
 ذینفعان این طرح شــامل گروه ســاکنان ،کســبه ،مســافران ،موتورســواران ،رانندگانتاکســی ،ســازمانهای مســتقر در خیابــان مولــوی (بانکهــا ،مســاجد ،آتشنشــانی،
بیمارســتانها ،مراکــز بهداشــتی ،پمــپ بنزیــن و مدرســه) ،ســازمانهای مرتبــط بــا
خیابــان (پلیــس راهــور ،پلیــس ناجــا ،اتحادیــه صنــف وانتبــار و پیکموتــوری) ،اعضای
شورایاری ،مدیران شهرداری و مدیریت سامانۀ خط  BRT 2هستند.
ذینفعــان بــر اســاس درجــۀ حمایــت از پروژه و ســطح تأثیرپذیــری آنــان از پروژه،
بــه چنــد دســته تقســیمبندی میشــوند .هــر کــدام از ایــن معیارهــا دارای ســه گــروه
هســتند .ذینفعــان از لحــاظ میــزان حمایــت در ســه دســتۀ مخالــف طــرح ،موافــق
طــرح و یــا در میانــۀ دو حالــت موافــق و مخالــف و نســبتاً موافــق قــرار میگیرنــد.
از آنجایــی کــه در ایــن طــرح ،دو اقــدام مداخل ـهای مهــم انجــام میگیــرد ،برخــی
از ذینفعــان ،حمایــت کامــل خــود را بــا دوطرفــه شــدن خیابــان اعــام داشــتند و
برخــی نیــز کامـ ً
ا بــا ایزولهســازی خیابــان مخالــف هســتند .از ایـنرو گزینــۀ «هــم
موافــق و هــم مخالــف» بــه ایــن طیــف اضافــه میشــود تــا میــزان حمایــت ذینفعانــی
کــه بــا بخشــی از پــروژه موافــق و بــا بخشــی دیگــر مخالــف هســتند نیــز بــه خوبــی
نشــان داده شــود.
همچنیــن ســطح تأثیرپذیــری هــر یک از ایــن ذینفعــان میتواند پایین ،متوســط
و بــاال باشــد .بــر همیــن اســاس ،نــه حالــت مختلــف حاصــل میشــود کــه میتــوان

ذینفعــان را در آن قــرار داد .جــدول شــمارۀ  ،8نــه حالــت حمایــت و تأثیرپذیــری
ذینفعــان را نشــان میدهــد.

سطح تأثیرپذیری

باال

موافق

مخالف

هم مخالف،
هم موافق

 مسافران ساکنان پلیس ناجای مستقر درچهارراه مولوی
 مدیریت سامانۀ  2خط BRT مدیران شهری پلیس راهور -اورژانس تهران

 موتورسواران آتشنشانی پلیس گشتکالنتری میدان
قیام تا رازی
 -صنف وانتبار

 کسبه بانکها -بیمارستانها

متوسط

ـ

پایین

ـ

 رانندگان تاکسی مساجد پمپ بنزین -اعضای شورایاری

خنثی

 -مدارس

ـ
ـ

 ســاکنان قدیمــی خیابــان مولــوی بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــا دوطرفــه شــدنخیابــان مولــوی ،امــکان تــردد ماشــینها از خیابــان فراهــم میشــود و ایــن امــر،
تــردد و ترافیــک را از کوچههــای محــدوده خیابــان مولــوی کمتــر میکنــد .دوطرفــه
شــدن خیابــان مولــوی از جملــه مهمتریــن مطالبههــای قدیمــی اهالــی اســت و ایــن
طــرح میتوانــد بخشــی از مطالبــه ســاکنان محلههــای بــازار ،ســنگلج ،هرنــدی و
تختــی را تأمیــن کنــد.
 کســبه بــر ایــن امــر بســیار تأکیــد دارنــد کــه بعــد از احــداث  ،BRTدسترســی بــهجنــوب خیابــان کــم شــده اســت و آنهــا مشــتریهای خــود را از دســت دادهانــد .بــه
عــاوه محدودیــت دسترســی بــه جنــوب خیابــان ،ارزش ملــک آنهــا را کاهــش داده
اســت .بــه همیــن جهــت آنهــا ،کســبۀ ضلــع جنــوب خیابــان را یکــی از متضــرران
اصلــی احــداث  BRTدر ایــن ســالها میداننــد .آنهــا احســاس بیعدالتــی شــهری
مضاعفــی نســبت بــه کاســبی در شــمال خیابــان دارنــد .میــزان متضــرر شــدن کســبه
جنــوب خیابــان بــه انــدازهای بــوده اســت کــه بســیاری از کســبه ،مغازههــای خــود
را اجــاره داده و از ایــن مــکان مهاجــرت کردهانــد .از ســوی دیگــر بســیاری از کســبه
بــرای جبــران زیــان خــود ،مغازههــای خــود را بــه دو بخــش تقســیم کــرده و بخــش
دیگــر آن را اجــاره دادهانــد .از ای ـنرو کســبه بــا دوطرفــه شــدن خیابــان و احــداث
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جدول  :8حمایت و تأثیرپذیری ذینفعان از پروژه
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پهلــوگاه در مقابــل مغازههایشــان تاحــدودی موافــق هســتند و پیامــد مثبــت ایــن
طــرح را حــل مشــکالت بارگیــری میداننــد .در واقــع نهتنهــا دسترســی آنهــا بــه
ـل مغازههــای خــود میتواننــد
ضلــع جنوبــی خیابــان بیشــتر میشــود ،بلکــه در مقابـ ِ
بارگیــری داشــته باشــند .امــا در عیــن حــال بــا ایزولهســازی و انتقــال خــط بــه وســط
خیابــان مخالــف هســتند و معتقدنــد کــه ایــن امــر ترافیــک خیابــان را افزایــش داده،
بارگیری و تردد را با مشکالت فراوانی همراه خواهد کرد.
 هرچنــد اکثــر مســافران بــا ایزولــه شــدن خــط موافــق بودنــد ،موافقــت خــود را بــاذکــر شــروطی بیــان کردنــد و معتقدنــد کــه حتــی ایزولهســازی ایــن خــط نمیتوانــد
مانــع ورود موتورســواران بــه خــط ویــژه گــردد .آنهــا بــه ایــن امــر اشــاره دارنــد کــه
به دلیل عرض کم خیابان مولوی ،احتمال افزایش ترافیک وجود دارد.
 راننــدگان تاکســی ،مخالــف اجــرای طــرح ایزولهســازی بــوده ،بــا دوطرفــه شــدنخیابــان موافــق هســتند .مهمتریــن دلیــل مخالفــت آنهــا ،افزایــش ترافیــک خیابــان
مولــوی اســت و بــر ایــن بــاور هســتند کــه دوطرفــه شــدن خیابــان هرچند دسترســی
آنهــا بــه خیابــان را بیشــتر میکنــد ،تقاضــا بــرای تــردد در ضلــع جنــوب افزایــش
مییابــد و بــه دلیــل عــرض کــم خیابــان ،ترافیــک در ضلــع جنوبــی نیــز افزایــش
مییابــد .از نظــر راننــدگان ،افزایــش ترافیــک برابــر بــا افزایــش مصــرف ســوخت برای
آنهاســت .بنابرایــن یکــی از دغدغههــای راننــدگان اتوبــوس نیــز افزایــش هزینههــای
آنها در تهیه سوخت است.
 مدیــران بانکهــا بــا دوطرفــه شــدن خیابــان موافــق هســتند ،بهویــژه بانکهــایضلــع جنوبــی خیابــان بــر ایــن بــاور هســتند کــه مشــتریان میتواننــد بــا اســتفاده از
ماشــین و تاکســی بــه بانــک مراجعــه کننــد .در واقــع آنهــا از جملــه پیامدهــای منفــی
یکطرفه شدن خیابان و احداث  BRTرا کاهش مشتریان خود میدانند.
 مدیــران مراکــز درمانــی خیابــان مولــوی بــا ایزولهســازی خیابــان مخالــف هســتند،امــا بــا دوطرفــه شــدن آن موافقانــد .آنهــا پیامــد مثبــت دوطرفــه شــدن خیابــان را
افزایــش دسترســی بــه خیابــان و بیمارســتانها میداننــد و یکی از مهمتریــن نیازهای
خــود را دسترســی آمبوالنــس و ماشــین از ضلــع شــمالی خیابــان بــه بیمارســتان
مطرح میکنند.
 مهمتریــن پیامــد منفــی طــرح و دلیــل مخالفــت مدیــران آتشنشــانی بــا طــرح ،ازبیــن رفتــن دسترســی آنهــا بــه بــازار اســت .آنهــا بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــاز بــودن
خیابــان بــه آنهــا ایــن فرصــت را میدهــد کــه از تمامــی مســیرها بــرای رســیدن بــه
مقصــد خــود اســتفاده کننــد .حتــی در مواقــع ترافیــک نیــز تقاطعهــا و ورودی
کوچههــا باعــث خــروج آنهــا از ترافیــک میشــود .از نظــر آنهــا «زمــان» ،مهمتریــن
عنصــر در فعالیــت آتشنشــانی اســت .در واقــع ایزولهســازی باعــث محــدود شــدن

ارزیابی تأثیرات اجتماعی انتقال مسیر ویژه اتوبوسهای تندرو ( )BRTدر خیابان مولوی

مســیرهای حرکــت آنهــا و از دســت رفتــن زمــان میشــود .از ســوی دیگــر دوطرفــه
شــدن خیابــان ،ترافیــک و بارگیــری را افزایــش میدهــد و ایــن امر تردد و امدادرســانی
را با سختی بسیاری مواجه خواهد کرد.
 مدیــران اورژانــس تهــران بــا ایزولهســازی و دوطرفــه شــدن خیابــان موافق هســتند.پیامــد مثبــت ایــن طــرح بــر عملکــرد اورژانــس را افزایــش ســرعت حرکــت اورژانــس
و کاهــش تصــادف در خیابــان مولــوی میداننــد .بنــا بــر تجربــۀ آنهــا ،ایزولهســازی
و احــداث  BRTمنجــر بــه کاهــش میــزان تصــادف در خیابانهــای انقــاب ،آزادی و
دماوند میشود.
 مهمتریــن دغدغــۀ پلیــس راهــور و ناجــا ،امــکان افزایــش ترافیــک پــس از اجــرایطــرح اســت .در حالــی کــه از اهــداف اولیــۀ اجرایــی شــدن ایــن طــرح ،افزایــش ایمنی
و کاهــش میــزان تصــادف در خیابــان مولــوی اســت .پلیــس راهــور و ناجــا نیــز یکــی
از پیامدهــای مثبــت ایــن طــرح را در بلندمــدت ،افزایــش ایمنــی و کاهــش میــزان
تصادف میدانند.
 رئیــس اتحادیــۀ صنــف وانتبــار و پیــک موتــوری تهــران ،بــا انجــام ایــن طــرحکامـ ً
ا مخالــف اســت و از جملــه مهمتریــن دالیــل مخالفــت خــود را بــاال بــودن میزان
بارگیــری و تــردد وانتبارهــا و موتورســیکلتها در خیابــان مولــوی میدانــد .بنــا
بــر نظــر او بــه دلیــل کاربــری تجــاری و بارگیــری کســبه در این خیابــان ،ایزوله شــدن
خیابــان مولــوی ،امــکان بارگیــری کســبه در خیابــان مولــوی را از بیــن میبــرد و ایــن
امــر منجــر بــه نارضایتــی کســبه میشــود .بــا توجــه بــه حجــم زیــاد موتورســواران
خیابــان مولــوی و منطقــه کــه خــود را ملــزم بــه رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگی
نمیکننــد ،موتورســواران بــه مســیر ایزولــه وارد میشــوند و مانعــی در برابــر حرکــت
اتوبوسها هستند.
 از نظــر مدیــران شــهری ،تأمیــن ایمنــی خیابــان مولــوی از مهمتریــن پیامدهــایمثبــت ایــن طــرح اســت .آنهــا بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــا ایزولهشــدن خیابــان
مولــوی از یکســو میــزان تصــادف میــان موتورســواران و اتوبــوس کاهــش مییابــد .از
ســوی دیگــر آنهــا یکــی از عوامــل مهــم تصــادف در خیابــان مولــوی را ســرعت ،تعــداد
و تــردد زیــاد موتورســواران میداننــد و بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــا ایزولهســازی و
دوطرفــه شــدن خیابــان مولــوی ،امــکان رفتوآمــد بــرای مســافران با ماشــین بیشــتر
میشــود .بنابرایــن تعــداد موتوریهــای مســافربر در خیابــان کمتــر میشــود .بــه
عــاوه بــا ورود ماشــین بــه ضلــع جنوبــی خیابــان و افزایــش ترافیــک ،از ســرعت
جابهجایــی و حرکــت موتورســواران نیــز کاســته خواهد شــد .آنهــا از جملــه پیامدهای
مثبــت اقتصــادی ایــن طــرح را کاهــش هزینههــای ســفر در منطقــه ( 12یکــی از
مناطــق پرتــردد و شــلوغ شــهر بــزرگ تهــران) عنــوان میکننــد و معتقدنــد کــه بــا
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توجــه بــه تــردد و ســکونت قشــر کارگــر در منطقــه ،بهبــود کیفیــت  BRTمیتوانــد
با حمایت از اقشار کمدرآمد ،از هزینههای تردد مسافران کم کند.
 متخصصــان بــر ایــن نظــر هســتند کــه ایزولهســازی در میانۀ معبــر ،ایمنی مســافرانرا کاهــش میدهــد .بــا توجــه بــه اینکــه تــردد موتورســواران در خیابــان مولــوی زیــاد
و عــرض خیابــان کــم اســت ،بــا ا ِعمــال نکــردن مقــررات راهنمایــی و رانندگــی در
مــورد موتورســواران ،موتورســواران بــه مســیر ویــژه اتوبــوس وارد میشــوند .بنابرایــن
ایزولــه کــردن مســیر ،تضمینــی بــرای کنتــرل موتورســواران بــه مســیر ایزوله نیســت.
از ســوی دیگــر بــا انتقــال مســیر بــه میانــۀ خیابــان ،مســافرانبایــد از میــان حجــم
زیــاد موتورســیکلتها ،باربرهــا ،چرخیهــا و ماشــینها عبــور کننــد .بنابرایــن
دسترســی مســافران بــه ســکوها بــا مشــکل روبـهرو میشــود .در جــدول شــمارۀ ،9
حوزههــای تحــت تأثیــر از اقــدام بــه همــراه متغیرهــای تشــکیلدهندۀ هــر یــک از
آنها نشان داده شده است.
فصلنامه علمی  -تخصصی

ابعاد

متغیرها

جدول  :9متغیرهای تحتتأثیر پروژه

ارزیابی تاثیرات اجتماعی

رضایت اجتماعی

کسبه ،مسافران ،موتورسواران ،مدیران شهری ،نهادهای مستقر در
خیابان مولوی ،ادبیات نظری و تجربی

تعامالت نهادی و
سازمانی

سازمانها و نهادهای ذینفع ،ادبیات و پیشینۀ پژوهش

امنیت اجتماعی

اجتماعی

دوره اول
شماره پنجم

فرهنگی

زمستان 1399

اقتصادی

پلیس ناجا ،مدیران شهری

آسیبهای اجتماعی

پلیس ناجا ،مدیران شهری

عدالت اجتماعی

کسبه ،مسافران ،موتورسواران ،نهادهای مستقر در خیابان مولوی،
ادبیات نظری و تجربی

اعتماد به مدیریت
شهری

کسبه ،مسافران ،موتورسواران ،نهادهای مستقر در خیابان مولوی،
ادبیات و پیشینۀ پژوهش

کیفیت زندگی

مدیران شهری ،ادبیات نظری و تجربی

درآمد کسبه

کسبه ،مسافران ،موتورسواران ،مدیران شهری ،نهادهای مستقر در
خیابان مولوی ،ادبیات نظری و تجربی

رفتار ترافیکی

ارزش ملک
اجارهبها و تغییر
کاربری

افزایش مصرف بنزین
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منبع

موتورسواران ،ادبیات نظری و تجربی

کسبه ،مسافران ،موتورسواران ،مدیران شهری ،نهادهای مستقر در
خیابان مولوی ،ادبیات نظری و تجربی
کسبه ،مسافران ،موتورسواران ،مدیران شهری ،نهادهای مستقر در
خیابان مولوی ،ادبیات نظری و تجربی
موتورسواران ،رانندگان تاکسی

ادامه جدول  :9متغیرهای تحتتأثیر پروژه

محیط
زیستی

آلودگی صوتی

عدم قطع درختان

کسبه ،مدیران شهری

ایمنی و امنیت خیابان

کسبه ،مسافران ،موتورسواران ،مدیران شهری ،ادبیات نظری و تجربی

ترافیک
بارگیری

کسبه ،مسافران ،موتورسواران ،مدیران شهری ،نهادهای مستقر در
خیابان مولوی ،پلیس راهور ،پلیس ناجا ،اورژانس ،آتشنشانی ،ادبیات
نظری و تجربی

کسبه ،موتورسواران ،رانندگان تاکسی ،مسافران ،اورژانس ،آتشنشانی،
مدیران شهری ،نهادهای مستقر در خیابان مولوی

سیما و منظر شهری

کسبه

دسترسیپذیری

کسبه ،مسافران ،موتورسواران ،مدیران شهری ،ادبیات نظری و تجربی

عدم قطع درختان

کالبدی
 -فضایی

نهادهای مستقر در خیابان مولوی

امدادرسانی
(آتشنشانی)

امدادرسانی (اورژانس)
ساماندهی
موتورسواران

کسبه ،مدیران شهری

آتشنشانی ،مدیران شهری ،ادبیات نظری و تجربی
اورژانس ،مدیران شهری ،ادبیات نظری و تجربی
ادبیات نظری و تجربی ،مدیران شهری ،موتورسواران

ساماندهی چرخیها

ادبیات نظری و تجربی ،مدیران شهری ،موتورسواران

کیفیت حملونقل
عمومی

مدیران شهری ،مدیریت سامانۀ خط 2

بهداشت و نظافت

پارکینگ

مسافران

کسبه ،مسافران ،موتورسواران ،مدیران شهری ،نهادهای مستقر در
خیابان مولوی ،پلیس راهور ،پلیس ناجا ،اورژانس ،آتشنشانی ،ادبیات
نظری و تجربی

در ادامــه تأثیــرات شناساییشــده کــه از منابــع مختلــف (مصاحبههــا ،ادبیــات
پژوهــش ،مطالعــات اســنادی و پیشــینۀ پژوهــش و )...تهیــه شــده ،در ماتریســی ارائــه
شــده اســت .در ایــن ماتریــس ،هــر یــک از ایــن تأثیــرات بــا توجــه بــه زمــان وقــوع،
نــوع ،شــدت ،ماهیــت و گســتره بیــان شــده اســت .جــدول شــمارۀ  ،10ماتریــس
متغیرهــا را نشــان میدهــد.
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ابعاد

متغیرها

منبع
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فرهنگی

اجتماعی

ابعاد

جدول  :10متغیرهای تحت تأثیر پروژه برحسب نوع ،ماهیت و...

رضایت
اجتماعی

زمان

نوع

شدت

پس از اجرا

مستقیم

زیاد

متغیرها

مدت

ماهیت

گستره

بلندمدت ناخواسته فرامنطقهای

امتیاز
12

امنیت اجتماعی

پس از اجرا

مستقیم

زیاد

بلندمدت ناخواسته

منطقهای

11

تعامالت نهادی
و سازمانی

حین و پس
از اجرا

مستقیم

زیاد

بلندمدت ناخواسته

منطقهای

11

آسیبهای
اجتماعی

حین و پس
از اجرا

مستقیم

متوسط

محلی

10

بلند
مدت

خواسته

اعتماد به
مدیریت شهری

غیر
حین و پس
مستقیم
از اجرا

زیاد

بلندمدت ناخواسته فرامنطقهای

11

عدالت اجتماعی

حین و پس
از اجرا

مستقیم

زیاد

بلندمدت ناخواسته فرامنطقهای

12

کیفیت زندگی

پس از اجرا

غیر
مستقیم

متوسط

بلندمدت ناخواسته فرامنطقهای

10

رفتار ترافیکی

حین و پس
از اجرا

مستقیم

زیاد

بلندمدت ناخواسته فرامنطقهای

12

درآمد کسبه

حین و پس
از اجرا

مستقیم

زیاد

بلندمدت ناخواسته

منطقهای

11

ارزش ملک

غیر
حین و پس
مستقیم
از اجرا

زیاد

بلندمدت ناخواسته

منطقهای

10

اجارهبها و تغییر
کاربری

غیر
حین و پس
مستقیم
از اجرا

زیاد

بلندمدت ناخواسته

منطقهای

10

افزایش مصرف
بنزین

غیر
حین و پس
مستقیم
از اجرا

زیاد

بلندمدت ناخواسته فرامنطقهای

مستقیم

زیاد

عدم قطع
درختان

منطقهای

12

محلی

8

ایمنی

حین و بعد
از اجرا

مستقیم

زیاد

بلندمدت

خواسته

فرامنطقهای

13

ترافیک

حین و بعد
از اجرا

مستقیم

زیاد

بلندمدت

خواسته

فرامنطقهای

13

بارگیری

حین و بعد
از اجرا

مستقیم

زیاد

بلندمدت

نا
خواسته

فرامنطقهای

12

آلودگی صوتی

حین اجرا

غیر
حین و پس
مستقیم
از اجرا

متوسط

بلندمدت

خواسته

11

بلندمدت ناخواسته

کالبدی فضایی

متغیرها

زمان

نوع

شدت

ماهیت

گستره

امتیاز

مدت

بلندمدت ناخواسته

محلی

8

فرامنطقهای

13

منطقهای

10

سیما و منظر
شهری

حین و بعد
از اجرا

غیر
مستقیم

متوسط

دسترسیپذیری

حین و بعد
از اجرا

مستقیم

زیاد

بلندمدت

امدادرسانی
(آتشنشانی)

حین و بعد
از اجرا

غیر
مستقیم

زیاد

بلندمدت ناخواسته

امدادرسانی
(اورژانس)

حین و بعد
از اجرا

غیر
مستقیم

زیاد

بلندمدت ناخواسته فرامنطقهای

خواسته

11

ساماندهی
موتورسواران

بعد از اجرا

غیر
مستقیم

زیاد

بلندمدت ناخواسته

منطقهای

10

ساماندهی
چرخیها

بعد از اجرا

غیر
مستقیم

زیاد

بلندمدت ناخواسته

منطقهای

10

بهداشت و
نظافت

حین و بعد
از اجرا

مستقیم

متوسط
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پارکینگ

حین و بعد
از اجرا

غیر
مستقیم

زیاد

بلندمدت ناخواسته

منطقهای

10

خواسته

در جــدول شــمارۀ  ،10بــا اســتفاده از دیدگاههــای کارشناســان و همچنیــن
یافتههــای پژوهــش ،ســتونهای مربــوط بــه زمــان ،نــوع ،شــدت ،مــدت و گســتره
عنــوان شــد ه اســت .در ادامــه نیــز بــه هــر کــدام از ســطرها امتیــاز داده شــده اســت
(شــیوۀ امتیازدهــی در بخــش روششناســی پژوهش بیان شــده اســت) .در امتیازدهی،
ســتون زمــان ،نقشــی نداشــته اســت ،امــا ســایر مــوارد برحســب گزینههــای موجــود،
امتیــاز کســب کردهانــد کــه جمــع هــر ســطر ،میــزان امتیــاز بــرای تعییــن اهمیــت را
نشــان میدهــد .بنابرایــن ســتون امتیــاز را میتــوان بــا عنــوان اهمیــت هــر متغیــر
نیــز در نظــر گرفــت.
نتیجهگیری و ارزیابی نهایی

بــرای نتیجهگیــری از یافتههــای اتــاف حاضــر و ارزیابــی نهایــی پــروژۀ انتقــال خــط
 BRTخیابــان مولــوی از ضلــع جنــوب بــه وســط خیابــان الزم اســت عملکــرد احتمالی
اقــدام بــا اهــداف تعریفشــده اقــدام مقایســه شــود .اطالعــات حاصلشــده دربــاره
اهــداف رســمی طــرح و پیامدهــای مثبــت و منفــی اقــدام بــر ایــن اهــداف در جــدول
زیر ارائه شده است.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی انتقال مسیر ویژه اتوبوسهای تندرو ( )BRTدر خیابان مولوی

ابعاد
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بهبود دسترسی و ساماندهی حرکت وسایل نقلیه در خیابان مولوی؛ بسترسازی برای مدیریت
مناسب بحران و اجرای عملیات امداد

فصلنامه علمی  -تخصصی

ردیف

هدف طرح
بهبود حملونقل عمومی و کاهش زمان و هزینه سفرهای
درونشهری

جدول  :11مکانیسم اثرگذاری طرح
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مثبت

ـ انتقال و جداسازی
مسیر اتوبوسها ،تداخل و
مزاحمت را حذف خواهد
کرد و در نتیجه سرعت
و کیفیت خدمترسانی
سیستم حمل و نقل
عمومی افزایش پیدا
خواهد کرد .همچنین
دوطرفهشدن خیابان،
تعداد و مسافت سفرها به
مقصد خیابان مولوی را
کاهش خواهد داد و در
نتیجه سوخت و هزینه
سفر کاهش پیدا خواهد
کرد.

مکانیسم اثرگذاری طرح

منفی

-

ـ با فراهم شدن دسترسی به جنوب خیابان و جهت
ـ با دوطرفه شدن خیابان غربی خیابان ،تقاضا برای استفاده از خیابان مولوی
افزایش مییابد و این امر باعث افزایش میزان تردد
مولوی و تفکیک مسیر
وسایل نقلیه در ضلع جنوبی خیابان میشود که با
حرکت وسایل نقلیه،
توجه به کم بودن عرض خیابان ،ترافیک بهویژه در
دسترسی مستقیم از
ضلع جنوبی افزایش خواهد یافت.
میدان قیام تا میدان رازی
ـ همچنین با احداث پهلوگاه در ضلع جنوبی ،ورود و
برای آنها به طور جداگانه
خروج وانت و ماشینهای بارگیری به پهلوگاه ،منجر
فراهم میشود که در
این صورت موتورسواران به ایجاد وقفه در حرکت دیگر وسایل نقلیه و در نتیجه
اختالالت ترافیکی خواهد شد.
به نوعی ملزم به حرکت
الزم به ذکر است که با توجه به عرض کم مسیر ایزوله
در مسیر اصلی خیابان
و عریض بودن ماشینهای امداد آتشنشانی ،چرخش
(خارج از مسیر )BRT
این ماشینها و تحرک بهینه آنها میسر نخواهد بود.
میشوند و کنترل پلیس
راهور نیز بر تردد وسایل از سوی دیگر ممکن است ماشینهای امداد در مسیر
ایزوله پشت اتوبوسها کام ً
ال متوقف شوند.
نقلیه نیز افزایش خواهد
ـ با توجه به اینکه میانۀ معبر بسته میشود،
یافت .عالوه بر این با ایجاد
دسترسی افراد به مراکزی همچون مساجد و
پهلوگاه ،دسترسی کسبۀ
ضلع جنوبی برای بارگیری بیمارستانها و اصناف ،از طریق عبور از مسیرهای
بازشو در خط  BRTاست که ممکن است با مراکز
نیز بدون ایجاد اختالل
مورد نظر عابران فاصلۀ زیادی داشته باشد که این
در حرکت وسایل نقلیه
امر دسترسی را برای آنها (بهویژه اگر سالمند و یا
افزایش مییابد.
معلول باشند) سختتر خواهد کرد.

ردیف

هدف طرح

3

کاهش تصادفات و افزایش ایمنی عابران و موتورسواران

ادامه جدول  :11مکانیسم اثرگذاری طرح

مثبت

مکانیسم اثرگذاری طرح

منفی

ـ با توجه به تردد همزمان و ترافیک انواع وسایل

ـ با ایزولهسازی ،دسترسی
موتورسواران ،چرخیها و
وانتبارها به داخل مسیر به میان ۀ معبر ،دسترسی را برای مسافران از دو طرف
خیابان مشکل میکند .چنانکه در حال حاضر،
اتوبوس از بین میرود .از
دسترسی به برخی از ایستگاههایی که در ضلع
اینرو میزان تصادف آنها با
اتوبوس و مسافران کاهش جنوبی خیابان هستند ،از طریق پیادهرو امکانپذیر
است ،ایمنی این مسافران بیشتر از مسافرانی
مییابد.
است که مجبورند از میان ازدحام موتورسواران و
ـ همچنین با افزایش تردد
چرخیها عبور کنند.
در خیابان مولوی بهویژه
ـ در صورت عدم کنترل تردد موتورسواران (بهویژه
ضلع جنوبی ،ترافیک
در ساعت اوج ترافیک که به دنبال راهی برای گریز
به عنوان مانعی در برابر
سرعت موتورسواران ،منجر از ترافیک هستند) ،احتمال ورود آنها به مسیر ایزوله
یا پیادهرو وجود دارد که طبعاً احتمال تصادف
به کاهش سرعت و میزان
موتورسوار با اتوبوس  BRTو یا عابر را افزایش
تصادف موتورسواران با
میدهد.
ماشین و عابران میشود.

اهــداف ایــن طــرح کــه بــا اســناد باالدســتی (از جملــه افزایــش ایمنــی و بهبــود
شــبکههای تــردد عمومــی) نیــز همراستاســت ،عمدتــاً ماهیــت ترافیکــی دارد.
همانطــور کــه در جــدول بــاال نیــز مشــخص اســت ،اقــدام انتقــال خــط  BRTمیتواند
اثربخــش باشــد ،امــا نیازمنــد تمهیداتــی اســت کــه مکانیسـمهای همراســتای اهداف
اولیــه آن را تقویــت نمایــد .بــه عبــارت ســادهتر ،صرفـاً اجرای ایــن اقدام بــه عنوان یک
پــروژه کالبــدی منجــر بــه تحقــق اهــداف نخواهد شــد؛ زیــرا احتمــال بــروز پیامدهای
منفــی متعــددی وجــود دارد کــه میتوانــد مانــع از تحقــق اهــداف یادشــده گــردد.
یکــی از دو عامــل تعیینکننــدۀ آینــده طــرح حاضــر ،نحــوۀ مدیریــت رفتــار
ترافیکــی موتورســواران بــه عنــوان یکــی از بازیگــران اصلی عرصــۀ ترافیــک در منطقۀ
 12و بهویــژه خیابــان مولــوی اســت .دو ســوی نهایــی ایــن رویکــرد را میتــوان بــه
شــرح زیــر توصیــف کــرد:
الــف) حالتــی کــه در آن ســعی بــر مدیریــت تــردد موتورســواران از طریــق اعمــال
کنتــرل و زور میشــود :ایــن روش تحدیدگرایانــه ،هــم از طریــق ایجــاد تغییــرات
کالبــدی (ماننــد محدودســازی و ایزوالســیون مســیر) و هــم از طریــق ایجــاد تغییرات
فرآینــدی (ماننــد افزایــش نظــارت پلیــس راهــور) اعمــال میشــود .در ایــن روش بــا
موتورســیکلتها و موتورســواران بــه عنــوان یــک «معضــل» ترافیکــی یــا شــهری رفتار
میشــود و ســعی در «برطــرف کــردن» آن میشــود .فــارغ از درســت یــا اشــتباه بــودن
ل توجهی
ایــن رویکــرد ،اجرایــی شــدن آن نیازمنــد اعمــال قــدرت و صــرف هزینه قابـ 
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اســت کــه عــاوه بــر ایجــاد نارضایتــی و عــدم اعتمــاد بیشــتر بــرای گروههایــی کــه
خیابــان مولــوی در اصــل محــل زندگــی یــا کســب درآمــد آنهــا محســوب میشــود،
ممکــن اســت چنــدان اثربخــش نیــز نباشــد .زیــرا هماکنــون نیــز قانونگریــزی بــه
دلیــل همیــن برخــورد چکشــی در رفتــار موتورســواران نهادینــه شــده اســت و دور
باطلــی را بــه وجــود آورده کــه رفتــار قانونگریزانــه و افزایــش محدودیــت یکدیگــر را
تقویــت میکننــد و بایــد گفــت در شــرایط اقتصــادی ســالهای اخیــر ،ایــن رفتارهای
پرخطــر توجیــه نیــز پیــدا کــرده اســت .بنابرایــن محتمــل اســت کــه رفتارهــای
قانونشــکنانهتری ماننــد هجــوم بــه پیادهروهــا و تــردد خــاف بیشــتر در خــط
ویــژۀ بی.آر.تــی ،وضــع آتــی را بدتــر از وضــع موجــود ســازد؛ بهویــژه آنکــه پلیــس
راهور نیز ظرفیت کنترل این حجم از موتورسواران را ندارد.
ب) حالتــی کــه در آن ســعی بــر مدیریــت تــردد موتورســواران از طریــق بهبود شــرایط
و زیرســاختها میشــود :ایــن روش حمایتگرایانــه ،هــم از طریــق ایجــاد تغییــرات
کالبــدی (ماننــد تعبیــه ایســتگاه و یــا انبــار /بارانــداز موتورســیکلتها) و هــم از طریــق
ایجــاد تغییــرات فرآینــدی (رســیدگی بــه معضــات پیکهــای موتــوری و مشــتریان
آنهــا کــه اغلــب کســبه خیابــان مولــوی هســتند) اعمــال میشــود .در ایــن روش بــا
موتورســیکلتها و موتورســواران بــه عنــوان یــک «واقعیــت» چندبعــدی اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی رفتــار میشــود و ســعی در «درک و کمــک» بــه آن میشــود.
بــازده ایــن رویکــرد ممکــن اســت نیازمنــد زمــان و هزینــه زیــادی باشــد ،امــا میتواند
تاحــدی منجــر بــه «اصــاح رفتــاری» موتورســواران شــده ،زمینهســاز رضایــت جمعی
از تغییــرات را ایجــاد کنــد .البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه کســبه نیــز
خــود بخشــی از موتورســواران هســتند و یــا در بســیاری از مــوارد حملونقــل بــار
خــود را (هــم در فــروش و هــم در خریــد) بــه موتورســواران میســپارند .پــس منافــع
موتورسواران و منافع کسبه فعال در خیابان مولوی بسیار درهمتنیده است.
اثربخشــی اقــدام حاضــر در درجــه اول مســتلزم مدیریــت بهینــۀ تــردد وســایل
نقلیــه بهویــژه موتورســیکلتها (رویکــرد ب) اســت کــه خــود نیازمنــد تمهیــدات
کالبــدی ،ترافیکــی و فرهنگــی اســت .بــه عبــارت دیگــر در صــورت تحقــق رویکــرد
ب ،بــه احتمــال زیــاد ،طــرح از لحــاظ اثربخشــی موفــق خواهــد بــود.
پینوشتها
 .1در طــرح تفصیلــی منطقــۀ  12خیابــان مولــوی بــه عنــوان حلقههــای شــریانی درجــۀ دو معرفــی
شــده اســت.
 .2کمیسیون جهانی سازمان ملل متحد درباره محیطزیست و توسعه

1 .اکبــری ،محمــد و محمدامیــن مرتضــوی ( .)1396الزامــات مطالعــه و ارزیابــی احــداث خطــوط
 .BRTتهــران :راز نهــان.
2 .افنــدیزاده ،شــهریار و رضــا جاللکمالــی ( .)1397ایمنــی جــادهای .کرمــان :جهاد دانشــگاهی،
ســازمان انتشــارات واحــد کرمان.
3 .بلیــک ،ویلیــام ریچــادر ( .)1395حملونقــل پایــدار ،مشــکالت و راهحلهــا .ترجمــۀ حمیدرضا
پژمانفــرد ،ایمــان آقایــان و ســینا پورزاهــدی .تهران :ســخنوران.
4 .بلیکی ،نورمن ( .)1384طراحی پژوهشهای اجتماعی .ترجم ه حسن چاوشیان .تهران :نی.
5 .بندرآباد ،علیرضا ( .)1390شهر زیستپذیر ،از مبانی تا معانی .تهران :آذرخش.
6 .پوراشــکاء ،رضــا؛ رمضانیــان ،محمدرحیــم و ســاره نبــی زاده ( .)1393ارزیابــی پایــداری
سیســتمهای حملونقــل شــهری (مطالعــۀ مــوردی :شــهر رشــت) .فصلنامــ ه اقتصــاد و
مدیریــت شــهری ،شــمار ه هشــتم ،صــص .31-17
7 .حاتمینــژاد ،حســین و کردســتانی ،فریبــا و نــادر تابعــی ( .)1396مقدمـهای بــر زیسـتپذیری
شــهری (راهبــردی نویــن در برنامهریــزی شــهری) .تهــران :آراد کتاب.
8 .دامنبــاغ ،صفیــه؛ ســجادیان ،ناهیــد؛ نعمتــی ،مرتضی و علی شــجاعیان ( .)1394شــاخصهای
کیفیــت زندگــی (بــا تأکید بــر زندگی شــهری) .کــرج :نیبگ.
9 .ســرور ،رحیــم؛ توکلــی ،محمدرضــا و حمیــد بحیرایــی ( .)1395برنامهریــزی و مدیریــت
شــهرهای جدیــد (توســعۀ اجتماعــی و سرزندهســازی شــهری) .تهــران :ســازمان جغرافیایــی
نیروهــای مســلح.
	10.فلیک ،اووه ( .)1388درآمدی بر تحقیق کیفی .ترجم ه هادی جلیلی .تهران :نی.
	11.قنبــری ،محمــد؛ اجزاءشــکوهی ،محمــد؛ رهنمــا ،محمدرحیم ،خوارزمــی ،امیدعلــی (.)1395
تحلیلــی بــر زیسـتپذیری شــهری بــا تأکیــد بر شــاخص امنیــت و پایــداری (مطالعۀ مــوردی:
کالنشــهر مشــهد) .مجلــ ه پژوهــش جغرافیــای سیاســی ،ســال اول ،شــمار ه ســوم ،صــص
.154-129
	12.کردنائیــچ ،اســداهلل و علــی مختــاری موغــاری ( .)1390اســتقرار ،بهبــود و توســعه اتوبوسهاي
تنــدرو ( )BRTراهحلــي بــراي کاهــش ترافيــک کالنشــهرها .فصلنام ـ ه مطالعــات مدیریــت
ترافیــک ،شــماره  ،20صــص .82-52
	13.کرســول ،جــان دبلیــو ( .)1391پویــش کیفــی و طــرح پژوهــش ،انتخــاب از میان پنــچ رویکرد
(روایتپژوهــی ،پدیدارشناســی ،نظریــۀ دادهبنیــاد ،قومنــگاری ،مطالعــۀ مــوردی) .ترجم ـه
حســن داناییفــرد و حســین کاظمــی .تهــران :صفــار ،اشــراقی.
	14.معاونــت و ســازمان حملونقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران ( .)1397گزیــدۀ آمــار و اطالعــات
حملونقــل و ترافیــک تهــران  .1396تهــران :مهندســان مشــاور پارسمسیرگســتر.
15. Osama Ahmed, Nora، El-Halafawy, Amr Mostafa and Ahmed Mohamed Amin
(2019). A Critical Review of Urban Livability، European Journal of Sustainable Development (2019). 8, 1, 165-182
16. Giles, David (2009). Phenomenologically Researching the Lecturer Student
Teacher Relationship. some Challenges Encountered, Indo-pacific Journal of
Phenomenology,1-11

ارزیابی تأثیرات اجتماعی انتقال مسیر ویژه اتوبوسهای تندرو ( )BRTدر خیابان مولوی

منابـع

43

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از احداث بازار روز محله
*
هلیکوپترسازی شهر کرج
برزو مروت

دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید مفتح شهرری)
morovatbr@gmail.com

چکیده

مقالــه حاضــر برگرفتــه از پژوهــش «تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی ناشــی از احــداث بــازار روز
منطقــه  7در شــهر کــرج» بــوده کــه در ســال  1399بــه انجــام رســیده اســت .مهمتریــن
هــدف مطالعـ ۀ حاضــر ،تــاش در جهــت انطبــاق و همراســتایی پــروژ ه طراحیشــده و زمینــۀ
اجتماعــی و فرهنگــی پیرامــون آن بــا یکدیگــر و ارتقــای تعامــل و رابطــۀ کارآمــد آنهــا اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه طراحــی و احــداث بــازار روز دارای آثــار و پیامدهــای مثبــت و منفــی
اســت ،بــه گونــهای کــه از یکســو راهانــدازی و بهرهبــرداری از آن میتوانــد مشــکالت و
گرفتاریهایــی را بــرای همســایگان و ســاکنان همجــوار پــروژه ایجــاد نمایــد و از ســوی دیگــر
کســب منافــع اقتصــادي ،توجــه بــه عدالــت اجتماعــی و كاهــش ترددهــای درونشــهری را
ي و فرهنگــي را
بــه ارمغــان آورد ،ضــرورت پژوهــش دربــاره تأثيــرات و پيامدهــاي اجتماع ـ 
بيــش از پيــش آشــكار ميســازد .روش تحقیــق مطالعــه حاضــر تلفیقــی از مطالعــه کمــی
(پیمایــش و مطالعــات کتابخانـهای) و کیفــی (مشــاهده میدانــی و مصاحبــه عمیــق) اســت .از
روشهــای کیفــی بــه منظــور مطالعــات اکتشــافی و از روشهــای کمــی بــرای تدقیــق
یافتههــای ایــن مطالعــات اســتفاده شــده اســت .یافتههــای پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه
مهمتریــن تأثیــرات بنــا بــه انــدازه و دامنــۀ تأثیــرات ،گســتره ،تعــداد و ترکیــب آنها بــه ترتیب
مربــوط بــه-1 :تغییــرات جمعیتــی  -2ارزیابــی تصــور افــراد درباره ســامت و امنیــت عمومی
(ترافیــک و آلودگــی)  -3اختــال در زندگــی روزمــره  -4ارزیابــی تغییــر در تمرکــز تجــاری
اجتمــاع - 5تأثیــر بــر کســب و کار و اشــتغال  -6ارزیابــی شــکلگیری نگرشهــا دربــاره
پــروژه  -7ارزیابــی فعالیــت گــروه ذینفــع  -8خریــد و فــروش امــاک و زمیــن اســت .در
پایــان بــه تدویــن نظــام مراقبــت هوشــمند بــرای کاســتن از تأثیــرات منفــی ناشــی از طراحی
و احداث بازار روز و راهکارهایی برای تقویت تأثیرات مثبت پرداخته شده است.
واژههای کلیدی :اقدام توسعهای ،مدیریت شهری ،تأثیرات اجتماعی و فرهنگی و بازار روز.
* ایــن مقالــه حاصــل نتایــج پــروژه مطالعاتــی بــا عنــوان «ارزیابی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی پروژه
احــداث بــازار روز در منطقــه  »7اســت کــه بــا حمایت ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شــهرداری
کرج در سال  1399به انجام رسیده است.
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در رویکــرد سیســتمی ،شــهر یــک سیســتم اجتماعــی پویــا و بــاز اســت کــه در آن ســه
ســطح از حرکــت مکانیکــی ،زیســتی و اجتماعــی درهم آمیختــه و با انواع فراسیســتمها
و زیرسیســتمهای متعــدد در ارتبــاط اســت (پاپلی یــزدی و رجبــی ســناجردی.)129 :1382 ،
از ایـنرو در ایــن رویکــرد ضــرورت دارد کــه برنامهریــزی شــهری بــا تکیــه بــر عناصــر
و روابــط ســاختاری شــهر (درونــی و بیرونــی) مطالعــات خــود را ســازمان دهــد .اوالً بایــد
ارتباطــات بیــن اجــزا و عناصــر و همچنیــن آثــار متقابل میــان عوامل فضایــی ،اجتماعی
و اقتصــادی بررســی گــردد و ثانیـاً فراینــد برنامهریــزی بــه صــورت چرخـهای و نه خطی
و بــا توجــه بــه روابــط میــان گذشــته ،حــال و آینــده در نظــر گرفتــه شــود .ارزیابــی
پیامدهــای اجتماعــی کــه در ســه مرحلــه قبــل ،حیــن و بعــد از اجــرا انجــام میگیــرد،
در واقــع نگاهــی کام ً
ال سیســتمی به شــهر و مســائل شــهری دارد .یعنی اینکــه نمیتوان
مســائل و مشــکالت شــهر را تنهــا از یــک بعــد (مثـ ً
ا کالبــدی) نــگاه کــرد و ابعــاد دیگــر
را نادیده گرفت .بـــر همیـــن اسـاس بـه منظـور درک تأثیــرات اجتماعــی احتمالــی
پروژههــــا ،برنامههــــا ،طرحهــــا و سیاســـتها بــر جمعیتهـــای انســـانی ،ارزیابی
تأثیرات اجتماعی صورت میگیرد تا برنامهریـــز و حامـــیپـــروژه را از احتمـــال وقـــوع
ایـن تأثیـرات آگاه سـازد (بارج.)1390 ،
بیشــک پــروژه احــداث بــازار روز کــه بــا هــدف رفــاه حــال شــهروندان و عرضــه
مســتقیم مایحتــاج آنــان ســاخته میشــود ،بهماننــد تمامــی پروژههــای توســعهای
عــاوه بــر تأثیــرات اقتصــادی دارای آثــار مثبــت و منفــی فرهنگــی و اجتماعــی بــر
محیــط و اجتمــاع پیرامــون خــود خواهــد بــود؛ زیــرا احــداث چنیــن بنایــی ســبب
تغییراتــی در محیــط انســانی و فیزیکــی میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مطالعــه،
امکانــی را بــه محقــق میدهــد تــا ارزیابــی بهتــر و واقعبینانهتــری از پــروژه داشــته
باشــد ،در مرحلــه اول میتــوان بــه جنبــه پیشنگرانــه و پیشبینــی پرداخــت و در
مراحــل بعــدی ،مهمتریــن پیامدهــای ناشــی از احــداث و راهانــدازی بــازار روز  -کــه
میتوانــد تبعــات آن بــه محلههــای اطــراف نیــز کشــیده شــود  -مــورد بررســی قــرار
گیــرد .همچنیــن بــا دقــت بیشــتری بــه بررســی و مطالعــۀ پیامدهــای کنونــی پــروژه
از نظــر فرهنگــی ،اجتماعــی و زیســتی پرداختــه خواهــد شــود و دســت آخــر نیــز
پیشــنهادهایی بــه مدیــران شــهری بــه منظــور تقویــت جنبههــای مثبــت و کاهــش
جنبههــای منفــی پــروژه ارائــه میگــردد.
ضرورت پژوهش

بــا توجــه بــه اینکــه طراحــی و احــداث بــازار روز دارای آثــار و پیامدهــای مثبــت و
منفــی اســت کــه از یکســو راهانــدازی و بهرهبــرداری از آن میتوانــد مشــکالت و

گرفتاریهایــی را بــرای همســایگان و ســاکنان همجــوار پــروژه ایجــاد نماید و از ســوی
دیگــر ،منافــع اقتصــادي ،عدالــت اجتماعــی و كاهــش بــار ترافيكــي و ...بــه همــراه
داشــته باشــد ،ضــرورت پژوهــش دربــاره تأثيــرات و پيامدهــاي اجتماعــي و فرهنگــي
را بيــش از پيــش آشــكار مــي ســازد .از ســوی دیگــر و بــر اســاس مطالعــات انجــام
شــده بــهنظــر میرســد کــه هنــوز اجمــاع و هماهنگــی الزم مابیــن ســازمان
ســاماندهی مشــاغل و محصــوالت کشــاورزی بــا ســایر معاونتهــا دربــاره نحــوه و
چگونگــی طراحــی و ســاخت بــازار روز شــکل نگرفتــه و از ایــن نظر وضعیــت دوگانهای
در تصمیمگیــری فراهــم نمــوده اســت .از ای ـنرو ضــرورت انجــام مطالعــات اتــاف را
دوچندان کرده است.
هــدف اصلــی ایــن مقالــه ،شناســایی پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگی ناشــی از احداث
بازار روز است .از اهداف فرعی طرح نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1شناخت رویکرد و نگاه مدیران شهری به ساخت و احداث بازار روز
 .2شناخت نگرش شهروندان به ساخت و احداث بازار روز
 .3شناسایی برندگان و بازندگان این پروژه ب ه عنوان اقدام مداخلهای
 .4شناسایی پیامدها و تأثیرات مثبت و منفی این اقدام جهت تقویت و مدیریت آنها
 .5ارائ ه پیشنهادهای عملی و اجرایی به سازمان ساماندهی مشاغل و عرضۀ محصوالت
کشاورزی
ادبیات نظری

آنچنــان کــه دربــاره ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی گفتــه شــده ،ایــن طرحهــا
قائــم بــه روش و نظریــه خاصــی نیســتند .از ایـنرو ادبیــات موجــود ارزیابــی تأثیــرات
اجتماعــی و فرهنگــی در برگیرنــده مدلهای مفهومی متعددی اســت کــه صاحبنظران
و ســازمانهای مرتبــط بــا ایــن حــوزه ارائــه کردهانــد .امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه
طرحهــای اتــاف فاقــد هرگونــه مبانــی نظــری باشــد .بنابرایــن در اینجــا یــادآوری ایــن
نکتــه الزم اســت کــه ارزیابــی اجتماعــی و فرهنگــی بیــش از آنکــه دسـتاندرکارانش
میپذیرنــد ،در مدلهــای نظــری و مفهومــی ریشــه دارد .همانطــورکــه ریکســون و
همکارانــش میگوینــد« :تنهــا بــا اســتفاده از نظریــۀ اجتماعــی مناســب اســت کــه
متخصصــان ارزیابــی توســعه درمییابنــد کــه چــه پرسشــی را مطــرح کننــد ،چــه
دادههایــی را گــردآوری کننــد و دادههایــی کــه گــردآوری شــدهاند ،چه معنایــی دارند؟»
(گودریــچ .)73 :1392 ،بــر ایــن اســاس و بــا اعتقــاد بــر اینکه نظریــه و رویکردهــا میتوانند
راهنمــای مناســبی باشــند تــا محقــق در جریــان پژوهــش ،مســیر را گــم نکــرده ،بــه
بیراهه نرود ،در ادامه به مهمترین این رویکردها اشاره میشود:
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رویکرد

مؤلفهها و شاخصهای اصلی
تئوری

كاركردگرايی

پديده داراي كاركردي در سطح نظام
و جامعه است .این کارکردها به دو
دسته مثبت و منفی تقسیم میشوند
که به عنوان کارکردهای آشکار تلقی
میشوند .اما در کنار کارکردهای
آشکار شاهد نوعی کارکرد پنهان هم
هستیم که چندان مورد توجه نبوده،
به مرور زمان میتواند خود را نشان
دهد (چلبی.)38 :1382 ،

بیسازمانی
اجتماعی

هر نوع تغييري كه موجب دگرگوني با ورود بازار روز ب ه عنوان یک پدیده و عنصر خارجی
قابل اندازهگيرياي در روند عادي به درون سیستم محلهای میتواند تغییرات و به تبع
آن نابسامانیها و عدم تعادلهایی به وجود آید .که
زندگي اجتماعي شود ،عادات را به
از جمله میتوان به ایجاد مزاحمت و سلب آسایش
هم ريخته و بيسازمانی اجتماعي
برای ساکنان همجوار و همسایگان بازار روز اشاره
را فراهم ميآورد .اين تغييرات
کرد؛ به گونهای که رفتوآمد کامیونداران ،رانندگان
و كژكاركرديها ميتواند زمينه
و همچنین مراجعان به بازار روز موجبات سروصدا،
آسيبهاي اجتماعي را نيز فراهم
شلوغی ،ایجاد ترافیک و پارک خودرو در درب منازل
آورد و روال معمول اجتماع را به
و ...شده و زمینه اعتراض و نارضایتی ساکنان را
خطر بيندازد ( دورکیم:1385 ،
فراهم نماید.
.) 87
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عدالت
اجتماعی

برنامهریزیهای ناکارآمد و
استراتژیهای دستوری و مشاركت
دفعي و ناگهانی با اصول توسعه
پایدار همخوانی ندارد و میتواند
آسیبهایی را وارده نموده ،به ضرر
ذینفعان باشد ( پاپلی یزدی و
رجبی سناجردی.)19 :1382 ،

مصادیق درخصوص بازار روز
كاركرد اصلی بازار روز مبنی بر توزيع ميوه و
مایحتاج اهالی محل و منطقه میتواند بهعنوان یک
ضرورت تلقی شود که به گونهای کارکرد اقتصادی
محسوب میشود و پاسخگوی نیازهای زیستی و
معیشتی ساکنان است .در کنار این کارکرد ،بازار روز
میتواند دارای کارکرد پنهانی نیز باشد و آن ایجاد و
فراهم نمودن فضای رفتوآمد و مکانی برای مالقات
افراد و مراودات روزمره باشد و میتواند به تقویت
تعامالت درونمحلهای و به تبع آن تقویت حس
تعلق به محله گردد.

تصميمگيري براي احداث بازار میوه و ترهبار در شرايط
زماني خاص و بدون جذب مشاركتهاي عمومي به
عنوان تصميمي از باال به پايين تلقی میگردد .اگر
در ادامه پروژه از مشاركت و نظرهای ساکنان محله
استفاده شود ،میتواند پيامدهاي منفي اجتماعي،
فرهنگي و محیطزیستی کاهش یابد و موجب اعتماد
شهروندان به مدیریت گردد.

در هر جامعهای به فراخور و متناسب با توجه به نیاز هر روزه شهروندان به اقالم خوراکی و
غیر خوراکی ،احداث و راهاندازی بازار روز در تمامی
با امکانات باید به احتياجات و
اقصینقاط شهر و با رعایت عدالت توزیعی ،جزئی
نيازهاي انساني توجه نمود؛ نیازهایی
از وظایف نهادهای حاکمیتی از جمله شهرداری
همچون اشتغال ،مسكن ،خدمات
است .تحقق این امر میتواند دسترسی شهروندان به
بهداشتي ،خدمات اجتماعی،
اقالم مورد نیاز را آسانتر نموده ،کاالهای اساسی را
كاالهاي مصرفي .براي رفع اين
با قیمت مناسبتر دریافت نمایند و موجب کاهش
نيازها بايد «فرصتهاي برابر» براي
همه شهرواندان مهيا باشد (هاروی ،سفرهای درونشهری گردد و در مجموع زمینه عدالت
اجتماعی را فراهم نماید.
.)179 :1380

ادامه جدول  :1چارچوب نظری

فضای
اقتصادی
شهرها

توجه به تمرکز انواع مختلف کاالها
در مراکز شهری به گونهای است
که کاالها در یک شبکهبندی بین
سکونتگاهی از کوچکترین تا
بزرگترین مرکز به وسیله الگوهایی
جداگانه ارتباط یافته ،سازماندهی
میشوند (.)Sanford, 2008: 215

بر اساس این نظریه ،مشتریان در خرید مایحتاج خود
از بازار روز ،عوامل و معیارهایی را لحاظ مینمایند:
تالش و انرژی کمتر ،زمان و وقت صرفشده کمتر و
نزدیکی به مرکز خرید .بر اساس نظریه مکان مرکزی،
اگر بازار روز دارای تولیدات با ماهیت مطلوب باشد،
میتواند فضای نفوذش را گسترش دهد .از اینرو
مشتری بیشتری میتواند جذب نماید.

رویکردهــای ارائهشــده در قالــب جــدول بــاال کــه بــه نظریههــای بــرد متوســط
معــروف هســتند ،هــر کــدام از چشــمانداز و زاویـهای خــاص بــه مقولــۀ شــهر و توســعه
شــهری پرداختهانــد .در ایــن بخــش تــاش شــده اســت تــا ضمن پذیــرش ایــن واقعیت
کــه در اتــاف نمیتــوان تنهــا از نظریــهای واحــد بهــره گرفــت ،ضمــن مــروری بــر
نظریههــای مطــرح دربــاره توســعۀ شــهری ،از دانــش موجــود بــه منظــور طرح ســؤالها
و تفســیر دادههــا بهــره گرفتــه شــود .از ایـنرو در ایــن مطالعــه ســعی شــده تــا ضمــن
بهرهگیری از رویکردها و مکاتب جامعهشناسی ،دانـــش الزم را بـــرای تحلیـــل منظـــم و
پیشـــاپیش تأثیـــرات اقـدام توسعهای در کیفیـت زندگـی روزمره ساکنان محله فراهـم
نمایــد و بــرای دســتیابی بــه آن ســعی شــده اســت تــا از مــدل عملــی رابل.جــی بــارج
بهــره گرفتــه شــود .ایــن مراحــل بــه ترتیب شــامل -1 :شــکل دادن برنامهای بــرای جلب
مشــارکت عمومــی  -2توصیــف اقــدام پیشنهادشــده  -3نیمــرخ اجتمــاع  -4دامنهیابی
 -5بررســیتأثیــر اقــدام پیشنهادشــده  -6انعــکاس واکنــش بــه تأثیرات  -7تغییــر اقدام
پیشــنهادی  -8تعدیــل و جبــران  -9نظــارت و پیگیریهــای اجتماعــی.
روش شناسی پژوهش

در بــرآورد تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی ،تحقیــق معمــوالً «ابــزاری برای گــردآوری و
اســتفاده از داده بــرای یــک هــدف اجتماعــی آنــی اســت» و نــه بــرای آزمــون مفاهیــم
جامعهشــناختی یــا اصــاح دانــش موجــود کــه از دانشــگاهیان انتظــار مـیرود (ونکلی،
بــه نقــل از .)Taylor, 2004: 197 :روش تحقیــق مطالعــۀ حاضــر تلفیقــی بــوده ،ترکیبــی از
دو روش مطالعــه کمــی (پیمایــش و مشــاهده میدانــی) و کیفــی (مصاحبــه عمیــق بــا
مدیــران شــهرداری ،کســبه محــل و مراجعــان بــه بــازار روز) اســت .الزم بــه توضیــح
اســت کــه از روش کیفــی بــه منظــور مطالعــات اکتشــافی و از روش کمی بــرای تدقیق
یافتههای این مطالعات بهره گرفته شده است.
در بخــش کیفــی ،ســه دســته جامعــه هــدف شناســایی و بــه روش هدفمنــد
نمونههــا انتخــاب شــد -1 :تعــداد  23مصاحبــه بــا مدیــران و کارشناســان حــوزه
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شــهرداری  -2تعــداد  29مصاحبــه بــا مشــتریان بــازار روزهــای همجــوار  -3تعــداد
18مصاحبــه بــا کســبه محلــه هلیکوپترســازی.
واقعیــت ایــن اســت کــه میتــوان نســخهای از اتــاف را صورتبنــدی کــرد کــه
مــردم در آن فقــط در حــد منابــع جمـعآوری اطالعــات نقــش داشــته باشــند .ایــن
نــوع اتــاف بــه فعالیــت پزشــکی کــه فقــط در حــد آگاهــی از عالئــم بیمــاری از بیمــار
ســؤال میپرســد ،شــباهت دارد .امــا اتــاف مشــارکتی بیشــتر مشــابه کار روانکاوهــا یا
روانشناســانی اســت کــه میکوشــند بــا بازنگــری تاریــخ تحــول روانی ،تجربــۀ زندگی
و کشــف دیدگاههــای بیمــار نســبت بــه خــودش ،تأثیــرات رخدادهــا بــر شــرایط روانی
بیمــار را بــه کمــک خــود بیمــار درک کننــد (فاضلــی.)195 1389 ،
بــر اســاس رویکــرد دوم میتــوان گفــت کــه هیــچ مرحلـهای از اتــاف نیســت کــه
بــدون جلــب مشــارکت عمومــی و نیــروی فکــری و اجتماعــی حاصــل از آن انجــام
شــود و همچنيــن فرآينــد اتــاف ،دانــش محلــي را بــه فرآينــد تصميمســازيها راه
ميدهــد .بنابرایــن جامعــه آمــاری بخــش کمــی شــامل ســاکنان منطقــه اســت کــه
بــه روش نمونهگيــري خوشـهای و بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران (بــا در نظــر گرفتــن
جمعیتــی کــه در شــعاع بــازار روز قــرار دارنــد) در ســه رینــگ مداخلــه ،بالفصــل و
فراگیــر انتخــاب شــدهاند .مطابــق آمــار دریافتــی از ســازمان فــاوا شــهرداری کــرج،
جمعیــت برآوردشــده محــدوه فراگیــر معــادل  70552نفــر بــوده و بــر اســاس فرمــول
کوکــران  180نفــر بــرآورد شــده اســت.

روایی و پایایی پژوهش

ســنجه معتبــر ،ســنجهای اســت کــه همــان چیــزی را بســنجد کــه موردنظــر ماســت.
ـه خــو د ســنجه مزبــور برنمیگــردد ،بلکــه بــه
در واقــع اعتبــار یــا فقــدان اعتبــار بـ 
ن بــرای ســنجش موضــوع مــورد بررســی برمیگــردد (دواس .)63 :1376 ،در
کاربــرد آ 
ایــن تحقیــق کــه بــه صــورت تلفیقــی صــورت گرفتــه اســت ،ســعی شــده کــه روایــی
و پایایــی تحقیــق در دو بخــش کیفــی و کمــی بــرآورد گــردد .در بخش کیفــی هرچند
محقــق چندیــن ســال مطالعــات کیفــی بهویــژه در حــوزه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعی
و فرهنگــی انجــام داده اســت ،در فراینــد تحلیــل و مقولههــای بــه دســت آمــده و
همچنیــن کدگــذاری محــوری ضمــن تبــادلنظر بــا ناظر پــروژه و همچنیــن محققان
و کنتــرل دادههــا از ســوی آنهــا ،یــک اعتبــار قابل قبــول دربــاره دادههای خــام حاصل

جدول  :2ابعاد آلفای کرونباخ
متغیر

آلفای کرونباخ
استانداردشده

انحراف
استاندارد

میانگین
واریانس

میانگین

میزان رضامندی از ارائه خدمات شهری

/791

9/999520

116/1170

12/2606

الگوی خرید ساکنان محل

/790

10/3570

85/3723

/50642

126/9521

میزان مشارکت ساکنان محل

میزان رضامندی از عملکرد بازار روز
آثار و پیامدهای بازار روز

/781
/779
/836

4/62698

5/77711

113/3245

15/0532

112/2340

16/1436

43/0053
1/4255

یافته های پژوهش

دامنه یابی جغرافیایی

منطقــه  7شــهر کــرج بــه دلیــل شــروع ساختوســاز از دهــه  1340بــه بعــد دارای
بافتــی نوســاز اســت و تنهــا عناصــر و هســتههای اولیــه شــکلگیری ایــن منطقــه
مربــوط بــه محلههــای بهجــرد و حیدرآبــاد و اراضــی کشــاورزی پیرامون آنهــا ،نهرهای
رســتم ،معمــار و کمالآبــاد و چنــد رشــته قنــات بــه عنــوان سیســتمهای آبرســانی
بــه ایــن محلههــا و عبــور جــاده قدیــم برغــان و بخــش جنوبــی بلــوار باغســتان بــه
عنــوان اصلیتریــن محــور مواصالتــی از درون آن اســت .بــر اســاس سرشــماری ســال
 ،1395جمعیــت منطقــه بالــغ بــر  168هــزار نفــر اســت .امــروزه تعــداد زیــادی از
محــات عرفــی در ســطح منطقــه  7بــا تفکیــک اراضــی منطقــه بــه زمینهایــی بــرای
تعاونیهــا و ارگانهــای مختلــف در ســطح شــهر کــرج تشــکیل یافتهانــد .بنابرایــن
بــه دلیــل تفکیــک نامناســب و ناپیوســته در نســبت بــا یکدیگــر ،فاقــد ویژگیهــای
یــک محلــه شــهری بــا هویــت و مطلــوب هســتند .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــر اســاس

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از احداث بازار روز محله هلیکوپترسازی شهر کرج

شــده اســت .بــرای کســب پایایــی الزم نیــز محقــق تــاش نمــوده اســت تــا از هرگونــه
ســوگیری فاصلــه گرفتــه ،بــه جم ـعآوری دادههــای میدانــی و واقعــی بپــردازد و در
ایــن زمینــه بیــش از  50مصاحبــه بــا مشــتریان بــازار روز ،کارشناســان و کســبه محــل
بــه انجــام رســانده اســت .در بخــش کمــی نیــز بــرای حصــول از دقت مقیاس ســنجش
از اعتبــار صــوری اســتفاده شــده اســت .بنابرایــن نویســنده بــا علــم بــه ایــن موضــوع
و بــه جهــت بــاال بــردن واقعنمایــی تحقیــق و ســنخیت بــا واقعیــات جامعــه آمــاری،
از نظــر متخصصــان و بهویــژه ناظــر طــرح بهــره گرفتــه و ضمــن جــرح و تعدیــل
گویههــا و ســؤاالت برگرفتــه از مصاحبههــا ،پرسشــنامه نهایــی را بــه عنــوان ابــزار
ســنجش تدویــن نمــوده اســت .بــرای ســنجش پایایی نیــز از آزمــون کرونباخ اســتفاده
شــد .همانطــور کــه در جــدول شــماره  2آمــده اســت ،آلفــای کرونبــاخ متغیرهــا
بیش از  70درصد میباشد که عدد قابل قبولی است.
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اطالعــات موجــود ،بــه دلیل نوســاز بودن محلــه هلیکوپترســازی( ،)1اطالعاتــی درباره
ویژگیهــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،جمعیتــی ،اقتصــادی و ...در دســت نیســت .امــا
نتایــج حاصــل از پیمایــش بیانگــر ایــناســت کــه بیــش از  70درصــد پاســخگویان
کمتــر از ده ســال در محلــه حضــور دارنــد کــه میتوانــد نشــان از نوســاز و جدیــد
بــودن منطقــه و محلــه باشــد .حــدود 40درصــد پاســخگویان دارای مشــاغل آزاد بــوده
و  92درصــد آنهــا دارای درآمــد بیــش از ســه میلیــون تومــان بــوده و تنهــا یــک درصد
آنها بیسواد هستند.
هرچنــد ماهیــت طراحــی و ســاخت بــازار روز در درجــه اول متوجه ســاکنان محله
هلیکوپترســازی بــوده اســت ،ولــی بــهنظــر میرســد کــه دامنــۀ تأثیــرات جغرافیایــی
ایــن پــروژه محــدود بــه محلــه نبــوده ،محلههــای اطــراف را نیــز در برگیــرد .بــر ایــن
یوپنج متــری
اســاس حــوزه مداخلــه را میتــوان همــان تقاطــع خیابــان قبــادی و سـ 
تعریــف نمــود کــه قــرار اســت پــروژه در آنجــا ســاخته شــود.
حــوزۀ بالفصــل ،محــدودهای جغرافیایــی اســت کــه بیشــترین تأثیــرات اولیــه را از
اقــدام پیشــنهادی خواهــد پذیرفــت و در برگیرنــده خیابان شــهید ســتاری در شــمال،
خیابــان اشــتراکی در غــرب ،خیابــان بوســتان بیس ـتودوم در جنــوب و زمینهــای
خالــی بــا کاربریهــای آموزشــی و خدماتــی در شــرق( )3ســایت اســت .حــوزه فراگیر
نیــز بــا توجــه بــه وســعت و گســتردگی بیشــتر و همچنیــن عملکــرد بــازار روزهــای
اطــراف ،از جنــوب بــه بلــوار مــؤذن ،از شــمال انتهــای منطقه  ،7از شــرق بلوار شــهدای
انــرژی اتمــی و از غــرب منتهــی بــه بلــوار باغســتان اســت.
شکل  :1حوزه بالفصل

دامنه یابی اجتماعی

اقدامــات توســعهای بــر مرزهــای جغرافیایــی تأثیــر متفاوتــی دارد و تعییــن حــدود بــه
شــدت بــر گســتره مطالعــه و نتیجـهای کــه حاصــل میشــود ،مؤثــر اســت .گروههــای
اجتماع ـیای کــه در دامنــه اتــاف قــرار میگیرنــد و تأثیراتــی کــه مطالعــه خواهــد
شــد ،بــه محــدودۀ جغرافیایــی دامنــه بســتگی زیــادی دارد (فاضلــی .)127 :1389 ،بــه
گفتــه بــارج ،دامنهیابــی فرآینــد اولیــه و واقعبینانــه بــه منظــور بررســی دقیــق یــا
تعییــن دامنــه مســائلی اســت که بایــد بررســی شــوند (بــارج .)92 :1390 ،بر این اســاس
پیامدهــاي اجتماعــی مهــم پــروژه بــر اســاس پنج معیــار بــرآورد تأثیرات مهــم صورت
گرفتــه اســت کــه شــامل -1 :وضعیت ســاختاري  -2اولویــت و ارجحیــت ارزش جامعه
 -3تجربههــای شــخصی گــروه اتــاف  -4نظــام نظــري ،مــدارک و اســناد و  -5تجربــه
زیسته ساکنان ،کسبه و مدیران و کارشناسان شهرداری است.
تأثیر

علت

نتیجه تأثیر

ماهیت
تأثیر

تصور افراد
درباره
سالمت
و امنیت
عمومی

رعایت
نکردن
مقررات
راهنمایی و
رانندگی و
بهداشت

ایجاد بیماری
و به خطر
افتادن سالمت
مشتریان و
همسایگان

بهداشتی

ارتقای
سبد خانوار
و اصالح
الگوی
مصرف

تازگی و تنوع
محصوالت

ارتقای سطح
سالمت
مشتریان

بهداشتی

زیاد

اشتغالزایی
و ایجاد
شغل پایدار

واگذاری
غرفهها به
افراد دارای
صالحیت

احساس
رضایتمندی
کارکنان بازار
روز

اقتصادی-
اجتماعی

زیاد

امکان
اختالل
در زندگی
روزمره

فعالیت بازار
روز و تردد
و ازدحام
مشتریان
در محدوده
سایت

اختالل در
زندگی روزمره
همسایگان
سایت

اجتماعی

ورود بخش
خصوصی
به عنوان
بهرهبردار

عملکرد
ضعیف
سازمان
مشارکتها

افزایش
مشارکت مدنی

اقتصادی

شدت

متوسط

کم

کم

گستره
تأثیر

محدوده
فراگیر

زمانبندی

پس از اجرا

محدوده
فراگیر

پس از اجرا

محدوده
مداخله

پس از اجرا

محدوده
مداخله

حین و پس
از اجرا

محدوده
مداخله

قبل از اجرا

طول
دوره
تأثیر

متوسط

زیاد

متوسط

متوسط

زیاد

برگشت
پذیری

متوسط

زیاد

متوسط

زیاد

زیاد

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از احداث بازار روز محله هلیکوپترسازی شهر کرج

جدول  :3ماتریس تأثیرات مهم احداث سایت بازار روز
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تأثیر

علت

نتیجه تأثیر

ماهیت
تأثیر

افزایش/
کاهش
درآمد
سازمان
ساماندهی
مشاغل

عملکرد
مناسب/
نامناسب
بازار روز و
استقبال
ساکنان

ترغیب /پرهیز
سازمان به
تکرار چنین
تجاربی

اقتصادی

تغییر در
قیمت
امالک
منطقه

عملکرد بازار
روز

کاهش قیمت
امالک همجوار
و افزایش
نسبی امالک
منطقه

اقتصادی

عملکرد
مدیریت
شهری در
ساخت بازار
روز

رضایت/
نارضایتی
ساکنان از
عملکرد بازار
روز

افزایش/
کاهش
سرمایه نهادی
شهرداری

فرهنگی

افزایش
ترافیک
و شلوغی
در محله
و محدودۀ
سایت

عملکرد بازار
روز و حضور
مشتریان

کاهش کیفیت
زندگی

اجتماعی

شدت

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

گستره
تأثیر

محدوده
مداخله

زمانبندی

طول
دوره
تأثیر

پس از اجرا

کم

محدوده
حین و پس
مداخله و
از اجرا
بالفصل

زیاد

محدوده
حین و پس
مداخله و
از اجرا
بالفصل

متوسط

محدوده
حین و پس
مداخله و
از اجرا
بالفصل

زیاد

برگشت
پذیری

زیاد

کم

متوسط

کم

نتایــج حاصــل از پیمایــش نیــز دربــاره رضامنــدی ســاکنان در دو بخــش خدمــات
عمومــی و خدمــات تخصصــی (در حــوزۀ بــازار روز) شــهرداری بدیــن شــرح اســت:
بیشــترین میــزان نارضایتــی ســاکنان از عملکــرد شــهرداری در حوزههــای مختلــف
خدمــات بــه ترتیــب مربــوط بــه -1 :وســایل حملونقــل عمومــی بــا  85درصــد
نارضایتــی  -2کمبــود پارکهــا و فضــای ســبز بــا  75درصــد نارضایتــی  -3روشــنایی
معابــر در شــب بــا  48درصــد نارضایتــی و  -4کمبــود مراکــز خریــد و بــازار روزهــا بــا
قریــب بــه  40درصــد نارضایتــی اســت.
امــا در مقابــل میــزان رضایــت نســبی از عملکــرد شــهرداری بــه ترتیب مربــوط به:
 -1جمـعآوری بهموقــع زبالههــا بــا  58درصــد رضایتمنــدی  -2نظافــت خیابانهــا و
معابــر بــا  54درصــد رضایتمنــدی و  -3خدمــات آتشنشــانی و ایمنــی بــا  32درصــد
رضایتمندی اســت.
در بخــش خدمــات تخصصــی در حــوزه بازار روز ســاکنان محله که تجربــه خرید از
بــازار روز را دارنــد ،نگرشهــا و دیدگاههایــی دارنــد کــه بــه طــور خالصــه بدیــن شــرح
اســت :بیشــترین میــزان رضایتمنــدی مشــتریان از بــازار روز دربــاره تنــوع محصوالت

بــا فراوانــی بیــش از  57درصــد رضایتمنــدی اســت .در درجــه دوم ،رضایتمنــدی از
تازگــی محصــوالت بــا بیــش از  34درصــد قــرار دارد .همچنیــن رضایتمنــدی از قیمت
محصــوالت بــا  32درصــد در رتبــه ســوم قــرار دارد .امــا از عملکردهایــی همچــون
رعایــت بهداشــت و ســالم و بهداشــتی بــودن محصــوالت چنــدان رضایتــی نداشــته،
مثـ ً
ا دربــاره میــزان رعایــت بهداشــت در حــد  12درصــد رضایــت و دربــاره ســالم و
بهداشــتی بــودن محصــوالت هــم در حــد  16درصــد رضایــت داشــتهاند.
برآورد پیامدهای احتمالی و مدیریت آنها

در ایــن بخــش ســعی میشــود تــا تأثیــرات احتمالــی بــر محیــط میزبــان را در صــورت
ســاخت بــازار روز بــرآورد و پیشبینــی نمــود؛ ایــن همــان کاری اســت کــه شــاید
مهمتریــن هــدف اتــاف بــه شــمار میآیــد .پیامدهــاي اجتماعــی مهــم پــروژه و بهویژه
پیامدهــای منفــی بــر اســاس پنــج معیــار بــرآورد تأثیــرات مهــم صــورت گرفتــه و بــه
شرح جدول ذیل است:
ردیف

پیامد منفی

پیشنهاد

1

مشارکت نکردن
همسایگان و همجواران
محدوده به عنوان
ذینفعان اصلی پروژه

جلب رضایتمندی
همسایگان و همجواران
بازار روز مثل رعایت
حداکثر فاصله جانبی

2

امکان خطر تصادف در
معبر  35متری

3

موفق نبودن سازمان در
مدیریت بازار روزهای
مشابه

4

تأکید بر فروش محصول
و کمتوجهی به نیازها و
خواستههای مشتریان

5

وجود ذهنیت منفی
ساکنان از عملکرد
شهرداری و بیتوجهی به
اولویتهای محله

انجام مطالعات
عارضهسنجی و
ایمنسازی محدوده
بازار روز

واگذاری و مشارکت
بخش خصوصی در
ساخت و اداره بازار روز
تغییر رویکرد از
محصول محوری به
مشتریمداری

توجه به اولویتهای
ساکنان منطقه و
استفاده از مساحت
زمین برای پاسخ
به برخی از نیازهای
ساکنان

بخش
دولتی

ذی نفعان

بخش
خصوصی

مشتریان

*

*

*

*
*

*

اجتماع
محلی

*

*
*

*
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ردیف

پیامد منفی

پیشنهاد

6

اطالع نداشتن بخش
عمدهای از ساکنان محله
از ساخت بازار روز

7

پارک خودرو در محله
و احتمال درگیری
مشتریان با ساکنان

راهاندازی و حضور قوی
و پررنگ بازار روز به
همراه تبلیغات گسترده
محیطی

8
9
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10

احتمالاستقبالنکردن
از بازار روز به دلیل
تککاربری بودن آن

ایجاد آلودگی بصری به
واسطه ساخت بنا در
بافت مسکونی

طوالنی شدن فرایند
تصمیمگیری درباره نحوۀ
طراحی و ساخت بازار روز

ذی نفعان

بخش
دولتی

*

تعبیه و عرضه پارکینگ
بر اساس میزان تقاضای
مشتریان بازار روز
طراحی مجموعهای از
کاربریهای مکمل و
چندمنظوره

*

طراحی معماری و نمای
مناسب و منحصربهفرد
بازار روز

*

جلب مشارکت نهادها و
معاونتهای مربوطه

*

بخش
خصوصی

مشتریان

اجتماع
محلی

*

*

*

*

*
*

بــر اســاس آنچــه آمــد ،در ادامــه تــاش میشــود تــا بــه تدویــن نظــام مراقبــت
هوشــمند بــرای کاســتن از تأثیــرات منفــی ناشــی از طراحی و احــداث بــازار روز پرداخته
شــود .ایــن راهبردهــا بــه چهــار دســته ( SOاســتفاده از نقــاط قــوت بــرای بهرهگیــری
از فرصتهــا)( WO ،اســتفاده از فرصتهــا بــرای پوشــش نقــاط ضعــف)( ST ،اســتفاده
از نقــاط قــوت بــرای کاهــش آســیبپذیری نســبت بــه تهدیدهــا) و ( WTرســیدگی
بــه نقــاط ضعــف بــرای کاهــش آســیبپذیری در برابــر تهدیدهــا) تقســیم میشــود.
استراتژی تهاجم ()SO

در اولویــت اول ،راهبــرد تهاجمــی قــرار میگیــرد تــا از ایــن طریــق بتــوان فرصتهــا و
قوتهــای موجــود را تقویــت کــرد و از آنهــا بهموقــع اســتفاده و مدیریــت کــرد .بــرایــن
اســاس میتــوان بــه اســناد باالدســتی از جملــه طــرح تفصیلــی تأکیــد کرد کــه کاربری
زمیــن اختصــاص دادهشــده بــا ســاخت بــازار روز همخوانــی داشــته ،هیچگونــه مغایرتی
بــا اســناد باالدســتی نــدارد .از ســوی دیگر متــراژ باالی زمین ،دســت کارفرمــا و پیمانکار
را بازمیگــذارد تــا بتواننــد عــاوه بــر ســاخت بــازار روز از کاربریهــای مکمــل دیگــری
نظیــر عرضــۀ عمــده محصــوالت بازرگانــی ،ارگانیــک و ...بهــره ببرنــد و بــازار روز را از
حالــت تکعملکــردی خــارج نماینــد .در ایــن زمینــه حتــی میتــوان بخشــی از زمیــن

جدول  :5مدل سوات پروژه

نقاط قوت
 -1همخوانی کاربری بازار روز با اسناد
باالدستی از جمله طرح تفصیلی
 -2وجود زمین کافی و امکان بهره برداری
چندمنظوره از آن
عوامل
 -3برتری بازار روز در عرضۀ مناسب صیفی و
درونی
میوه جات
()O
 -4رضایت و اعتماد نسبی شهروندان به
بازار روز
 -5وجود نظارت نسبی بر عملکرد بازار روز
 -6تنوع و قیمت مناسب صیفی و میوه جات
 -7صرفه جویی در وقت و انرژی

نقاط ضعف
 -1حاکمیت مدیریت سنتی
 -2کاهش جایگاه بازار روز در مقایسه با گذشته
 -3حاکمیت رویکرد محصول مداری و ضعف در
مشتری-مداری
 -4ترس مدیران از عدم موفقیت بازار روز با در نظر
گرفتن تجربههای ناموفق
 -5بوروکراسی و موانع اداری کسب مجوز

تهدیدها
فرصت ها
 -1نبود وسایل حمل ونقل عمومی در سطح
 -1تراکم جمعیت و نبود بازار روز در سطح
منطقه
منطقه
 -2وجود ترافیک آخر هفته در محدوده پروژه
 -2همجواری با خیابان  35متری
 -3نگرش منفی همجواران و همسایگان به پروژه
 -3سکونت طبقۀ اجتماعی متوسط در
 -4وجود سبزی و میوه فروشیهای محلی،
منطقه
وانتیها در سطح محله
عوامل  -4تمایل ساکنان منطقه به خرید از بازار روز
 -5وجود فروشگاههای هایپرمی ،کوروش و...
بیرونی  -5همجواری با پایانه درون شهری
بهعنوان رقیب جدی در سطح محله
(( )Tدرصورت احداث)
 -6احتمال خطر برای عابرین پیاده بهواسطه سرعت
 -6امکان حضور بخش خصوصی به مدیریت
باالی خودروهای عبوری از خیابان  35متری
بازار
 -7کاهش بهداشت محیط
 -7رونق ساختوساز و گسترش شهرکها
 -8عدم سازگاری کافی بازار روز با کاربریهای
در سطح منطقه
اطراف (مسکونی و آموزشی)
 -8افتتاح بزرگراه همت و امکان دسترسی
 -9جانمایی نامناسب (قرارگیری در منتهی الیه
آسان تر به بازار روز
منطقه)

را بــهعنــوان پــارک محلــه (اولیــن اولویــت ســاکنان) در نظــر گرفــت تــا بـ ه واســطه آن،
بخشــی از پیامدهــای منفــی ناشــی از احــداث بــازار روز را جبــران نمــوده ،خدماتی برای
حضور همسایگان و همجواران بازار روز فراهم نمود.
بــا توجــه بــه وجــود نــگاه مثبــت ســاکنان بــه عملکــرد شــهرداری در زمینــه بــازار
روز و همچنیــن برتــری نســبی بــازار روز در عرضــه میــوه و صیفیجــات بــه عنــوان
نقطــه قــوت و همچنیــن اســتقبال ســاکنان از احــداث آن ،بهتــر اســت بــازار روز کار
خــود را بــا تبلیغــات هدفمنــد و نظاممنــد بــه شــکل بســیار قــوی آغــاز نمایــد تــا در
همــان ابتــدای امــر ،جــذب حداکثــری مشــتری را داشــته باشــد .بــرای تحقــق ایــن
امــر بهتــر اســت کــه مدیریــت شــهری از بهرهبــرداران خوشنــام و توانــا اســتفاده
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نمایــد و ضمــن تنــوع در محصــوالت ،اجنــاس و محصــوالت را بــه صــورت کامــل و بــا
کیفیــت مناســب بــه مشــتریان عرضــه نمایــد.
استراتژی تنوع ()ST

فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دوره اول
شماره پنجم
زمستان 1399

58

در اولویــت دوم ،راهبــرد تنوعبخشــی قــرار دارد کــه بــا خلــق شــیوههای جدیــد و ایجــاد
تنــوع بــرای تأمیــن پــارهای از نیازمندیهــای محیــط ،بــرای رفــع تهدیدهــا صــورت
میگیــرد .در ایــن راســتا میتــوان بــا اســتفاده از برتــری نســبی ،بــه جــذب حداکثــری
مشــتری در بیــن ســاکنان منطقــه پرداخــت .از ســوی دیگــر وجــود نظــارت نســبی که از
ســوی ســازمان صــورت میگیــرد ،میتوانــد تقویــت شــود و تضمینــی بــرای مشــتریان
فراهــم نمایــد تــا بــهواســطه آن بتواننــد بــا اطمینــان بیشــتری از بــازار روز خریــد نمایند.
یکــی از مــواردی کــه بــهعنــوان تهدیــد بیرونــی کــه در آینــده میتوانــد چالشــی بــرای
ســایت محســوب شــود ،وجــود معبــر  35متــری اســت بــه گون ـهای کــه بــا تکمیــل و
ســاخت کاربریهــای اطــراف ،عــاوه بــر ســفرهای حاصــل از احــداث بــازار روز ،بــه مــرور
زمــان میــزان تولیــد و جــذب ســفر افزایــش مییابــد و ایــن امــر ســبب افزایــش تراکــم و
میــزان آمدوشــد خواهــد شــد .بــرای اینکه بتوان مشــتریان را بــه حضور در ســایت ترغیب
نمــود ،بایــد خیابــان یادشــده کامـ ً
ا ایمنســازی شــود و بــا اقداماتــی همچون آرامســازی
و نصــب عالئــم هشــداردهنده ،ایجــاد ســرعتگیر ،خطکشــی عابــر ،نصــب چــراغ راهنما
و دوربیــن ،رفــروژ وســط خیابــان و ...ضمــن بــاال بــردن ضریــب ایمنــی ،تمهیــدات الزم را
برای حضور مشتریان در بازار روز فراهم نمود.
بــر اســاس نظرهــای کارشناســان ســازمان ،قــرار اســت بــازار روز و یــا احیانــاً
فروشــگاه بــا همــکاری بخــش خصوصــی ســاخته شــود .حضــور بخــش خصوصــی
میتوانــد فرصتــی فراهــم نمایــد تــا مرکــز تجــاری بتوانــد عــاوه بــر عرضــۀ ســبزی و
میوهجــات بــه عرضــۀ بهتــر محصــوالت بازرگانــی بــا قیمــت مناســب بپــردازد؛ امــری
کــه بــازار روز در گذشــته بــه اذعــان کارشناســان ،چنــدان موفــق عمــل نکــرده اســت.
همچنیــن بــا توجــه بــه کمعــرض بــودن خیابانهــای اطــراف مرکــز تجــاری و
وجــود جــاده آتشــگاه بــه عنــوان یــک تهدیــد ،تعبیــه پارکینــگ بــه انــدازه کافــی
میتوانــد در جــذب مشــتریان بــه بــازار روز مؤثــر باشــد؛ بــه ایــن معنــا کــه افــراد اگــر
اطمینــان داشــته باشــند کــه جایــی بــرای پــارک خــودرو وجــود دارد و راهبنــدان و یــا
مزاحمتــی بــرای همســایگان ایجــاد نمیکننــد ،امــکان مانــدگاری و همچنیــن خریــد
بــا آرامــش بیشــتری برایشــان فراهــم شــود و ایــن امــر میتوانــد منجــر بــه رضایــت
خاطــر مشــتریان گــردد.
نکتــه پایانــی اینکــه همانطــور کــه در گــزارش آمــد ،احــداث بــازار روز جــزء
اولویتهــای ســاکنان محلــه اســت .مدیــران ســازمان بــه ایــن نکتــه دقــت داشــته

باشــند کــه بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای ســاکنان محلــه ،مرکــز تجــاری درحــد
پاســخگویی بــه نیازهــای محلــه ایجــاد شــود و از توســعه و گســترش آن بــه دلیــل
تولیــد و جــذب ســفر پرهیــز نماینــد .بــه نظــر میرســد ایــن اســتراتژی در مقایســه
بــا چهــار اســتراتژی دیگــر ،دارای پیامدهــای منفــی کمتــری اســت و محقــق آن را
بهتریــن اســتراتژی بــرای موفقیــت بــازار روز میدانــد.
در اولویــت ســوم ،راهبــرد بازنگــری قــرار دارد تــا بــا تأکیــد بــر نقــاط ضعــف درونــی،
بتــوان تجدیدنظرهایــی در الگوهــای برخــورد بــا ســایت بــازار روز ایجــاد کــرد و
سیاســتها و راهبردهــای مناســب و همســو بــا محیــط را انتخــاب کــرد .در ایــن
بخــش ســعی میشــود تــا بــا اســتفاده از فرصتهــای بیرونــی موجــود ،تأثیــر ضعــف
درونــی بــه حداقــل برســد .از جملــه اقداماتــی کــه میتــوان انجــام داد بدیــن شــرح
اســت :بازنگــری در مدیریــت بــازار روز و کاهــش بوروکراســی اداری .ایــن امــر میتواند
ضمــن فراهــم نمــودن زمینه حضــور بخــش خصوصــی ،از تصدیگــری و تمرکزگرایی
بخــش دولتــی بکاهــد و همچنیــن امــکان ارائــۀ خدمــات بهتــر بــا دریافــت محصوالت
بــا کیفیــت باالتــر و قیمــت مناسـبتر را بــرای شــهروندان فراهــم نمایــد .یکــی دیگــر
از ظرفیتهــای بیرونــی کــه میتوانــد در آینــده بــه کمــک ســایت بیایــد ،وجــود
کاربــری پایانــه درونشــهری در شــعاع ســیصدمتری بــازار روز اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه یکــی از مشــکالت اساســی منطقــه ،ضعــف سیســتم حملونقل عمومی اســت،
احــداث پایانــه میتوانــد نقــش کلیــدی بــرای رونــق بــازار روز داشــته باشــد؛ زیــرا
راهانــدازی آن میتوانــد کمکــی شــایان بــرای مشــتریانی باشــد کــه بــه هــر دلیــل از
وسیله شخصی برای رفتن به بازار روز استفاده نمیکنند.
بــر اســاس نتایــج پیمایش و اســناد باالدســتی ،اکثریت ســاکنان منطقــه متعلق به
طبقــه متوســط و بخشــی از آنهــا را کارمنــدان و بازنشســتگان تشــکیل میدهنــد کــه
قــدرت خریــد آنهــا بــا فعالیــت ســایت همخوانــیو تطابــق دارد و میتوانند مشــتریان
بالقــوه بــازار روز محســوب شــوند .از ایـنرو بــازار روز میتوانــد بــا عرضــۀ محصــوالت
مطلــوب و قیمتهــای مناســب بــه جــذب مشــتری بیشــتر کمــک نمایــد .از جملــه
ظرفیتهــای بیرونــی دیگــری کــه میتوانــد بــهعنــوان فرصتــی بــرای بــازار روز
تلقــی شــود و عملکــرد ســایت را از رکــود دربیــاورد ،ساختوســازها در شــهرکهای
اطــراف بــازار روز اســت کــه بــا تکمیــل آنهــا ،مشــتریان بیشــتری جــذب بــازار روز
شــده ،میتواننــد نقــش مهمــی در خــارج نمــودن بــازار روز از رکــود ایفــا نماینــد.
استراتژی تدافعی ()WT

در اولویــت چهــارم ،راهبــرد تدافعــی قــرار میگیــرد .ایــن راهبــرد بــر کاهــش
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آســیبپذیری متمرکــز اســت و در صــورت عــدم توفیــق بایــد در طراحــی و ســاخت
بــازار روز تجدیدنظــر نمــود .یکــی از نقــاط ضعــف پــروژه ،همجــواری ســایت بــا
کاربریهــای مســکونی و آموزشــی بــه عنــوان تهدیدهــای بیرونــی اســت .از جملــه
اقدامــات میتــوان بــه محــدود نمــودن دسترســی از ضلــع شــمالی بــه بــازار روز و
همچنیــن ایجــاد َفنــس و حایــل بــه منظور جلوگیــری از ســروصدای ناشــی از فعالیت
بــازار روز اشــاره نمــود .در ایــن راســتا بــرای پیشــگیری از هرگونه اعتراض همســایگان
بایــد بــه مســئله بهداشــت و بهویــژه بهداشــت محیــط و جم ـعآوری زبالههــا توجــه
ویــژهای داشــت تــا ضمــن جلوگیــری از نشــر بــوی نامطبوع در ســطح محلــه ،از تجمع
حیوانــات مــوذی از قبیــل سوســک ،مــوش و ...جلوگیــری بــه عمــل آیــد .از جملــه
تهدیــدات بیرونــی دیگــر میتــوان بــه وجــود جــاده آتشــگاه و نحــوه دسترســی بــه
آن اشــاره نمــود .بــا توجــه به اینکه دسترســی بــه جاده آتشــگاه از مســیرهای محدوده
محــل احــداث بــازار روز صــورت میگیــرد ،میــزان حجــم ترافیــک بهویــژه در روزهــا
و ســاعات خــاص افزایــش مییابــد .بنابرایــن بایــد بــه تمهیداتــی از قبیــل نصــب چراغ
راهنما و چهارراه چراغدار اندیشید.
ی کــه در گــزارش آمــده اســت ،جایــگاه بــازار روز بــه دلیــل ظهــور
همانطــور 
فروشــگاههای جدیــد و گوناگــون در مقایســه بــا گذشــته دچــار افــول شــده اســت.
از ســویدیگــر در ســطح منطقــه ،فروشــگاههای قدرتمنــدی همچــون هایپرمــی
کیــا ،کــوروش ،ویــن مارکــت و همچنیــن ســبزی و میوهفروشــیهای قدیمــی در
شــعاع پانصدمتــری بــازار روز بــه عنــوان تهدیــدی تلقــی میشــوند .ایــن مســئله تأثیر
تعیینکننــدهای در تصمیمگیــری مدیران ســازمان در ســاختن و یا نســاختن بــازار روز
ی کــه در مصاحبههایشــان بــر آن تأکیــد نمودهانــد و چهبســا یکــی
داشــته ،بــه گونـها 
از عوامــل تعلــل در تصمیمگیــری در ســاخت بــازار روز ،وجــود همیــن کاربریهــای
مشــابه در ســطح محلــه اســت کــه بــه عنــوان رقیــب اصلــی فعالیــت دارنــد .بـ ه طــور
مشــخص طراحــی و راهانــدازی بــازار روز بــر عملکــرد و فعالیــت آنهــا تأثیــر متقابــل
خواهــد گذاشــت ،بــه گون ـهای کــه ممکــن اســت فعالیــت آنهــا بــه چالــش بزرگــی
بــرای بــازار روز تبدیــل شــود .از ایـنرو میطلبــد تــا مدیــران ســازمان در ایــن زمینــه
و زمینههــای اشارهشــده دقــت نظــر داشــته باشــند و مطالعــات بیشــتری بــه عمــل
آورنــد تــا تصمیمهــای واقعبینانــه و کارشناســانهای در ایــن زمینههــا گرفتــه شــود.
چهبســا ارزیابیهــای صورتگرفتــه ،مدیــران را بــه ایــن واقعیــت رهنمــون نمایــد
کــه هزینههــای ســاخت بــازار روز و یــا احیانـاً فروشــگاه عرضــه محصــوالت بــه مراتب
بیشــتر از منافــع عایــدی باشــد و الجــرم تصمیــم مدیریــت شــهری بــه عــدم طراحــی
و احــداث بــازار روز بینجامــد.
بــه طــور کلــی و بــر اســاس آنچــه آمد ،محقــق بــا در نظر گرفتــن تمامــی جوانب از

میــان اســتراتژیهای چهارگانــه ،اســتراتژی تنــوع را بــهدلیــل پیامدهــای منفی کمتر
پیشــنهاد میدهــد و در ایــن زمینــه میطلبــد تــا مدیریــت شــهری بــرای کاســتن
از تأثیــرات منفــی ناشــی از طراحــی و احــداث بــازار روز تــاش بیشــتری نمــوده ،آن
تأثیــرات را بــه حداقــل برســاند ،زیــرا گاهــی ایــن مســائل ،مشــکالتی جــدی هســتند
کــه نیــاز بــه راهحلهــای فــوری دارنــد.
در بخــش پایانــی بــر اســاس نتایــج حاصــل از مطالعــات نظــری ،اســناد باالدســتی،
تجربــه زیســته محقــق ،نتایــج حاصــل از پیمایــش و مصاحبههــای صورتگرفتــه بــا
کارشناســان شــهری و اولویــت و ارجحیــت ســاکنان محــل ،بــه تدوین پیشــنهادهایی
بــرای کاســتن از تأثیــرات منفــی ناشــی از طراحــی و ســاخت بــازار روز یــا بــه عبارتــی
تعدیــل و جبــران خســارات پرداختــه میشــود .تعدیــل و جبــران بــر ســه اصل اســتوار
اســت -1 :کوشــش بــرای اجتنــاب از کلیــه تأثیــرات منفــی  -2تدویــن راهبردهایــی
کــه تأثیــرات منفــی را بــه حداقــل برســاند  -3در پیــش گرفتــن راههایــی بــرای جبران
خســارات وارد شــده بــه ذینفعــان (فاضلــی .)182 :1389 ،الزم بــه یــادآوری اســت کــه
هرچنــد در ایــن بخــش بیشــتر بــر طراحــی راهکارهایی برای کاســتن از تأثیــرات منفی
تأکیــد میشــود ،ارائــه پیشــنهادهایی بــرای تقویــت تأثیرات مثبــت نیز در دســتورکار
همین بخش از مطالعه قرار دارد:
 -1جلــب رضایتمنــدی همســایگان و همجــواران :بــر اســاس نتایــج پیمایش بیش
از  25درصــد پاســخگویان ،مکانیابــی بــازار روز را نامناســب میداننــد .ایــن درصــد
کــه بیشــتر مربــوط بــه همســایگان بــازار روز میباشــد ،بیانگــر ایــناســت کــه از
ســاخت بــازار روز احســاس خطــر میکننــد .بــرای اینکــه بتــوان ایــن احســاس خطــر
همســایگان و همجــواران را کاهــش داد و آنهــا را بــا بــازار روز آشــتی داد ،میطلبــد
تــا تمهیــدات و اقدامــات مثبتــی انجــام داد ،از جمله :الــف) از هرگونه بلندمرتبهســازی،
اشــرافیت و ســایهاندازی پرهیــز شــود تــا موجــب از بیــن بــردن دیــد و چشــمانداز
ســاختمانهای ضلــع شــمالی نشــود .ب) برگزاری جلســات توجیهی بــرای همجواران
و همســایگان بــازار روز بــه منظــور اقنــاع نمــودن آنهــا و تضمیــن اینکــه ســاخت بــازار
روز چنــدان آســیب زیــادی بــه آنهــا وارد نمینمایــد .در ایــن راســتا میتــوان بــه
احــداث پــارک درونمحلـهای بــرای زنــان و کــودکان محلــه اشــاره نمــود .ج) بــرای
جلوگیــری از هرگونــه عبــور و مــرور و تــردد وســایط نقلیــه و عابــر پیــاده ،دسترســی
ضلــع شــمالی بــه بــازار مســدود شــود .د) ضلــع شــمالی بــازار روز و همجــوار بــا بافــت
ق صداگیــر مانــع از انتقــال
مســکونی را دیوارکشــی کامــل نمــوده ،بــا اســتفاده از عایـ 
ســروصدا بــه محــدوده همســایگانشــد .ایــن اقدامــات دربــاره کاربــری آموزشــی واقع
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در ضلــع شــرقی نیــز صدق میکنــد .ه) برای پیشــگیری از توقف خودروهای مشــتریان
در کوچههــا و خیابانهــای اطــراف و ایجــاد مزاحمــت ،راهکارهــای الزم جهــت تأمیــن
پارکینــگ مــورد نیــاز بــرای تقاضــای پــارک در شــرایط فعلــی و آتــی بــر اســاس
برآوردهای کارشناسی و تخصصی ضروری است.
 -2طراحــی مناســب و منحصربهفــرد بــازار روز :پیشــنهاد میگــردد :الــف) بنــای
ســاختمان در یــک طبقــه و بــه صــورت فِلــت ســاخته شــود و از غرفهبنــدی پرهیــز
شــود تــا شــهروندان بــه راحتــی هماننــد فروشــگاههای زنجیــرهای بــا چــرخ دســتی
حرکــت نمــوده ،محصــوالت خــود را انتخــاب و خریــداری نماینــد .از ســوی دیگــر
اســتفاده از چــرخ دســتی در هنــگام خریــد از لحــاظ روانشناســی ،تمایــل بــه خریــد
را در افــراد تقویــت مینمایــد .ب) طراحــی داخلــی بــه گون ـهای باشــد کــه محــل
عرضــه ســبزی و صیفیجــات در انتهــای بــازار تعبیــه شــود تــا افــراد در مســیر بــازار
بتواننــد محصــوالت دیگــری را هــم مشــاهده و احتمــاالً خریــداری نماینــد .ج) بــرای
ســاخت بــازار بایــد طبــق دســتورالعملها (از جملــه ضوابــط ملــی ســاختمان) اقــدام
نماینــد و بایــد تمامــی مــواد و مصالــح ایرانــی و تولیــد داخــل باشــد .بــا ایــن اقدامــات
میتوان یک بازار روز شاخص با هویت متفاوت و منحصربهفرد احداث نمود.
 -3طراحــی مجموع ـهای از کاربریهــا :بــا توجــه بــه تککاربــری بــودن بــازار روز
و همچنیــن متــراژ بــاالی زمیــن ،پیشــنهاد میشــود بــرای اینکــه اســتقبال بیشــتری
از ســوی مشــتریان صــورت گیــرد ،کاالهــا بــا قیمــت پاییــن و در تیــراژ بــاال عرضــه
شــود و همزمــان کاربریهــای مکمــل و همخــوان بــا بــازار روز نیــز ایجــاد شــود تــا
مشــتریان ضمــن خریــد از بــازار روز بتواننــد دیگــر نیازهــای خــود را از آن محل تأمین
نماینــد .در ایــن زمینــه پیشــنهاد میشــود تــا فروشــگاههایی بــا عرضــه محصــوالت
بازرگانــی بــه صــورت مســتقیم و قیمت مناســب ایجاد شــود ،ارائه و عرضــه محصوالت
ارگانیــک و ســالم بــا هــدف ترویــج تغذیــه ســالم و پخــت و عرضــه نانهــای ســنتی
و محلی مثل تافتون ،سنگک ،شیرمال و ...صورت گیرد.
 -4ایمنســازی محــدوده بــازار روز :بــر اســاس مصاحبههــای صورتگرفتــه بــا
کارشناســان و مدیــران شــهرداری ،یکــی از مــوارد بازدارنــده عملکــرد بــازار روز ،ایمنی
یوپنج متــری
عابــران پیــاده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه بــازار روز روی خیابــان س ـ 
واقــع شــده و بــهعنــوان شــریان درجــه دوم در آینــده نزدیــک بــا افتتــاح بزرگــراه
شــمالی کــرج ممکــن اســت بــه زیــر بــار ترافیــک شــرق بــه غــرب خودروهــا بــرود،
بدیهــی اســت در صــورت توفیــق بــازار روز بایــد تدابیــر ایمنــی الزم بــه منظــور تأمین
امنیــت عابــران پیــاده صــورت گیــرد .پیشــنهاد میشــود ضمــن تأمیــن پارکینــگ بــه
انــدازه تقاضــای مشــتریان ،مطالعــات گذرگاهــی عرضــی و عارضهســنجی قبــل از هــر
اقــدام توســط پیمانــکار صــورت گیــرد و در گام بعــدی بــا توجــه بــه افزایش ســفرهای
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پیــاده و عبــور عابــران و همچنیــن وجــود شــیب در معابــر محــدوده یادشــده ،بایــد
تمهیدات الزم برای عبور ایمن اندیشیده شود.
 -5تغییــر رویکــرد از محصولمحــوری بــه مشــتریمداری :بــه زعــم کارشناســان
و مدیــران شــهری ،رویکــرد ســنتی بــر مدیریــت بــازار روز موجــب کاهــش مشــتریان
شــده اســت و تأکیــد بــر محصولمحــوری ،آســیبهای جــدی بــر عملکــرد بــازار روز
داشــته اســت .پیشــنهاد میشــود بــازار روز بــرای اینکــه بتوانــد بــا رقبــا و فروشــگاهها
بــه رقابــت بپــردازد ،چــارهای نــدارد جــز اینکــه مشــتریمداری را در اولویــت کاری
قــرار دهــد .در ایــن راســتا میتــوان اقداماتــی همچــون نظــارت الزم بــر فــروش
محصــوالت ،تکریــم اربــاب رجــوع ،رعایــت ادب و احتــرام بــه مشــتری صــورت گیــرد.
از جملــه اقدامــات دیگــر میتــوان بــه رعایــت کامــل آییننامــه انضباطــی ســازمان،
قــرار دادن تــرازوی شــاخص در دســترس مشــتری ،اســتخدام و بــه کارگیــری
فروشــندگان خوشبرخــورد و خوشمشــرب ،رعایــت بهداشــت محیــط و کارکنــان
و ...اشاره نمود.
 -6توجــه بــه اولویتهــای ســاکنان منطقــه :نتایــج حاصــل از پیمایــش بیانگــر
کمبــود فضــای ســبز در ســطح منطقــه اســت .بــر اســاس نتایــج حاصــل از پیمایــش
نیــز اولیــن اولویــت ســاکنان محلــه ،نیــاز بــه پــارک و فضای ســبز اســت .ایــن موضوع
میتوانــد فرصــت مناســبی بــرای شــهرداری باشــد تــا قســمتی از زمیــن یادشــده را
بــه کاربــری پــارک محلــی بــرای همســایگان و همچنیــن مشــتریان بــازار روز تبدیــل
نمایــد .در ایــن پــارک میتــوان ضمــن قــرار دادن صندلــی و چینــش نیمکــت و
مبلمــان ،اتــاق بــازی کــودک نیــز تعبیــه نمــود .فایــده ایــن کار در ایــن اســت کــه
مشــتریان هــم میتواننــد بــا ســپردن بچههــا بــه ایــن مــکان ،بــا آرامــش خریــد
نمایند و یا استراحتی کوتاه در بین خریدها در پارک داشته باشند.
ی کــه از نتایــج
 -7راهانــدازی و حضــور قــوی و پررنــگ بــازار روز :همانطــور 
پیمایــش بــه دســت آمــده ،کمتــر از  5درصــد ســاکنان از احــداث بــازار روز اطــاع دارند
کــه رقــم بســیار ناچیــزی اســت .بــرای اینکــه بــازار روز بتواند شــروع قوی داشــته باشــد،
بایــد اطالعرســانی و بازاریابــی نظاممنــد و بــه شــیوههای مختلــف از جملــه در فضاهــای
مجــازی و تبلیغــات محیطــی صــورت گیــرد .در ایــن زمینــه پیشــنهاد میشــود کــه در
مراســم افتتاحیــه ،عرضــه محصــوالت بــا تخفیــف صــورت گرفته ،مســابقاتی بــه همراه
اهــدای جوایــز برگــزار شــود .بــا ایــن اقدامــات میتــوان گروههــای مختلفی از مشــتریان
محلــه را جــذب بــازار روز نمــود .همچنیــن بــر اســاس نتایــج پیمایــش قریــب بــه 50
درصــد پاســخگویان تمایــل خیلــی زیــاد و زیادی بــرای خرید از بــازار روز دارنــد .بنابراین
اگــر برنامهریــزی و طراحــی مناســبی صــورت گیــرد و تبلیغــات گســتردهای در ســطح
محله انجام شود ،این آمار مشتریان بیشتر خواهد شد.
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 -8واگــذاری و مشــارکت بخــش خصوصــی :پیشــنهاد میگــردد اداره بــازار روز بــه
بخــش خصوصــی واگــذار گــردد و ســازمان ،نقــش نظارتــی داشــته باشــد .در صــورت
تحقــق ایــن امــر میتــوان گفــت کــه مدیریــت شــهری ،گامــی هرچنــد کوچــک در
راســتای اجــرای سیاس ـتهای کلــی اصــل چهــل و چهــار قانــون اساســی برداشــته
ن اســت کــه در واگــذاری بــه بخــش خصوصــی بایــد
اســت .نکتــه قابــل مالحظــه ایـ 
دقــت نظــر کامــل صــورت گیــرد کــه بهرهبــرداران ،افــرادی باصالحیــت ،معــروف،
خوشنــام و توانــا باشــند کــه عــاوه بــر داشــتن تجربــه کافــی ،دارای انگیزههــا و
برنامههای بلندمدت بوده ،نگاه مقطعی و موقت به بازار روز نداشته باشند.
 -9جلــب مشــارکت نهادهــا و ســازمانهاي مربوطــه :پیشــنهاد میشــود کــه
ســاخت و طراحــی بــازار روز بــا مشــارکت و همــکاری ســازمانها و نهادهــای ذیصالح
و مربوطــه از جملــه ســازمان مشــارکتهای مردمــی ،معاونتهــای شهرســازی ،فنــی،
حملونقــل و همچنیــن شــهرداری منطقــه  7صــورت گیــرد .بایــد نظرهــای تمامــی
بخشهــای مربوطــه اخــذ شــود و بــرای تحقــق کامــل منافــع پــروژه بایــد حامــی،
نهــاد ناظــر و ســازمانهای برنامهریــز مرتبــط قــادر باشــند بــرای دســتیابی بــه اهــداف
مشــترک بــا هــم کارکننــد؛ زیــرا بــه تعبیــر بــارج ،اقدامــات ســازمانی منفرد در ســطح
منطقــه ممکــن اســت تأثیــرات مهمــی در مکانــی دیگــر بــر جــای بگــذارد یــا حتــی
تصمیمهــای ســازمان مســتقل و مجــزای دیگــری را درون همــان منطقه تحتالشــعاع
قرار داده ،مشکالت و دردسرهایی را ایجاد نماید.
پینوشت ها

1 .محلهای که سایت بازار روز در آن واقع شده است.
2 .بــر اســاس طــرح تفصیلــی قــرار اســت در ایــن محــدوده دو ســایت بــا کاربــری آموزشــی ،پایانــه
درونشــهری ســاخته شــود.
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چکیده

پــروژۀ حاضــر بــا هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای اهالــی محلــۀ قصــر -حشــمتیه در زمینــه
امکانــات ورزشــی اجــرا شــده اســت .از مهمتریــن اهــداف اجــرای ایــن طــرح ،توانمندســازي و
آگاهســازي مســتقيم و غيــر مســتقيم اهالــی بــا مســائل بهداشــتی ،دسترســی بــه امکانــات
ورزشــی ،ایجــاد فضــای عمومــی و افزایــش تعامــات اجتماعــی در ایــن مــکان ،افزایــش حــس
امنیــت و ســامت در ســاکنان محلــۀ قصــر -حشــمتیه بــه واســطۀ وجــود محلــی امــن بــرای
ورزش ،افزایــش ســامت جســمانی ســاکنان بــه دلیــل دسترســی آســانتر نســبت به گذشــته
بــه امکانــات و وســایل ورزشــی ،افزایــش مراجعــات از ســایر نقــاط منطقــه بــرای اســتفاده از
امکانــات مجموعــه و ایجــاد تعامــات جدیــد و ...اســت .نــوع مطالعــه در ايــن پژوهــش از نظــر
مســیر ،توصيفــي و از نظــر هــدف ،كاربــردي اســت .روش مــورد اســتفاده بــراي گــردآوري
اطالعــات نيــز میدانــی و اســنادي بــوده اســت .البتــه بايــد اشــاره كــرد كــه پژوهــش حاضــر را
ميتــوان در شــمار پژوهشهايــي قــرار داد كــه بــا عنــوان ارزيابــي مطــرح شــدهاند .تأثیــرات
ســاخت مجموعــه ورزشــی مرودشــت واقــع در منطقۀ  7شــهرداری تهــران منجر بــه پیامدهای
مثبــت و منفــی میشــود .پیامدهــای مثبــت عبارتنــد از :افزایش ارتباطــات اجتماعی ،ســرمایۀ
اجتماعــی ،امنیــت بانــوان ،ســامت ،مشــارکت در فعالیتهــای ورزشــی ،کاهش اعتیــاد ،تغییر
ســبک زندگــی ،اشــتغالزایی ،ایجــاد مشــاغل جدیــد ،کســب درآمد بــرای شــهرداری و کاهش
ســر و صــدای نوجوانــان و جوانــان و پیامدهــای منفــی نیــز عبارتنــد از :آلودگیهــای
محیطزیستی ،افزایش ترافیک ،کمبود جای پارک خودرو و شلوغی و ازدحام در محله.
واژههــای کلیــدی :تأثیــرات اجتماعــی ،تأثیــرات فرهنگــی ،مجموعــۀ ورزشــی ،مرودشــت
و منطقۀ  7شهرداری تهران.
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شــکلگیری پیامدهــای هــر اقــدام توســعهای بــه ماهیــت آن ،چگونگــی اجــرا ،میــزان
انطبــاق آن بــا نیازهــا و انتظــارات اجتمــاع محلــی ،هــدف پــروژه و نگرشهــا،
واکنشهــای اجتمــاع محلــی ،میــزان مشــارکت و اســتفاده آنهــا از خدمــات و
برنامههــای پــروژه ،تعامــات و واکنشهــای ســایر نهادهــا ،گروههــا و افــراد ذینفــوذ
و ذیمدخــل بســتگی دارد .بــا توجــه بــه عوامــل و شــرایط یادشــده ممکــن اســت در
رونــد اجــرای پــروژه ،نحــوۀ پذیــرش اجتماعــی پــروژه از ســوی ذینفعــان اصلــی و
ســایر متأثــران پــروژه و تحقــق اهــداف و نتایــج پیشبینــی شــده و قابــل انتظــار آن،
برخــی موانــع و آســیبها بــه وجــود آیــد و پیامدهــای منفــی و عــوارض ناخواســتهای
در حیــن اجــرای پــروژه یــا متعاقــب آن شــکل گیــرد .ایــن امــر ،ارزیابــی تأثیــرات
اجتماعــی پــروژه را ضــروری میســازد .در یــک تعریــف کلــی ،ارزیابــی تأثیــرات
اجتماعــی ،فراینــد تحلیــل ،نظــارت و مدیریــت پیامدهــای خواســته و ناخواســته
اجتماعــی (مثبــت یــا منفــی) ،رخدادهــای برنامهریــزی شــده (سیاسـتها ،برنامههــا،
طرحهــا و پروژههــا) و همچنیــن پیامدهــای خواســته و ناخواســته هــر فراگــرد تغییــر
اجتماعی را شامل میشود.
از فوایــد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی میتــوان «کمــک بــه توســعۀ
پایــدار و همهجانبــه ،ارتقــای کیفیــت زندگــی ،کاهــش محرومیــت و توســعۀ برابــری
اجتماعــی دروننســلی و بیننســلی ،افزایــش بازدهــی مداخــات توســعهای ،اســتفادۀ
بهینــه از منابــع ،تنــوع فرهنگــی و انســجام اجتماعی و همچنین پیشــگیری از مســائل
اجتماعــی و فرهنگــی را برشــمرد» (بکــر و ونکلــی.)3 :1388 ،
یکــی از حوزههایــی کــه شــهرداری در آن وظایــف متعــددی دارد ،حــوزۀ اجتماعی
و فرهنگــی اســت کــه احــداث ورزشــگاه ،یکــی از وظایــف شــهرداری اســت( .)1بنابراین
شــهرداری منطقــۀ  7بــا توجــه بــه کمبــود امکانــات ورزشــی در ایــن منطقــه ،اقــدام
بــه ســاخت مجموعــۀ ورزشـیای کــرده اســت کــه در حــال حاضــر ،مقدمــات اولیــه
و طراحیهــا انجــام شــده اســت .ایــن مجموعــۀ ورزشــی قــرار اســت در ســولههایی
کــه متعلــق بــه زنــدان قصــر اســت و در ســالهای اخیــر در اختیــار نیــروی انتظامــی
جهــت انبــار بــوده اســت ،ســاخته شــود .احــداث هــر مجموعــه ورزشــی ،پیامدهــای
مثبــت و منفــی (اجتماعــی و فرهنگــی) را بــه همــراه دارد کــه ایــن مجموعــه نیــز از
ایــن امــر مســتثنی نیســت .ایــن پژوهــش نیــز بــه دنبــال کشــف پیامدهــای مثبــت و
منفــی احــداث مجموعــۀ ورزشــی اســت.
در میــان کلیــۀ پدیدههــای اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ماشــینی امــروزه ،ورزش
از جملــه فعالیتهایــی اســت کــه هنــوز جاذبههــای خــود را دارد .از آنجــا کــه در شــهر
تهــران بــه دلیــل کمبــود فضاهــای ورزشــی مناســب ،ایــن امــکان بــرای اکثر ســاکنان
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شــهر تهــران وجــود نــدارد کــه بتواننــد بــه ورزش بپردازنــد ،وجــود مکانهای مناســب
و دارای امکانــات ورزشــی میتوانــد ایــن نیــاز را برطــرف نمایــد .بدیــن ترتیــب ورزش
کــه بــا مفهــوم ســامت و زیبایــی بــدن مرتبــط اســت ،در الگوهــای اوقــات فراغــت در
زندگــی شــهری جایــگاه مهمــی یافتــه اســت .در واقــع مختصــات جامعــۀ صنعتــی و
شــرایط زندگــی ماشــینی بهویــژه در شــهرها ،از یکســو تحــرکات و فعالیتهــای بدنــی
کــه در گذشــته از طریــق کار و فعالیتهــای حــرف و مشــاغل محقــق میشــد ،بــه
میــزان زیــادی کاهــش یافتــه اســت و نیــاز بــه ورزش را افزایــش داده اســت و از ســوی
دیگــر ،آســیبهای زیسـتمحیطی ماننــد آلودگیهــای صوتــی ،آلودگــی هــوا ،ازدحام
و ،...فرســودگی و خســتگی جســمی و روانی را در شــهرها بیشــتر نموده اســت ،که این
امــر نیــز اهمیــت و ضــرورت ورزش در شــهرها را بیشــتر میســازد .بــه عالوه گســترش
ِ
فراغــت رقیــب ورزش ماننــد محصــوالت
فعالیتهــا و ســبکهای گــذران اوقــات
فرهنگــی و دنیــای مجــازی ،فرصتهــای توســعۀ فعالیتهــای ورزشــی را محــدود
نمــوده اســت و بــا کاهــش تحــرکات بدنــی شــهروندان ،فقــر حرکتــی و نارســاییها و
آســیبهای جســمی و روحــی و روانــی را افزایــش داده اســت (مؤسســه فرهنگــی هنــری
میــراث فــردا .)1392 ،از ســوی دیگــر امــروزه یکــی از مالحظــات راهبــردی در توســعه
و مدیریــت شــهری ،توجــه بــه مقولــۀ ســامت و اســتانداردهای شــهر ســالم اســت.
یــک شــهر در صورتــی ســالم انگاشــته میشــود کــه محیــط فیزیکــی و اجتماعـیاش،
ســامت را ترویــج و تقویــت کنــد (صیرفیانپــور.)2 :1377 ،
ورزش عبــارت اســت از یــک فعالیــت نهادینهشــده کــه مســتلزم کاربــرد
نیــروی جســمانی شــدید بــا اســتفاده از مهارتهــای جســمانی پیچیــده بــه وســیله
شــرکتکنندگانی اســت کــه توســط عوامــل درونــی و بیرونــی تحریــک میشــوند.
ایــن تعریــف بــا فعالیتهــای ورزشــی ســازمانیافته ارتبــاط پیــدا میکنــد (کوشــافر،
 .)58 :1381در جوامــع اســامی بــا توجــه بــه اینکه کلیــه سیاسـتگذاریها در خدمت
مکتــب میباشــد ،تربیــت بدنــی نیــز جــدا از ایــن اصــل کلــی نبــوده و ضمــن اینکــه
پیریــزی ایــن علــم بــر مبنــای مســائل جســمانی و فیزیکــی اســت ،ولــی در نهایــت
وســیلهای اســت کــه در کمــال و تعالــی انســانها مؤثــر بــوده و میتوانــد گامــی در
جهــت اهــداف غایــی انســانها کــه همــان ســیر الــی اهلل اســت بــردارد (عزیزآبــادی
فراهانــی.)7 :1373 ،
از نظــر ســازمان بهداشــت جهانــی« ،تندرســتی صرفـاً نداشــتن بیمــاری و ضعــف
نیســت؛ بلکــه منظــور از آن ،ســامتی کامــل جســمی ،ذهنــی ،اجتماعــی و روحــی
اســت .در حقیقــت دو هــدف عمــده تندرســتی ،بــه تأخیــر انداختــن مــرگ و بیمــاری
اســت» (گائینــی و رجبــی.)27 :1386 ،
در جهــت نیــل بــه تندرســتی و ســامت ،توســعۀ ورزش بــه عنــوان یکــی از
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ابزارهــای مناســب جهــت نیــل بــه اهــداف پــروژۀ «شــهر ســالم» مطــرح شــده اســت.
بــا توجــه بــه ایــن ضرورتهاســت کــه احــداث و توســعه ورزشــگاهها و فضاهــای
ورزشــی عمومــی در بنــد  21از مــاده  55قانــون شــهرداریها بــه عنــوان یکــی از
وظایــف و مأموریتهــای شــهرداری ذکــر شــده اســت .از این لحــاظ یکــی از مهمترین
مشــکالت کالنشــهر تهــران ،کمبــود فضاهــای تفریحــی و ورزشــی عمومــی و عــدم
توزیــع عادالنــۀ آنهــا در مناطــق مختلــف و کمتوجهــی بــه شــرایط و نیازهــای ویــژۀ
گروههــا و اقشــار خــاص ماننــد کــودکان ،زنــان ،ســالمندان و معلــوالن در دسترســی
بــه ایــن امکانــات و فضاهاســت (صیرفیانپــور.)54 :1377 ،
بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن امــر کــه ایجــاد شــهر ســالم و توجــه بــه ســامت و
تندرســتی شــهروندان شــهر در مجموعــه وظایــف شــهرداری قــرار دارد و شــهروندان
شــهر تهــران بــا توجــه بــه آلودگیهــای هــوا بهویــژه در فصلهــای ســرد ســال
روب ـهرو هســتند ،ورزش کــردن در مکانهــای بــاز ماننــد پارکهــا و فضاهــای ســبز
شــهری میتوانــد در ســامتی آنهــا خلــل ایجــاد کنــد و از ســویی دیگــر بانــوان نیــز
در فضاهــای بــاز بــا مشــکالتی ممکــن اســت روبـهرو شــوند ،ســاخت و احــداث یــک
مجموعــه ورزشــی کــه بتوانــد ایــن نیازهــای را رفــع نمایــد و همچنیــن باصرفه باشــد،
در دســتور کار شــهرداریهای قــرار دارد .از ایــنرو در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه
نیازهــای شــهروندان بــه ایــن مهــم پرداختــه میشــود کــه ســاخت یــک مجموعــۀ
ورزشــی ،چــه تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگـیای بر شــهروندان دارد و در کنــار آن نیز به
بررســی ایــن مســئله پرداختــه شــده کــه ســاخت ایــن مجموعــه آیــا مقــرون بهصرفه
اســت یــا خیــر؟ و یــا آیــا بهتــر اســت بــه جــای تجهیــز و بهســازی ســولههای واقــع
در محلــۀ قصــر حشــمتیه ،بــه تخریــب و ســاخت مجــدد آنهــا پرداخــت؟
بــا توجــه بــه ایــن امــر کــه هــر اقــدام توســعهای از نظــر ماهیــت و اجــرا ،اثــرات
اجتماعــی و فرهنگــی مثبــت و منفـیای بــر جــای میگذارد و ایــن اثرات بــر ذینفعان
اثرگــذار اســت ،انجــام پروژههــای توســعهای ،الزم و ضــروری اســت و انجــام ارزیابــی
تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی میتوانــد در اجــرای بهتــر پروژههــای توســعهای مفیــد
باشــد و باعــث افزایــش بازدهــی و کاهــش اثــرات منفــی گــردد.
مکانــی کــه بــرای احــداث مجموعــه ورزشــی مرودشــت در نظــر گرفتــه شــده
اســت ،واقــع در خیابــان مرودشــت در محلــۀ قصــر -حشــمتیه اســت .این محــل دارای
پنــج ســوله اســت کــه یکــی از آنهــا در حــال حاضــر میــدان میــوه و ترهبــار اســت.
ســولۀ دیگــر در اختیــار صــدا و سیماســت کــه قــرار اســت تخلیــه و بــه مجموعــه
اضافــه شــود .ســه ســولۀ دیگــر در حــال حاضــر در اختیــار شــهرداری قــرار گرفتــه
اســت .ایــن ســولهها در ابتــدای ســاخت ،محــل انبــار زنــدان قصــر بــوده و متعلــق
بــه مجموعــۀ زنــدان اســت.

ارزیابی تأثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعۀ ورزشی مرودشت (منطقۀ  7شهرداری تهران)

مســاحت ســولهها 2738 ،مترمربــع و مســاحت بنــای کلــی 3331 ،مترمربــع
اســت .در حــال حاضــر هنــوز داخــل ســولهها ،تعمیــرات یــا تغییراتــی صــورت نگرفته
اســت .امــا در محوطــۀ حیــاط بــرای ســاخت پارکینــگ دوطبقــه در قســمت جلــوی
ســاختمان ســولهها ،گودبــرداری صــورت گرفتــه اســت و شــرکت پیمانــکار در حــال
پیریــزی ســاختمان پارکینــگ اســت.
دو ســولۀ بزرگتــر قــرار اســت بــه ســالنهای چندمنظــوره رزمــی ،ایروبیــک،
کشــتی و ورزشهــای توپــی و ســولۀ کوچکتــر بــه ســالن بدنســازی اختصــاص
داده شــود.
بــا توجــه بــه ماهیــت پــروژه ،ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه احــداث و تجهیــز
مجموعــۀ ورزشــی ،چــه تأثیــرات اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی بــر ســاکنان محلۀ
قصــر -حشــمتیه دارد و همچنیــن چــه تأثیــرات محیــط زیســتی و ترافیک ـیای بــر
محلــه دارد؟ همچنیــن بــا توجــه بــه ســاخت ایــن مجموعــه در ســولههای از پیــش
ســاخته شــده ،آیــا تغییــر کاربــری ایــن مــکان از لحــاظ اقتصــادی بهصرفهتــر اســت
یــا تخریــب و ســاخت مجموعـهای پیشــرفته و چندکاربــره؟
مجموعــۀ ورزشــی مرودشــت بــا هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای اهالــی محلــۀ
قصــر  -حشــمتیه در زمینــه امکانــات ورزشــی قــرار اســت احــداث شــود و بــا توجــه به
ماهیــت فرهنگــی  -ورزشــی و تأثیر بر ســامت ســاکنان محلۀ قصر – حشــمتیه ،تصور
پیامدهــای منفــی احتمالــی بــرای آن دشــوار بــه نظــر میرســد .بنابرایــن بــا توجــه به
ســامتمحور بــودن طــرح و رفــع نیازهــای ورزشــی ســاکنان محلۀ قصر  -حشــمتیه،
ایــن ســؤال مطــرح شــود کــه آیــا اجــرای اتــاف در این زمینــه ضــروری اســت؟ در واقع
بایــد اینگونــه بــه ایــن ســؤال پاســخ داد کــه بــا وجــود تمــام تأثیــرات مثبــت احــداث
یــک مجموعــۀ ورزشــی ،احتمــال وجــود عوامــل محدودکننــده و مختلکننــده وجود
دارد و همچنیــن بــا توجــه بــه ســاخت ایــن مجموعــه در ســولههای از پیــش ســاخته
شــده و دیــدگاه اقتصــادی بــه بازســازی و تغییــر کاربــری یــا تخریــب و ســاخت مجدد
ایــن مــکان ،انجــام اتــاف ضــروری بــه نظــر میرســد.
همچنیــن ایــن عوامــل ممکــن اســت اثــرات مثبــت اجتماعــی و فرهنگی طــرح را
تحــت شــعاع قــرار داده ،مشــارکت شــهروندان را در آن کاهــش دهــد و ایــن طــرح در
فراینــد اجــرا بــا مشــکالتی مواجــه شــده ،بــا عکسالعملهــای متفــاوت و پیشبینــی
نشــدهای از جانــب مــردم مواجــه شــود .بدیــن ترتیــب انجــام اتــاف میتوانــد در
شــناخت ایــن عوامــل و موانــع و انتخــاب گزینههــای بدیــل و راهکارهــای برونرفــت
از وضعیتهــای مــورد اشــاره بســیار مؤثــر واقــع شــود.
پــروژه حاضــر بــا هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای اهالی محلــۀ قصر  -حشــمتیه در
زمینــه امکانــات ورزشــی اجــرا میشــود و بــا توجــه بــه ماهیــت آن ،تصــور پیامدهــای
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منفــی احتمالــی بــرای آن دشــوار بــه نظــر میرســد .از مهمتریــن اهــداف اجــرای
ایــن طــرح ،تأثيراتــي ماننــد توانمندســازي و آگاهســازي مســتقيم و غيــر مســتقيم
اهالــی بــا مســائل بهداشــتی ،دسترســی بــه امکانــات ورزشــی ،ایجــاد فضــای عمومــی
و افزایــش تعامــات اجتماعــی در ایــن مــکان ،افزایــش حــس امنیــت و ســامت در
ســاکنان محلــۀ قصــر  -حشــمتیه بــه واســطۀ وجود محلــی امــن بــرای ورزش ،افزایش
ســامت جســمانی ســاکنان بــه دلیــل دسترســی آســانتر نســبت بــه گذشــته بــه
امکانــات و وســایل ورزشــی ،افزایــش مراجعــات از ســایر نقــاط منطقــه بــرای اســتفاده
از امکانــات مجموعــه و ایجــاد تعامــات جدیــد و ...جــزء اهــداف مثبــت تلقي ميشــود.
پیشینۀ پژوهش
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در ايــن قســمت بــه نمونههــاي مطالعــات مشــابه در ایــران و نمونههــاي مشــابه
شهری در شهر تهران پرداخته شده است.
 ســلطان حســینی ،ســلیمی ،ســلیمی ،لطفــی ( )1392پژوهشــی بــا عنــوان«اولويتبنــدي اثــرات اجتماعــي و اقتصــادي اماكــن ورزشــي بــر محيــط شــهري
(مطالعــه مــوردي شــهريزد)» ،انجــام دادهانــد .ایــن پژوهــش ،ســعي بــر شناســايي،
ارزيابــي و اولويتبنــدي اثــرات اجتماعــي و اقتصــادي اماكــن ورزشــي بــر محيــط
شــهري در یــزد دارد .پــس از جمــعآوري اطالعــات الزم و تحلیــل اطالعــات و
اولويتبنــدي آثــار شناســايي شــده ،در ميــان گويههــاي اثــرات اجتماعــي ،اماكــن
ش گرايــش اهالــي منطقــه بــه تماشــاي مســابقات،
ورزشــي بــه ترتيــب موجــب افزايـ 
ورزش ،افزايــش شــادابي و نشــاط در اهالــي منطقــه و افزايــش همكاريهــاي جمعــي
و ورزشــي شــده ،ولــي در مجمــوع متغيرهــاي اجتماعــي ،هرچنــد ميانگيــن نظرهــا
بیشــتر از ســطح متوســط قــرار داشــت ،ايــن اختــاف معنــادار نبــود .بـ ه عــاوه ديگــر
نتايــج پژوهــش نشــان داد كــه اماكــن ورزشــي بــر مجمــوع متغيرهــاي اقتصــادي و
همچنين بر هيچيك از مؤلفههای آن اثرگذار نیست.
 شــرکت بیــن المللــی پــردازش اطالعــات نقــش کلیــک ( )1389پژوهشــی بــا عنوان«ارزیابــیتأثیــراتاجتماعــی احــداث زورخانــه ســر تخــت» در منطقه  20تهــران انجام
داده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه هرچنــد توســعه کمــی زورخانههــا در هــر
محلــه بــه طــور بالقــوه زمینههایــی بــرای احیــای کارکردهــای زورخانــه فراهــم
میکنــد ،بــا ایــن حــال نتایــج تحلیلهــای اتــاف نشــان میدهــد کــه وضعیــت
موجــود پــروژۀ زورخانــه ســرتخت بــا توجــه بــه عوامــل و شــرایط محدودکننــده کــه
از یــک طــرف ریشــه در محیــط اجتماعــی پــروژه و از ســوی دیگــر ناشــی از فراینــد
طراحــی ،اجــرا ،بهرهبــرداری و مدیریــت پــروژه دارد ،ایــن پیامــد مهم (احیــای زورخانه
در محــل) صرف ـاً بــا احــداث زورخانــه تحقــق نمییابــد .عواملــی از قبیــل ناتوانــی

ارزیابی تأثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعۀ ورزشی مرودشت (منطقۀ  7شهرداری تهران)

زورخانــه در جــذب نوجوانــان و جوانــان ،پاییــن بــودن مشــارکت و مســئولیتپذیری
نهادهــای ذیمدخــل و تأثیرگــذار مانند ســازمان تربیت بدنی و فدراســیون ورزشهای
باســتانی و وجــود نگرانیهــای عمومــی تهدیدکننــده زورخانههــا (از قبیــل نبــود
حمایتهــای مالــی ،معنــوی و مشــکالت اقتصــادی) در مدیریــت کنونــی زورخانــه
ســرتخت باعــث شــده اســت کــه ایــن زورخانــه نیــز از نظــر اســتقبالکنندگان و
ذینفعــان ،تفــاوت چندانــی بــا زورخانههــای قدیمــی رو بــه افــول نداشــته باشــد؛ بــه
طــوری کــه در نهایــت میتــوان گفــت کــه مهمتریــن ذینفعــان ایــن پــروژه ،همــان
پیشکســوتان میانســال و ســالخوردهای هســتند کــه همچنــان نگــران انتقــال ایــن
ورزش به نسل جدید هستند.
 شــرکت بیــن المللــی پــردازش اطالعــات نقــش کلیــک ( )1390پژوهشــی بــا عنوان«پیوســت اجتماعــي احــداث مجموعه ورزشــی کاشــانک منطقــه  1تهران» انجــام داده
اســت کــه نشــان میدهــد ایــن پــروژه علیرغــم ماهیــت فرهنگــی و خدماتــی ،برخــی
ناســازگاریها و مشــکالتی را بــرای شــهروندان بهویــژه بــرای شــهروندانی کــه
واحدهــای مســکونی در مجــاورت پــروژه دارنــد ،بــه وجــود آورد ه اســت .از جملــه ایــن
مشــکالت ،شــلوغی و آلودگــی صوتــی احتمالــی ایجادشــده توســط کاربــران ،امــکان
ایجــاد تنــش میــان کاربــران و مــردم محلــی ،آلودگــی صوتــی و بصــری ناشــی از
عملیــات ســاخت پــروژه را برشــمرد .در تأییــد ایــن نــکات و در مصاحبههــای انجــام
گرفتــه ،شــهروندانی کــه در مجــاورت مجموعــۀ ورزشــی ســکونت داشــتند ،هرچنــد
مجموعــۀ ورزشــی را مفیــد میدانســتند ،از ســروصدای ایجادشــده ناشــی از عملیــات
ساختوســاز مجموعــۀ ورزشــی گلــه داشــتند .همچنیــن رفتوآمــد ماشــینها
بهویــژه ماشــینهای بــزرگ در ایــن کوچــه تنگ ،در بســیاری اوقات آســایش ســاکنان
محلــه را ســلب کــرده اســت .از دیگــر تأثیــرات اشارهشــده در ایــن مطالعــه ،تأثیــرات
ترافیکــی بــوده اســت .نتایــج مطالعــه یــاد شــده نشــان میدهــد کــه احــداث مجموعه
ورزشــی کاشــانک دارای اثــرات ترافیکــی دوگان ـهای اســت؛ زیــرا از طرفــی موجــب
ن شــهری میشــود ،امــا از طرفــی بــه دلیــل یکطرفــه بــودن
کاهــش ســفرهای درو 
خیابــان عمــار و تنــگ بــودن معابــر منتهی بــه مجموعه ورزشــی کاشــانک و همچنین
کوچــه مهــر کــه مجموعــۀ ورزشــی در آن قــرار دارد ،ممکــن اســت باعــث ایجــاد
ترافیک در سطح محله شود.
 موسســه آموزشــی مطالعاتــی مدیریــت شــهری توســعه فراگیــر آســیا ()1390مطالعـهای بــا عنــوان «ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی احــداث مجموعه ورزشــی نونهاالن
در منطقــه  3شــهرداری تهــران» انجــام داده اســت کــه پیامدهــای مثبــت و منفــی
پــروژه بــه شــرح زیــر بیــان شــده اســت؛ پیامدهــای مثبــت :پیشبینی قیمت مناســب
مجموعــه کــه باعــث ترغیــب افــراد بــه اســتفاده از مجموعــه میشــود؛ پیشبینــی
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کاهــش هزینههــای حملونقــل بــه دلیــل نزدیکــی بــه مجموعــه؛ پیشبینــی کاهــش
هزینههــای درمانــی و پزشــکی بــه علــت ســامتی بیشــتر ،شــادابی و ســامتی روحی؛
مکانــی مناســب بــراي گذرانــدن اوقــات فراغــت ،بهبــود وجهــه و بهبــود محلیــت
منطقــه؛ افزایــش ســرانه ورزشــی در محلــه ،کاهــش بزهــکاري و مشــکل اعتیــاد،
اشــتیاق جــوان بــه ورزش کــردن و دوري از ســرگرمیهای زیــانآور؛ گســترش روابــط
اجتماعــی بیــن شــهروندان؛ گســترش فرهنــگ ورزش همگانــی در جامعــه .پیامدهای
منفــی :افزایــش هزینههــاي همســایگان مجــاور مجموعــه به دلیــل خســارات عمرانی
واردشــده بــه ساختمانهایشــان؛ آلودگــی صوتــی در محلــه؛ افزایش مشــکل ترافیکی؛
از بیــن بــردن دیــد ســاختمانهاي همجــوار؛ ســلب آرامش همســایگان بســیار نزدیک
بــه مجموعــه ورزشــی نونهــاالن؛ پــارك خودروهــا در پیادهروهــاي اطــراف و ایجــاد
سد معبر؛ پیشبینی به تعویق افتادن کارهاي روزمره بهویژه براي زنان.
 نبــوی ( )1389در «ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی احــداث ســرای مجموعــه ورزشــیشــهیدان صــادق زاده قمصــری» بــه بررســی تأثیــر احــداث و بهرهبــرداری از ورزشــگاه
بــر کاهــش میــزان جرایــم و افزایــش امنیــت در محلــه شــارق ،ضــرر و زیــان برخــی
از اصنــاف مســتقر در محــدوده طــرح ،آزار و اذیــت برخــی از همســایگان مجتمــع
مســکونی مجــاور ورزشــگاه ،افزایــش رضایــت اجتماعــی ،تغییــر الگــوی گــذران اوقات
فراغــت و ســبک زندگــی اهالــی محلــه شــارق ،افزایــش ســطح نابرابــری اقتصــادی و
جنســیتی در محلــه شــارق ،ایجــاد گروههــای دوســتی و اجتماعــی جدیــد ،بــاال رفتن
ســطح ســامت و بهداشــت اهالــی محلــه شــارق و تغییــر زیرســاختهای اجتماعــی
محله شارق پرداخته است.
 مؤسســه پژوهشهــای کاربــردی دیــدگاه شــاخص ( )1390در «ارزیابــی تأثیــراجتماعــی مجتمــع فرهنگــی -ورزشــی آفتــاب در محلــۀ نظامآبــاد» بــه ایــن نتیجــه
دســت یافــت کــه بهرهمنــدان از مجتمــع کــه عمدتـاً اهالــی محــل و جوانــان و زنــان
خواهنــد بــود ،بیشــترین ســود را بــرده و اهالــی و کســبهای کــه دارای بافتهــای
مســکونی فرســوده همجــوار بــا مجتمــع بــوده و آن دســتهای کــه ســاختمانهای آنهــا
تخریب و به مجتمع انضمام یافته است ،بیشترین زیان را از ساخت بردهاند.
در بررســی پیشــینههای پژوهشــی مطرحشــده مشــخص گردیــد کــه احــداث
مجموعههــای ورزشــی ،اثــرات اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی زیــادی بــر ذینفعــان
و ذیمدخــان دارد .ایــن اثــرات هــم مثبــت بودهانــد و هــم منفــی .در واقــع اقدامــات
توســعهای هرچنــد ماهیتــی مثبــت دارنــد ،میتواننــد اثــرات منف ـیای بــر جــای
گذارنــد .بنابرایــن بهتــر اســت کــه قبــل از اجــرای هــر پــروژهای بــه ارزیابــی تأثیــرات
اجتماعــی -فرهنگــی آنهــا پرداختــه شــود تــا ماننــد برخــی پروژههــا ،اثــرات منفــی
بیشــتر از اثــرات مثبــت نشــود کــه ایــن امــر میتوانــد مخــل آســایش شــهروندان

بهویــژه ســاکنان اطــراف پروژههــا شــود.
از ای ـنرو بــا توجــه بــه مــوارد اشارهشــده بــاال ،از آنجــا کــه همــه آنهــا از نظــر
ماهیــت و موضــوع شــباهت و همســو بــا موضــوع مطالعــه حاضــر اســت ،همچنیــن
تاحــدود زیــادی همســویی روشــی نیــز وجــود دارد و از نــوع مطالعــات اتافــی نیــز
هســتند و مهمتــر از اینکــه در مناطــق مختلــف تهــران و حتــی شــهرهای ایــران نیــز
اســت ،مطالعــه مقایسـهای آنهــا و شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف آنهــا میتوانــد مــا
را در تقویــت مطالعــۀ حاضــر و جلوگیــری از اشــتباهات احتمالــی بــازدارد.
در پــی ســاخت هــر مجموعــۀ ورزشــی و فرهنگــی تغییــرات اجتماعــی ،فرهنگ ـی،
اقتصــادی ،محیــط زیســتی و ترافیکــی مــورد انتظار اســت .آرمــور ( ،)1992پیامدهای
اجتماعی را تغییراتی تعریف میکند که در موارد زیر اتفاق میافتد:
 .1در روش زندگــی مــردم (چگونــه آنهــا زندگــی میکننــد ،کار میکننــد ،بــازی
میکننــد ،بــه نحــوۀ تعامــل بــا دیگــران در روابــط روزانــه)
 .2در فرهنگشان (سهیم شدن در رسوم ،عقاید و ارزشها)
 .3در جامعهشــان (پیوســتگی ،پایــداری ،ویژگیهــا ،خدمــات و امکانــات) (اشــرفی و
رشــیدی.)297 :1391 ،
ایــن تغییــرات ممکــن اســت پیامدهــای مثبــت و منفـیای در پــی داشــته باشــد.
از ای ـنرو پژوهشهــای اتافــی درصــدد یافتــن ایــن پیامدهــا و ارائــۀ راهکارهایــی در
جهــت افزایــش پیامدهــای مثبــت و تعدیــل و کاهــش پیامدهــای منفــی هســتند.
ســاخت یــک مجموعۀ ورزشــی در محلــۀ قصر – حشــمتیه ،تغییــرات اجتماعیای
از جملــه افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی و تعامالت اجتماعی ســاکنان ،تغییــرات فرهنگی
ماننــد تغییــر در ســبک زندگــی و اوقــات فراغــت ،تغییــرات اقتصــادی ،اشــتغالزایی
جوانــان در مجموعــه ،کاهــش هزینههــای خانــوار جهــت رفتــن بــه باشــگاههای
ورزشــی بــا نــرخ آزاد ،تغییــرات زیســتمحیطی ماننــد ســامت جامعــه و افــراد و
تغییــرات ترافیکــی ماننــد کمبود جــای پارک و افزایــش ترافیک در محــدودۀ مجموعه
را بــه دنبــال دارد .پژوهــش حاضــر در پــی شناســایی پیامدهــای مثبــت و منفــی
تغییــرات مطرحشــده دربــاره احــداث و تجهیــز مجموعــه ورزشــی مرودشــت اســت.
در وهلــۀ اول ،ســاخت یــک مجموعــه هرچــه کــه باشــد ،میتوانــد ارتباطــات و
کنشهــای رفتــاری افــراد جامعــه را در پــی داشــته باشــد .از ایــن جهــت پرداختــن
بــه ایــن موضــوع میتوانــد در رونــد بازگشــایی مجموعــۀ ورزشــی مرودشــت کــه
سالهاســت مــکان آن بــه صــورت انبــار وجــود داشــته اســت و بالاســتفاده بــوده
اســت کمــک نمایــد تــا ســاکنان محلــۀ قصــر حشــمتیه و ســاکنان محــات اطــراف

ارزیابی تأثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعۀ ورزشی مرودشت (منطقۀ  7شهرداری تهران)

چارچوب نظری

75

فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دوره اول
شماره پنجم
زمستان 1399

76

بتواننــد بــا یکدیگــر تعامــات و کنشهــای رفتــاری مناســبی داشــته باشــند .در
واقــع كنــش اجتماعــي ،ســادهترين عنصــر زندگــي مشــترك انســاني اســت .كنــش
اجتماعــي ،سلســله حــركات بــارزي اســت كــه انســان بــراي دســتيابي بــه هدفــي
نســبت بــه انســاني ديگــر انجــام ميدهــد .افــراد ،نيــاز ذاتــي بــه برقــراري رابطــۀ
اجتماعــي دارنــد و بــه هميــن دليــل موقعيتهايــي فراهــم ميآورنــد تــا بتواننــد
رابطــۀ اجتماعــي را تجربــه كننــد (طالبــی .)162 :1383 ،رابطــۀ متقابــل اجتماعــی
بــرای پاســخ بــه نیازهــای انســان بــه پیوندجویــی و احســاس تعلــق بــه مــکان ،یــک
ضــرورت محســوب میشــود .فعالیتهایــی ماننــد تعامــل بــا دیگــران و مشــاهدۀ
فعالیتهــای مــردم ،بــا ایجــاد زمینههــای اجتماعپذیــری ،بــه رشــد فــردی انســان
کمــک میکننــد (لنــگ.)187 :1383 ،
تعامــات یــا کنشهــای اجتماعــی افــراد بــا یکدیگــر عــاوه بــر اثــرات مثبــت،
اثــرات منفـیای نیــز در پــی دارد؛ از جملــه اثــرات مثبــت ،افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی
و مشــارکت در فعالیتهــای اجتماعــی ،آشــنایی بــا دیگــر افــراد جامعــه و تعامــل
بــا آنهــا و شــناخت مشــکالت دیگــران و کمــک بــه رفــع آن و ...و از جملــه اثــرات
منفــی ،بــه وجــود آمــدن تعــارض بیــن افــراد بــا ســطح طبقــات و فرهنــگ متفــاوت،
الگوبــرداری نادرســت از دیگــران و . ...بنابرایــن در ایــن پژوهــش بــه ایــن مهــم توجــه
شــده اســت کــه اگــر بتــوان در افــراد ،ســرمایۀ اجتماعــی را بــه باالتریــن ســطح خــود
رســاند ،میتــوان اثــرات منفــی را کاهــش داد و یــا از بیــن بــرد .از ایـنرو بنــا بــر تعریف
ی کــه بیــان میکنــد ســرمایۀ اجتماعــی مفهومی اســت كــه بــه ارزش و جایگاه
میرزایـ 
روابــط و مناســبات اجتماعــی و نیــز نقــش تعاملــی ،همــكاری و اعتمــاد و مشــاركت
بیــن افــراد و گروههــا بــرای كســب نتایــج جمعــی یــا اقتصــادی و حتــی انســجام یــا
پیونــد اجتماعــی داللــت دارد .بنابرایــن هســتۀ اصلــی ســرمایۀ اجتماعــی ،شــبكههای
اجتماعــی اســت و از ایـنرو میتــوان گفــت ســرمایۀ اجتماعــی بــه جایــگاه شــبكهای
یــك گــروه (كنشــگر ،گــروه ،ســازمان و نظایــر اینهــا) داللــت دارد .ب ـ ه طــور كلــی
هــر چقــدر خطــوط ارتباطــی فــرد در یــك شــبكه بیشــتر و قوتیتــر باشــد ،میــزان
شــناخت ،نفــوذ و قــدرت كنتــرل او بیشــتر خواهــد بــود .ســرمایۀ اجتماعــی بــا تأثیــر
بــر جنبههایــی نظیــر وضعیــت شــغلی ،اجتماعــی ،اقتصــادی یــا سیاســی افــراد ،تأثیر
بســیار زیــادی بــر زندگــی فــرد دارد (میرزایــی.)363-362 :1395 ،
از دیگــر موضوعاتــی کــه ســاخت یــک مجموعــۀ ورزشــی در محــل زندگــی افــراد
تغییــر ایجــاد میکنــد ،ســبک زندگــی آنهــا اســت .ســبک زندگــی ،مجموع ـهای از
ســبکهای رفتــار افــراد اســت کــه توجــه بــه بــدن نیــز درون آن قــرار دارد .در واقــع
ســبک زندگــی ،مفهومــی اســت کــه بــه نحــوه یــا شــیوۀ زندگــی فــرد اعــم از رفتارهــا،
کنشهــا ،عادتهــا و آداب او داللــت دارد .بنابرایــن ســبک زندگــی ،یــک بســتۀ
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مشــخص از رفتارهــای عمدتـاً الگومنــد متشــکل از روابــط اجتماعــی ،مصرف و شــیوۀ
آن ،ســرگرمی و نحــوۀ گــذاران آن ،ســبک پوشــیدن ،آرایــش کــردن و غیــرهای اســت
کــه هــم بــرای خــود فــرد و هــم بــرای دیگــران ،ملمــوس و محســوس اســت .ســبک
ت تأثیــر محیــط اجتماعــی ،شــرایط فرهنگــی و رجحانهــای
زندگــی میتوانــد تحـ 
فــردی و نیــز امکانــات و تســهیالت در دســترس فــرد متفــاوت باشــد (همــان.)654 :
همچنیــن بنــا بــر تعريــف فاضلي« ،ســبک زندگــي ،مجموعه رفتــاري در حــوزۀ مصرف
فرهنگــي و مــادي زندگــي اجتماعــي اســت کــه در عرصــۀ عمــل محقــق شــده و قابــل
مشــاهده اســت» (فاضلــي.)57 :1382 ،
ســاخت یــک مجموعــۀ ورزشــی میتــوان نقش اساسـیای در تغییر ســبک زندگی
افــراد داشــته باشــد؛ یعنــی میتوانــد افــراد را ترغیب به اســتفاده از مجموعــه و امکانات
آن نمایــد تــا در جهــت زندگــی ســالم قــدم بردارنــد و به ســامت و تندرســتی خود که
مؤلفـهای از ســبک زندگــی و توجــه بــه بــدن اســت ،اهمیــت دهنــد .پــس همانطــور
کــه بیــان شــد ،ســبک زندگــی ســالم ،افــراد را بــه ســمت ســامتی ســوق میدهــد
و ســامتی و تندرســتی نیــز یکــی از موضوعاتــی بــوده و هســت کــه شــهرداریها
در دســتورکار خــود بــا ســاخت مجموعههــای ورزشــی ،پارکهــا و فضاهایســبز
شــهر و ...دارنــد .از ایـنرو ســامتی نیــز یکــی دیگــر از پیامدهــای مهــم ســاخت یــک
مجموعــۀ ورزشــی اســت.
طبــق تعريــف ســازمان جهانــي بهداشــت ،ســامتي عبــارت اســت از يــک حالــت
آســودگی کامــل جســمي ،روانــي ،اجتماعــي و تنهــا بــه نبــود بيمــاري يــا ناتوانــي
اطــاق نميشــود .ســامتی انســانها ،امــري اســت اساســي بــراي دســتيابي بــه
صلــح و امنيــت کــه بــه باالتريــن ميــزان همــکاري بيــن مــردم و دولتهــا وابســته
اســت (رحیمــی .)53 :1389 ،ســامت عبــارت اســت از تأمیــن رفــاه کامــل جســمی و
روانــی و اجتماعــی .نمیتــوان فــردی را ســالم دانســت فقــط بــه ایــن لجــاظ کــه از نظر
جســمی ســالم اســت؛ بلکــه شــخص ســالم ،کســی اســت کــه ســامت روحی داشــته
باشــد و همچنیــن از جهــت اجتماعــی نیــز در آســایش باشــد .شــهرداری تهــران در
ســالهای اخیــر در پــی اصــل شــهروندمداری ،اقداماتــی از جمله ســاخت ورزشــگاهها،
بوســتانها و ســرای محــات نمــوده اســت کــه بــر ســامت جســمانی ،روحــی و
اجتماعــی تأثیرگــذار بــوده اســت.
اوقــات فراغــت و پــر کــردن آن بــا یــک شــیوۀ صحیــح ،جــزء مــواردی اســت
کــه بــا ساختوســاز مجموعههــای تفریحــی و فرهنگــی توســط شــهرداریها در
دســتورکار شــهرداریها قــرار داده شــده اســت .بنابرایــن توجــه بــه موضــوع فراغــت
در زمــان احــداث مجموعــه و بعــد از آن بســیار کارآمــد اســت؛ زیــرا میتوانــد دربــاره
ســاخت و تجهیــز مــکان مدنظــر بــرای ورزش و اینکــه چــه نــوع ورزشــی مناســب

77

فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دوره اول
شماره پنجم
زمستان 1399

78

اســت تــا افــراد بتواننــد بــه صــورت بهینهتــری از امکانــات اســتفاده کننــد ،کمــک
نمایــد .از ایـنرو بنــا بــر تعریــف میرزایــی ،فراغــت بــه گــذران وقــت آزاد در ســاعتها
یــا زمانهــای غیــر کاری اعــم از کارهــای هنــری ،ورزشــی ،یــا ســایر فعالیتهــای
تفریحــی گفتــه میشــود .در گذشــتههای دور ،فعالیتهــای فراغتــی ،محــدود و کوتاه
بــود و معمــوالً نزدیــک محــل ســکونت انجــام میگرفــت .میتــوان از فعالیتهــای
ورزشــی  -تفریحــی و مســافرتهای کوتاهمــدت در قالــب ایــن نــوع فراغتهــا نــام
بــرد .امــا امــروزه بــا دسترسـیپذیری امکانــات و فـنآوری ســطح بــاال ،فراغــت نیــز
دچــار تغییرهــای عمــدهای شــده اســت .فعالیتهــای تفریحــی و ســرگرمی از جملــه
مطالعــه در حیــن کار بــه دلیــل خــودکار شــدن انجــام کارهــا ،پرداختــن بــه تفریحات
رایانــهای ،مســافرتهای طوالنــی و حتــی افزایــش مــدت فراغــت از جملــۀایــن
تغییرهــا هســتند .بنابرایــن امــروز مــردم وقــت بیشــتری را بــرای فراغــت در اختیــار
دارنــد و پرداختــن بــه آن ،یکــی از مهمتریــن وظایــف مدیریــت اجتماعــی اســت.
یکــی از راههــای پیشــگیری یــا جلوگیــری از کژرویهــای اجتماعــی نیــز رســیدگی
بــه مســئلۀ فراغــت اســت (میرزایــی.)786 :1395 ،
جــان .ار .کلــی نیــز معتقــد اســت« :بــا گســترش شهرنشــینی و توجه بیشــتر و نیاز
حیاتــی بــه پدیــدهای بــه نــام اوقــات فراغــت ،هــر روزه شــاهد ابداعــات ،اختراعــات،
برنامــه و وســایل متعــددی بــرای پــر کــردن ایــن اوقــات هســتیم .بــه گفتــۀ برترانــد
راســل ،آخریــن دســتاورد تمــدن ،توانایــی انســان در پر کردن هوشــمندانۀ ایــام فراغت
اســت» (جــان .ار .کلــی .)25 :1373 ،اوقــات فراغــت ،بخشــی از زندگــی افــراد اســت کــه
فــرد در آن زمــان ،در حــال کار کــردن یــا اســتراحت نباشــد و بــرای خــود بــه دنبــال
فعالیتــی جانبــی اعــم از تماشــای فیلــم ،رفتــن بــه پــارک ،ســینما ،ورزش و ،...کتــاب
خوانــدن ،رفتــن بــه کالسهــای آموزشــی و ...باشــد.
همانطــور کــه واضــح اســت ،ســاخت هــر مجموعۀ ورزشــی در پــی تمامــی اثرات
مثبــت خــود ،اثــرات منف ـیای نیــز بــه جــای میگــذارد .البتــه بــا توجــه بــه ایــن
موضــوع کــه ســاخت مجموعــۀ ورزشــی حتــی بــا وجــود اثــرات منفــی ،بــاز عملــی
مثبــت انگاشــته میشــود ،بهتــر اســت بــه ایــن مهــم پرداختــه شــود کــه اثــرات منفی
کدامنــد و چگونــه میتــوان بــا ارائــۀ راهــکار مناســب ،آنهــا را تعدیــل یا کاهــش داد .در
واقــع پارکهــا و فضاهــای ورزشــی ،ســالنهای همایــش و مراکــز آموزشــی ،اماکنــی
هســتند کــه میتواننــد باعــث ایجــاد ترافیــکشــوند .تســهیالت و اماکــن عمومــی
جهــت ورزش ،برنامههــا و فعالیتهــای فرهنگــی و آموزشــی و پارکهــا بــه طــور
روز افــزون در حــال گســترشاند و بــر فضاهــای شــهری و کاربریهــای تجــاری و
مســکونی اطــراف خــود تأثیــر میگذارنــد کــه برخــی از ایــن تأثیــرات میتواند شــامل
اثــرات ترافیکــی و زیس ـتمحیطی باشــد .یکــی دیگــر از تأثیــرات اماکــن عمومــی و

پارکهــا نیــز میتوانــد مشــکالت و معضالتــی را بــرای ســاکنان اطــراف ایــن اماکــن
بــه وجــود آورد .همچنیــن دربــاره اماکــن عمومــی ،مســئلۀ جــای پــارک ماشــین نیــز
مطــرح اســت .از ایـنرو در ایــن پژوهــش بــه بررســی پیامدهــای منفــی شــهری نیــز
پرداختــه میشــود.
بــا توجــه بــه مطالــب ارائهشــده در بخش ادبیــات پژوهــش ،مبانی نظــری و چهارچوب
نظــری تئوریــک ،مــدل زیــر به عنــوان مــدل مفهومی پژوهــش ارائه میشــود:
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شکل  -1نمودار مدل مفهومی طرح
 ارتباطات اجتماعی
 سرمایۀ اجتماعی

اجتماعی

 امنیت برای بانوان
 سالمت افراد
 مشارکت در فعالیتهای ورزشی
 وضعیت اعتیاد و معتادان

احداث

مجموعه
ورزشی

مرودشت

 اشتغالزایی

اقتصادی

زیست
محیطی

 ایجاد مشاغل جدید

افزایش
سالمت
عمومی
و کیفیت
زندگی

 آلودگی صوتی و هوا
 سر و صدای جوانان

 ترافیک

شهری

روششناسی

 جای پارک ماشین
 رفتوآمد و ازدحام

نــوع مطالعــه در ايــن پژوهــش از نظــر مســیر ،توصيفــي و از نظــر هــدف ،كاربــردي
اســت .روش مــورد اســتفاده بــراي گــردآوري اطالعــات نيــز میدانــی و اســنادي اســت.
البتــه بايــد اشــاره كــرد كــه پژوهــش حاضــر را ميتــوان در شــمار پژوهشهايــي
قرار داد كه با عنوان ارزيابي مطرح شدهاند.

ارزیابی تأثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعۀ ورزشی مرودشت (منطقۀ  7شهرداری تهران)

فرهنگی

 سبک زندگی سالم
 گذران اوقات فراغت
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پژوهــش ارزيابــي ،1پژوهشــی اســت جهــت جمـعآوری اطالعات تفصیلــی از وضع
موجــود یــا آنچــه کــه هســت ،بــه عنــوان پای ـهای بــرای قضــاوت یــادآوری دربــارۀ
ثمربخشــی تصمیمهــای گذشــته و اتخــاذ تصمیــم بــرای آینــده .ایــن پژوهــش لزومـاً
یــک پژوهــش مقطعــی اســت (میرزایــی.)87 :1388 ،
در بخــش اســنادی ،مــدارک و اطالعــات موجــود دربــاره مــکان مــورد مطالعــه
و پــروژه مــورد نظــر گــردآوری شــده و در بخــش میدانــی نیــز وضــع موجــود در
قالــب مصاحبههــای اکتشــافی ،مشــاهده و بررســی کاربریهــای عمــده ،شناســایی
گروههــای مردمــی و در نهایــت بــا گــردآوری پرســشنامههای مــورد نظــر ختــم
گردیــد .در واقــع در جمـعآوري دادههــا و تحليــل آنهــا هــم از رويكــرد كمــي و هــم از
رويكــرد كيفــي اســتفاده شــد.
یعنــی در ایــن طــرح هــم از روش کمــیو هــم از روش کیفــی بــه صــورت هماهنگ
بــرای تحلیــل دقیــق پیامدهــا اســتفاده شــده اســت .در بخــش کمــی پیمایشــی بــا
حجــم نمونــۀ  378و در بخــش کیفــی نیــز مصاحبههــای عمیقــی (پانــزده مصاحبــه
تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری) بــا مدیــران شــهرداری ،پیمانــکار و عوامــل اجرایــی
انجــام میشــود.
ابزار پژوهش

در مرحلــۀ اول بــا اســتفاده از مــدارک و اســناد موجــود در کتابخانههــا و اینترنــت بــه
جمـعآوری اطالعــات پرداختــه شــد .بــا اســتفاده از پرسشــنامههای بســته پاســخ بــه
نظرســنجی در زمینــۀ مجموعــۀ ورزشــی مرودشــت از ســاکنان محــات اطــراف و
کاربــران بوســتان پرداختــه و ســپس بــا اســتفاده از روش مصاحبــه بــه مصاحبــه بــا
معاونان و مدیران ارشد پرداخته شد.
دادههــا و اطالعــات بهدسـتآمده از پرسشــنامهها از طریــق نرمافــزار  SPSSمــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .مصاحبههــای یادشــده نیــز از طریــق تحلیــل مضمونی
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه ،در نهایــت بــه نتیجــۀ کلی خواهیم رســید.
اعتبــار پرسشــنامه از طريــق اعتبــار محتــوا ( )2مشــخص شــده اســت .ميانگیــن
کل  CVRابــزار برابــر بــا  88.25بــه دســت آمــد.
در ایــن پژوهــش ،پرسشــنامۀ طراحیشــده بــه فاصلــۀ دو هفتــه در دو نوبــت روی
 30نفــر آزمودنــی اجــرا شــد .ضریــب همبســتگی بهدس ـتآمده  0.846بــا ســطح
خطــای کمتــر از  0.01بــه دســت آمــد .ایــن امــر حاکــی از ضریــب پایایــی بــاالی
پرسشــنامه اســت.
1- Evaluation Research

یافتهها

محلــۀ قصــر ـ حشــمتیه از لحــاظ امکانــات ورزشــی در شــرایط مناســبی نیســت و بــا
توجــه بــه بــرآورد ســرانۀ ورزشــی در منطقــه  ،7ســرانه فضــای ورزشــی بــرای هــر نفر،
 0.5مترمربــع اســت کــه فاصلــۀ زیــادی بــا ســرانۀ جهانــی دارد .البتــه ســرانۀ فضاهای
ورزشــی و فضــای ســبز بــا هــم محاســبه میشــود کــه چهــار مترمربــع بــرای هــر نفــر
اســت .از ایــن چهــار مترمربــع بایــد حداقــل دو مترمربــع را بــرای فضاهــای ورزشــی در
نظــر گرفــت .وضعیــت فضاهــای ورزشــی محلــۀ قصــر حشــمتیه بنا بــه گفتــۀ مدیران
به قرار زیر است:

امکانات ورزشی محله
قصر -حشمتیه

 یک زمین چمن سالن ورزشهای توپی متعلق به آموزش و پرورش باشگاه اندیشه (خصوصی است) باشگاه ورزشی بانوان شهربانو زمین اسکیت در باغ موزه زمین چمن باشگا ه بدنسازی خصوصی -باشگاه بدنسازی شهربانو

جدول  -2نظر ساکنان محلۀ قصر -حشمتیه درباره امکانات ورزشی محله

ميزان رضايت از امكانات
ورزشي محله قصر -حشمتیه
میزان استفاده از امکانات
ورزشی موجود در محله قصر
 -حشمتیه

خیلی کم

خیلی زیاد

زیاد

تاحدودی

کم

% 7.1

% 12.2

% 6.6

% 46.6

% 27.1

% 9.3

% 9.5

% 14.5

% 26.9

% 19.8

میــزان رضایــت ســاکنان از امکانــات ورزشــی محلــه بســیار پاییــن اســت ،زیــرا
محلــۀ قصــر -حشــمتیه بــا کمبــود امکانــات ورزشــی روبـهرو اســت .همچنیــن میزان
اســتفاده از امکانــات ورزشــی بــه دلیــل کمبــود امکانــات نیــز پاییــن اســت.
جدول  -3وضعیت خدمات ورزشی در محله

درصد فراوانی

بسیار مناسب

مناسب

متوسط

نامناسب

بسیار نامناسب

% 7.1

% 13.8

% 19.8

% 32.3

% 27

بنــا بــر نظرســنجی صورتگرفتــه از ســاکنان ،وضعیــت خدمــات ورزشــی در محلۀ
قصر -حشــمتیه ،مناســب نیســت.
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جدول  -1امکانات ورزشی محله قصر حشمتیه از نظر مدیران
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جدول  -4نیازهای ورزشی محلۀ قصر  -حشمتیه

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

استخر

سالن
ورزشهای
توپی

سالن
ورزشهای
رزمی

سالن
بدنسازی و
ایروبیک

بیپاسخ

% 58.7

% 24.3

% 7.1

% 9.3

% 0.5

0

0

% 11.1

% 13.5

% 75.4

% 24.9

% 2.4

% 13.5

% 4.8

% 54.5

بنــا بــر نظرســنجی صورتگرفتــه 58.7 ،درصــد ســاکنان ،اولیــن اولویتشــان در
نیازهــای ورزشــی اســتخر و بعــد از آن ،ســالن ورزشهــای توپــی در اولویــت دوم و
ســالن بدنســازی و ورزشهــای رزمــی در اولویــت ســوم قــرار دارد.
موضوع

جدول  -4وضعیت سولهها بر اساس نظر مدیران
پاسخ

سولههای یادشده در اختیار بنیاد تعاون ناجا بوده است.

فصلنامه علمی  -تخصصی

وضعیت
سولهها قبل
از احداث

ارزیابی تاثیرات اجتماعی

 در قدیم انبار زندان قصر بوده است. بعد از انقالب در اختیار نیروی انتظامی بوده است. در محل مورد نظر پنج سوله واقع شده است. ســه ســوله در اختیــار نیــروی انتظامــی بــوده اســت کــه بــرای ســاخت مجموعــه ورزشــیدر نظــر گرفتــه شــده اســت.
 یکی از سولهها هنوز در اجارۀ صدا و سیماست و قرار است بازپس گرفته شود و به مجموعهاضافه گردد.
 سولۀ انتهایی که نبش خیابان پلیس و مرودشت است ،در اختیار میدان میوه و ترهبار است.سولههای یادشده به عنوان انبار و تجهیز کارگاه پیمانکاران استفاده میشده است.

دوره اول

جــدول بــاال ،وضعیــت ســولهها را قبــل از اجــرای طــرح توصیــف میکنــد کــه
بــر اســاس نظــرات مدیــران مشــخص شــد کــه ســولهها قبــل از اجــرای طــرح در
وضعیــت مناســبی نبــوده و کاربــری مناســبی بــرای آنهــا در نظــر گرفته نشــده اســت.

شماره پنجم

جدول  -6مکان ساخت پیش از اجرای طرح و ساختوساز ،چه شرایطی داشت؟
پاسخ اول

زمستان 1399

مشکلی با وضعیت سولهها نداشتیم.

وجود این سولهها باعث مشکالت زیادی برای ما شده بود.

وجود این سولهها منظرۀ نازیبایی در محدوده به وجود آورده بود.
وجود این سولهها مکان ناامنی را برای ما به وجود آورده بود.
هم ه موارد
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بیپاسخ

% 45.8
% 11.4

% 534.7
% 8.2

پاسخ دوم
% 1.1
% 8.5
% 5.8
% 1.3

% 83.3

حــدود  46درصــد از افــراد ،مشــکلی بــا وضعیــت ســولهها نداشــتند ،امــا بــا توجــه
بــه نتایــج نظرســنجی از ســاکنان کــه برخــی همزمــان بــه دو مــورد از پاسـخها اشــاره
داشــتهاند ،عنــوان کردهانــد کــه وجــود ســولهها ،منظــرۀ نازیبایــی را در محلــه بــه
وجــود آورده اســت و بــه ایــن امــر نیــز اشــاره کردهانــد کــه وجــود ســولهها باعــث
بــه وجــود آمــدن مشــکالت زیــاد در محلــه و ایجــاد ناامنــی شــده اســت 1.3 .درصــد
از افــراد نیــز موافــق همــۀ مــوارد ذکرشــده بودهانــد.

چه میزان باعث برقراری
ارتباط شما با دیگر ساکنان
میشود؟

چه میزان در مشارکت شما
در فعالیتهای ورزشی مؤثر
است؟
تا چه میزان اوقات فراغت
خود را در مجموعه ورزشی
خیابان مرودشت خواهید
گذراند؟

چه میزان پاسخگوی نیازهای
ورزشی شما در محله است؟
چه میزان در باال بردن سطح
سالمت شما مؤثر است؟

خیلی کم

خیلی زیاد

زیاد

تاحدودی

کم

% 17.2

% 36.2

% 33.6

% 10.3

% 2.6

% 21.2

% 31.7

% 40.2

% 5.6

% 1.3

% 11.9

% 32.3

% 41

% 10.3

% 4.5

% 12.2

% 34.7

% 38.1

% 9.3

% 5.8

% 31.7

% 35.7

% 26.7

% 2.6

% 3.2

بــاالی  50درصــد افــراد معتقدنــد کــه احــداث مجموعــۀ ورزشــی در برقــراری
ارتبــاط بــا دیگر ســاکنان ،میــزان مشارکتشــان در فعالیتهای ورزشــی ،رفــع نیازهای
ورزشــی محلــه و بــاال بــردن ســطح ســامت ســاکنان مؤثــر اســت و حــدود  40درصــد
افــراد ،اوقــات فراغتشــان را حاضرنــد در مجموعــۀ ورزشــی بگذراننــد.
جدول  -8تأثیرات احداث از نظر ساکنان

میزان رفتوآمد و شلوغی
در محل
میزان ترافیک

وضعیت جای پارک

زیاد
میشود

کم میشود

تاحدودی
تغییر
میکند

تغییری
نمیکند

% 43.7

% 11.9

% 41.5

% 2.9

% 51.9

% 10.1

% 32.3

% 5.8

% 16.4

% 43.9

% 8.5

% 31.2

بیپاسخ

ارزیابی تأثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعۀ ورزشی مرودشت (منطقۀ  7شهرداری تهران)

جدول  :7درصورت احداث مجموعه ورزشی خیابان مرودشت
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زیاد
میشود

کم میشود

تاحدودی
تغییر
میکند

تغییری
نمیکند

بیپاسخ

% 33.9

% 14.8

% 29.9

% 20.6

% 0.8

% 26.7

% 33.1

% 36.8

% 3.4

% 40.2

% 21.7

% 32

% 5.6

% 0.5

% 19.2

% 31.7

% 23

% 25.3

% 0.8

% 22.2

% 25.9

% 29.1

% 22

% 0.8

وضعیت مراجعه به بوستان
وضعیت مراجعه به مرکز
شهربانو

وضعیت مراجعه به میدان
میوه و ترهبار

وضعیت مراجعه به
مجموعههای ورزشی مشابه
مزاحمت برای بانوان
سر و صدای جوانان

% 32

وضعیت اعتیاد

وضعیت ناامنی در اطراف
سولهها
فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دوره اول
شماره پنجم
زمستان 1399
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% 16.4

% 45.8

% 25.1

% 14.3
% 12.4

% 0.3

% 27

% 26.5

% 12.2

% 56.9

% 19.3

% 9.5

% 2.1

% 0.3

جــدول بــاال بــه تأثیــرات احــداث مجموعــۀ ورزشــی پرداختــه اســت و بــر اســاس
نظرهــای ســاکنان بــه طــور کلــی میتــوان گفــت کــه میــزان رفتوآمــد و شــلوغی،
میــزان ترافیــک و میــزان مراجعــه بــه میــدان میــوه و ترهبــار زیــاد میشــود و میــزان
اعتیــاد در جوانــان و ناامنــی در اطــراف ســولهها کــم میشــود.
جدول  -9نحوۀ مدیریت مجموعۀ ورزشی

درصد فراوانی

فقط آقایان

فقط بانوان

% 6.3

% 17.7

در دو سانس بانوان و آقایان
% 75.9

 76درصــد افــراد دربــاره نحــوۀ مدیریــت مجموعــۀ ورزشــی خواســتار دو سانســه
بــودن مجموعــه بــرای بانــوان و آقایــان هســتند.
جدول  -9زمان سانسهای مجموعۀ ورزشی

درصد فراوانی

بانوان صبح ،آقایان عصر

آقایان صبح ،بانوان عصر

یک روز آقایان ،یک روز بانوان

% 41

% 16.9

% 42.1

نســبت افــرادی کــه خواســتهاند مجموعــه بــه دو صــورت بانــوان صبــح /عصــر
آقایــان و یــک روز در میــان مجموعــه بــرای بانــوان و آقایــان باشــد ،برابــر اســت .ایــن
تصمیمگیــری میتوانــد بعــد از احــداث و اجراهــای آزمایشــی تنظیــم شــود ،تــا
اســتفادۀ بهین ـهای از مجموعــه صــورت گیــرد.

جدول  -11امکانات ورزشی مجموعۀ ورزشی مرودشت
بدنسازی

ورزشهای رزمی

ایروبیک

ورزشهای توپی

استخر

رقص زومبا

ژیمناستیک

کشتی

بیپاسخ

اولویت
اول

% 39.2

% 15.6

% 14.3

%16.9

% 10.3

% 4.3

0

0

% 1.3

% 6.6

% 8.2

% 8.7

% 11.9

% 5.3

0

% 1.1

%5

57.7

اولویت
دوم

جدول  -12امکانات ویژۀ مجموعۀ ورزشی

اولویت اول

اولویت دوم

بوفه

اتاق کودک

فروشگاه
لوازم ورزشی

دوش و سرویس
بهداشتی

پارکینگ

بیپاسخ

% 34.4

% 29.6

% 11.4

% 20.6

% 1.9

% 2.1

% 5.3

% 10.8

% 6.3

% 26.2

% 50.5

% 0.8

از جملــه امکاناتــی کــه ســاکنان خواســتار آن شــدند تــا در مجموعــه وجود داشــته
باشــد ،در اولویت اول ،بوفه و در اولویت دوم ،دوش و ســرویسهای بهداشــتی مناســب
و بعــد از آن ،اتــاق کــودک و فروشــگاه لــوازم ورزشــی اســت .از جملــه مــواردی کــه
ســاکنان خواســتار اجــرای آن در مجموعــه هســتند ،پارکینگ اســت.
جدول  -13قیمت استفاده از امکانات مجموعۀ ورزشی

درصد فراوانی

مطابق مجموعههای
دولتی مشابه

کمتر از مجموعههای
دولتی مشابه

مبلغش برایم فرقی نمیکند

% 37.8

% 57.1

%5

دربــاره هزینــۀ دریافتــی بابــت امکانات ورزشــی ارائهشــده در مجموعــه 57 ،درصد
ســاکنان خواســتار آن هســتند کــه هزینــۀ دریافتــی کمتــر از مجموعههــای مشــابه
دولتــی باشــد و حــدود  38درصــد خواســتار آن هســتند کــه قیمــت امکانــات مطابــق
مجموعههــای مشــابه دولتــی باشــد و بــرای  5درصــد مبلــغ فرقــی نمیکنــد .البتــه
بایــد در نظــر گرفــت کــه شــهروندان همیشــه خواســتار پرداخــت هزینــۀ کم هســتند.
امــا بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی ســاکنان منطقــه کــه در حــد متوســط هســتند،
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بنــا بــر اولویــت بدنی امکانات ورزشــی مجموعــۀ ورزشــی ،در اولویت اول ابتدا ســالن
بدنســازی و بعــد از آن ،ورزشهــای توپــی ،ورزشهــای رزمــی ،ایروبیــک و اســتخر قــرار
گرفتهانــد .در اولویــت دوم ،ابتــدا ورزشهــای توپــی و ســپس ایروبیــک ،ورزشهــای
رزمــی ،بدنســازی ،اســتخر ،رقــص زومبــا ،ژیمناســتیک و کشــتی قــرار دارد.
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فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دوره اول
شماره پنجم
زمستان 1399
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دریافــت مبالــغ بــاال باعــث پسزدگــی و عــدم اســتقبال آنــان خواهــد شــد .بهتــر
اســت کــه هزینههــای دریافتــی متناســب بــا وضعیــت اقتصــادی ســاکنان محلــۀ
قصــر -حشــمتیه و حتــی محــات اطــراف باشــد.
بــا توجــه بــه اینکــه مجموعــۀ ورزشــی مرودشــت قــرار اســت در محل ســولههایی
کــه در قدیــم متعلــق بــه زنــدان قصــر بــوده و در ســالهای اخیــر در اختیــار نیــروی
انتظامــی قــرار داشــته اســت ،ســاخته شــود و از آنجــا کــه قــرار نیســت در ایــن محــل
بــه غیــر از محوطــۀ حیــاط کــه قــرار اســت پارکینــگ ســاخته شــود ،گودبــرداری
صــورت گیــرد ،بنابرایــن در ایــن شــرایط و قبــل از بررسـیهای دقیــق ،در حــال حاضر
ســاخت و تجهیــز مجموعــۀ ورزشــی در این مکان توجیــه اقتصادی دارد؛ زیــرا در محلۀ
حشــمتیه  -قصــر ،مــکان ورزشــی مجهــز و بــزرگ و قابــل دســترس بــرای تمامــی
افــراد بــرای وضعیتهــای اقتصــادی وجــود نــدارد .امــا توجیهــات مالــی و اقتصــادی
ســاخت ایــن مجموعــه ورزشــی از دو منظــر قابــل بررســی اســت.
 -1ایــن مجموعــه ورزشــی قــرار اســت در ســولههای پیشســاختهای احــداث و
تجهیــز شــود کــه بــه جز انبــار ،اســتفادۀ دیگــری نداشــته ،عــاوه بــر درآمــدزا نبودن،
جهــت تعمیــر و نگهــداری ســاختمان هزینهبــر بــوده اســت .بنابرایــن اســتفادۀ مفیــد
از ایــن ســاختمان میتوانــد در کاهــش هزینههــای نگهــداری و تعمیــر ســاالنه،
درآمــدزا هــم باشــد .بدیــن صــورت کــه ســاخت یــک مجموعــه ورزشــی هرچنــد در
ابتــدای کار هزینههایــی را در بــردارد ،در نگاهــی وســیعتر در ســالهای بعــد درآمــدزا
خواهــد بــود و همچنیــن از درآمــد خــود جهــت نگهداری و تعمیــر آن اســتفاده خواهد
شــد .بــر اســاس دیــدگا ه رئیــس ادارۀ ورزش منطقــۀ  ،7بــا توجــه بــه بودجــۀ محــدود
شــهرداری و ممنوعیــت بــرای شــروع پروژههــای صفــر در شــهرداری ،همچنیــن
کمبــود فضاهــای ورزشــی در منطقــه ،دیــدگاه مدیــر شــرکت ســازنده بــر اســاس
قدمــت و اســتحکام ســازههای یادشــده و همچنیــن دیــدگاه معاونــت فنــی و عمــران
منطقــه مبنــی بــر اینکــه تخریــب و نوســازی ،هزینـهای معــادل  20میلیــارد تومــان
دارد ،بهسازی سولهها منطقی است.
 -2از منظــری دیگــر ،بازســازی یــک ســاختمان بــا قدمت حداقــل پنجاه ســاله ،منطقی
نیســت و هزینههایــی کــه جهــت بازســازی میشــود ،میتوانســت بیشــتر گــردد و بــه
نوســازی ســاختمان بینجامــد و بــا توجه به متراژ محل یادشــده ،ســاخت یــک مجموعه
ورزشــی و تفریحــی چندطبقــه و چندگانــه (هرچنــد بــا هزینـهای بــاال) ،منطقیتــر بــه
نظــر میرســد .البتــه بــر اســاس نظــر تمامــی مدیرانــی کــه در ایــن طــرح بــا آنهــا
مصاحبــه صــورت گرفتــه اســت (شــهردار ناحیــه  ،5معاونــت فنــی و عمــران منطقــه،
معاونــت اجتماعــی ناحیــه ،رئیــس ادارۀ ورزش منطقــه و شــرکت ســازنده) ،در صــورت
وجــود شــرایط مناســب و تأمیــن بودجــه ،تخریــب و ســاخت مجــدد ،بهتــر و کاراتــر

است .اما شهرداری در حال حاضر توان تخریب و ساخت را ندارد.
تیــم اتــاف دربــاره تخریــب و بازســازی و تفــاوت هزینــۀ ســاخت مجدد و بهســازی
و منطقــی بــودن هــر یــک از ایــن راهکارهــا ،بررسـیهایی انجــام داده اســت کــه در
ادامــه مطــرح میگــردد (قابــل ذکــر اســت کــه تمامــی هزینههــای محاسبهشــده
بــر اســاس قیمتهــای ســال  1395اســت).
برآورد هزینهها و قیمت ملک ساختهشده بعد از بهسازی

قیمت زمین

قیمت کل زمین

متری  6.000.000تومان

 16.428.000.000تومان

متراژ ساختمان بعد از احداث و بهسازی

 3331متر مربع

قیمت کل ملک بهسازیشده بر اساس کلنگی بودن
ساختمان

 11.658.500.000تومان

قیمت ملک (کلنگی)

تفاوت قیمت زمین و قیمت ملک بهسازی شده
هزینۀ بهسازی و احداث

متری  3.500.000تومان

 4.769.500.000تومان

 4.000.000.000تومان

قیمــت ملــک بهسازیشــده 4.769.500.000 ،تومــان کمتــر از قیمــت زمیــن
اســت .ایــن یعنــی یــک ضــرر بــزرگ بــرای شــهرداری .بــا وجــود زمینــی بــه مســاحت
 2738مترمربــع ،بهســازی ســولهها منطقــی نیســت و توجیــه اقتصــادی نــدارد.
برآورد هزینهها و قیمت ملک ساختهشده بعد از تخریب و ساخت مجدد

متراژ کل زمین

 2738متر مربع

قیمت کل زمین

 16.428.000.000تومان

قیمت زمین

متراژ ساختمان بعد از تخریب و ساخت مجدد با
توجه به تراکم ساخت (چهار طبقه زیرزمین و 4
طبقه روی زمین با همکف)
قیمت ملک نوساز

قیمت کل ملک ساختهشده

تفاوت قیمت زمین و ملک ساختهشده

قیمت برآوردشده برای تخریب و ساخت مجدد
ساختمان (حداکثر قیمت)

متری  6.000.000تومان

8 × 2738 = 21.904
متری  5.000.000تومان

 109.520.000.000تومان
 93.092.000.000تومان
 25.000.000.000تومان

ارزیابی تأثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعۀ ورزشی مرودشت (منطقۀ  7شهرداری تهران)

متراژ کل زمین

 2738مترمربع
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قیمــت ملــک ساختهشــده 93.092.000.000 ،تومــان بیشــتر از قیمــت زمیــن
اســت کــه بــا توجــه بــه متــراژ زمیــن ،ایــن ارزش افــزودۀ باالیــی بــرای شــهرداری
در پــی دارد.
تفاوت هزینه و قیمت ساخت و بهسازی
تفاوت متراژ ساختمان (مترمربع)
تفاوت هزینۀ ساخت و بهسازی (تومان)
تفاوت قیمت ملک ساختهشده (تومان)

25.000.000.000 - 4.000.000.000 = 21.000.000.000

109.520.000.000 -11.658.500.000 = 97.681.500.000

فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دوره اول
شماره پنجم
زمستان 1399

هرچنــد هزینــۀ ســاخت مجموعــه تقریب ـاً پنــج برابــر بیشــتر از هزینــۀ بهســازی
مجموعــه اســت ،قیمــت تمامشــدۀ ملــک ساختهشــده تقریبـاً نــه برابــر قیمــت ملــک
بهســازی شــده اســت .ایــن یعنــی یک ســود بــزرگ بــرای شــهرداری .در اینصورت اســت
کــه میتــوان گفــت تغییــر کاربــری ســولهها ،منطقــی اســت و توجیــه اقتصــادی دارد.
 -3ســاخت یــک مجموعــۀ ورزشــی از منظــری دیگــر توجیــه اقتصــادی دارد ،از ایــن
لحــاظ کــه بنــا بــه اســتفاده شــهروندان از ایــن مجموعــه و مورد اســتقبال قــرار گرفتن
از ســوی آنهــا ،اینگونــه مجموعههــا درآمــدزا هســتند .البتــه بــا ایــن شــرایط کــه
مجموعــه بــه دســت ســازمان ورزش و یــا پیمانکار ســپرده نشــود و توســط ادارۀ ورزش
منطقــه اداره گــردد .در ادامــه بــا توجــه بــه هزینههــای برآوردهشــده جهــت اســتفاده
از امکانات ورزشی ،میزان درآمد ساالنۀ هر سالن جداگانه محاسبه شده است.
ن ورزشهــای توپــی :ســالنهای چندمنظــوره بــه منظــور
 میــزان درآمــد ســال ســالن فوتســال ،والیبــال و در بعضــی موارد بســکتبال مــورد اســتفاده مراجعهکنندگان
قــرار میگیــرد .ســالن ورزشهــای توپــی بــه صــورت سانســی و هــر ســانس یــک
ســاعت و نیــم اســت .بنــا بــر هزینــۀ ســالنهای ورزشهــای توپــی دولتــی ،مبلغــی
مابیــن  50هــزار تومــان تــا  80هــزار تومــان در نظــر گرفتــه میشــود .امــا از آنجــا
کــه ســالن ســیدی در محلــه ،مبلــغ  30هــزار تومــان دریافــت میکنــد ،باالتــر بــردن
ایــن مبلــغ خیلــی منطقــی بــه نظــر نمیرســد .امــا اگــر شــرایط و امکانــات مجموعــه
در حــال احــداث در شــرایط مطلــوب باشــد ،میتــوان بــا حداقــل هزینــه سانســی 50
هزار تومان شروع کرد.
اجاره یک سانس
در یک روز
در یک ماه
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21.904 -3331 = 18.573

در سال اول

 50,000تومان

 500,000تومان = ( 50,000ريال) ×  10سانس در یک روز
 15,000,000تومان = ( 500,000ريال) ×  30روز

 180،000,000تومان = ( 15,000,000ريال) ×  12ماه

در اینجــا ایــن توصیــه نیــز مطــرح میگــردد کــه ســالن ورزشهــای توپــی
چندکاربــره (فوتســال ،والیبــال و بســکتبال) طراحــی گــردد .ســالن ورزشهــای توپی
میتوانــد در ســاعات خلــوت روز بــه اجــارۀ مــدارس ،ارگانهــای دولتــی و غیــر دولتــی
بــه صــورت اختصاصــی درآیــد و بــا آنهــا قراردادهــای ماهانــه و حتــی ســاالنه بســت
تــا مجموعــه ،مراجعهکننــدگان ثابتــی داشــته باشــد.
 میــزان درآمــد ســالن بدنســازی و ایروبیــک :بــر اســاس نحــوۀ ادارۀ ســالنهایبدنســازی و ایروبیــک ،ثبتنــام ســالن بــه صــورت یکماهــه و هــر مــاه 12 ،جلســه
یعنــی  3روز در هفتــه اســت .بــر اســاس میــزان دریافتــی ســالنهای بدنســازی
دولتی ،مبلغ  200،000ريال برای آن در نظر گرفته شد.

در سال اول

تومان ( 20,000,000 = 240,000,000ريال) ×  12ماه

 میــزان درآمــد ســالن ورزشهــای رزمــی :بــر اســاس نحــوۀ ادارۀ ســالنهایورزشهــای رزمــی ،ثبتنــام ســالن بــه صــورت یکماهــه اســت .بــر اســاس میــزان
دریافتــی ســالنهای ورزشهــای رزمــی دولتــی ،مبلــغ  800،000ريــال بــرای آن در
نظر گرفته شد.
در یک ماه
در سال اول

تومان ( 80,000 = 40,000,000ريال) ×  500نفر مراجعهکننده در
یک ماه
تومان ( 40,000,000 = 480,000,000ريال) ×  12ماه

مبالــغ یادشــده بــر اســاس هزینههــای دریافتــی ورزشــگاههای مشــابه در ســال
 95و کمتریــن هزینــه و تعــداد انــدک مراجعهکننــده بــه مجموعــه در نظــر گرفتــه
شــده اســت .در صــورت تبلیغــات و معرفــی شــدن مجموعــه در ســطح منطقــه ،امکان
افزایــش تعــداد مراجعهکننــده وجــود دارد .همچنیــن امــکان افزایــش نرخهــای
دریافتــی نیــز امکانپذیــر اســت .البتــه در ایــن بخــش ،هزینــه تعمیــر و نگهــداری در
هــر ســال بــه دلیــل فرســودگی ســاختمان بــه طــور میانگیــن ســالی 50،000،000
تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
جمعیــت محلــۀ قصــر -حشــمتیه بالــغ بــر  21311نفــر اســت و دارای یــک زمیــن
چمــن ،یــک ســالن ورزشهــای توپــی متعلــق بــه آمــوزش و پــرورش ،یــک باشــگاه
بدنســازی خصوصــی و یــک باشــگاه اختصاصــی بانــوان اســت .محلۀ قصر  -حشــمتیه
فاقــد اســتخر و ســالن ورزشهــای رزمــی و ســالن ورزشهــای توپــی عمومــی اســت.
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در یک ماه

 20,000,000تومان= ( 40,000ريال) ×  500نفر مراجعهکننده در
یک ماه (سه روز در هفته)
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در زمیــن چمــن فقــط آقایــان میتواننــد بــه راحتــی بــه ورزش بپردازنــد و بانــوان
محلــه از امــکان ورزش در محیطــی امــن و راحــت محــروم هســتند .بــا توجه به ســرانۀ
فضاهــای ورزشــی کــه در حالــت اســتاندارد بــرای هــر نفــر حداقــل دو متر مربع اســت،
در محلــۀ قصــر – حشــمتیه ،ایــن ســرانه در حــدود  0.5مترمربــع بــرای هــر نفر اســت.
در وضــع موجــود ،محلــۀ قصــر -حشــمتیه دارای یــک زمیــن چمــن ،یــک ســالن
ورزشهــای توپــی متعلــق بــه آمــوزش و پــرورش ،یــک باشــگاه بدنســازی خصوصــی
و یــک باشــگاه اختصاصــی بانــوان اســت کــه بــا توجــه بــه جمعیــت  21هــزار نفــری
محلــه ،ایــن تعــداد مجموعــه پاســخگوی نیازهــای ســاکنان نیســت.
در وضــع مطلــوب و بــا توجــه بــه پاییــن بــودن ســرانۀ ورزشــی در شــهر تهــران
کــه بــرای هــر نفــر 36 ،تــا  34ســانتی مترمربــع اســت ،در صورتــی کــه حداقــل ســرانۀ
ورزشــی بــرای هــر نفــر حداقــل بایــد دو متــر مربع باشــد ،ســاخت و تجهیز هــر مجموعۀ
ورزشــی در ســطح شــهر تهــران میتوانــد ایــن ســرانه را باال بــرده ،بــه حداقل اســتاندارد
جهانــی نزدیــک نمایــد .بــا ایــنحــال بــه دلیــل کمبــود فضــای ورزشــی در منطقــۀ 7
شــهرداری تهــران یعنــی  26مجموعــۀ ورزشــی کــه تعــداد کمــی از آنهــا بــا نــرخ دولتی
فعالیــت میکننــد ،ســرانۀ فضاهــای ورزشــی در وضعیــت نامطلوبــی بــه ســر میبرنــد
و تــا رســیدن بــه شــرایط مطلــوب ،راه زیــادی را در پیــش دارنــد.
نتیجهگیری

بــا در نظــر گرفتــن ایــن امــر کــه هرگــز ســولههای یادشــده ،بــه مجموعــۀ ورزشــی
تغییــر کاربــری ندهــد و بــا توجــه بــه اینکــه محلــه دارای یــک زمیــن چمــن ،ســالن
ورزشهــای توپــی آمــوزش و پــرورش ،باشــگاه بدنســازی خصوصــی و باشــگاه
بدنســازی شــهربانو اســت و امکانــات ورزشــی در ایــن محلــه کافــی نیســت ،در
صــورت احــداث نشــدن مجموعــۀ ورزشــی مرودشــت ،کمبــود امکانــات ورزشــی در
ایــن محلــه بــه طــور مشــهود قابــل لمــس اســت .بــا توجــه بــه امکانــات ورزشــی
موجــود در محلــه و گفتــۀ آقــای حیــدری (رئیس ادارۀ ورزش منطقه) ،ســرانۀ ورزشــی
در منطقــۀ  7بــرای هــر نفــر حــدود  0.5مترمربــع اســت کــه با ســرانۀ ورزشــی جهانی،
 3.5متــر مربــع فاصلــه دارد .همچنیــن اگــر ســولههای یادشــده همچنــان در اجــارۀ
نیــروی انتظامی باشــد ،در شــرایط مناســبی قــرار نــدارد و موجبات نارضایتی ســاکنان
محلــه را در پــی خواهــد داشــت .ایــن ســولهها در قســمت جنوبــی خیابــان مرودشــت
و جنــوب شــرقی بوســتان بــاغ مــوزه قصــر قــرار دارد .ایــن ســولهها بــه دلیــل قدمــت
پنجــاه ســاله ،منظــرۀ زیبایــی نــدارد و بــه دلیــل قــرار داشــتن در کنــار بوســتان ،برای
بوســتان و مــوزۀ قصــر کــه قدمــت تاریخــی دارد و مراجعهکننــدگان زیــادی بــرای
بازدید دارد ،مناسب نیستند.
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امــا بــا اجــرای ســاخت مجموعــۀ ورزشــی مرودشــت واقــع در ضلــع جنوبــی
خیابــان مرودشــت و ضلــع جنــوب شــرقی بوســتان بــاغ مــوزه قصــر ،ســاکنان محلــۀ
قصــر – حشــمتیه  -بــا توجــه بــه کمبــود امکانــات ورزشــی در محلــه  -بــه امکانــات
ورزشــی همچــون ســالن ورزشهــای توپــی ،رزمــی و بدنســازی دسترســی مییابنــد.
ایــن امــر بــرای جمعیــت کثیــری از ســاکنان محلــه کــه نوجوانــان و جوانــان هســتند،
میتوانــد مفیــد باشــد .بــا توجــه بــه نظرســنجی انجامشــده در محلــه نیــز نیــاز
ســاکنان محلــه بــرای امکانــات ورزشــی بــر اســاس اولویتبنــدی اســتخر در اولویــت
اول ،ورزشهــای توپــی اولویــت دوم ،بدنســازی اولویــت ســوم و ورزشهــای رزمــی
در اولویــت چهــارم نیازســنجی قــرار دارد.
تجربــه نشــان داده اســت کــه محیطهــای فرهنگــی و ورزشــی ،کمک زیــادی در باال
بــردن ســطح فرهنــگ دارنــد .بنابرایــن میتــوان گفــت که مجموعه ورزشــی مرودشــت
بــر افزایــش تعامــات اجتماعــی افــراد بــا یکدیگــر ،افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی و ترویج
فرهنــگ مشــارکت محلــی در ســطح محله و حتــی محلههای اطــراف تأثیــر دارد .از آنجا
کــه منطقــۀ  7شــهرداری تهــران ،ســرانۀ ورزشــی پایینــی دارد و فاقــد امکانــات ورزشــی
مناســب و الزم اســت ،ســاخت ایــن مجموعــه در بــاال بــردن ســرانۀ ورزشــی منطقــه،
تأثیــر بســیاری میتوانــد داشــته باشــد .البتــه بــا توجــه تحلیلهــای صورتگرفتــه ،در
صــورت تخریــب و ســاخت مجــدد یــک مجموعــۀ ورزشــی چندمنظــوره دارای اســتخر
و ســالنهای بیشــتر ،ایــن ســرانه باالتــر رفتــه ،نیازهــای ســاکنان محلــه نیــز بــرآورده
خواهــد شــد .محلــۀ قصــر -حشــمتیه فاقــد اســتخر اســت و نیــاز مبرمی به داشــتن یک
اســتخر اســتاندارد بــا هزینههــای مناســب بــا تــوان مالــی ســاکنان دارد.
یکــی دیگــر از تأثیــرات احــداث مجموعــه ورزشــی در مــکان در نظــر گرفته شــده،
افزایــش امنیــت بانــوان اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه وجــود یــک فضــای سرپوشــیده بــه
جهــت راحتــی بانــوان و کمتــر شــدن مزاحمــت بــرای آنهــا در زمــان ورزش کــردن،
ایــن امــکان را بــه آنهــا میدهــد کــه بــا خیالــی آســوده و بــا پوشــش مناســب ورزشــی
بــه فعالیــت خــود بپردازنــد.
یکــی از تأثیــرات شناساییشــده در احــداث مجموعــه ورزشــی مرودشــت ،ترویــج
فرهنــگ ورزش در میــان ســاکنان محله اســت که بیشــتر پاســخگویان بــا آن موافقند.
آموزشهــا و رقابتهــای ورزشــی ،وضعیــت زندگــی افــراد را بهبــود میبخشــد و
میتوانــد حتــی منجــر بــه قهرمانپــروری شــود .همچنیــن ورزش کــردن بــه طــور
متعــادل ،نــگاه بــهزندگــي را بهبــود ميبخشــد و باعــث كاهــش اضطــراب ميشــود.
عــاوه بــر آن ورزش کــردن مانــع از بــروز بیمــاری در بیــن افــراد میگــردد و جنبــۀ
پیشــگیری دارد و حتــی در بعضــی مــوارد ،جنبــۀ درمانــی دارد .در نتیجــه بــر ســطح
ســامت ســاکنان محلــه تأثیــر مثبــت میگــذارد.
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وضعیــت اعتیــاد در تمامــی نقــاط ایران بســیار قابل توجه اســت .وجــود یک مجموعه
ورزشــی در یــک محلــه ،بــه پــر نمــودن اوقــات فراغــت جوانــان و نوجوانان کمک بســزایی
میکنــد کــه ایــن امــر موجــب کاهــش تمایــل جوانــان و نوجوانــان بــه ســمت اعتیــاد
میگــردد .همچنیــن میتوانــد منجــر بــه تــرک اعتیــاد در بعضــی از معتــادان شــود.
تغییــر ســبک زندگــی و رو آوردن بــه زندگــی ســالم و پــر انــرژی نیــز از تأثیراتــی
اســت کــه ســاخت یــک مجموعــۀ ورزشــی در یــک محیــط میتوانــد برجــای بگــذارد.
اوقــات فراغــت از جملــه مــواردی اســت کــه حائــز اهمیــت اســت و بایــد در ســطح
جامعــه بهویــژه بــرای نوجوانــان و جوانــان ترویــج یابــد .البتــه ســاکنان محلــۀ قصــر-
حشــمتیه دربــاره گــذران اوقــات فراغــت ،فرهنــگ باالیــی دارنــد و همچنیــن آنــان
عنــوان کردهانــد کــه تمایــل بــه فعالیتهــای ورزشــی بــه جهــت گــذران اوقــات
فراغتشــان دارنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه جمعیت کثیــر نوجوانــان و جوانــان در محله
کــه در معــرض آســیبهایی چــون گرایــش بــه مــواد مخــدر و ...قــرار دارنــد ،وجــود
یــک مجموعــه ورزشــی بــرای آنــان ایــن امــکان را فراهــم م ـیآورد کــه از اینگونــه
آســیبها دور باشــند و اوقــات فراغــت خــود را در مکانــی ورزشــی و امــن ســپری کنند.
در صورتــی کــه مجموعــۀ ورزشــی مرودشــت ،احــداث و راهانــدازی شــود و نیــروی
کار و خدماتــی ســالنهای ورزشــی از ســاکنان محلــه انتخــاب شــود ،منجــر بــه
اشــتغالزایی جوانــان محلــۀ قصــر -حشــمتیه میشــود .همچنیــن در ایجــاد مشــاغل
جدیــد ماننــد بازگشــایی مغازههــای لــوازم ورزشــی و ...در اطــراف مجموعــه ورزشــی
تأثیــر دارد .ســاخت یــا احــداث یــک مجموعۀ ورزشــی برای شــهرداری نیــز درآمدزایی
دارد ،چــه از لحــاظ اجــارۀ مجموعــه و چــه مدیریــت مجموعــۀ ورزشــی.
منطقــۀ  7در محــدودۀ زوج و فــرد ترافیکــی قــرار دارد .ایــن محــدوده بــه لحــاظ
آلودگیهــای محیطزیســتی در شــرایط بغرنجــی اســت کــه قابــل تأمــل اســت.
ســاخت یــک مجموعۀ ورزشــی بــا توجه به سرپوشــیده بودن آن ،در ســامت ســاکنان
یــک محلــه تأثیــر دارد ،زیــرا مکانــی احــداث میشــود کــه بــه دور از آلودگیهــای
محیطزیســتی بتواننــد بــه فعالیتهــای ورزشــی بپردازنــد .همچنیــن در شــرایط
آلودگــی هــوا ،هرگونــه فعالیــت ورزشــی منجــر بــه مشــکالت تنفســی بــرای افــراد
میشــود .امــا احــداث ایــن مجموعــۀ ورزشــی بــا توجــه بــه شــرایط قرارگیــری
مجموعــه ،معضــل بــزرگ دیگــری را میتوانــد رقــم بزنــد و آن هــم تــردد بــاالی
خودروهــای افــراد مراجعهکننــده بــه مجموعــه اســت .افزایــش تــردد خــودرو ،آلودگی
هــوا و آلودگــی صوتــی را بــه همــراه دارد.
دربــاره ســر و صــدای نوجوانــان و جوانــان ،ایــن امــر کاهــش مییابــد ،زیــرا محــل
بــازی و تفریــح آنهــا بــه فضــای سرپوشــیده منتقــل میشــود و دیگــر مزاحمتــی برای
ســاکنان ایجــاد نمیشــود.

پیشنهادها و راهکارها

بــا در نظــر گرفتــن مجمــوع مشــکالت از نظر ســاکنان محلــۀ قصر -حشــمتیه ،مدیران
و مســئوالن منطقــه و نیــز کارشناســان گــروه اتــاف در اربطــه بــا کاهــش اثــرات منفی،
بــه ارائــۀ راهکارهــای اجرایــی پرداختــه میشــود .میتــوان گفــت هــر کــدام از
راهکارها در دستههای متفاوتی قرار میگیرد :راهکارهای بیرونی و درونی.
راهکارهــای بیرونــی آن دســته از راهکارهایــی اســت کــه در رابطــه بــا مشــکالت
ســاختاری و نیــز پیامدهــای ثانویــه و راهکارهــای درونــی در رابطــه بــا مســائل کیفــی
و جــاری مجموعــۀ ورزشــی مطــرح میگــردد.

ارزیابی تأثیرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعۀ ورزشی مرودشت (منطقۀ  7شهرداری تهران)

افزایــش رفتوآمــد در محلــه ،هــم تأثیــر مثبــت و هــم منفــی دارد .از لحــاظ مثبت
بوکار
بــودن ایــن اســت کــه تعــداد رفتوآمــد در محلــه باعــث رونــق محلــه و کسـ 
کاســبان محلــه میگــردد .از لحــاظ منفــی نیــز بحــث ترافیــک و عــدم جــای پــارک
خــودرو مطــرح اســت کــه ایــن امــر میتوانــد بــر افزایــش ترافیــک محلــه بیفزایــد،
زیــرا مــکان در نظــر گرفتــه شــده بــرای ســاخت مجموعــۀ ورزشــی در بخشــی از محله
قــرار دارد کــه منطقـهای مســکونی در نظــر گرفتــه نمیشــود و در واقــع منطقۀ نظامی
اســت .همچنیــن بوســتان و مــوزۀ قصــر نیــز در ایــن محــل قــرار دارد .عــاوه بــر ایــن
مجموعــۀ ورزشــی مرودشــت در کنــار میــدان میــوه و ترهبار محلــه قــرار دارد .تمام این
عوامــل بــه تنهایــی باعــث بــروز ترافیــک و معضــل جــای پــارک اســت .اکثــر افــرادی
کــه بــه میــدان میــوه و ترهبــار مراجعــه میکننــد ،دوبلــه پــارک میکننــد کــه باعــث
بــروز ترافیــک میشــود .خیابــان مرودشــت ،گنجایــش زیــادی بــرای پــارک ماشــین
نــدارد و ایــن امــر منجــر بــه ایــن شــده اســت کــه مراجعهکننــدگان ،خودروهــای
خــود را دوبلــه پــارک کننــد .همچنیــن بــه دلیــل وجــود بوســتان و بــاغ مــوزۀ قصــر
و برگــزاری جشــنوارههای تابســتانی و ویــژه در ایــن محــل ،در روزهــای آخــر هفتــه،
شـبها و سراســر تابســتان ،خیابــان مرودشــت دچــار ترافیــک شــدیدی اســت و در
بعضــی مواقــع پلیــس راهــور ،الیــن وســط را نیــز بــه جــای پــارک خــودرو اختصــاص
میدهــد کــه همیــن امــر منجــر بــه ترافیــک در ســطح ایــن خیابــان میشــود .در
زمــان ســاخت ایــن مجموعــه ،بــا توجــه بــه تعــداد کــم پارکینــگ مجموعــه ( 30الــی
 40خــودرو) ،ایــن وضــع وخیمتــر شــده و ترافیــک بیشــتر خواهــد شــد؛ زیــرا محــل
مــورد نظــر دور از منطقــۀ مســکونی اســت و وســیلۀ نقلیــۀ عمومــی نیــز در ایــن مکان
کــم تــردد میکنــد و افــراد بــرای رفتوآمــد بــه ایــن مــکان از خــودرو شــخصی
اســتفاده میکننــد و ایــن امــر منجــر بــه ترافیــک شــدید و شــلوغی در محل میشــود.
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ســاخت یــک مجموعــۀ ورزشــی بــه تنهایــی تأثیــری بــر ســامت افــراد نــدارد ،بلکــه
بایــد اطالعرســانیهای الزم در جهــت معرفــی مجموعــه بــه ســاکنان صــورت گیــرد
تــا از امکانــات موجــود ،اســتفادۀ بهینــه بــرده شــود .بنابرایــن بــه معاونــت اجتماعــی
و فرهنگــی شــهرداری کــه بهرهبــردار اصلــی پــروژه اســت ،توصیــه میشــود تبلیغــات
گســتردهای در محلــۀ قصــر  -حشــمتیه و محلههــای اطــراف دربــاره مجموعــه صورت
دهــد .ایــن امــر میتوانــد از ســرای محلــه شــروع و تــا نصــب بنرهــای تبلیغاتــی و
ارائــه بروشــورهایی بــه ســاکنان محلــۀ قصــر  -حشــمتیه و محلههــای دیگــر صــورت
گیــرد .تبلیغــات ،امــری بالمنــازع در جهــت جــذب مخاطبــان اســت و از آنجــا کــه
مخاطبــان ایــن مجموعــه در مرحلــۀ اول ســاکنان محلــۀ قصــر  -حشــمتیه هســتند،
بایــد از محلــه شــروع شــود ،امــا بــا توجــه بــه اینکــه ممکــن اســت در ماههــای اول یــا
حتــی ســال اول عــدم اســتقبال صــورت گیــرد ،بهتــر اســت قبــل از افتتــاح مجموعــه،
اقــدام بــه اطالعرســانی شــود تــا مــردم ترغیــب بــه اســتفاده از مجموعــه شــوند .امــا
ایــن امــر نیــز در گــرو ســاخت هرچــه ســریعتر مجموعــه اســت ،چــون در صــورت
دیر ساخته شدن مجموعه ،امکان ریزش مراجعهکننده وجود دارد.
ـ باال بردن سطح کیفیت ساخت مجموعه

در بخــش ســالنهای ورزشهــای توپــی و رزمــی ،ابتــدا مناسبســازی و بهرهگیــری از
معمــاری مــدرن در ســاخت و تجهیــز ســالنها و داشــتن امنیــت اســتفاده بــرای
مراجعهکننــدگان از عواملــی اســت کــه بایــد بدان توجه شــود .امــا در کل توصیه میشــود
تــا در ســاخت ســالنها حتیاالمــکان مکانــی بــرای تماشــاچیان طراحــی گــردد تــا بتوان
در مجموعــه ،مســابقات ورزشــی را طراحــی و اجــرا کــرد تــا بــه جــذب مراجعهکننــدگان
بیشــتری بینجامــد .همچنیــن در جهــت ســاخت کفپــوش ســالن توصیــه میشــود تــا
از کفپوشهــای پی.وی.ســی ( )PVCاســتفاده شــود ،زیــرا کفپوشهــای پی.وی.ســی
ســبک هســتند .همچنیــن در برابــر آتشســوزی مقــاوم و عایــق مناســبی در مقابــل گرما
و ســرما هســتند .امــا مهمتریــن ویژگــی پی.وی.سـیهای قابــل اســتفاده در ســالنهای
ورزشــی ،قابلیــت جــذب ضربــه و ارتجاعــی بــودن مناســب آن اســت کــه آســیبهای
ممکــن وارده ناشــی از فعالیتهــای شــدید ورزشــی را بــه حداقــل میرســاند ،زیــرا حفــظ
ســامتی ورزشــکاران بســیار اهمیــت دارد .همچنیــن ســاختمان مجموعۀ ورزشــی بهتر
است از لحاظ عایقهای رطوبتی ،حرارتی و صوتی مجهز باشد.
در بخــش ســالن بدنســازی ،ابتــدا بهتــر اســت قســمتی بــه ایروبیــک اختصــاص
داده شــود ،زیــرا بیشــتر افــراد بهویــژه بانــوان در ســالهای اخیــر بــه ســراغ چنیــن

ورزشهایــی میرونــد .بنابرایــن توصیــه میشــود کــه در ســالن بدنســازی نیــز از
کفپوشهــای پی.وی.ســی بــه واســطۀ امنیــت ورزشــکاران اســتفاده گــردد .در
دیوارههــا بهتــر اســت تمــام دیوارهــای ســالن ،آینههــای قــدی قــرار گیــرد کــه
ایــن امــر در ورزشهــای بدنســازی و ایروبیــک از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.
همچنیــن در اســتفاده از دســتگاههای بدنســازی ســعی شــود از مرغوبتریــن
آنهــا اســتفاده گــردد.
از آنجــا کــه مجموعــۀ یادشــده در ســولههایی بــا قدمــت بــاالی پنجــاه ســال قــرار
اســت ســاخته شــود ،تأمیــن ایمنی ســاختمان ،اهمیــت بســیار باالیــی دارد .همچنین
بــا توجــه بــه گفتههــای مهندســان شــرکت ســازنده و معاونــت فنــی و عمــران منطقه،
اســتحکام ســازه توســط شــهرداری ســنجیده شــده اســت و مســتحکم ارزیابی شــده
اســت .بــا ایــن حــال توصیــه میشــود تــا ســاختمان به طــور کامــل از لحاظ اســتحکام
بنــا بــرای ســالهای متمــادی در برابــر زلزلــه ،آتشســوزی و هرگونــه حادثــهای
ایمــن شــود .همچنیــن ابــزار تأمیــن ایمنــی ماننــد کپســولهای آتشنشــانی و ...در
تمامی قسمتهای ساختمان قرار داده شود.
ـ تعمیر و نگهداری ساالنه

بــا توجــه بــه قدمــت ســاختمان ،تعمیــر و نگهــداری ســاختمان ،اهمیــت باالیــی دارد.
بنــا بــه هزینـهای کــه جهــت بهســازی صــورت میگیــرد ،لــزوم تعمیــر و نگهــداری
ســاالنه بســیار اهمیــت دارد .بهتــر اســت هــر ســال مجموعــه توســط معاونــت فنــی و
عمــران منطقــه از لحــاظ اســتحکام ســازه ،امکانــات و وســایل نگهــداری ،بررســی و
واکاوی شــود تــا احتمــال وقــوع حــوادث غیر مترقبــه گرفته شــود .در واقع پیشــگیری
بهتر از درمان است.
ـ مجهز کردن سالنها به سیستمهای تهویۀ مناسب ،گرمایشی و سرمایشی

ســالنهای ورزشــی بــه علــت فعالیــت بدنــی ورزشــکاران ،نیازمنــد بــه تعویــض و
تهویــه بیشــتر هوای ســالن اســت .کلیــۀ تجهیــزات تهویه قابــل نصب در ســاختمانها
بایــد قابلیــت کار در مــدت زمــان طوالنــی در یــک روز را داشــته باشــد .طراحــی و
نصــب ایــن سیســتمها بایــد بــه گون ـهای انجــام شــود کــه حداقــل فضــای ممکــن
اشغال گردد.
در سیســتمهای قدیمــی کــه بــرای گرمایــش ســالنهای ورزشــی مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد ،موتورخانــه و کلیــه تجهیــزات گرمایشــی ســالن بایــد در روزهــای
تعطیــل نیــز روشــن شــود تــا بتوانــد شــرایط دمایــی مطلــوب را بــرای روز بعــد ســالن
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بــه وجــود آورد .در ایــن نــوع سیســتم گرمایــش ،ســوخت بســیار زیــادی مصــرف
ی کــه اگــر ایــن ســالنها بــه سیســتم گرمایــش تابشــی موضعــی
میشــود ،در صورتـ 
و یــا سیســتم گرمایــش تابشــی مرکــزی مجهــز شــوند ،در کمتریــن زمــان ممکــن
(در حــدود ســی دقیقــه) دمــای ســالن بــه درجــه مطلــوب میرســد .بدیــن صــورت
کــه روشــن نبــودن ســامانه گرمایــش تابشــی در روزهــای تعطیــل و ســاعات قبــل
از اســتفاده ســالن ،صرفهجویــی چشــمگیری را در مصــرف ســوخت در مقایســه بــا
سیســتمهای گرمایــش قدیمــی دارد .در واقــع اســتفاده از سیســتمهای گرمایــش
تابشــی در ســالنهای ورزشــی بســیار مفیــد و کاربــردی خواهــد بــود و در مصــرف
انــرژی صرفهجویــی میکنــد.
بهتریــن سیســتمی کــه میتوانــد تمــام نیازهــای تهویــه ســالنهای ورزشــی
از جملــه تنظیــم دمــا ،تنظیــم رطوبــت و هــوای تــازه مــورد نیــاز را تأمیــن نمایــد،
سیســتم تهویــه مطبــوع هواســاز اســت.
ـ نصب سیستم روشنایی مناسب
فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دوره اول
شماره پنجم
زمستان 1399
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ســالنهای ورزشــی بــرای ورزشهــای مختلــف و اتفاقــات غیر ورزشــی مورد اســتفاده
قــرار میگیــرد کــه نیــاز بــه امکانــات نورپــردازی متفاوتــی دارنــد .نــوع و ســطح
روشــنایی ســالن بایــد متناســب بــا بیشــترین مــورد اســتفاده از آن باشــد .بــا توجــه
بــه اینکــه ورزشهــای مختلــف ،میــزان متفاوتــی از روشــنایی را نیــاز دارنــد ،یــک
پــان نورپــردازی عمومـاً نمیتوانــد تمــام نیازهــا را بــرآورده کنــد .بنابرایــن ضــروری
اســت کــه سیســتم کنترلــی روشــنایی بــرای ایجــاد ســطوح مختلــف نــوری در نظــر
گرفتــه شــود .از آنجایــی کــه یــک ســالن ورزشــی میتوانــد فعالیتهــای زیــادی را
پوشــش دهــد ،بایــد همخوانــی الزم بــا ایــن فعالیتهــا در نظــر گرفتــه شــود .ایــن
بــه برگزارکننــدگان اجــازه میدهــد کــه بــه راحتــی فعالیتهــای مختلــف را بــه
نمایــش بگذارنــد .منابــع روشــنایی بایــد در برابــر برخــورد تــوپ و یــا نصــب متراکــم
مقــاوم باشــد و همچنیــن بایــد بــه گونـهای نصــب شــوند کــه احتمــال گیــر کــردن
اشیا مابین یا پشت آنها وجود نداشته باشد.
پیشبینــی پنجــره بــرای اســتفاده از نــور طبیعــی بایــد بــا توجــه بــه فعالیتهــای
ورزشــی صــورت پذیــرد تــا مزاحمتــی بــرای بازیکنــان فراهــم نشــود .بــرای روشــنایی
عمومــی ســالن توصیــه میشــود از نورهــای غیــر مســتقیم در بــاالی دیوارهــا و یــا ســقف
اســتفاده شــود ،بــه گونـهای که روشــنایی مصنوعــی بتواند بــه راحتی جایگزین روشــنایی
طبیعــی و یــا تقویتکننــده آن شــود ،بــدون اینکــه منبــع روشــنایی جابهجــا شــود.
همچنیــن اجــزای ســالن بــه روی کیفیت روشــنایی ،تاثیر بســزایی دارنــد .از جملۀ
ایــن عوامــل و اجــزا میتــوان مــوارد زیــر را نــام بــرد کــه بایــد بــه آنهــا توجه شــود:

 کفهــا :کفپوشهــا نبایــد زیــاد بــراق و درخشــان باشــد ،بلکــه بایــد مــات یــادارای جــای مناســب باشــد تــا از روشــنایی زننــدۀ ناشــی از انعــکاس نــور کــه منجــر
به ایجاد تصویر منابع نور و بازیکنان و ...میشود ،اجتناب شود.
 دیوارهــا :در ســاخت دیوارهــا نبایــد از مصالحــی اســتفاده شــود کــه منعکسکننــدۀنــور و اجســام اســت و شــرایط نامطلوبــی را بــرای ورزشــکاران بــه وجــود م ـیآورد.
همچنین رنگ دیوار باید یکدست و بدون گسستگی باشد.
 ســقف :رنــگ ســقف بایــد روشــن و یکنواخــت باشــد و همچنین خصوصیــات مربوطبه دیوار و کف را داشته باشد.
ـ ساخت محلی برای نگهداری کودکان

ـ در نظر گرفتن مکانی برای بوفه

در اکثــر مجموعههــای ورزشــی ،وجــود بوفــه و مکانــی بــرای اســتراحت ورزشــکاران
ضــروری اســت .توصیــه میشــود در مجموعــۀ یادشــده ،در صورتــی کــه مکانــی در
نظــر گرفتــه نشــده اســت ،بــرای داشــتن بوفــهای خــارج از ســالنهای فــوق،
برنامهریزی و طراحیای صورت گیرد.
راهکارهای بیرونی
ـ نحوۀ مدیریت مجموعۀ ورزشی

توصیــه میشــود در صــورت امــکان ،مجموعــه در زمــان بهرهبــرداری بــه پیمانــکار
واگــذار نگــردد .زیــرا مراجعهکننــدگان ایــن مجموعــه  -چــه از محلۀ قصر  -حشــمتیه
و چــه محلههــای مجــاور بــه ایــن مجموعــه  -وضعیــت مالــی خوبــی ندارنــد و پیمانکار
حتــی بــا توجــه بــه ایــن امــر کــه ســازمان تربیــت بدنــی و شــهرداری ،تعرفــۀ دولتــی
را تعریــف کننــد ،بــه دنبــال ســودآوری خــود اســت و ایــن منجــر بــه عــدم حضــور
افــراد کــم تــوان بــرای اســتفاده از مجموعــه میشــود .بنابرایــن بهتــر اســت مجموعــه
توسط خود شهرداری و ادارۀ تربیت بدنی مدیریت گردد.
مدیریــت مجموعــۀ ورزشــی و ادارۀ تربیــت بدنــی منطقــه بــا دادن یارانــه بــه مدارس
و ارگانهــای دولتــی و غیــر دولتــی در ســطح منطقــۀ  ،7اقــدام بــه جــذب مخاطــب
نمایــد .همچنیــن ســانسهای اختصاصـیای بــرای کارمنــدان ،دانشآمــوزان و حتــی
دانشــجویان بــه طــور جداگانــه وجــود داشــته باشــد .پیشــنهاد میشــود تســهیالتی را
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باشــند .توصیــه میشــود گــروه فنــی و عمــران در حــال حاضــر کــه هنــوز ســاخت
مجموعه در مرحلۀ اولیه است ،برای این امر طرحی را ارائه نمایند.
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بــرای آنــان جهــت اســتفاده از مجموعــه در نظــر گرفتــه شــود ،تســهیالتی نظیــر:
 در نظر گرفتن حداقل هزینه استفاده از امکانات ورزشی برای ساکنان محله ارائــه مشــوقهایی بــه اســتفادهکنندگان از مجموعــه مبنــی بــر اینکــه هرچنــدجلسه استفاده ،یک جلسۀ رایگان داشته باشند.
 کمــک گرفتــن از خیریــن در حــوزۀ ســامت و آمــوزش تــا برای ســاکنان کــم درآمدمنطقه نیز امکان استفاده از مجموعه فراهم شود.
 به کارگیری نیروی کار محله در مجموعه ورزشیبــه جهــت اشــتغالزایی بــرای جوانــان محلــه ،نیــروی خدماتــی مجموعــه از بیــن
ســاکنان محلــه انتخــاب شــود .ایــن امــر میتوانــد باعــث افزایــش مشــارکت مردمــی
و احســاس تعلــق خاطــر بــه مجموعــه ورزشــی گــردد و عــاوه بــر اســتفاده مفیــد و
صحیــح از امکانــات ورزشــی ،منجــر بــه حفــظ و نگهــداری مجموعــه گــردد .داشــتن
حــس تعلــق خاطــر بــه فضایــی خــاص در یــک محلــه بــه افــراد ،احســاس تعلــق
بیشــتر بــه محلــه میدهــد.
فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دوره اول
شماره پنجم
زمستان 1399
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ـ رفع معضل ترافیکی و جای پارک خودرو

معضــل ترافیــک و عــدم جــای پــارک خــودرو در محــدودۀ اطــراف مجموعــه و تعــداد
کــم پارکینــگ مجموعــه ،از بزرگتریــن مشــکالت ایــن طــرح اســت کــه بــا توجــه
بــه گفتههــای مهنــدس ســرلک ،در حــال حاضــر امــکان رفــع آن وجــود نــدارد .البتــه
در قســمت جنوبــی بوســتان بــاغ مــوزه قصــر (لبــۀ خیابــان پلیــس) ،فضایــی بــرای
ســاخت پارکینــگ مکانیــزه وجــود دارد .بنــا بــر صحبتهــای انجامشــده بــا معاونــت
ترافیــک ناحیــۀ  ،5در آن قســمت امــکان ســاخت چهــار پارکینــگ مکانیــزه وجــود
دارد کــه هــر پارکینــگ بیــن دوازده تــا هجــده جــای پــارک دارد .البتــه هزینۀ ســاخت
یــک پارکینــگ مکانیــزه بــا دوازده جــای پــارک ،حــدود پانصــد میلیــون تومــان اســت
کــه بــرای چهــار پارکینــگ مکانیــزه بــا دوازده جای پــارک خــودرو ،دو میلیــارد تومان
اعتبــار الزم اســت .امــا بــا وجــود ســاخت ایــن پارکینگهــا ،بــاز هــم معضــل ترافیــک
و جــای پــارک در محــدوده رفــع نمیشــود و بهتــر اســت مســئوالن و مدیــران ارشــد
ســازمان در اینبــاره از نظــر مهندســان کارآمــد اســتفاده کننــد تــا شــرایط را بــه
بهترین نحو تغییر دهند.
ـ احداث مجموعۀ آبی در محله

محلــۀ قصــر -حشــمتیه فاقــد مجموعــۀ آبــی اســت و ایــن امــر ،یکــی از نیازهــا و
خواســتههای اصلــی ســاکنان محلــه اســت .در قســمت پشــت ســولهها ،فضــای بزرگ
و بالاســتفادهای وجــود دارد کــه در صــورت همــکاری ســازمان پارکهــا و فضاهــای
سبز شهری ،امکان ساخت یک استخر استاندارد وجود دارد.

1 .یکــی از حوزههایــی کــه شــهرداری در آن دارای وظایــف متعــددی اســت ،حــوزۀ اجتماعــی و
فرهنگــی اســت کــه طبــق مــاده  55عبــارت اســت از تأســیس پرورشــگاه و نوانخانــه ،تأســیس
مراکــز درمانــی ،تأســیس کتابخانــه ،ایجــاد کالسهای مبــارزه با بیســوادی ،ایجاد رختشــویخانه،
ایجــاد آبریــزگاه ،ایجــاد حمــام عمومــی و ورزشــگاه ،حفــظ آثــار و ابنیــه باســتانی ،نگهــداری
اطفــال بیسرپرســت ،تأســیس بنــگاه حمایــت از مــادران ،ایجــاد بــاغ کــودکان ،ایجــاد ســینما،
مهمانخانــه ،قهوهخانــه ،رســتوران و پاســاژ ،ســاخت مســاجد و ســاختمانهای عمومــی ،برگــزاری
مراســم و آئینهــای ســنتی (ر.ک :منصــور .)1386 ،دربــاره احــداث ورزشــگاه نیــز بنــد  21مــاده
 55قانــون شــهرداریها ،احــداث ورزشــگاه ،یکــی از وظایــف شــهرداری اســت .امــا بــه موجــب
قانــون تأســیس ســازمان تربیــت بدنــی مصــوب خــرداد  1350و تغییــرات بعــدی آن ،مســئول
اصلــی ورزش کشــور ،ســازمان تربیــت بدنــی اســت (کاظمیــان و ســعیدی .)105 :1382 ،مفــاد
ایــن قانــون نشــان میدهــد کــه قصــد تصویــب ایــن قانــون ،الغــای وظیفــۀ احــداث ورزشــگاه
توســط شــهرداری نبــوده اســت .ایــن قانــون ،وظیفــه ســاخت و اداره ورزشــگاهها را در انحصــار
ســازمان تربیــت بدنــی نمیدانــد و وظیفــه شــهرداریها در اینبــاره بــه قــوت خــود باقــی اســت.
2 .بــراي اطمينــان از برقــرار بــودن اعتبــار محتــوا ،ابــزار طراحيشــده بــه ده نفــر از متخصصــان
داده شــده تــا نظــر خــود را دربــاره مناســب بــودن يــا نبــودن تکتــک گويههــا اعــام دارنــد و
پــس از داوري ،ضريــب  CVRمحاســبه شــد و آنــگاه بــا حداقــل مــورد نيــاز ذکرشــده در جــدول
شــماره  4-13در کتــاب «پژوهــش ،پژوهشــگري و پژوهشنامهنويســي» (ميرزايــي)328 :1388 ،
کــه مقــدار  %62بــراي ده ارزيــاب يــا داور اســت ،مقايســه شــد و مقاديــر برابــر يــا بيشــتر از مقــدار
فــوق ،مــورد قبــول واقــع شــد و چهــار گويـهاي کــه نامناســب ارزيابــي شــده بــود ،حــذف گرديــد.
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1 .اشــرفی ،یوســف و طــا رشــیدی ( )1391ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی (اتــا) پروژههــای شــهری
(نمونــه مــوردی :پــارک کــودک ظفــر گلچیــن در منطقــۀ  10شــهرداری تهــران) .مدیریــت
شــهری ،شــماره  ،31صــص .316-295
2 .بکــر ،هنــک و فرانــک ونکلــی ( )1388راهنمــای بینالملــی بــرآورد پیامدهــای اجتماعــی.
ترجمــه هــادی جلیلــی .ویراســتار محمــد فاضلــی .تهــران :جامعهشناســان.
3 .جــان .ار .کلــی ( )1373جامعهشناســی فراغــت .ترجمــه مهندســین مشــاور زادبــوم شــرکت
توســعه فضاهــای فرهنگــی .تهــران :شــرکت توســعه فضاهــای فرهنگــی.
4 .رحیمــی ،غالمرضــا ( )1389ســازمان بهداشــت جهانــی ( .)WHOمجلۀ دانشــکده پیراپزشــکی
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران ،ســال پنجــم ،شــمارۀ  ،1صــص .56-53
5 .ســلطان حســینی ،محمــد؛ ســلیمی ،مهــدی؛ ســلیمی ،منصــوره؛ لطفــی ،مجتبــی (.)1392
اولویــت بنــدی اثــرات اجتماعــی و اقتصــادی اماکن ورزشــی بر محیط شــهری (مطالعــه موردی
شــهر یــزد) .مطالعــات و پژوهشهــای شــهری منطقـهای ،دوره  ،4شــماره  ،16صــص .88-65
6 .شــرکت بیــن المللــی پــردازش اطالعــات نقــش کلیــک ( .)1389ارزیابــیتأثیــراتاجتماعــی
احــداث زورخانــه ســر تخــت ،طــرح اتــاف شــهرداری تهــران .دفتــر مطالعــات اجتماعــی –
فرهنگــی شــهرداری منطقــه  20تهــران.
7 .شــرکت بیــن المللــی پــردازش اطالعــات نقــش کلیــک ( .)1390تهیــه پیوســت اجتماعــی
احــداث و تجهیــز ورزشــگاه کاشــانک ،طــرح اتــاف شــهرداری ،شــهرداری تهــران منطقــه .1
8 .صیرفیانپــور ،محمــود ( )1377شــهر ســالم :راهنمــا بــرای توســعه فعالیتهــا و پروژههــای
شــهر ســالم .ترجمــه منیــژه مــدرس مصــدق .یــزد :طبگســتر.
9 .طالبــی ،ژالــه ( )1383روابــط اجتماعــی در فضاهــای شــهری .نامــۀ علــوم اجتماعــی ،شــمارۀ
 ،24صــص .180-161
	10.عزیزآبــادی فراهانــی ،ابوالفضــل ( )1373تربیــت بدنــی عمومــی ( .)2تهــران :دانشــگاه پیــام
نــور ،چــاپ هشــتم.
	11.فاضلي ،محمد ( )1382مصرف و سبک زندگي .قم :صبح صادق.
	12.کاظمیــان ،غالمرضــا و نویــد ســعیدی رضوانــی ( )1382امکانســنجی واگــذاری وظایــف
جدیــد بــه شــهرداریها .تهــران :ســازمان شــهرداریهای کشــور ،جلــد اول.
	13.کوشافر ،علیاصغر ( )1381اصول و مبانی تربیت بدنی .تبریز :دانشگاه آزاد اسالمی.
	14.گائینی ،عباس و حمید رجبی ( )1386آمادگی جسمانی .تهران :سمت ،چاپ چهارم.
	15.لنــگ ،جــان ( )1383آفرینــش نظریــه معمــاری -نقــش علــوم رفتــاری در طراحــی محیــط.
ترجمــۀ علیرضــا عینیفــر .تهــران :دانشــگاه تهــران.
	16.منصور ،جهانگیر ( )1386قانون شهرداریها .تهران  :دیدار ،چاپ نوزدهم.
	17.موسســه آموزشــی مطالعاتــی مدیریت شــهری توســعه فراگیر آســیا ( .)1390ارزیابــی تأثیرات
اجتماعــی احــداث مجموعــه ورزشــی نونهــاالن در منطقه  3شــهرداری تهران.
	18.موسســه پژوهشهــای کاربــردی دیــدگاه شــاخص ( .)1390ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی
مجتمــع فرهنگــی و ورزشــی آفتــاب در محلـهی نظــام آبــاد ،طرح اتاف شــهرداری ،شــهرداری
تهــران منطقــه .7
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	19.مؤسســه فرهنگــی هنــری میــراث فــردا ( )1392ارزیابــی تأثیــرات اجتماعی و فرهنگی توســعه
و تجهیــز فضاهــای ورزشــی ،احــداث ســوله ورزشــی شــهید بهشــتی در منطقــه  8شــهرداری
تهــران .طــرح اتافــی شــهرداری.
	20.میرزایــی ،خلیــل ( )1388پژوهش ،پژوهشــگري و پژوهشنامهنويســي .تهران :جامعهشناســان،
جلــد اول ،چاپ ســوم.
	21.میرزایی ،خلیل ( )1395فرهنگ توصیفی علوم اجتماعی .تهران :فوژان.
	22.نبــوی ،ســید حســین ( .)1390ارزیابــی تاثیــرات احــداث ســرای مجموعــه ورزشــی شــهیدان
صــادق زاده قمصــری ،طــرح اتــاف شــهرداری ،شــهرداری تهــران منطقــه .7
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ترجمـه
* ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی (اتــا) :مــروری بــر
روش اتــا در مالــزی
محمد مجاهد حسن

مترجم :علی حاتمی

* راهبردهــای ســرمایهگذاری اجتماعــی
شــرکتی در کمــک بــه توســعۀ جامعــۀ محلــی
ایلیا گوالکوف ،فرانک ونکلی و جاس آرتس
مترجم :شهربانو ناصر

ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا) :مروری بر روش اتا در مالزی
محمد مجاهد حسن

دپارتمان علوم اجتماعی و توسعه ،دانشکده بوم شناسی انسانی ،دانشگاه پوترا مالزی

ترجمه
علی حاتمی

عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی؛ Alihatami@ut.ac.ir

چکیده

ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی (اتــا) اساسـاً گزارشــی مســتقل یــا زیرمجموعـهای از ارزیابی
تأثیــرات محیطزیســتی اســت و از آن بــه عنــوان علــوم اجتماعــی مــورد نیــاز در ایجــاد
یــک پایــگاه دانــش بــرای ارزیابــی نظاممنــد پیــش از تأثیــرات ،دربــاره کیفیــت زندگــی
روزمــره افــراد و اجتماعاتــی کــه تحــت تأثیــر یــک پــروژه ،طــرح یــا تغییــر سیاســت
پیشــنهادی قــرار دارنــد ،یــاد شــده اســت .اتــا ،بســتری بــرای گروههــای مختلــف و افــراد
جامعــه اســت تــا نیــاز و نگرانــی خــود را بیــان کننــد .اتــا بــه «تأثیــرات مردمــی »1کــه در
جریــان اقدامــات توســعهای صــورت میپذیرنــد ،گفتــه میشــود .ارزیابــی تأثیــرات
اجتماعــی بــر بعــد انســانی محیطهــا متمرکــز اســت و بــه دنبــال شناســایی تأثیــرات بــر
افــراد برنــده و بازنــده اســت .مقــررات جدیــدی در ژانویــه  2017در روش اتــای مالــزی
اعمــال شــده اســت .بنابرایــن هــدف ایــن مقالــه ،بررســی قانــون و رویــه جدیــد اجــرای
ارزیابی تأثیرات اجتماعی در مالزی است.
واژههــای کلیــدی :ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی (اتــا) ،مــاده قانونــی  ،1522Aاصــل
قانون .172
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ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــه عنــوان «پیامدهــای ناشــی از هرگونــه اقــدام عمومــی
یــا خصوصــی بــر جمعیــت انســانی کــه باعــث تغییــر ســبکهای زندگــی ،کار ،تفریح،
ارتبــاط بــا یکدیگــر ،نحــوۀ ســازماندهی بــرای رفــع نیازهایشــان و بــه طــور کلــی
کنــار آمــدن بــا اعضــای جامعــه» تعریــف شــده اســت(A Comprehensive Guide for( )1
.)Social Impact Assessment, 1994
اساســاً مشــکالت اجتماعــی در اثــر تعارضــات بیــن منابــع طبیعــی و توســعۀ
اقتصــادی بــه وجــود میآینــد .ضررهــای اقتصــادی و هزینههــای اجتماعــی ناشــی
از تخریــب محیطزیســت اغلــب مدتهــا پــس از تحقــق منافــع اقتصــادی توســعه
رخ میدهــد .اکثــر پروژههــای توســعهای ،باعــث مزایــای اقتصــادی و بهبــود محیــط
زندگــی میشــوند ،امــا ممکــن اســت بــر مــردم محلــی نیــز تأثیــرات نامطلوبی داشــته
باشــد .ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــه درک چنیــن تأثیراتــی کمــک میکنــد.
بــر اســاس راهنمــای جامــع ارزیابی تأثیــرات اجتماعــی ( ،)2006ارزیابــی تأثیرات
در زمینــه توســعه اجتماعــی عبارت اســت از:
 .1فرایندهایــی کــه از طریــق آن ،ادارات دولتــی یــا مؤسســات میتواننــد درک کننــد
کــه چگونــه زمینههــای اجتماعــی و فرهنگــی و تاریخــی و سیاســی بــر نتایــج توســعۀ
اجتماعی پروژههای ویژۀ سرمایهگذاری و سیاستهای محلی تأثیر میگذارد.
 .2ابــزاری بــرای افزایــش برابــری و عدالت ،تقویت یکپارچگی و انســجام اجتماعــی ،ارتقای
شفافیت و توانمندسازی فقرا و افراد آسیبپذیر در طراحی و یا اجرای پروژه
 .3ســازوکارهای شناســایی فرصتهــا ،محدودیتهــا ،تأثیــرات و مخاطــرات اجتماعــی
مرتبط با سیاستگذاری و طراحی پروژه
 .4چارچوبــی بــرای گفتوگــو دربــاره اولویتهــای توســعه در بیــن گروههــای اجتماعی،
جامعه مدنی ،سازمانهای مردمی ،سطوح مختلف دولت و سایر ذینفعان
 .5رویکردهایــی بــرای شناســایی و کاهــش مخاطــرات اجتماعــی بالقــوه ،از جملــه
تأثیرات منفی اجتماعی در پروژههای سرمایهگذاریشده
در ایــن زمینــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی (اتــا) ،اهمیــت زیــادی مییابــد.
اتــا عمدتــاً شــامل فرآیندهــای تجزیــه و تحلیــل ،نظــارت و مدیریــت پیامدهــای
اجتماعــی خواســته و ناخواســته ،مثبــت و منفــی ،شــامل مداخــات برنامهریزیشــده
(سیاســتها ،برنامههــا ،پروژههــا) و هــر فرآینــد تغییــر اجتماعــی اســت کــه بــه
وســیله ایــن مداخــات ایجــاد میشــود ) .(Vanclay, 2003ایــن ارزیابیهــا میتوانــد بــه
مجریــان پــروژه کمــک تــا تأثیــرات اجتماعــی و محیطزیســتی را شناســایی کننــد و
همچنیــن ســازوکارهای مناســب نهــادی ،ســازمانی و خــاص پــروژه را بــرای کاهــش
اثــرات منفــی فراهــم کننــد .آنهــا همچنیــن میتواننــد در افزایش شــمول و مشــارکت
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بندهــای ( )1و ( 20B ،)2در کل مــاده  1522Aقانــون مالــزی درج شــدهاند تا جایگزین
بنــد ( 21A )eaشــوند .بنــد قبلــی (« 21A )eaتجزیــه و تحلیــل اقدامــات کاهشــی/
کاهنــده تأثیــرات اجتماعــی و ســایر تأثیرات تعیینشــده توســط مقامــات برنامهریزی

ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا) :مروری بر روش اتا در مالزی

اجتماعــی در مراحــل طراحــی و اجــرای پــروژه کمــک کننــد.
عــاوه بــر ایــن اتــا شــامل تغییــر در ســبک زندگــی مــردم ،فرهنــگ ،جامعــه،
نظامهــای سیاســی ،محیطزیســت ،ســامت و بهزیســتی ،حقــوق شــخصی و مالکیــت
و همچنیــن بیــم و امیــد آنهاســت( .)2نمونههایــی از پروژههــا بــا تأثیــرات قابــل توجــه
اجتماعــی عبارتنــد از :محــل دفــن زبالــه و زبالههــای خطرنــاک و ســمی (خطــرات
بهداشــتی درکشــده ،از دســت دادن مطبوعیــت)؛ نیروگاههــای صنعتــی و بــرق
(اســترس جامعــه از هجــوم نیــروی کار ،فشــار بــر زیرســاختها)؛ س ـدها و مخــازن
آب (اختــال در ســبک زندگــی ناشــی از نقــل مــکان و تغییــر کاربــری زمیــن)؛ و
توســعه جادههــا و خطــوط حملونقــل (جابهجایــی شــبکههای فعالیــت و روابــط).
عمــده تأثیــرات اجتماعــی را کــه در نتیجــه تغییــرات مربــوط بــه پروژههــا رخ
میدهــد ،میتــوان در پنــج گــروه طبقهبنــدی کــرد:
 .1تأثیــرات ســبک زندگــی بــر شــیوههایی کــه مــردم هــر روز رفتــار میکننــد و بــا
خانواده ،دوستان و همنسالن خود در ارتباطند.
 .2تأثیــرات فرهنگــی بــر آداب و رســوم ،تعهــدات ،ارزشهــا ،زبــان ،اعتقــادات مذهبــی
و سایر عناصر مشترک یک گروه اجتماعی یا قومی
 .3تأثیــرات اجتماعــی در زیرســاختها ،خدمــات ،ســازمانهای داوطلبانــه ،فعالیــت
و انسجام شبکهها
 .4تأثیــرات کیفیــت زندگــی بــر حــس مکانــی ،زیباییشناســی ،احســاس تعلــق،
امنیت و زیستپذیری و آرمان برای آینده
 .5تأثیــرات بهداشــتی بــر ســامت روانــی ،جســمی و اجتماعــی .هرچنــد ایــن جنبــه،
موضوع ارزیابی تأثیرات بهداشتی و سالمت نیز میباشد.
ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی شــامل توصیــف وضــع موجــود از جنبههــای مختلــف
محیطزیســتی ،پیشبینــی چگونگــی تغییــر آنهــا در صــورت اجــرای یــک اقــدام یــا
اقــدام جایگزیــن خــاص و توســعۀ ابــزاری بــرای کاهــش هرگونــه تغییــری اســت کــه
بــه احتمــال زیــاد از دیــد یــک جمعیــت تحــت تأثیــر ،اثــرات جانبــی نامطلوبــی دارند.
اتــا بــرای کمــک بــه افــراد ،جوامــع و همچنیــن ســازمانهای دولتــی و خصوصــی
بــرای درک و پیشبینــی پیامدهــای اجتماعــی احتمالــی در جمعیت انســانی و جوامع
جهــت توســعه پــروژۀ پیشــنهادی یــا تغییــرات سیاســتی انجــام میشــود.
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محلــی» و بنــد ( )1Aحــذف شــد .بخــش جدیــد ( ،20B )1بــدون جانـبداری از بخش
 ،20Aهــر بخــش یــا ادارۀ دولتــی فــدرال موظــف اســت کــه دربــارۀ طرحهــای
پیشنهادی توسعهای مربوط به موارد زیر از شورا مشورت بگیرد:
(الــف) هرگونــه احیــای اراضــی ســاحلی بــه اســتثنای احــداث اســکله یا نوســازی
ســاحل و (ب) هرگونــه احــداث زیرســاختهای ملــی کالن از جملــه -1 :فرودگاههــا،
لونقــل ریلــی ،بزرگراههــا ،نیروگاههــا،
بنــادر دریایــی ،بنــادر داخلــی ،شــبکههای حم 
ســدها و ســایتهای دفــع زبالههــای ســمی و  -2ســایر زیرســاختهای در ســطح
ملــی کــه توســط شــورا مصــوب شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن بخــش ( ،20B )2بــرای جلــب مشــورت از شــورای تحــت نظــر
بنــد ( ،)1اداره یــا دولــت فــدرال و یــا ســازمانهای دولــت ایالتــی ،بایــد پیشــنهاد
اقــدام توســعهای را بــه همــراه گــزارش ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی و ســایر گزارشهــای
تعیینشــده بــه شــورا ارائــه دهنــد .ایــن قانــون ممکــن اســت بــه عنــوان قانــون
برنامهریــزی شــهری و کشــوری (اصالحیــه)  2017ذکــر شــود کــه بــرای شــبهجزیره
مالــزی و قلمــرو فــدرال البــوآن اعمــال میشــود.
بــه عــاوه ،ایــن قانــون در صورتــی در یــک ایالــت مــورد بهرهبــرداری قــرار
میگیــرد کــه در یــک تاریــخ توســط مقامــات ایالتــی بــا موافقــت وزیــر ،بــرای ابــاغ
تعییــن شــود و توســط دولــت در روزنامههــا اطالعرســانی گــردد.

ارزیابی تاثیرات اجتماعی

سال

شرح

در طول سیاست اجتماعی ملی ،دولت بحث درباره مسائل اجتماعی و نیاز به سیاست اجتماعی
ملی را آغاز کرده است .سیاست اجتماعی ملی ،سیاست توسعۀ اجتماعی مبتنی بر ارزشهای
دهه 1990
خوب و بهبود پتانسیل انسانی برای دستیابی به وحدت و ثبات اجتماعی ،مقاومت ملی و رفاه
یک جامعه مترقی و قدرتمند در مالزی است.

دوره اول

1996
1998

شماره پنجم

2001

زمستان 1399

2002
2012
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2017

سیاست اجتماعی ملی برای مقابله با مشکالت اجتماعی ،کمیته هیئت وزیران را راهاندازی
کرده است.

اتا در کمیته هیئت وزیران ارائه شده است.
تحقیق تیلور باینس و همکاران با هشت مشاور محلی طی تقریباً هشت ماه درباره اتا انجام شد.
تیلور باینس و همکاران ،محققان مستقلی هستند که در یک شرکت مشاوره در زمینههای
تحقیقات ارزیابی اجتماعی و طبیعی ،سیاستگذاری و مدیریت فعالیت میکنند.
دستورالعمل و راهنمای اتای مالزی توسط وزارت زنان ،خانواده و توسعه محلهای و برنامه
توسعه سازمان ملل متحد تدوین شد.

کتابچه راهنمای ارزیابی اثرات اجتماعی توسعه پروژههای طرح مالزی و ارزیابی اثرات اجتماعی
مالزی ( MSIA .)MSIAیک انجمن از متخصصانی است که در ارزیابی تأثیرات اجتماعی
مشارکت دارند .این انجمن را سازمان ثبت جوامع در سال  2005به طور رسمی تأیید کرد .از
آن زمان ،مجمع عمومی عادی سالیانه هر دو سال یکبار برگزار میشود.
ا

کتابچه راهنمای ارزیابی اثرات اجتماعی توسعه پروژه ،نسخه  2طرح مالزی( )3تدوین شد.
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قوانین شمول
اجتماعی

تهیه طرحهای
ساختاری
تهیه برنامههای
محلی
مرحله مجوز
برنامهریزی

مادههای قانونی

 :)1a( S9ارائه عمومی در گزارش مرحله پیمایش
 :)3( S9مخالفت عمومی با پیشنویس طرح ساختاری
ا

 :S12Aآگاهسازی ،اعالم عمومی و ارائه قبل از تهیه برنامه محلی
 :S13مخالفت عمومی با پیشنویس طرح محلی

 :)6( S21مخالفت صاحبان زمینهای مجاور
 :)7( S21رسیدگی به مخالفتها
 :)6( S21یک پیشفرض قانونی وجود دارد که در صورت وجود یک برنامۀ محلی،
نیازی به اطالعرسانی سایت و درخواست مخالفت از طرف مالکان مجاور نیست.
 :)1A( S21Aممکن است مرجع برنامهریزی دولتی ،دستورالعملهایی را برای درج
در گزارش پیشنهادی (پروپوزال) توسعهای ( )LCPارائه دهد.
ا

ا

جدول  -3انواع گزارش اتای مالزی

نوع

ویژگی

اتا کلی /مجمل

طرح پیشنهادی توسعهای که در آن تأثیرات اجتماعی قابل توجه نیستند و میتوانند
به راحتی از طریق استراتژیهای کاهش اثر ،کاهش یافته یا برطرف شوند .گزارش اتا
( ،)SIAمعموالً در طرح پیشنهادی توسعهای ( )LCPگنجانده میشود.

اتا جزئی /مفصل

طرح پیشنهادی توسعهای ،شامل تأثیرات اجتماعی قابل توجهی است که نیاز به
تجزیه و تحلیل عمیق و جامع تأثیرات اجتماعی دارد و برای حلوفصل آنها نیاز به
گفتمان ،مذاکره و گفتوگوهای اجتماعی گسترده است .این بخش ،گزارشی جداگانه
است.

شرح عملیات ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا)
 -1غربالگری

بــرای تعییــن اینکــه پــروژه در کــدام گــروه قــرار میگیــرد ،ســه دســتهبندی (رده)
وجود دارد که عبارتند از:
 رده  ،1بند  )1( B20و ()2 رده  ،2بند )A2( 22 -رده  ،3بند ( )ea( 211ر.ک :شکل  -1روند تهیه گزارش اتا در مالزی).

ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا) :مروری بر روش اتا در مالزی

قوانین

 :S58هیچ ماده خاصی در قانون برای مرجع برنامهریزی دولتی ( )SAیا شورای
ملی برنامهریزی کالبدی ( ،)NPPCبرای تهیه قوانینی درباره اتا ( )SIAوجود ندارد،
هرچند مرجع برنامهریزی دولتی تحت  )1( S58و  NPPCتحت  )1A( S58مجاز به
وضع قوانین به طور کلی هستند.
توجه داشته باشید که  SAتحت  ، )2( S21Aاختیاراتی برای وضع قوانینی دارد تا هر
دسته توسعه را از ارائه اعتبارنامه و امتیاز ( )LCPمعاف کند یا محتوای آن را حذف کند.
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شکل  -1روند تهیه گزارش اتا در مالزی

فصلنامه علمی  -تخصصی

« / 8ارزیابی تأثیرات اجتماعی» ،شماره پنجم ،زمستان 1399
شکل  -2عملیات اصلی روش ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا) مالزی

ارزیابی تاثیرات اجتماعی

مرحله

1

دامنهیابی

دوره اول

تهیۀ گزارش اتا

شماره پنجم
زمستان 1399
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عملیات

غربالگری

خروجی

فرد مسئول

3

مطالعۀ پایه

4

برآورد و ارزشیابی تأثیرات
کاهش اثر

گزارش اتا

مجری پروژه

2

5

6

طرح مدیریت تأثیرات اجتماعی

7

نظارت

نظارت

گزارش نظارت
اجتماعی

طرح مالزی

ارزشیابی و بازرسی

ارزشیابی و بازرسی

گزارش بازرسی
اجتماعی

بازرس

1. Screening, 2. Project Executor, 3. Scoping, 4. Baseline Study, 5. Impact Projection & Evaluation
6. Mitigation, 7. Social Impact Management Plan

پــس از دســتیابی بــه درک فنــی از طــرح پیشــنهادی ،فهرســت کاملــی از تأثیــرات
اجتماعــی احتمالــی را کــه بــر اســاس بحــث یــا مصاحبــه بــا تعــداد افــرادی کــه بالقوه
تحت تأثیر قرار میگیرند ،تهیه کنید.
پــس از دامنهیابــی اولیــه ،ارزیابیکننــده ،تأثیــر اجتماعــی متغیرهــای اتــا را بــرای
شــرایط ارزیابــی بیشــتر انتخــاب میکنــد .هــم بــه تأثیراتــی کــه مؤسســه اقدامکننده
درک میکنــد و هــم بــه آنهایــی کــه گروههــا و جوامــع تحــت تأثیــر درک میکننــد،
بایــد توجــه کــرد .روشهــای اصلـیای کــه کارشناســان و تیمهــای بینرشــتهای از آن
اســتفاده میکننــد شــامل مــرور ادبیــات علــوم اجتماعــی ،دامنهیابــی ،پیمایشهــای
عمومــی و فنــون مشــارکت عمومــی اســت .مهــم اســت کــه نظرهــای افــراد تحــت
تأثیــر مــورد توجــه قــرار گیــرد .در حالــت ایــدهآل ،همــه افــراد یــا گروههــای تحــت
تأثیــر در انتخــاب متغیرهــای ارزیابیشــده از طریــق یــک فراینــد مشــارکتی یــا بــا
بررســی و اظهارنظــر دربــاره تصمیمهایــی کــه مقامــات مســئول و تیــم بینرشــتهای
میگیرنــد ،مشــارکت میکننــد.
اساس ـاً ســه دامنــۀ اصلــی بــرای ارزیابــی تأثیــرات مالــزی وجــود دارد (Bahagian
 )Penyelidikan & Pembangunan PLAN Malaysia, 2018کــه عبارتنــد از:
 -1-2زمینههایی که الزم است به آن پرداخته شود:
الف) متغیرهای تأثیر اجتماعی
 سالمت و رفاه اجتماعی کیفیت محیطی تأثیر اقتصادی و رفاه مادی تأثیر فرهنگی تأثیر خانواده و جامعه تأثیر نهادها ،قانونگذاری و برابریب) متغیرهای روند تغییرات اجتماعی
 روند جمعیتی روند اقتصادی روند جغرافیایی روند فرهنگی اجتماعی -2-2ذینفعان اصلی
الف) گروههایی تحت تأثیر
ب) گروههای ذینفع /ذینفوذ
ج) مقامات

ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا) :مروری بر روش اتا در مالزی

 -2دامنهیابی
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 -3-2روش تحقیق
روشهــا و فنــون طراحــی ،جمــعآوری و تجزیــه و تحلیــل دادههــا کــه میتوانــد
یافتههــای تحقیــق را پشــتیبانی کنــد .همچنیــن نحــوۀ مشــاهدۀ یــک مســئله و دلیل
استفاده از روشهای خاص را شرح میدهد.
 -3مطالعات پایه

فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دوره اول
شماره پنجم
زمستان 1399
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محیــط انســانی مربوطــه ،حــوزۀ نفــوذ و شــرایط پایــه را توصیــف کنیــد .شــرایط پایه،
شــرایط موجــود و روندهــای گذشــته مرتبــط بــا محیــط انســانی اســت کــه فعالیــت
پیشنهادی در آن انجام میشود.
در مرحلــۀ بعــدی ،اقدامــات پیشــنهادی بــا جزئیــات کافــی شــرح داده میشــود
تــا دادههــای مــورد نیــاز در پــروژۀ شناســایی و تهیــه و تدویــن اتــا آغــاز شــود .حداقــل
اطالعــات بخــش شــامل :محــل پــروژه؛ تقاضــای زمیــن ،نیــاز بــه امکانــات جانبــی
(خطــوط انتقــال جــادهای ،خطــوط آب و فاضــاب)؛ برنامــه ساختوســاز؛ میــزان
نیــروی کار (ســاخت و بهرهبــرداری ،بــر اســاس ســال یا مــاه)؛ انــدازه و شــکل امکانات،
نیــاز بــه نیــروی کار محلــی و منابــع نهــادی اســت.
میــزان تالشــی کــه بــه توصیــف محیــط انســانی اختصــاص داده میشــود بایــد
متناســب بــا انــدازه ،هزینــه و درجــه تأثیــرات پیشبینیشــده از اقــدام پیشــنهادی
باشــد .دسـتکم بایــد از ادبیــات موجــود دربــاره رویدادهــای قابــل مقایســه یا مشــابه،
ماننــد مشــاوره بــا صاحبنظــران آگاه و اســنادی از قبیــل گزارشهــای دولتــی کــه
در دســترس هســتند ،اســتفاده شــود .همچنیــن تحقیقــات در محــل و اســتفاده از
مطالعــات و بررس ـیهای میدانــی قبلــی و همچنیــن ارزیابــی ســریع و بررس ـیهای
کوچــک توصیــه میشــود.
 -4برآورد و ارزشیابی تأثیر

اهمیــت تأثیــرات اجتماعــی مشخصشــده را تعییــن کنیــد .ایــن یکــی از ارزیابیهــای
دشــوار اســت کــه اغلــب از آن اجتنــاب میشــود .پــس از بــرآورد تأثیــرات مســتقیم،
ارزیابیکننــده بایــد در مرحلــۀ بعــدی ،نحــوۀ واکنــش افــراد تحــت تأثیــر را از نظــر
نگــرش و عملکــرد پیشبینــی کنــد .نگــرش بعــد از اجــرا را پیشبینــی میکنــد،
هرچنــد دادههــای زیــادی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد اغلــب تــرس بیــش از حــد
و منافع مورد انتظار (اغلب وعدهداده شده) نتوانند انتظارات را برآورده کنند.
در ایــن زمینــه بایــد از ادبیــات پیشــین راهنمایــی گرفــت .اقدامــات گروههــای
تحــت تأثیــر بــا اســتفاده از مــوارد قابــل مقایســه و مصاحبــه بــا افــراد تحــت تأثیــر
دربــاره آنچــه انتظــار دارنــد کــه بایــد انجــام شــود ،حــدس زده میشــود .ایــن امــر
بســتگی بــه وجــود رهبــری محلــی (و اهــداف و اســتراتژیهای ایــن رهبــران) دارد ،که

ایــن مرحلــه ارزیابــی اغلــب بســیار غیــر قطعــی اســت ،امــا حداقــل سیاسـتگذاران
از مشــکالت احتمالــی و نتایــج غیــر منتظــره مطلــع میشــوند.
ایــن مرحلــه نیــز مهــم اســت ،زیــرا انطبــاق و پاســخ گروههــای تحــت تأثیــر ،چــه
در کوتاهمــدت و چــه بلندمــدت میتوانــد بــرای ســازمان پیشــنهاددهنده اقــدام و
همچنیــن اجتماعــات تحتتأثیــر ،عواقــب خــاص خــود را در پــی داشــته باشــد (مثــل
وقتــی کــه اعتــراض سیاســی یــک طــرح پیشــنهادی را متوقــف میکنــد).
 -5کاهش

ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی نــه تنهــا تأثیــرات را پیشبینــی میکنــد ،بلکــه بایــد
راهکارهایــی را بــرای کاهــش تأثیــرات نامطلــوب ارائــه دهــد .کاهــش شــامل اجتنــاب
از تأثیــر از طــرق مختلــف میشــود :عــدم اجــرا یــا اصــاح اقــدام؛ حداقلســازی،
جبــران یــا کاهــش تأثیــر طــی طراحــی یــا اجــرای پــروژه یــا سیاســت؛ یــا تعدیــل
تأثیر به وسیله فراهمآوری امکانات ،منابع یا فرصتهای جایگزین.
در حالــت ایــدهآل ،اقدامــات کاهش تأثیــرات در گزینه جایگزیــن منتخب گنجانده
میشــود؛ امــا شناســایی اقدامــات در راســتای کاهــش تأثیــرات حتــی اگــر بالفاصلــه
تصویــب نشــود یــا مســئولیت آن بــا شــخص یــا واحــد دولتــی دیگــر باشــد ،مناســب
اســت.
اساساً طرح مدیریت تأثیرات اجتماعی مالزی شامل موارد زیر میشود:
 .1یافتههای مطالعات تحقیقاتی که شامل جنبۀ توسعه اجتماعی نیز میشود.
 .2استراتژیهای کاهش و مدیریت تأثیرات برای تأثیرات منفی و مثبت
 .3نظارت بر تأثیرات
 .4نقش و مسئولیتهای مجریان اقدام توسعهای ،جامعه و ذینفعان
 .5نتایج استراتژیک
 .6مدیریت تأثیر باید مطابق با سیاستهای دولت و طرحهای محلی باشد.
 .7اهداف مطالعه باید تعیین شود.
 .8روند و روش اجرا بر اساس آن تعیین میشود.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا) :مروری بر روش اتا در مالزی

 -6طرح مدیریت تأثیرات اجتماعی

113

فصل

محتوا

1

مقدمه
 -1-1هدف -2-1 ،هدف از مطالعه تحقیقاتی -3-1 ،مبانی مطالعه تحقیقاتی،
 -4-1اهمیت مطالعه تحقیقاتی -5-1 ،مزیت مطالعه تحقیقاتی،
 -6-1قوانین اتا و سیاست اجتماعی ملی،
 -7-1دستورات برنامهریزی فضایی و کاربری زمین بر اساس برنامههای توسعه

2
3
4
5
فصلنامه علمی  -تخصصی

6

پیشینه پژوهش
 -1-2پیشینه مکان -2-2 ،تجزیه و تحلیل مکان فعلی،
 -3-2پیشنهاد طرح توسعهای -4-2 ،توصیف محیط اجتماع -5-2 ،رده قانون اتا (رده  2 ،1و .)3
روش تحقیق -1-3 ،تعامل عمومی -2-3 ،دامنهیابی -3-3 ،مطالعه پایه،
 -4-3انتظارات و تجزیه و تحلیل تأثیرات.

اقدامات کاهشی تأثیر در:
 -1-4مرحله برنامهریزی -2-4 ،مرحله ساختوساز /عمرانی -3-4 ،مرحله عملیاتی /اجرا.
طرح ارزیابی و نظارت بر تأثیرات اجتماعی ()SIMP
 -1-5جدول زمانی SIMP
نتیجهگیری

جدول  -5پنل ارزیابی تأثیرات در مالزی

ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دوره اول

ردیف

سطح فدرال

1

رئیس هیئتمدیره ،برنامه توسعه مالزی -
رئیس

3

واحد هماهنگی اجرا ،دفتر نخستوزیر

5

واحد برنامهریزی اقتصادی دولت

اعضای دائمی

2

واحد برنامهریزی اقتصادی (بخش خدمات
اجتماعی)

4

وزارت زنان ،خانواده و توسعۀ محلهای

شماره پنجم

6

سطح ملی

رئیس دولت ،برنامه توسعه مالزی  -رئیس
واحد برنامهریزی اقتصادی دولت
دفتر توسعه دولت

وزارت رفاه اجتماعی

مرجع و مقام محلی (مرجع محلی مربوطه)

زمستان 1399

مرجع و مقام محلی (مرجع محلی مربوطه)

7

برنامه توسعه مالزی (ایالت مربوطه)

کارشناس اتا /مرتبط -ارزیابی تأثیرات
اجتماعی مالزی (مالزی)

8

کارشناس اتا /مرتبط -ارزیابی تأثیرات اجتماعی
مالزی

کارشناس اتا /مرتبط -دانشگاهی

9
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جدول  -4محتوای گزارش اتا در مالزی

10

کارشناس اتا /مرتبط  -موسسه برنامهریزی
مالزی
کارشناس اتا /مرتبط -دانشگاهی

کارشناس اتا  /مرتبط  -مؤسسه برنامهریزی
مالزی

ادامه جدول  -5پنل ارزیابی تأثیرات در مالزی

ردیف

سطح فدرال

1

سطح فدرال -وزارتخانهها و مؤسسات (مرتبط)

2

سطح مقامات ایالتی یا محلی (مرتبط)

4

سازمان غیر دولتی (مرتبط)

3

مهمان دعوتشده

برنامه توسعه مالزی  -عضو منصوبشده

سطح ملی

سطح فدرال -وزارتخانهها و مؤسسات
(مرتبط)

سطح مقامات ایالتی یا محلی (مرتبط)

برنامه توسعه مالزی  -عضو منصوبشده
سازمان غیر دولتی (مرتبط)

مسئولیتهای پنل ارزیابی اتا

الــف) ارزیابــی و تأییــد گــزارش اتــا (یــا مــورد تأییــد اســت و یــا تأییــد بــه شــرط اصــاح
و یا رد)
ب) ارائه اطالعات جهت اصالح گزارش اتا
ج) تطبیق گزارش اتا با دفترچه راهنمای توسعه پروژه اتا ،چاپ دوم
د) بررسی و اطمینان از جامع و مؤثر بودن برنامه مدیریت تأثیرات اجتماعی

ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا) :مروری بر روش اتا در مالزی

روش تأیید و تصویب ارزیابی تأثیرات اجتماعی مالزی

115

چه کسی صالحیت آمادهسازی اتا در مالزی را دارد؟

فقــط اعضایــی صالحیــت دارنــد کــه عضویــت آنهــا در مؤسســه برنامهریــزی مالــزی،
هیئــت برنامهریــزی شــهر مالــزی 1و ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی حرفـهای مالــزی ثبــت
شده باشد.
سابقۀ ارزیابی تأثیرات اجتماعی مالزی
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اتــای مالــزی در ســال  2005بــا  47عضــو عــادی 22 ،عضو دانشــجو و  9عضو تأســیس
شد .سه دسته عضویت در اتای مالزی وجود دارد که عبارتند از:
 .1اعضــای حرف ـهای :عضــوی کــه توســط کمیتــه پذیرفتــه شــده و تحــت بررســی
دقیق تواناییهای حرفهای خود در حال انجام مطالعات اتا است.
 .2اعضــای عــادی :فــردی کــه صالحیــت اتــا در رشــتههای علــوم اجتماعــی،
برنامهریــزی منابــع طبیعــی و کاربــری اراضــی یــا هــر رشــته یــا دوره مرتبــط مــورد
قبول توسط کمیته را احراز کرده باشد.
 .3عضــو دانشــجو :فــردی کــه شــرایط عضویــت را بــرآورده کــرده و در زمــان عضویــت،
دانشجو باشد.
ایدههای بهبود ارزیابی تأثیرات مالزی برای اجرا و توسعۀ اتا در مالزی

 .1تعیین مدت زمان استاندارد برای آمادهسازی اتا
 .2تنظیم مقیاس استاندارد هزینه
 .3پیشــنهاد اتــا بــه عنــوان یــک برنامــۀ درســی یــا موضــوع در دانشــگاه بهویــژه در
دانشکدهها و گروهها در رشتههای مرتبط
 .4تنظیم دفترچه راهنمای اتا برای برنامۀ توسعه
 .5اطمینــان از واجــد شــرایط همــه مقامــات ایالتــی و محلــی متخصــص جهــت احــراز
موقعیت مربوطه
نتیجهگیری

از اهمیــت اتــا در مطالعــات تأثیــر توســعه نمیتــوان چشــم پوشــید .اتــا بــا ایــن مفهــوم
شــناخته میشــود کــه تصمیمگیرنــدگان باید قبــل از اقدام نســبت به پیامــد تصمیمهای
خــود آگاه باشــند .افــراد تحــت تاثیــر نــه تنهــا در جریــان تأثیرات توســعه قــرار میگیرند،
بلکــه فرصــت مشــارکت در ســاختن آینــده خــود را نیــز دارنــد .دســتورالعملها و اصــول
ارائهشــده در اینجــا بــرای کمــک بــه مؤسســات یــا افــراد بــرای داشــتن دیــدگاه بهتــر در
اجــرا و توســعۀ اتــا در مالــزی طراحــی شــدهاند .اگــر یــک طــرح اتــا بــه خوبــی تدویــن
شود ،منجر به فرایند تصمیمگیری یکپارچه و بهتری خواهد شد.
1- Lembaga Perancang Bandar Malaysai

پینوشت ها

 .1در متــن اصلــی مقالــه بــه اشــتباه ایــن تعریــف بــرای «ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی»
ارائــه شــده اســت؛ در حالــیکــه ایــن تعریــف مربــوط بــه «تأثیــرات اجتماعــی» اســت.
این اشتباه در چکیده مقاله نیز وجود دارد (مترجم).
 .2در ایــن مــورد نیــز مؤلــف مقالــه بــه جــای «تأثیــرات اجتماعــی» از «ارزیابــی تأثیرات
اجتماعی» استفاده کرده است (مترجم).
 .3کتابچــه راهنمــای ارزیابــی اثــرات اجتماعــی توســعه پــروژه ،نســخه  2بــه زبــان
ماالیی در آدرس زیر در دسترس است (مترجم):

ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا) :مروری بر روش اتا در مالزی

https://msiamy.files.wordpress.com/2019/03/manual-sia-edisi-kedua-2018_compressed.pdf
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راهبردهای سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی در کمک به توسعۀ
جامعۀ محلی
ایلیا گوالکوف ،فرانک ونکلی و جاس آرتس
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ترجمه
شهربانو ناصر

کارشناس ارشد امور فرهنگی؛ Homaa22@yahoo.com

چکیده

ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی( )1بــه عنــوان یکــی از روشهــای خــوب بایــد منجــر بــه
بهبــود نتایــج توســعۀ جامعــۀ محلــی شــود .بــا ایــن حــال مزایــای اجتماع ـیای کــه
ادعــا میشــود از پروژههــا نشــأت میگیــرد ،اغلــب بــه انــدازه اثــرات نامطلــوب پــروژه
بــرای جوامــع تحــت تأثیــر ،مشــهود نیســت .توجه بــه موضوعــات اجتماعــی در پروژهها
هنــوز ناکافــی اســت .در نتیجــه آنهــا اغلــب در دســتیابی بــه نتایــج توســعۀ اجتماعــی
نــاکام میماننــد .در اینجــا بــا اســتفاده از یکــی از پروژههــای مهــم گازی در روســیه،
پــروژه نــورد اســتریم  ،2پتانســیل ارزیابــی تأثیرات محیطزیســتی و اجتماعــی ()ESIA
( )2را بــرای افزایــش اثربخشــی ســهم پــروژه در توســعۀ جامعــۀ محلی بررســی میکنیم.
همچنیــن مراحــل اصلــی فرآینــد توســعه جامعــه برای پــروژۀ نــورد اســتریم  2را تجزیه
و تحلیــل کــرده ،چگونگــی بهرهمنــدی آن از فرآینــد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی را
بررســی میکنیــم و تأملــی بــر ســهم بالقــوه بیشــتر ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی (اتــا)
در توســعۀ جامعــۀ محلــی خواهیــم داشــت .در پایــان اینگونــه نتیجـ ه میگیریــم کــه:
هرچنــد اتــا و توســعه جامعــه محلــی دارای ارتبــاط متقابــل هســتند ،آنگونــه کــه در
حــال حاضــر اتــا اجرایــی میشــود ،توانایــی محــدودی در کمــک بــه نتایــج توســعه
جامعــه محلــی دارد .بنابرایــن بــرای تأثیرگذاری بیشــتر آنها در نتایج توســعۀ اجتماعی،
اصالح چارچوبهای اتا و سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی ضروری است.
واژههــای کلیــدی :ارزیابــی تأثیــرات محیطزیســتی ،توافــق توســعۀ جامعــه،
ســرمایهگذاری اجتماعــی راهبــردی ،مشــارکت جوامــع ،صنایــع اســتخراجی و جامعــه
و استانداردهای عملکرد شرکت مالی بینالمللی.

مقدمه
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اتــا در حــوزۀ تحقیــق و عمــل ،اقدامــی جاافتاده اســت که اساسـاً شــامل فرآینــد ارزیابی
و مدیریــت تأثیــرات اجتماعــی پروژههــای توســعه اســت (;Esteves et al, 2012, 2017
 .)Vanclay et al, 2015گفتمــان بینالمللــی اتــا ،حامــی ایــن ایــده اســت کــه پروژههــا و
اتاهــای انجامشــده بــرای آنهــا بایــد در توســعۀ جوامــع تحــت تأثیــر محلــی و افزایــش
فرصتهــای توســعۀ ناشــی از پروژههــا کمککننــده باشــد (;Vanclay, 2003
 .)Esteves & Vanclay, 2009; Vanclay et al, 2015; Vanclay & Hanna, 2019اصــول بینالمللــی
ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی ( )Vanclay, 2003: 6بیــان میکنــد كــه «كمــك بــه جوامــع
و ســایر ذینفعــان ،در شناســایی اهــداف توســعه و اطمینــان از بــه حداكثــر رســاندن
نتایــج مثبــت آن میتوانــد مهمتــر از بــه حداقــل رســاندن آســیبهای ناشــی از
تأثیــرات منفــی باشــد» .بــا ایــن حــال ایــن امــکان وجــود دارد کــه جوامع محلی همیشــه
مزایایــی کــه انتظــار آن را دارنــد ،بــه دســت نیاورنــد .گفتــه میشــود کــه افراد تحــت تأثیر
پــروژه ،در واقعیــت حتــی دو مزیــت عمــده را بــرای پروژههــای جدیــد شــغل و مالیــات
تجربه نمیکنند (.)Ejdemo & Söderholm, 2015; Söderholm & Svahn, 2015
جوامــع محلــی اغلــب قــادر بــه تأمیــن نیــروی کار ماهــر و یــا حتــی نیمهماهــر
مــورد نیــاز بــرای یک پــروژه (بهویــژه در مناطــق روســتایی) ()Rowan & Streather, 2011
نیســتند .تأمیــن اشــتغال محلــی میتوانــد از ایــن نظــر پیچیــده باشــد کــه حامــی
پــروژه اغلــب کنتــرل محــدودی بــر شــیوههای اســتخدام پیمانــکاران دارد (Esteves
 .)et al, 2016در برخــی از کشــورها از جملــه روســیه ،ممکــن اســت محدودیتهــای
قانونـیای وجــود داشــته باشــد کــه منعــی بــرای ترجیــح اســتخدامی بر اســاس محل
اقامــت ایجــاد میکنــد (فدراســیون روســیه  ،2001مــاده  .)3فرصتهــای شــغلی
محــدود بــرای مــردم محلــی بــهایــن معنــی اســت کــه احتمــاالً نارضایتــی جامعــه
از ایــن پــروژه وجــود خواهــد داشــت (;Esteves & Barclay, 2011; Hanna et al, 2016a
.)Vanclay & Hanna, 2019
ً
مالیاتهــا و ســایر عایــدات لزومـا فراهمکننــده مزایــای اجتماعــی نیســتند؛ بهویــژه
اگــر در ســطح محلــی در نظــر گرفتــه شــوند ( .)van der Voort & Vanclay, 2015واقعیــت
تأسـفبار ایــن اســت کــه اغلــب فقــط ســهم محــدودی از عایــدات پــروژه بــه منطقــه
محلــی بازگردانــده میشــود و ممکــن اســت حکومتهــا و ادارهکنندههــای محلــی از
وجــوه حاصلــه بــه طــور مؤثــر اســتفاده نکننــد و یــا کل یــک پــروژه ،مزایای ملموســی
بــرای افــراد تحــت تأثیــر آن پــروژه در برنداشــته باشــد (.)Ogwang et al. 2018, 2019
بــه طــور معمــول از یــک حامــی پــروژه بــه عنــوان بخشــی از راهبــرد مســئولیت
اجتماعــی شــرکتی ( ،)3()CSRانتظــار مـیرود عــاوه بــر ایجاد شــغل و درآمــد مالیاتی
کــه عمومـاً از طریــق یــک برنامــۀ ســرمایهگذاری اجتماعــی (;Esteves & Vanclay, 2009

درک کنونی از ارزیابی تأثیرات اجتماعی

ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در ابتــدا در کنــار ارزیابــی تأثیــرات محیطــی ( )EIAبــه
عنــوان یــک ابــزار نظارتــی شــکل گرفــت ،امــا اکنــون بــه خوبــی توســعه یافتــه و بــه
عنــوان یــک گفتمــان و فرآینــد جداگانــه و در عیــن حــال مرتبــط مطــرح اســت کــه در
پروژههــا بــه مدیریــت مســائل اجتماعــی کمــک میکنــد (Esteves et al, 2012; Vanclay
 .)et al, 2015اتــا اساســاً ریشــه در جامعــه مدنــی و دموکراســی دارد (;Vanclay, 2003
 .)Gulakov & Vanclay, 2018اصــول بینالمللــی ( )Vanclay, 2003و دســتورالعملهای
()4
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 )Vanclay, 2017a; Hana, 2019انجــام میشــود ،در توســعه محلــی کمــک کنــد .بــا ایــن
حــال مشــخص نیســت کــه آیــا اقدامــات مرتبــط بــا ســرمایهگذاری اجتماعــی انجــام
میشــود یــا خیــر و حتــی اگــر انجــام میشــود ،آیــا مؤثــر خواهــد بــود و یــا اینکــه
بــر نیازهــای جوامــع محلــی متمرکــز اســت؟ (.)IFC, 2010
مــردم محلــی همیشــه تأثیــرات نامطلــوب پــروژه را احســاس میکننــد ،حتــی
وقتــی کــه تــاش بــرای کاهــش آنهــا وجــود دارد ( .)Hanna et al, 2016bتجربــه نشــان
میدهــد احتمــال اینکــه جوامــع آســیبدیده از پروژههــا ســود ببرنــد ،کــم اســت
( .)Cernea, 1997; Smyth & Vanclay, 2017بنابرایــن درســت ایــن اســت کــه نقــش بالقــوه
کمــک بــه توســعۀ جامعــه (در جوامع تحــت تأثیر پــروژه) و راهبردهای ســرمایهگذاری
اجتماعــی شــرکتها بررســی شــود (;João et al, 2011; Aucamp & Lombard, 2018
.)Vanclay & Hanna, 2019
در ایــن مقالــه ،مــا شــباهتها و تفاوتهــای میــان فرآیندهــای پروژهمحــور
ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و برنامهریــزی ســرمایهگذاری اجتماعــی /توســعه جامعــه
محلــی را تجزیــه و تحلیــل میکنیــم .در ضمــن ایــن نکتــه را نیــز مــورد مالحظــه قرار
میدهیــم کــه چگونــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و ســرمایهگذاری اجتماعــی بــرای
افزایــش نتایــج توســعهای پروژههــا همســو میشــود .بررســی میکنیــم کــه چگونــه
ســرمایهگذاری اجتماعــی در پــروژه نــورد اســتریم  ،2بــه عنــوان یکــی از پروژههــای
برجســتۀ خــط لولــه گاز در اروپــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و تمرکزمــان بــه
طــور ویــژه بــر منطقــه فــرود و ورود خــط لولــه در روســیه خواهــد بــود.
همچنیــن فرآینــد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی پــروژه را تشــریح کــرده ،چگونگــی
تعامــل آن بــا برنامهریــزی ســرمایهگذاری اجتماعــی و فعالیتهــای توســعه اجتماعــی
مــورد نظــر را بررســی میکنیــم .در عیــن حــال دربــاره پتانســیلها و محدودیتهــای
اتــا بــرای مشــارکت در ســرمایهگذاری اجتماعــی بــه نتیجــه میرســیم و بــر چگونگی
اجــرای بهتــر اتــا و ســرمایهگذاری اجتماعــی در پروژههــا بــرای تســهیل نتایــج
توســعهای بهتــر ،تعمــق بیشــتری خواهیم داشــت.
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تأییدشــدهای از ســوی انجمــن بینالمللــی ارزیابــی تأثیــر ( )Vanclay et al, 2015وجــود
دارد کــه حــوزۀ ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی را مــدون کــرده اســت .ارزیابــی تأثیــرات
)6( 1
اجتماعــی ،یــک الــزام بــرای شــرکت مالــی بینالمللــی ( )5()IFCو اصــول اســتوایی
است و به استاندارد فعالیت صنعتی تبدیل شده است ( Hanna, 2019؛.)IFC, 2012
گفتمــان ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی متضمــن مباحث و مســائل بســیاری اســت،
از جملــه :مجــوز اجتماعــی بــرای اجرایــی کــردن (  Jijelava & Vanclay,؛Dare et al, 2014
)2017, 2018؛ عملکــرد اجتماعــی ()Smyth & Vanclay, 2017؛ مشــارکت عمومــی و
مشـ�ارکت اجتماعـ�ی(  (�O’Faircheallaigh, 2010; Hartz- Karp & Pope, 2011; Gluck
)er et al, 2013; Gulakov & Vanclay, 2019؛ مســائل مربــوط بــه حقــوق بشــر (Kemp
& Vanclay, 2013; Götzmann et al, 2016; Esteves et al. 2017; van der Ploeg & Van-

)clay, 2017, 2018؛ نقــل مــکان و اســکان مجــدد ناشــی از پــروژه (;Vanclay, 2017a
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)Smyth & Vanclay, 2018؛ ترمیــم و بهبــود معیشــت ()Smyth et al, 2015; Rowan, 2017؛
میـ�راث فرهنگـ�ی( ()Patiwael et al, 2019, 2020؛ ســرمایهگذاری اجتماعــی شــرکتی (�Es
 )teves, 2008; Esteves & Vanclay, 2009و بهرهمنــدی از مزایــا ( .)Vanclay, 2017bتجربیــات
خوبــی در عصــر حاضــر وجــود دارد کــه نشــان میدهــد اتــا و در کل ،پروژههــا بایــد
بـ�ه توسـ�عۀ اجتماعـ�ی و توانمندسـ�ازی جامعـ�ه کمـ�ک کننـ�د( (�Esteves et al, 2012; Van
.)clay et al, 2015
ســه راه اصلــی بــرای دســتیابی ب ـ ه ایــن هــدف وجــود دارد :مشــارکت افــراد و
جوامــع تأثیرپذیــر در تصمیمگیــری؛ کاهــش تأثیــرات منفــی و افزایــش مزایــا و
تأثیــرات مثبــت ( .)João et al, 2011; Vanclay & Hanna, 2019موضــوع اصلــی ایــن مقالــه
همیــن ســومین جنبــه اســت.
ایجــاد ظرفیــت و توانمندســازی جامعــه تنهــا بــا مشــارکت جوامــع در
تصمیمگیــریای کــه بــر زندگــی آنهــا تأثیــر میگــذارد و صــدا بخشــیدن بــه افــراد
در حاشــیه و آســیبپذیر تحقــق مییابــد (.)Vanclay 2003; HartzKarp & Pope 2011
از ایــن منظــر ،ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی میتوانــد بــه افــراد جامعــه در توســعۀ
ظرفیتهــای خــود بــه عنــوان شــهروند کمــک کنــد (;O’Faircheallaigh, 2010
 .)Glucker et al, 2013; Aucamp & Lombard, 2018برخــی از پژوهشــگران ،ارزیابــی تأثیرات
اجتماعــی را ابــزاری بــرای تغییــر تــوازن در قــدرت سیاســی در جوامــع میداننــد
( .)O’Faircheallaigh, 2010درکنــار کاهــش اثــرات نامطلــوب ،ارزیابــی تأثیرات اجتماعی
نبایــد فقــط بــه دنبــال ترمیــم معیشـتهای آســیبدیده باشــد ،بلکــه باید بهبــود آنها
را نیــز در نظــر داشــته باشــد ( .)IFC, 2012; Vanclay, 2017aدر پروژههــا ،ایــن بــه طــور
معمــول بــا توســعۀ راهبردهــای ســرمایهگذاری اجتماعــی انجــام میشــود کــه در آن
1- Equator Principles

توسعۀ جامعۀ محلی به عنوان بخشی از سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی

حــوزۀ توســعۀ جامعــۀ محلــی جلوتــر از ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی اســت و بــه عنوان
یــک اقــدام و گفتمــان متمایــز ( Cavaye & Ross, 2019؛ )Phillips & Pittman, 2009و جــدا از
ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی ( )Smyth & Vanclay, 2017تکامــل یافته اســت؛ هرچند در حال
حاضر نمونههایی از ادغام و پیوند این دو مطرح میشــود (.)Imperiale & Vanclay, 2016a
معاهــده جهانــی ســازمان ملــل متحــد ،ســرمایهگذاری اجتماعــی را اینگونــه تعریــف
میکنــد« :انجــام مشــارکتهای داوطلبانــه مالــی و غیــر مالــی کــه بــه طــور قابــل

راهبردهای سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی در کمک به توسعۀ جامعۀ محلی

اقــدام توســعهای بــرای جامعــه محلــی مــورد مذاکــره قــرار میگیــرد .ایــن بهویــژه در
بخــش اســتخراج صــادق اســت؛ جایــی کــه لــزوم وجــود طــرح اشــتراک منافع پــروژه
به طورگســتردهای پذیرفته شــده اســت (Esteves & Vanclay, 2009; ICMM, 2012; Owen
 .)& Kemp, 2012; Dupuy, 2014; Martinez & Franks, 2014; IPIECA, 2017ارتقــای توســعۀ
جامعــه بــا تحقــق کامــل پتانســیلهای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــرای مشــارکت
در دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد ،همــراه اســت (Vanclay
 .)et al, 2015; Vanclay & Smyth, 2017همانطــور کــه در اصــول بینالمللــی ارزیابــی
تأثیــرات اجتماعــی آمــده اســت« ،تمرکــز اصلــی در تمامــی توســعهها بایــد بــر نتایــج
مثبتــی از قبیــل :افزایــش ظرفیــت ،توانمندســازی و تحقــق پتانســیلهای انســانی و
اجتماعــی باشــد» (.)Vanclay, 2003: 9
البتــه در عمــل ،حامیــان پــروژه همیشــه بــه طــور کامــل ایــن جنبــه مفهومــی از
آن را دربــاره توســعۀ اجتماعــی بــه اشــتراک نمیگذارنــد و بــه آن پایبنــد نیســتند
و آن را تنهــا بــرای بــرآوردن حداقــل انتظــارات نظارتــی ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی
انجــام میدهنــد ( .)Gulakov & Vanclay, 2018بــه مــرور و بــا افزایــش انتظــارات بــرای
ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در قالــب الزامــات رســمی و در عیــن حــال بهبــود درک و
تفاهــم عملــی معمــول در جامعــه ،اقــدام بــرای ارزیابی تأثیــر اجتماعی تعدیــل خواهد
شــد .نیــاز بــه پروژههایــی بــرای بــرآوردن انتظــارات مؤسســات مالــی درگیــر ،حامیان
را نهتنهــا بــرای انتظــارات ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی شــکیباتر میســازد ،بلکــه
موجــب مثبتتــر شــدن نظــر آنهــا نســبت بــه آن میشــود (.)Vanclay & Hanna, 2019
در ایــن مقالــه بــه دنبــال بررســی و بیــان وجــوه بالقــوه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعی
هســتیم و ایــن بــه معنــی آن اســت کــه مــا از ســنتهای اجرایــی معمــول فراتــر
میرویــم .بــا توجــه بــهاینکــه مــا تصــور میکنیــم بــا گذشــت زمــان بهبــودی حاصــل
میشــود ،در ایــن مقالــه میخواهیــم فــرض را بــر ایــن بگذاریــم کــه طرفــداران
پــروژه بــه انجــام ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــا کیفیــت خــوب عالقهمنــد بــوده ،بــه
توانمندســازی جامعــۀ محلــی متعهــد هســتند.
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مالحظــهای بــه جوامــع محلــی ،همچنیــن جوامــع در ســطح گســتردهتر کمــک
میکنــد تــا بــه اولویتهــای توســعهای خــود بپردازنــد» (.)UNGC, 2010: 1
برخــی از اصــول کلیــدی ایــن اســت کــه ســرمایهگذاری اجتماعــی مســئوالنه باید
هدفمنــد ،پاســخگو ،احترامآمیــز و اخالقی باشــد ( ،IFC .)UNGC, 2010ســرمایهگذاری
اجتماعــی راهبــردی را اینگونــه تعریــف میکنــد« :اقدامــات داوطلبانۀ شــرکتها برای
کمــک بــه جوامــع در حوزههــای عملیاتــی خودشــان و پرداختــن بــه اولویتهــای
توســعهای آنهــا و اســتفاده از فرصتهــای ایجادشــده توســط ســرمایهگذاری خصوصی
بــه روشهایــی کــه پایــدار و حمایتکننــده اهــداف تجــاری باشــند» (.)IFC, 2010: i
 IFCبــر ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه ســرمایهگذاری اجتماعــی بایــد راهبردی ،همســو،
چندجانبــه ،پایــدار و قابــل اندازهگیــری باشــد .در حالــت ایــدهآل ،هنگامــی کــهایــن
تالشهــا ،ســرمایهگذاری راهبــردی اجتماعــی نامیــده میشــود ،بایــد بــا نیازهــای
جامعــه محلــی تطبیــق داده شــود و در عیــن حــال مطابــق بــا اقدامــات یــا راهبــردی
تجــاری شــرکت باشــد ( IFC, 2010؛.)Fossgard- Moser, 2005
دالیــل مختلفــی وجــود دارد کــه چــرا شــرکتها در ســرمایهگذاری اجتماعــی
مشــارکت میکننــد؛ از جملــه :بهبــود شــهرت شــرکت ()Hedin & Ranängen, 2017؛
حفــظ روابــط خــوب بــا جوامــع مجــاور ،یعنــی اخــذ مجــوز اجتماعــی بــرای فعالیــت
( )Jijelava & Vanclay, 2017, 2018و اداره تجارت به شــیوهای پایدار از نظر محیطزیســتی
و اجتماعــی ( .)IFC, 2010بســیاری از شــرکتها ،بهویــژه آنهایــی کــه در معــرض خطر و
بــه وجــود آمــدن مشــکالت بــا جوامــع میزبــان قــرار میگیرنــد ،بــا انجــام فعالیتهای
ســرمایهگذاری اجتماعــی به دنبــال رفع تنــش هســتند (Esteves et al, 2017; Pasaribu et
 .)al, 2020گاهــی ایــن ضــرورت ایجــاد میشــود کــه وامدهنــدگان پروژه ،ســرمایهگذاری
اجتماعــی را انجام دهند (.)Vanclay & Hanna, 2019
فعالیتهــای ســرمایهگذاری اجتماعــی از نظــر محتــوا و نحــوه اجــرا متفــاوت
هســتند ( .)IFC, 2010فعالیــت شــرکتها میتوانــد پیشکنشــی یــا واکنشــی باشــد.
آنهــا ممکــن اســت در آمــوزش ،افزایــش ظرفیت ،توســعۀ روســتایی ،توســعۀ فرهنگی
و غیــره ســرمایهگذاری کننــد ( .)IFC, 2010برخــی از شــرکتها ،فعالیتهــای مرتبــط
بــا ســرمایهگذاری اجتماعیشــان را خودشــان انجــام میدهنــد ،در حالــی کــه برخــی
دیگــر ایــن کار را بــه ســازمانهای بیرونــی و اغلــب ســازمانهای غیــر دولتــی واگــذار
میکننــد .نحــوۀ انجــام ســرمایهگذاری اجتماعــی توســط یــک شــرکت بــه زمینــه
اجتماعــی ،نقــاط قــوت و نیازهــای جامعــه ،ماهیــت فعالیتهــای شــرکت و تواناییاش
بــرای همــکاری بــا ذینفعــان پــروژه بســتگی دارد (.)Esteves, 2009 & Vanclay
در کاربــرد معانــی «ســرمایهگذاری اجتماعــی»« ،ســرمایهگذاری جامعــه محلــی» و
«توســعه جامعــه» ،ابهاماتــی وجــود دارد .بــه عنــوان مثــال  IFCدر ســال  2000بــرای
ب
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چارچوبی برای کمک به توسعۀ برنامههای سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی

ســه چارچــوب وجــود دارد کــه بــه طــور خــاص در درک پویایــی یــک جامعــه مفیــد
اســت و میتوانــد در جهــت شــکلگیری یــک راهبــرد بــرای توســعه جامعــه محلــی
اســتفاده شــود :رویکــرد معیشــت پایــدار ،توســعه جامعــه محلــی مبتنــی بــر دارایــی
و چارچوب اجتماعی برای پروژهها.
رویکــرد معیشــت پایــدار ( )SLAکــه در ســال  1990بــه وجــود آمــد و بــر مفهــوم
توســعه پایــدار اســتوار بــود ( ،)Scoones, 1998, 2009; Carney, 2002یــک ابــزار عملیاتــی
بــرای کمــک بــه همــکاری توســعهای ،بهویــژه کاهــش فقــر بــود و بــرای مدتــی
دپارتمــان بریتانیایــی توســعه بینالمللی از آن حمایــت کــرد (.)Smyth, Vanclay & 2017
[ایــن رویکــرد] اســتدالل میکنــد کــه درک مفهــوم فقــر میبایســت گســتردهتر
شــود و معیشــت و ســامت را مهمتــر از «ســطح درآمــد» یــا «اســتاندارد زندگــی» مورد
توجــه قــرار میدهــد .آگاهــی بیشــتر از داراییهــای متنــوع در یــک جامعــه منجــر
بــه تفکــر دربــاره «ســرمایه» بــا ابعــاد چندگانــه ،از جملــه ابعــاد اجتماعــی ،طبیعــی،
مالــی ،فیزیکــی و انســانی شــد ( .)Gutierrez- Montes et al, 2009تجزیــه و تحلیــل اینکــه
چگونــه مــردم اســتراتژیهای معیشــتی خــود را بــا اســتفاده از ایــن داراییهــا در

راهبردهای سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی در کمک به توسعۀ جامعۀ محلی

انــواع فعالیتهــای تقریبـاً مشــابه« ،توســعه جامعــه» را بــه کار بــرد؛ امــا در ســال 2012
از عبــارت «ســرمایهگذاری اجتماعــی» اســتفاده کــرد )2012( ICMM .بــا اســتناد بــه
دســتورالعملهای  ،IFCاز «توســعه جامعــه» در کتــاب راهنمــای خــود اســتفاده کــرد.
مــا «ســرمایهگذاری اجتماعــی» و «ســرمایهگذاری جامعــهای» را متــرادف میدانیــم.
برخــی از محققــان ،ظهــور «توســعه جامعــه» را بــا کار در زمینــه کاهــش فقــر و توســعه
مســکن در روســتاهای آمریکا در دهه  1950مرتبط میدانند (.)Phillips & Pittman, 2009
امــروزه گفتمــان «توســعه جامعــه» گســتردهتر اســت و بــه بهبــود همــه جنبههای
چندگانــه رفــاه جامعــه مربــوط میشــود .توســعه جامعــه محلــی دربــاره افرادی اســت
کــه بــرای شناســایی و بیــان نیازهــای خــود ،حــل مشــکالت مشــترک و تأثیرگــذاری
بــر تصمیمهایــی کــه بــر زندگــی آنهــا مؤثــر هســتند ،گــرد هــم میآینــد .یــک اقــدام
جمعــی ،ذات ـاً بــر ایجــاد ســرمایه اجتماعــی و بهبــود کیفیــت زندگــی داللــت دارد
( .)Frank & Smith, 1999; Phillips & Pittman, 2009; Robinson & Green, 2011بســیاری از
کنشــگران و آنهایــی کــه نقشــی در اجتمــاع دارنــد ،از جملــه دولتهــا ،ســازمانهای
غیــر دولتــی ،مجریــان و پیمــانکاران و نیــز انجمنهــای حرفـهای ،همگــی در توســعه
جامعــه محلــی ســهیم هســتند .در ایــن مقالــه ،بــه طــرح ایــن موضــوع خواهیــم
پرداخــت کــه در اقدامــات ســرمایهگذاری اجتماعــی شــرکتی پروژههــای بــزرگ،
میبایســت توجــه بیشــتری بــه توســعه جامعــه محلــی شــود.
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زمینههــای سیاســی ،نهــادی و محیطزیســتی مدیریــت میکننــد ،قلــب رویکــرد
معیشــت پایــدار ( )7اســت .بــا وجــود انتقادهــای متعــدد ،رویکــرد معیشــت پایــدار در
ایجــاد دگرگونــی در فعالیتهــای توســعهای و دگرگونــی از اقدامــات و راهحلهــای
مبتنــی بــر نیــاز و منبعمحــور بــه یــک تمرکــز ویــژه بــر مــردم و توانایــی آنهــا بــرای
آغــاز و تــداوم تغییرات مثبت ،نقش بســیار مهمــی داشــت (.)Brocklesby & Fisher, 2003
توســعه جامعــه محلــی مبتنــی بــر دارایــی ( )8()ABCDبیشــتر بــه دنبــال ایجــاد
ظرفیتهـ�ای جامعـ�ه محلـ�ی اسـ�ت تـ�ا تمرکـ�ز بـ�ر مشـ�کالت آن( (�McKnight & Kretz
 INRC, 2016؛ McKnight, 2013؛ Mathie & Cunningham, 2003؛.)mann, 1993a, 1993b 2005
 ABCDداراییهــای مختلــف در یــک جامعــه ،از جملــه آنهایــی را کــه مربــوط بــه
اشــخاص ،انجمنها و مؤسســات میشــوند ،بــه دقت شــرح میدهــد (;McKnight, 2013
 .)INRC, 2016داراییهــای مختلــف بــا یکدیگــر پیونــد متقابــل دارنــد و هرچــه
داراییهــا و ظرفیتهــای مــردم و جوامــع بیشــتر باشــد ،آســیبپذیری آنهــا
کمتــر اســت .بنابرایــن ایجــاد ارتبــاط بیــن اعضــای جامعــه و نیــز ایجــاد ســرمایه
اجتماعــی ،یــک ضــرورت اســت (& Kretzmann & McKnight, 1993a, 1993b, 2005; Mathie
 .)Cunningham, 2003; McKnight, 2013; INRC, 2016از رویکرد  ABCDبه دلیل مشــخص
نبــودن ،دشــواری اجــرای آن در عمــل و ذهنــی بــودن تعریفــش از داراییهــای جامعه،
انتقاد شــد (.)Smyth & Vanclay, 2017
بــرای رفــع نواقــص در رویکردهــای  SLAو  ،ABCDواالنســی و اســمیت ،چارچوب
اجتماعــی پروژههــا را پیشــنهاد کردنــد ( )Vanclay & Smyth, 2017کــه شــامل هشــت
موضــوع کلیــدی اجتماعــی اســت کــه بــه رفــاه مــردم کمــک میکنــد:
 ظرفیتها ،تواناییها و آزادیهای افراد برای رسیدن به اهداف خود حمایتهای جامعهای /اجتماعی و زمینۀ سیاسی فرهنگ و دین داراییها و فعالیتهای معیشتی زیرساختها و خدمات ساختارهای مسکن و مشاغل محیط زندگی زمین و منابع طبیعیمنظــور از چارچــوب اجتماعــی پروژههــا ایــن اســت کــه تمــام موضوعــات کلیــدی
مربــوط بــه توســعه جامعــه محلــی و اتــا در پروژههــا در نظــر گرفتــه شــود .قــرار بــوده
اســت کــه اســتفاده از ایــن چارچــوب بــرای متخصصــان و مــردم عامــی آســان باشــد.
مزیــت ایــن چارچــوب ایــن اســت کــه بــه راحتــی در زمینــه اتــا اعمــال میشــود،
زیــرا از زبانــی مشــابه آن اســتفاده میکنــد.
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همانطــور کــه در بــاال بحــث شــد ،ســرمایهگذاری اجتماعــی و اتــا ،مفاهیمــی متقابــل
هســتند .آنهــا در ارزشهــای اساســی مشــترک هســتند و دربــاره ایجــاد ظرفیــت و
توانمندســازی جامعــه ،موضــع مشــترکی دارنــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل روابــط متقابل
بین آنها و کشــف پتانســیل ارزیابی تأثیرات اجتماعی برای مشــارکت در ســرمایهگذاری
اجتماعــی ،در شــکل  1فرایندهــای مربــوط بــه آنهــا را بــا اســتفاده از نظرهــای ونکلــی و
همکارانــش ( )2015دربــاره فرآینــد ( SIAارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی) و ( IFCشــرکت
مالی بینالمللی) درباره فرایند سرمایهگذاری اجتماعی ترسیم میکنیم.
اتــا و فرآیندهــای ســرمایهگذاری اجتماعــی هــر دو بــا ترســیم نیمرخــی از جامعــه
و یــک بررســی اولیــه اجتماعــی آغــاز میشــود .ایــن کار بــرای درک منطقـهای کــه
پــروژه در آن اجــرا میشــود ،تعییــن منطقــه نفــوذ پــروژه و در نظــر گرفتــن دامنــۀ
فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی انجــام میشــود .ســپس فرآینــد ارزیابــی تأثیــرات
اجتماعــی بــا شناســایی و شــرح تأثیــرات احتمالــی پــروژه دنبــال میشــود .از آنجــا
کــه اتــا ذاتـاً مشــارکتی اســت ( ،)Vanclay, 2003; Vanclay et al, 2015نیازمنــد تجزیــه و
تحلیــل ذینفعــان و مشــارکت جامعــه اســت ( .)IFC, 2012; EBRD, 2014هنگامــی کــه
تأثیــرات بالقــوه پــروژه و اقدامــات افزایشــی و کاهشــی آن مشــخص شــد و بــا افــراد
جامعــه مــورد نظــر و ســایر ذینفعــان بــه بحــث گذاشــته شــد و بــه اجــرا درآمــد،
فرآیندهــای نظــارت و گــزارش نیــز بایــد برایــش ایجــاد شــود.
پــس از ترســیم نیمــرخ جامعــه و طــی مراحــل پیمایشهــای اولیــه اجتماعــی،
فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی نیازمنــد تجزیــه و تحلیــل برنامههای توســعۀ دولتی
مربوطــه اســت تــا ضمــن زمینهســازی بــرای ســرمایهگذاری اجتماعــی شــرکتها،
آنهــا را موثرتــر ســازد .بدیهــی اســت کــه بســیاری از اســناد ،مشــابه اســنادی هســتند
کــه بــه عنــوان بخشــی از پیمایــش اولیــه اجتماعــی گــردآوری و تجزیــه و تحلیــل
شــدهاند .بــا ایــن حــال تجزیــه و تحلیــل برنامههــای توســعهای ،بخــش متمایــزی
از فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی اســت کــه ارزش جداگان ـهای دارد .پــس از آن،
مشــورت بــا جوامــع تحتتأثیــر و /یــا نیازســنجی جامعــه محلــی بایــد انجــام شــود.
ســرمایهگذاری اجتماعــی یــک فراینــد مشــارکتی اســت کــه مســتلزم مشــارکت
ذینفعــان اســت؛ زیــرا ایــن جوامــع هســتند کــه از نقــاط قــوت خــود ،زمینههــای بهبــود
و بــه طــور بالقــوه اقدامــات خاصــی کــه بایــد اجــرا شــوند ،آگاه هســتند ،نــه اشــخاص ثالــث
( .)Vanclay & Imperiale, 2016bبــه دنبــال آن ،فرآینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی با تجزیه و
تحلیــل نقــاط قــوت ،ضعــف ،فرصتهــا و تهدیدهــای جامعــه و همچنین شــرح گزینههای
بالقــوه بــرای ســرمایهگذاری اجتماعــی ادامــه مییابــد .پــس از آن بایــد مناطــق قابل تمرکز
بــرای ســرمایهگذاری تعییــن شــود و برنامــه اجرایــی خاصــی نیــز باید تدویــن گردد.
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شکل  -1فرآیندهای ارزیابی تأثیرات و سرمایهگذاری اجتماعی
منبع :اقتباس نویسندگان از ونکلی و دیگران ( )2015و )2010( IFC

روششناسی

بــه منظــور طــرح و بررســی پتانســیل ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در جهــت کمــک
بــه توســعه جامعــه محلــی ،از پــروژه نــورد اســتریم  2بــه عنــوان مثالــی گویا اســتفاده
کردیــم .پــروژه نــورد اســتریم  ،2تکــرار پــروژۀ خــط لولــه انتقــال گاز از روســیه بــه
آلمــان اســت کــه در زمــان نــگارش ایــن مقالــه ،پــروژهای برجســته بــا هــدف افزایــش
ارائــه گاز طبیعــی روســیه بــه اروپــا بــود .بــا توجــه بــه هــدف ایــن مقالــه ،مــا بــر
فعالیتهــای اتــا و ســرمایهگذاری اجتماعــی مرتبــط بــا بخــش امــاک و اراضــی
پــروژه در شــمال غربــی روســیه تمرکــز میکنیــم .مــا مســتندات ارزیابــی تأثیــرات
اجتماعــی پــروژه و اســناد ســرمایهگذاری اولیــه جامعــه را تجزیــه و تحلیــل کردیــم.
در ادامــه ،مراحــل اصلــی فراینــد ســرمایهگذاری در شــرکت را طبــق اســناد مربوطــه
تجزیــه و تحلیــل میکنیــم و بــه بررســی نحــوۀ انجــام آنهــا و /یــا بهرهمنــدی بیشــتر
آنها از فرآیند اتا خواهیم پرداخت.
ســند اتــا در ســال  2017-2016بــا اســتفاده از اطالعــات گــردآوری شــده از
تعــدادی از منابــع ،از جملــه از بخشهــای مربــوط بــه ســرویس آمــار روســیه ،ادارات
محلــی و منطقـهای ،مؤسســات آموزشــی و بهداشــتی ،مشــاغل محلــی ،ســازمانهای
مرتبــط بــا شــکار ،جنــگلداری و شــیالت و غیــره تدویــن شــد .جلســات دیــدار بــا
ذینفعــان محلــی بــرای جمـعآوری دادههــای اولیــه و حصــول اطمینــان از صحت هر
داده ثانویــه قابــل اســتفاده برگــزار شــد .بــرای آمادهســازی پیشنویــس اتــا ،اعضــای

تیــم ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی از جملــه نویســنده اصلــی ایــن مقالــه ،ســه بازدیــد
از محــل پــروژه انجــام دادنــد.
چارچــوب ســرمایهگذاری جامعــه ،گام اولیــه در فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی
شــرکت بــود کــه مبتنــی بــر اطالعــات و مطالــب جمعآوریشــده طــی مراحــل
آمادهســازی اتــا بــود .بــه عنــوان بخشــی از اجــرا در چارچــوب ســرمایهگذاری جامعــه،
هیــچ گــردآوری داده یــا مشــورت دیگــری بــا جوامــع تحتتأثیــر انجــام نشــد .بــا ایــن
حــال انتظــار میرفــت کــه در آینــده،ایــن کار انجــام شــود .توجــه داشــته باشــیم کــه
نویســندۀ اصلــی ایــن مقالــه کــه یــک تبعــه روســیه بــود و بــرای مشــاوران روســی
شــرکت «محیطزیســت برانــان »1کار میکــرد ،بــا همــکاری شــرکت مشــاوره ERM
مســتقر در انگلســتان ،اتــا را بــرای پــروژه نورد اســتریم  2در روســیه انجام داد .شــرکت
محیطزیســت برانــان ،چارچــوب ســرمایهگذاری اجتماعــی را بــرای ایــن پــروژه و بــا
همــکاری «گــروه بینــش جامعــه» تنظیــم کــرد .ایــن مقالــه نیــز بخشــی از یــک تعمق
و واکاوی حرفـهای شــخصی اســت.
پــروژه نــورد اســتریم  ،2یــک سیســتم خــط لولــه در سراســر دریــای بالتیــک اســت کــه
گاز طبیعــی را از روســیه بــه بــازار گاز اتحادیــه اروپــا میرســاند .در واقــع نــورد اســتریم
 ،2یــک نســخه تکــراری از پــروژه اولیــه اســت کــه در ســال  2011بــه پایــان رســید .هــر
دو نــورد اســتریم  1و  ،2خــط لولــه دوقلــو زیــر دریــا هســتند کــه تکمیــل نــورد اســتریم
 ،2ظرفیــت را از  55میلیــارد مترمکعــب گاز در ســال بــه  110میلیــارد مترمکعــب نــورد
اســتریم  2افزایــش خواهــد داد ( .)2017aخــط لولــه نــورد اســتریم  2بــا طــول بیــش از
 1200کیلومتــر از ســواحل روســیه و از طریــق دریــای بالتیــک حرکــت میکنــد و در
نزدیکــی گرایفســوالد 2در آلمــان بــه زمیــن (خشــکی) میرســد .مســیر ایــن خــط لوله
از آبهــای ســرزمینی روســیه ،فنالند ،ســوئد ،دانمــارک و آلمــان ( )2019aعبور میکند.
در اوایــل ســال  ،2020انتظــار میرفــت کــه ساختوســاز تــا پایــان ســال  2020بــه
پایان برسد و عمر مفید آن حداقل پنجاه سال باشد.
نــورد اســتریم  2بــه سیســتمهای خــط لولــه موجــود در روســیه و آلمــان متصــل
میشــود .پــروژهای کــه بــرای ایــن مقالــه در نظــر گرفتــه شــده ،بخشــی از پــروژه
بزرگتــر اســت و فقــط شــامل بخــش روســی پــروژه نــورد اســتریم  2اســت .بخــش
روســیه شــامل یــک بخــش خشــکی بــه طــول تقریبــی  4کیلومتــر ،یــک قســمت
دریایــی تقریبـاً  114کیلومتــری (از خــط ســاحلی تــا مــرز منطقــه ویــژه اقتصــادی
1- Branan Environment
2- Greifswald
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فنالنــد) و منطق ـهای بــرای پیگرانــی( 1محلــی بــرای لــوازم تمیــزکاری خطــوط و
نگهداشــت لولــه) اســت.
بخــش خشــکی ایــن پــروژه در کنــار خلیــج فنالنــد در منطق ـهای از روســیه در
نزدیکــی مــرز بــا اســتونی قــرار دارد .منطقــه اطــراف آن روســتایی اســت و شــامل
جنگلهــا ،زمینهــای کشــاورزی و جوامــع کوچــک اســت .جمعیــت بــه صــورت
فصلــی و متغیــر اســت ،زیــرا بیشــتر مســکنهای محلــی بــرای اســتفاده آخــر هفتــه یا
تعطیــات در نظــر گرفتــه شــدهاند .نزدیکتریــن ســاختمان مســکونی در جامعـهای
نزدیــک محــل تأسیســات ،کمتــر از  500متــر بــا تأسیســات خشــکی پــروژه فاصلــه
دارد ( .)2019cبخشــی از زمیــن مــورد نیــاز بــرای بخــش خشــکی در داخــل نــورد
اســتریم  ،2منطقــه حفاظتشــده کارگالســکی اســت (Kurgalsky Nature Reserve
. )Nord Stream 2, 2017b
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در ایــن قســمت ،توســعۀ چارچــوب ســرمایهگذاری اجتماعــی بــرای بخــش پــروژۀ نورد
اســتریم  2را بررســی میکنیــم و رابطــۀ آن را بــا فرآینــد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی
کــه قب ـ ً
ا انجــام شــده اســت ،لحــاظ خواهیــم کــرد .ایــن بررســی عــاوه بــر برخــی
جنبههــای کلــی ،عناصــر کلیــدی فرایند ســرمایهگذاری اجتماعــی را در نظــر میگیرد؛
یعنــی ترســیم نیمــرخ جامعه و پیمایــش پایهای اجتماعــی ،تجزیه و تحلیــل برنامههای
توســعهای مســئوالن امــر ،ارزیابــی نقــاط قــوت ،نیازهــا و فرصتهــای توســعه جامعــه
محلــی و مشــارکت ذینفعــان .هرچنــدایــن بخــش بــر پــروژه نورد اســتریم  2بــه عنوان
یــک مثــال گویــا تمرکــز دارد ،در عیــن حــال شــامل بحثهــای کلــی دربــاره ارزیابــی
تأثیر اجتماعی و فرایند سرمایهگذاری اجتماعی است.
ترسیم نیمرخ جامعه و پیمایش اجتماعی اولیه

توســعه جامعــه محلــی و همچنیــن ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی بایــد بــر اســاس دانــش
و دادههــای محلــی باشــد ( .)IFC, 2010در انجــام فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی،
نخســتین مــورد ،ترســیم ویژگیهــای منطقــه و تعییــن دامنــه فرایند ســرمایهگذاری
اجتماعــی اســت .بنابرایــن اولیــن وظیفــه ،درک منطقــه مــورد نظــر و شناســایی آن
دســته از جوامعــی اســت کــه در محــدوده عملیاتــی پــروژه قــرار دارنــد و یــا حتــی
آنهایی که در این محدوده قرار ندارند.
فرآینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی بــرای پــروژه ،همانگونــه کــه در ارزیابــی
تأثیــر اجتماعــی نــورد اســتریم  )2017b( 2مشــخص شــده بــود ،بــر منطقــه مــورد
نفــوذ پــروژه متمرکــز شــده اســت .در مجمــوع هجــده جامعــه بــه عنــوان جوامــع
)1- Pigging (Pipeline Inspection Gauge

راهبردهای سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی در کمک به توسعۀ جامعۀ محلی

تأثیرپذیرنــده از پــروژه ،شناســایی شــدند .پنــج اجتمــاع در نزدیکــی محــل پــروژه
قــرار داشــتند ،از جملــه ســه منطقــه کــه ممکــن بــود تحــت تأثیــر ساختوســاز
قــرار گیرنــد .جامعههــای دیگــر کــه آســیبپذیری بالقــوه بــرای آنهــا دیــده شــد ،در
امتــداد دو مســیر دسترســی بــرای انتقال مصالح ســاختمانی و تجهیزات از بندراوســت
لــوگا قــرار گرفتهانــد و شــامل هفــت روســتا هســتند کــه شــهرک روســتایی کــوزم
کینســکو و همچنیــن روســتاهای و شــهرکهای روســتایی اوزلوزکــو و بلشــلوتزکو از
آن جملــه هســتند .بخــش عمــده جوامــع تحــت تأثیــر پــروژه ،بــه اســتثنای دو مرکــز
اداری کــه ممکــن اســت تحــت تأثیــر امــور مربــوط بــه حملونقــل و عبــور و مــرور
پــروژه قــرار گیرنــد ،جامعههــای کوچکــی هســتند ،شــامل  Bol’shoe Kuzemkinoبــا
چیــزی حــدود  1000ســاکن و  Ust’Lugaبــا  2500جمعیــت ســاکن.
در واقــع ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی هــر جامعــه آســیبدیده ،مســائل کلیــدی آن،
از جملــه مســائل جمعیتــی ،اقتصــاد و بــازار کار ،مالکیــت زمیــن و کاربــری زمیــن،
زیرســاختها و خدمــات اجتماعــی ،گردشــگری و تفریــح ،ترافیــک و غیــره را توصیــف
کــرد .ایــن اطالعــات بــا اســتفاده از منابع مختلف گردآوری شــده اســت .ارزیابــی تأثیر
اجتماعی،گروههــای آســیبپذیر را نیــز شناســایی کــرد .از ســویی دیگــر ،مشــخصات
جامعــه و پیمایــش اقتصــادی و اجتماعــی ،زمینــه خوبــی بــرای فرایند ســرمایهگذاری
اجتماعــی شــرکت فراهــم کــرد .ایــن نظرســنجی بــا ارائــه اطالعــات کافــی ،فرآینــد
بالقــوه ســرمایهگذاری اجتماعــی را بــه پــروژه و تأثیــرات آن مرتبــط کرد و بــر جوامعی
متمرکــز شــد کــه بــه طــور بالقــوه تحــت تأثیــر قــرار خواهنــد گرفــت.
فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی کــه مبتنــی بــر ارزیابــی تأثیــر اجتماعی نباشــد،
احتمــاالً فرآینــدی ناکافــی اســت .بــه عنــوان مثــال ،برخــی از جوامعــی کــه تأثیــرات
منفــی یــک پــروژه را تجربــه میکنند ،ممکن اســت عمدا ً یا ســهوا ً از فهرســت جوامعی
کــه قــرار اســت از مزایــای پــروژه برخــوردار شــوند ،حــذف گردنــد (.)Vanclay, 2017a
برعکــس ،پــروژه «نــورد اســتریم  ،»2نمونــه خوبــی از یــک رویکرد مناســب بــرای ادغام
اتــا و ســرمایهگذاری اجتماعــی بــود .بــه طــور بالقــوه ،اگــر فراینــد ســرمایهگذاری
اجتماعــی بــرای نــورد اســتریم  2بــر اســاس اتــا نبــود ،ممکــن بــود فقط بــر مکانهای
اداری شــهرک روســتایی کوزمکینســکو کــه در آن امکانــات پــروژه نــورد اســتریم 2
واقــع شــده بــود ،متمرکــز باشــد .بــا ایــن حــال چندیــن جامعــه در امتــداد جادههــای
دسترســی بــه پــروژه وجــود دارد کــه بــه طــور بالقــوه تحــت تأثیــر عبــور پــروژه قــرار
خواهنــد گرفــت ،بهویــژه در هنــگام ســاخت .از آنجــا کــهاینهــا در فاصله قابــل توجهی
از محــل پــروژه قــرار دارنــد ،تأثیــرات آنهــا بالفاصلــه مشــهود نخواهــد بــود .بــدون
یــک ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی ،ممکــن اســت ایــن جوامــع در فراینــد ســرمایهگذاری
اجتماعــی شــرکت گنجانــده نشــده باشــند.
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هرچنــد اتــا قــادر اســت اطالعــات نیمــرخ جامعــه را بــرای فرآیند ســرمایهگذاری
اجتماعــی فراهــم آورد ،مــواردی وجــود دارد کــه بــرای تجزیــه و تحلیــل اتــا و در کل
فرآیندهــای ســرمایهگذاری اجتماعــی ،شــایان ذکــر اســت .اتــا و ســرمایهگذاری
اجتماعــی ،کانونهــای متفاوتــی دارنــد .هــدف اصلــی ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی،
شناســایی تأثیــرات پــروژه بــه منظــور اجتنــاب از آنهــا و یا مدیریــت آنهاســت .بنابراین
پژوهــش و نظرســنجی اجتماعــی اولیــه بــه عنــوان بخشــی از اتــا گرایــش دارد فقــط
بــر موضوعاتــی تمرکــز کنــد کــه بــه تأثیــرات احتمالــی مربــوط میشــود .برخــی
دیگــر از اطالعــات نیــز بــرای ایــن در نظرســنجی اولیــه گنجانــده شــده اســت تــا یــک
نمــای کلــی از منطقــه پــروژه ارائــه شــود .بــا ایــن حــال حتــی اگــر اطالعــات دیگــری
جم ـعآوری شــود ،در مــواد الزم بــرای ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی بــه طــور کامــل از
آنهــا نــام بــرده نشــده اســت .بــه عنــوان مثــال در مــواد ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی برای
نــورد اســتریم  ،2اطالعــات مربــوط بــه دسترســی بــه خدمــات عمومــی در جوامــع
تحــت تأثیــر بــه طــور مختصــر توصیــف شــده اســت ،زیــرا ایــن پــروژه بــر ایــن مــورد،
تأثیــر چندانــی نمیگــذارد ،حتــی اگــر آن مــورد بعــد کلیــدی رفــاه جامعــه باشــد.
برعکــس ،در مــواد اصلــی ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی ،اطالعــات مفصلی دربــاره ترافیک
آمــده اســت ،زیــرا تأثیــرات ترافیکــی ،نگرانــی اصلــی پــروژه بــود .در گــردآوری دادهها
بــه عنــوان بخشــی از فرآینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی بایــد اطالعــات مربــوط بــه
همــه جنبههــای کلیــدی رفــاه جامعــه گنجانــده شــود .بدیهــی اســت کــه اتــا بایــد
اطالعاتــی را کــه بــه طــور معمــول گــردآوری میشــود ،مــورد تجدیدنظــر قــرار دهد تا
بتوانــد پتانســیل خــود بــرای مشــارکت در ســرمایهگذاری اجتماعــی را محقــق ســازد.
همیــن امــر ،ایــن مســئله را مطــرح میکنــد کــه چارچوبهــای ارزیابــی تأثیــر
اجتماعــی و ســرمایهگذاری اجتماعــی نیــاز بــه تعدیــل دارد .هرچنــد ارزیابــی تأثیــر
اجتماعــی ،مفهومــی اســت کــه بــه خوبــی جــا افتــاده ،روشهــای اجــرای آن اغلــب
غیــر اختصاصــی اســت .بــر اســاس اصــول بینالمللــی بــرای ارزیابــی تأثیــر اجتماعی،
«همــه مســائلی کــه بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر مــردم تأثیــر میگذارنــد،
مربــوط بــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی هســتند» (.)Vanclay, 2003: 8
بــا ایــن حــال نــکات کلیــدی خاصــی وجــود دارد کــه همیشــه بایــد در نظــر گرفته
شــوند ،زیــرا تقریب ـاً بــا هــر پــروژهای مرتبــط هســتند و یــا از آنرو کــه میتواننــد
ریســک قابــل توجهــی داشــته باشــند .بــه عنــوان مثــال در  ،IFCایــن الــزام وجــود
دارد کــه همیشــه بــه مســائلی ماننــد جنســیت ،مســائل و مشــکالت مربــوط بــه کار،
بهداشــت و ایمنــی جامعــه ،تملــک زمیــن و اســکان مجــدد ،مــردم بومــی و میــراث
فرهنگــی توجــه شــود ( .)IFC, 2012هرچنــد شــیوۀ ســرمایهگذاری اجتماعــی نیــاز
بــه یــک دیــدگاه جامــع نســبت بــه یــک جامعــه دارد ،داشــتن یــک چارچــوب مفیــد

تجزیه و تحلیل طرحهای توسعهای موجود

فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی تنهــا زمانــی مؤثــر اســت که بــا طرحهای توســعهای
موجــود بــرای منطقــه مــورد نظــر پــروژه ،هماهنــگ باشــد .بنابرایــن یکــی دیگــر از
مؤلفههــای کلیــدی ســرمایهگذاری اجتماعــی ،تجزیــه و تحلیــل برنامههــای
توســعهای ادارات محلــی و آژانسهــای توســعه اســت .آگاهــی از محتــوای ایــن
برنامههــا میتوانــد زمینــه همــکاری بیــن یــک شــرکت و ذینفعــان پــروژه را فراهــم
آورد .اهمیــت همــکاری از آنروســت کــه اطمینــان حاصــل شــود کــه شــرکت تنهــا
یــک مشــارکتکننده در فراینــد توســعه اســت و از وابســتگی جامعــه بــه شــرکت
جلوگیری شود (.)IFC, 2010
در پــروژه نــورد اســتریم  ،2اســناد مختلف برنامهریــزی منطقـهای ،از جمله مفهوم
توســعۀ اجتماعــی  -اقتصــادی بــرای منطقــه ،طــرح برنامهریــزی فضایــی  -مکانــی و

راهبردهای سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی در کمک به توسعۀ جامعۀ محلی

همچــون چارچــوب اجتماعــی پروژههــا ( ،)Smyth & Vanclay, 2017بــرای کمــک بــه
اجــرای آن مفیــد اســت .اســتفاده از چارچوبــی ماننــد ایــن ،تضمیــن میکنــد کــه
همــه جنبههــای کلیــدی رفــاه جامعــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه و مــوارد مهــم از قلم
نیفتــد .علیرغــم مفیــد بــودن چارچوبهــا ،اولویتهــای ســرمایهگذاری اجتماعــی
بایــد بیشــتر توســط خــود مــردم محلــی تعییــن شــود ،نــهاینکــه از ســوی ایدههــای
از پیــش موجــود تحمیــل شــود یــا یــک چارچــوب تحلیلــی از پیــش تعیینشــده
اعمــال گــردد.
فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی مســتلزم تقویــت و تجزیــه و تحلیــل مؤثر اســت.
دانســتن ایــن موضــوع کــه گاهــی اوقــات جوامــع میتواننــد گرفتــار پروژههــای
دلخواه (شــخصی) شــوند ،مهم اســت ( Vanclay & Esteves, 2009؛ )Esteves, 2008و شــاید
الزم باشــد موضوعــات کلیــدی شــایان ذکــر دیگری یــادآوری شــود .بــرای اطمینان از
غافــل نشــدن از مســائل مهــم ،عاقالنهتــر آن اســت کــه کار بــا طیــف گســتردهای آغاز
گــردد ،دربــاره هــر پــروژه مربــوط بــه ســرمایهگذاری اجتماعــی احتمالــی بحث شــده،
ســپس بــرای ارزیابــی دقیــق ،یــک چکلیســت (ســیاهه وارســی) کوتــاه تهیــه شــود.
اســناد ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی بــرای پــروژه نــورد اســتریم  2مطابــق بــا الزامــات
 IFCتهیــه شــده اســت .بــا ایــن حــال چارچــوب  IFCدر درجــه اول بــر تأثیــرات تمرکز
دارد و یــک رویکــرد جامــع بــرای رفــاه جامعــه بــه عنــوان بخــش الزامــی در فراینــد
ســرمایهگذاری اجتماعــی ارائــه نمیدهــد .بنابرایــن هرچنــد نتایــج ارائهشــده ارزیابــی
تأثیــر اجتماعــی از پژوهــش اجتماعــی اولیــه بــرای مرحلــه نخســت ســرمایهگذاری
اجتماعــی کافــی بــود ،بــرای اطمینــان از فرآینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی ،رویکــرد
دیگــری اتخــاذ شــد.
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ســایر برنامههــای توســعهای شــهرداری و همچنیــن سیســتم مدیریتــی منطقــه مورد
ارزیابــی قــرار گرفتنــد .از طریــق ایــن اســناد ،پروژههــای توســعهای مختلــف مرتبــط
بــا جامعههــای تأثیرپذیرنــده از پــروژه و مرکــز اداره و سیســتم مدیریتــی منطقــه
(محلــه) کینگیســپ 1شناســایی شــد .پروژههــای در نظــر گرفتهشــده در کینگیســپ
بــه تســهیالت مــورد اســتفاده در کل منطقــه ،از جملــه مراقبتهای بهداشــتی ،ورزش
و فعالیتهــای فرهنگــی مربــوط میشــود .در ضمــن تجزیــه و تحلیــل طــرح جامــع
کوزمکینســکو و ســایر اســناد برنامهریــزی نیــز بــه عنــوان بخشــی از فراینــد اتــا انجــام
شــد .بــا ایــن حــال در فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی ،تجزیــه و تحلیــل بســیار
دقیقتــری در ارتبــاط بــا اینکــه پــروژه بایــد چگونــه بــه اجــرا در آیــد تــا رفــاه جامعــه
را افزایــش دهــد ،انجــام شــد.
ارزیابی نقاط قوت ،نیازها و فرصتهای توسعه جامعه محلی
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گام بعــدی فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی نــورد اســتریم  ،2ارزیابــی نقــاط قــوت،
نیازهــا و فرصتهــای توســعهای جامعــه بــود .همانطــور کــه پیشــتر توضیح داده شــد،
فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی شــرکت شــامل یــک پژوهــش نظرســنجی اجتماعی
و اقتصــادی جداگانــه نبــود ،امــا از ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی اســتفاده کــرده بــود .مطالب
ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی بــرای پــروژه نــورد اســتریم  ،2مطابــق بــا چارچــوب  IFCکــه
در وهلــه نخســت بــر تأثیــرات متمرکــز اســت ،رویکــرد جامعــی بــرای «رفــاه جامعــه»
(کــه بــرای فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی ضــروری اســت) ارائــه نمیدهــد .بنابرایــن
رویکــردی مناس ـبتر بــرای اهــداف ســرمایهگذاری اجتماعــی اتخــاذ شــد ،البتــه بــا
اقتباسی از چارچوب اجتماعی پروژهها (.)Smyth & Vanclay, 2017
بــه جــز دســتهبندیهای «محیطزیســت» و «منابــع طبیعــی» (زیــرا موضــوع
برنامــه شــرکت دیگــری بودنــد) ،شــش بعــد دیگــر چارچــوب اجتماعــی در جریــان
فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی توضیــح داده شــد (جــدول  1را ببینیــد) .هــر بعــد با
اســتفاده از نتایــج نظرســنجی اولیــه اجتماعــی اتا شــرح داده شــد .این کار بــا اطالعات
مربــوط بــه تأثیــرات احتمالــی پــروژه و اقدامــات کاهشدهنــده آن ،اطالعــات دربــاره
نیازهــای جامعــه کــه مربــوط بــه بخــش گــردآوری داده بــرای فرآینــد ارزیابــی تأثیــر
اجتماعــی اســت ،همچنیــن ضمــن جلســات حضــوری بــا ذینفعــان و نیــز مشــاهده
عینــی منطقــه تعیینشــده بــرای پــروژه ،تکمیل شــد .بخش عمــدهای از اطالعــات ،از
مــواد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی اخــذ شــد .بــا ایــن حــال آنهــا بــه گونـهای بازســازی
شــدند کــه بــرای اهــداف ســرمایهگذاری اجتماعــی ،بیشــتر مناســب باشــد .اطالعــات
بــا شــرح پروژههــای توســعهای خــاص مربــوط بــه هــر بعــد از رفــاه جامعــه ،تکمیــل
1- Kingisepp

شــد .ایــن امــر بــه شناســایی فرصتهــای بالقــوه بــرای ســرمایهگذاری اجتماعــی
شــرکت بــه صــورت آزمایشــی منجــر شــد .ایــن فرصتهــا ،آزمایشــی بودنــد ،زیــرا
نیازهــای جامعــه ،مناطــق توســعهپذیر و پروژههــای توســعهای خــاص بایــد توســط
خــود جوامــع شــکل بگیرنــد .بــه طــور خالصــه بایــد گفــت کــه ابعــاد مهمــی ماننــد
«ارزیابــی نقــاط قــوت جامعــه ،نیازهــا و فرصتهــای توســعه» تحــت فراینــد ارزیابــی
تأثیــرات اجتماعــی قــرار نگرفتهانــد.
جدول  -1جدول ارزیابی /تجزیه و تحلیل برای توسعه جامعه
فرصتهای بالقوه
برای توسعه جامعه
محلی

تأثیر اجتماعی بالقوه

پروژههای
توسعهای
طراحیشده

نیازهای جامعه

اقدامات کاهشی

زمینه موجود

قابلیت و توانمندی مردم

تجزیــه و تحلیــل اولیــه نیازهــای جامعــه و فرصتهای توســعه کــه در واقــع گام بعدی
فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی را پشــتیبانی میکنــد ،بــا فعالیتهــای پشــت میزی
انجــام شــد ،شناســایی نیازهــای جامعــه و فرصتهــای توســعه را کــه توســط ســاکنان
جوامــع تحــت تأثیــر و ذینفعــان محلــی تعییــن شــده اســت (یعنــی ارزیابــی نیازهای
جامعــه) .نبــود ایــن مرحله ،موجب تضعیــف ماهیت مشــارکتی فرایند ســرمایهگذاری
اجتماعــی شــده ،آن را «از بــاال بــه پاییــن» و «متخصصمحــور» میســازد .فراینــد
توســعهای را کــه توســط یــک شــرکت و بــدون مشــارکت معنــادار جامعــه آغــاز شــود،
شــاید بتــوان فعالیتهــای بشردوســتانه( ،)9مســئولیت اجتماعــی شــرکت یــا حمایــت
مالی به حساب آورد ،اما نه «سرمایهگذاری اجتماعی».
قــرار بــر ایــن بــود کــه فرآینــد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی ،اطالعــات الزم دربــاره
برنامهریــزی فعالیتهــای مشــارکتی ذینفعــان اصلــی در پروســه ســرمایهگذاری
اجتماعــی را فراهــم آورد؛ ذینفعانــی کــه از پیــش شناســایی شــده و تماسهــای
اولیــه بــا آنهــا برقــرار شــده بــود .هرچنــد بــه دالیــل مختلــف در عمــل ایــن کار بــه
عنــوان بخشــی از فرآینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی اولیــه انجــام نشــد و در عــوض،
مشــاور ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــرای پــروژه نــورد اســتریم  2پیشــنهاد کــرد
کــه مجموعــهای از گروههــای متمرکــز بــرای ارزیابــی نیازهــای جامعــه تشــکیل
شــود .ایــن روش بــهایــن دلیــل انتخــاب شــد کــه امــکان خوبــی را بــرای گــردآوری
اطالعــات کیفــی معنـیدار دربــاره نیازهــای جامعــه و فرصتهــای توســعهای بــه طور
مســتقیم از ســاکنان منطقــه فراهــم م ـیآورد .عــاوه بــر ایــن پیگیــری بحثهــای
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بعــدی بــا ذینفعــان موردنظــر و نماینــدگان جامعــه بــه گونـهای در نظــر گرفته شــده
بــود کــه هرگونــه مســئله یــا پیشــنهاد مطرحشــده مــورد بررســی بیشــتر قــرار گیــرد.
شــرکتکنندگان در هــر کــدام از ایــن گروههــای متمرکــز قصــد داشــتند تــا نقــاط
قــوت و ظرفیتهــای اصلــی و نیازهــای جامعــه خــود و دالیــل توجیهکننــدهایــن
نیازهــا را مــورد بحــث و بررســی قرار دهنــد .شــرکتکنندگان همچنین میتوانســتند
در نظــر داشــته باشــند کــه بــرای رفــع ایــن نیازهــا چــه کاری میتــوان انجــام داد.
چارچــوب پیشــنهادی کــه ابعــاد کلیــدی رفــاه جامعــه را توصیــف میکنــد ،زمینــه
اصلــی بحثهــا بــود .پــس از بحــث ،ابعــاد رفــاه جامعــه بــا توجــه بــه رونــد توســعۀ
پیشبینــی شــده میبایســت اولویتبنــدی میشــد.
بــه طــور کلــی موضوعــی کــه معمــوالً هنــگام اجــرای ســرمایهگذاری اجتماعــی
و فرآیندهــای اتــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــهآیــا میتــوان ایــن دو را بــا هــم
ترکیــب کــرد؟ هــر دو ایــن فرآیندهــا ،مشــارکتی هســتند و ترتیــب دادن جلســات
مشــورتی جداگانــه نیازمنــد تــاش قابــل توجهــی از ســوی یــک شــرکت و همچنیــن
تحمیــل بــار اضافـهای بــر جامعــه اســت .بــه طــور بالقــوه ،مســائل مرتبــط بــا نیازهای
جامعــه را میتــوان در جلســات مشــورتی ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی مــورد بحــث
قــرار داد؛ بهویــژ ه اینکــه اغلــب ایــن مــوارد در خــال مشــورتهای ارزیابــی تأثیــرات
اجتماعــی مطــرح میشــود .هرچنــد منطقــی قــوی بــرای ترکیــب فرآیندهــا وجــود
دارد ،از نظــر مــا انجــام ایــن کار دشــوار خواهــد بــود.
مشــاورهها در فرآینــد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی ،یکــی از اقدامــات ویــژه اســت
کــه هــدف از اجــرای آن ،کســب و ارائــه اطالعــات مربــوط بــه پــروژه و هــر دســتیابی
بــه نتیجــه بهتــر ،اســتفاده از روشهــای چندگانــه و مختلــف بهتریــن گزینــه اســت
( .)Hartz- Karp & Pope, 2011یکــی از اهــداف مشــاورههای ســرمایهگذاری اجتماعــی،
شــناخت ظرفیتهــا و نیازهــای جوامــع و شناســایی راههــای بالقــوه بــرای رفــع
ایــن نیازهــا و اســتفاده از ظرفیتهــای محلــی اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
گروههــای متمرکــز بــرای ایــن نــوع مشــاوره مناســب هســتند .آنهــا زمــان معقولــی را
بــرای گــردآوری اطالعــات کیفــی معنـیدار دربــاره جنبههــای مختلــف رفــاه جامعــه
در اختیــار میگذارنــد .گروههــای متمرکــز ،فرصــت شــنیده شــدن را در اختیــار
همــه شــرکتکنندگان میگذارنــد ،نــه صرفـاً افــرادی کــه بیــان خوبــی دارنــد و یــا
آنــان کــه تجربــه صحبــت در جلســات عمومــی را داشــتهاند .داشــتن چندیــن گــروه
متمرکــز ،فرصــت گــردآوری اطالعــات از گروههــای مختلــف از جملــه جوانــان ،افــراد
مســن و زنــان (در شــرایط خــاص) را فراهــم مـیآورد .صــوری و حســاب شــده بــودن
مشــورتها در ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــرای اهدافــی کــه برشــمریم ،کاربــردی
نیســت .از آنجــا کــه شــرکت در جلســات مشــورتی ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــرای

همــه افــراد آزاد اســت ،ممکــن اســت جنبــه نمایندگــی افــراد حاضــر در جلســات
زیــر ســؤال بــرود؛ زیــرا ایــن امــکان وجــود دارد کــه بخشــی از جامعــه در مقایســه بــا
دیگــر بخشهــا ،بیــش از حــد معرفــی و مطــرح شــوند .هرچنــد در حالــت ایــدهآل،
مشــاورههای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و ســرمایهگذاری اجتماعــی بایــد همســو
باشــند ،آنهــا دو فراینــد متفــاوت هســتند.
شکل  -2روششناسی ارزیابی حوزه توسعه
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بیشین

هــدف ایــن روش ،اجتنــاب از ذهنیگرایــی در تعییــن کانــون حوزههــای
ســرمایهگذاری و سادهســازی و شفافســازی فرآینــد بــود .ایــن فرآینــد را میتــوان
در جریــان فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی شــرکت و یــا در طــول اجــرای پــروژه
مــورد تجدیدنظــر قــرار داد و یــا بـهروز کــرد .شــکلگیری و بســط ایــن روش بــه طــور
ویــژه بــرای فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی شــرکت بــود و بــه وســیله مفــاد ارزیابی
تأثیــر اجتماعــی پوشــش داده نشــده اســت.
طرح اجرا

نهتنهــا تعییــن نیازهــای جامعــه و فرصتهــای توســعهای بــه صــورت مشــارکتی مهــم
هســتند ،بلکــه در ایــن راســتا باید برنامهای مشــارکتی بــرای اجرای فرایند ســرمایهگذاری
نیــز تدویــن نمــود .بــه طــور ســنتی ،دو رویکــرد اصلــی بــرای اجــرای پروژههــای

راهبردهای سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی در کمک به توسعۀ جامعۀ محلی
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سرمایهگذاری وجود دارد :رویکرد پیشکنشی و واکنشی (.)Skinner & Mersham, 2008
رویکــرد پیشــگیرانه ،برنامــه بلندمدتــی داشــته ،بــر مشــارکت ،اســتفاده از منابــع،
افزایــش ظرفیــت و غیــره تأکیــد دارد .در مقابــل ،رویکــرد واکنشــی در درجــه اول بــا
پاســخگویی بــه نیازهــای فــوری فعلــی و انتظــار بــرای پیشــنهادها همــراه اســت .پروژه
نــورد اســتریم  2از هــر دو رویکــرد بــرای فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعی خود اســتفاده
کــرد .رویکــرد پیشــگیرانه بــه گونــهای برنامهریــزی شــده بــود کــه از طریــق یــک
توافــق همــکاری میــان شــرکت و دولــت محلــی (سیســتم ادارهکننــده منطقــه) اجــرا
شــود .ایــن توافــق ،جنبههــای کلیــدی همــکاری بیــن شــرکت و مقامــات را تعییــن
میکنــد .قــرار بــود یــک کارگــروه شــامل نماینــدگان مقامــات منطق ـهای و محلــی،
کارشناســان حوزههــای مختلــف و نماینــدگان شــرکت تشــکیل شــود .ایــن کارگــروه،
جلســات دوســاالنهای را بــرای تصمیمگیــری دربــاره پروژههــای توســعۀ اجتماعــی
کــه میبایســت اجــرا شــود ،برگــزار میکنــد .ســاکنان جوامــع تحــت تأثیــر مســتقیماً
در ایــن جلســات شــرکت نخواهنــد کــرد .آنهــا توســط مقاماتشــان نمایندگــی خواهنــد
شــد .بــا وجــود ایــن از آنجــا کــه پروژههــای توســعهای بایــد تحــت نفــوذ پــروژه و در
مناطــق اصلــی ســرمایهگذاری و بــا همــکاری ســاکنان جوامــع تحــت تأثیــر تعییــن
شــود ،چنیــن روشــی بــرای اهــداف ســرمایهگذاری اجتماعــی معتبــر و مناســب اســت.
بــه عنــوان بخشــی از رویکــرد واکنشــی نســبت بــه ســرمایهگذاری اجتماعــی،
شــرکت مربوطــه ،برنامــه حمایتــی کوچکــی را بــرای حمایــت از فعالیتهایــی کــه
جوامــع آســیبدیده یــا ذینفعــان محلــی آغــاز کردهانــد ،اجــرا میکنــد .صالحیــت
طرحهــای پیشــنهادی نوآورانــه بــه وســیله معیارهایــی بررســی میشــود کــه تأثیــر
مفیــد و طوالنیمــدت بــر جوامــع و ســایر مــوارد مرتبــط را در نظــر میگیرنــد.
ابتــکارات ســرمایهگذاری بایــد بــر جوامــع آســیبدیده متمرکــز شــده ،دقیقــاً در
همــان حوزههــای ســرمایهگذاری باشــد .کمیت ـهای بــرای مدیریــت اجــرای برنامــه
کمکهــای مالــی کوچــک تشــکیل میشــود .ســاکنان محلــی و ذینفعــان در بــرآورد
و ارزیابــی طرحهــا و برنامههــای پیشــنهادی مبتکرانــه و نیــز نظــارت بــر اجــرای آنهــا
مشــارکت خواهنــد داشــت .ایــن ســاکنان بــه کمــک فهرســت تهیهشــده از ذینفعــان
پــروژه بــه عنــوان بخشــی از برنامــه مشــارکت ذینفعــان و و نیــز بخشــی از فراینــد
ارزیابــی تأثیــرات محیطزیســتی و اجتماعــی انتخــاب شــدند .مدل اجرای پیشــنهادی
بــه طــور خــاص بــرای فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی ابــداع شــد و مــواد ارزیابــی
تأثیــرات اجتماعــی کــه بــرای پــروژه در نظــر گرفتــه شــده بــود ،در آن نبــود و طبیعتـاً
از آن نشــأت نمیگرفــت .بــا ایــن حــال از برنامــه مشــارکت ذینفعــان در ارزیابــی
تأثیــرات محیطزیســتی و اجتماعــی بــه منظور مشــارکت ســاکنان محلــی و ذینفعان
در اجــرای فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی اســتفاده خواهــد شــد.

نخســتین وظیفــه در فرآینــد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی کــه بــرای پــروژه نورد اســتریم2
انجــام شــد ،تهیــه و ترســیم نیمــرخ جامعــه و نظرســنجی و پژوهــش اجتماعــی اولیــه،
همگــی بــرای فرآینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی بســیار مفیــد بــود؛ زیــرا درک درســتی
از شــرایط منطقــه و حــوزه مربــوط بــه پــروژه ارائــه کــرده ،بدیــن ترتیــب دامنــه فراینــد
ســرمایهگذاری اجتماعــی نیــز تعییــن شــد .بر اســاس نتایــج ارزیابی تأثیــرات اجتماعی،
وقتــی فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی میتوانــد بــا تأثیــرات پــروژه مرتبــط باشــد ،در
نظــر نگرفتــن ایــن پیونــد و غفلــت از آن ممکــن اســت منجــر بــه توزیــع نامتناســب
منافع و همچنین مخاطرات حاصل از یک پروژه شود.
نتایــج فرآینــد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــرای پــروژه نــورد اســتریم  ،2موجبات
شــکلگیری یــک برنامهریــزی بــرای فعالیتهــای مشــارکتی ذینفعــان بــه عنــوان
بخشــی از فرآینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی را فراهــم آورد .بــا ایــن حال هنــگام انجام
ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرآیندهــای ســرمایهگذاری اجتماعــی برای یــک پروژه،
موضــوع همســویی ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــا چارچوبهــای ســرمایهگذاری
اجتماعــی مطــرح میشــود .چارچــوب ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی عمدتـاً بــر تأثیرات
احتمالــی پــروژه تمرکــز دارد ،در حالــی کــه چارچــوب ســرمایهگذاری اجتماعــی بــه
احصــا و رســیدگی بــه تمامــی جنبههــای کلیــدی رفــاه جامعــه متمایــل اســت .ایــن
امــر بــه متفــاوت شــدن چگونگــی گــردآوری و ســاختار دادههــا در خالل بررسـیهای
اولیــه اجتماعــی بــرای دو فرآیند ارزیابــی تأثیرات اجتماعی و ســرمایهگذاری اجتماعی
منجــر میشــود .بــرای اجــرای هــر دو فراینــد در یــک پــروژه ،یــا بــه عبارتــی بــرای
یــک «ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی توســعهمحور» ،بایــد از ابتــدا یــک چارچوب همســو
شــده و متعــادل را بــه کار بــرد.
یکــی از گامهــای بــزرگ و مهــم در فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی ،تجزیــه
و تحلیــل برنامههــای توســعهای موجــود اســت کــه بــه طــور معمــول در فرآینــد
ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی مدنظــر قــرار نمیگیــرد .هرچند فرآینــد ارزیابــی تأثیرات
اجتماعــی ،ایــن اســناد برنامهریــزی را گــردآوری و تجزیــه و تحلیــل میکنــد ،تمرکــز
آن بــر تأثیــرات پــروژه اســت و تنهــا اهمیــت مختصــری بــه مســائل دیگــر میدهــد.
در مقابــل ،فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی بایــد همــه ابعــاد کلیــدی رفــاه جامعــه
را بــا جزئیــات کافــی در نظــر بگیــرد .جنبــۀ کلیــدی دیگــر در فراینــد ســرمایهگذاری
اجتماعــی ،ارزیابــی نقــاط قــوت ،نیازهــا و فرصتهــای جامعــه اســت .البتــهایــن
مــورد خــاص در فرآینــد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی قــرار نمیگیــرد .ارزیابــی مــورد
نظــر ،بخــش متمایــزی اســت کــه بــه عنــوان یکــی از بخشهــای خــاص در فراینــد
ســرمایهگذاری اجتماعــی بایــد بــا همــکاری جوامــع محلــی انجــام شــود؛ هرچنــد
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تأثیــرات پــروژه و اقدامــات کاهشدهنــده تأثیــرات منفــی کــه بــا ارزیابــی تأثیــرات
اجتماعــی تعییــن شــده اســت ،بایــد در آن لحــاظ شــود.
بــا تصدیــق اینکــه هیــچ راهحــل فراگیــری وجــود نــدارد ،مــا معتقدیــم کــه
فعالیتهــای مشــارکتی ذینفعــان در ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و ســرمایهگذاری
اجتماعــی بایــد در یــک راســتا باشــد ،امــا بــه طــور جداگانــه اجــرا شــود .ارزیابــی تأثیر
اجتماعــی و مشــارکت ذینفعــان ســرمایهگذاری اجتماعــی اهــداف متفاوتــی را دنبال
میکننــد .هــدف از مشــارکت ذینفعــان ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی ،ارائــه اطالعــات
دربــاره یــک پــروژه و بحــث و بررســی دربــاره تأثیــرات پــروژه و مســائل مربــوط بــه آن
اســت؛ یعنــی روشهــای مرتبــط بــرای تســهیل ایــن بحــث و بررسـیها .مشــارکت
ذینفعــان ســرمایهگذاری اجتماعــی نیــز هــدف شناســایی ظرفیتهــا و نیازهــای
جامعــه و شناســایی فرصتهــای بالقــوه ســرمایهگذاری را دنبــال میکنــد کــه البتــه
مســتلزم بــه کار بــردن روشهــای پژوهشــی مناســب اســت .بــه عنــوان مثــال ،روش
گروههــای متمرکــز در فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی بــرای ارزیابــی مناطــق مورد
نظــر توســعه ،متفــاوت از روش مــورد اســتفاده در فرآینــد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی
بــرای ارزیابــی تأثیــرات یــک پــروژه اســت .اولویتهــای توســعه ممکــن اســت بــر
اســاس امکانپذیــری اجتماعــی  -اقتصــادی ،ســطح حمایــت و همســویی بــا عملیــات
شــرکت تعییــن شــود .ایــن تعییــن بــه طــور خــاص بــرای فراینــد ســرمایهگذاری
اجتماعــی انجــام میشــود و در اتــا پوشــش داده نمیشــود ،هرچنــد در آن نتایــج
ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی نیــز در نظــر گرفتــه میشــود .تنظیم یــک برنامــه اجرایی
مناســب ،بخــش متمایــزی از فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی اســت کــه بــه طــور
طبیعــی از فراینــد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی سرچشــمه نمیگیــرد .بــا ایــن حــال
نتایــج مشــارکت ذینفعــان ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــرای مشــارکت ســاکنان
محلــی و ذینفعــان در فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی نیــز مفیــد اســت.
نتیجهگیری

ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی و ســرمایهگذاری اجتماعــی شــرکتها ،مفاهیــم بههــم
پیوســتهای هســتند کــه در «ارزشهــای کلیــدی» و «تعهــد بــهایجــاد ظرفیــت و
توانمندســازی جامعــه محلــی» بــا هــم اشــتراک دارنــد .بنابرایــن یــک فرآینــد
ســرمایهگذاری اجتماعــی را میتــوان و بایــد بــه عنــوان یــک جــزء طبیعــی از فرآینــد
وســیعتر ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در نظــر گرفــت ( .)Vanclay et al, 2015فرآینــد
ســرمایهگذاری اجتماعــی میتوانــد از ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی ســود زیــادی ببــرد.
بــه عنــوان مثــال ،نظرســنجی اولیــه و بــه دســت آوردن ویژگیهــای جامعــه میتوانــد
بــرای فرآینــد ســرمایهگذاری نیــز بســیار مفیــد باشــد .در ضمــن اســتفاده از نتایــج
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ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــرای تمرکز اســتراتژی ســرمایهگذاری اجتماعی شــرکت
بر جوامعی که بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند ،اهمیت خاصی دارد.
فرآینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی همچنیــن ممکــن اســت از نتایــج فعالیتهــای
مشــارکتی ذینفعــان ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بهــره ببــرد .بــه عنــوان مثــال،
شناســایی ذینفعانــی کــه میتواننــد در تعییــن نیازهــای جامعــه و تدویــن برنامــه
ســرمایهگذاری اجتماعــی مشــارکتی کمــک کننــد .بهرغم تمامــی این مزایــا ،ظرفیت
واقعــی ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــرای ســرمایهگذاری اجتماعــی محــدود اســت.
فراینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی دارای اهــداف ،موضــوع تمرکــز ،روش و نحــوه اجرای
متمایــزی اســت کــه کامـ ً
ا از فراینــد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی جداســت .فراینــد
ســرمایهگذاری اجتماعــی همچنیــن نیــاز بــه تجزیــه و تحلیــل گســتردهتری از اســناد
مرتبــط بــا برنامهریــزی مــورد نظــر دارد .در برخی از مــوارد ،ارزیابی تأثیــرات اجتماعی
ملــزم اســت ایــن فرصــت را بــه جوامــع بدهــد تــا یــک پــروژه خــاص را متوقــف کننــد.
البتــه ایــن امــر آشــکارا خــارج از محــدودۀ ســرمایهگذاری اجتماعــی اســت.
بــرای اثربخشــی بیشــتر ،ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرآیندهــای ســرمایهگذاری
اجتماعــی بایــد همســو شــوند .مطلوبتــر ایــن اســت کــه چهارچوبــی وجــود داشــته
باشــد کــه ارزیابــی تأثیرات اجتماعــی و فرآیندهای ســرمایهگذاری اجتماعــی را چنان با
یکدیگــر ترکیــب کنــد کــه از ابتــدای فرآینــد ارزیابی تأثیــرات اجتماعی قابل اجرا باشــد.
چنیــن چارچوبــی بایــد شــامل گــردآوری دادههــای پایــه بــه شــیوهای باشــد کــه هــم
بــرای اهــداف ســرمایهگذاری اجتماعــی و هــم بــرای ارزیابــی تأثیرات اجتماعی مناســب
باشــد .بایــد یــک رویکــرد یکپارچــه مشــارکت ذینفعــان در جهــت هماهنگســازی
افشــای اطالعــات (ارائــه آزادانــه اطالعــات) و فعالیتهــای مشــورتی جامعــه بــه عنــوان
بخشــی ضــروری در هــر دو فرآینــد ســرمایهگذاری اجتماعــی و اتــا ،اتخــاذ و اجــرا شــود.
همســویی ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و ســرمایهگذاری اجتماعــی میتوانــد منجــر بــه
ایــن شــود کــه آنهــا بــه عنــوان دو جنبــه از یــک فراینــد بــرای توســعه در نظــر گرفتــه
شــوند کــه طبیعتـاً میتوانــد نتایــج توســعهای پــروژه را افزایــش دهــد.
طرحهــا و برنامهریزیهــای ابتــکاری ســرمایهگذاری اجتماعــی بایــد همــراه
بــا فراینــد تأثیــرات پــروژه بــا جوامــع مربوطــه بــه بحــث گذاشــته شــوند و بخشــی از
توافــق توســعه اجتماعــی در جامعــه مــورد نظــر و یــا بخشــی از توافقــی باشــند کــه
میــان حامــی پــروژه از یکســو و جوامــع محلــی از ســوی دیگــر برقــرار میشــود؛ یعنــی
توافــق بــر ســر تأثیــرات و مزایــای پــروژه .بحــث درباره اینکـ ه آیا ایــن ارزیابــی تأثیرات
اجتماعــی اســت کــه بایــد بــا ســرمایهگذاری اجتماعــی هماهنــگ شــود یــا برعکــس،
بــی معنــی اســت؛ زیــرا ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و ســرمایهگذاری اجتماعــی بــه
عنــوان مفاهیــم و شــیوههایی متمایــز بســط یافتهانــد .بــا وجــود ایــن ارزیابــی تأثیرات
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اجتماعــی در بســیاری از حوزههــای قضایــی یــک الــزام اســت و بخــش مهمــی از
تأمیــن مالــی مــورد نیــاز پــروژه در مؤسســات مالــی بینالمللــی اســت ،در حالــی کــه
ســرمایهگذاری اجتماعــی کمتــر در مقــرارت و قوانیــن مطــرح شــده و معمــوالً بــه
عنــوان یــک عمــل داوطلبانــه در نظــر گرفتــه میشــود .بنابرایــن گفتمــان و اجــرای
اتــا بایــد بــه گونـهای تعدیــل شــود کــه در برگیرنــده اهــداف ســرمایهگذاری اجتماعی
بــوده ،در عیــن حــال موجــب تحقــق پتانســیلهای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــرای
کمــک بــه توســعه اجتماعــی و توانمندســازی جامعــه نیــز باشــد.
چنیــن همســوییای ،منافــع حامیــان پــروژه ،جوامــع محلــی و مؤسســات مالــی
بینالمللــی ( )IFIرا تأمیــن میکنــد .یــک چارچــوب همراســتا میتوانــد بــرای
حامیــان پــروژه از ایــن حیــث مفیــد باشــد کــه از طریــق توجیه جوامــع محلــی درباره
منافــع پــروژه در کنــار مزاحمتهــای آن ،بــه کســب مجــوز اجتماعــی اجــرای پــروژه
کمــککنــد .همچنیــن بــا اجتنــاب از تکــرار برخــی از اقدامــات ،هزینههــا و اتــاف
انــرژی در فرآینــد گــردآوری دادههــا و مشــارکت ذینفعــان نیــز کاهــش مییابــد.
از دیــدگاه جامعــه نیــز ترکیــب ایــن رویکردهــا مهــم اســت .مزایــای اجتماعــی
پروژههــا ممکــن اســت بــرای جوامــع تحــت تأثیــر مشــهود نباشــد .فرصتهــای
شــغلی پــروژه ممکــن اســت محــدود باشــد و درآمدهــای مالیاتــی میتوانــد درون
روالهــای متمرکــز بروکراتیــک ملــی پنهــان شــده ،در ســطح محلــی قابــل اســتفاده
نباشــد .ســاکنان محلــی همیشــه تأثیــرات نامطلــوب یــک پــروژه را تجربــه میکننــد،
حتــی زمانــی کــه اقدامــات کاهشدهنــده بــرای آنهــا بــه اجــرا درمیآیــد .بــه طــور
بالقــوه ،حامیــان پــروژه میتواننــد فعالیتهــای مربــوط بــه اســتراتژی مســئولیت
اجتماعــی شــرکت را بــرای افزایــش منافــع محلــی انجــام دهنــد .امــا در صورتــی کــه
پیونــد آنهــا بــا روال معمــول ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی قطــع شــود ،همیشــه ایــن
نگرانــی وجــود دارد کـ ه آیــا واقعـاً ایــن فعالیتهــا اجــرا میشــود یــا خیــر؟ آیــا آنهــا
روی افــرادی کــه بیشــتر از پــروژه تأثیــر میپذیرنــد ،تمرکــز میکننــد؟ و اینکـ ه آیــا
ایــن فعالیتهــا واقع ـاً نیازهــای جوامــع محلــی را بــرآورده میکننــد؟
()10
اتــا برخــی اقدامــات ثابــت اســت کــه مؤسســات مالــی بینالمللــی ( )IFIsبــه
عنــوان بخشــی از تأمیــن مالــی پــروژه اعمــال میکننــد .امــا ســرمایهگذاری اجتماعی
لزومـاً ضــروری نیســت .بــا توجــه بــهاینکــه هــدف اولیــه بســیاری از مؤسســات مالــی
بینالمللــی ،مشــارکت در توســعه (کاهــش فقــر ،افزایــش رفــاه) و اهداف توســعۀ پایدار
در مناطــق عملیاتیشــان اســت ،بهبــود خروجیهــا و منافــع توســعهای پروژههایــی
کــه تأمیــن مالــی آنهــا را انجــام میدهند ،بــه نفــع آنهاســت .بنابراین افزایــش ظرفیت
ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بــرای مشــارکت در توســعه جامعــه محلــی و هماهنگــی
اتــا بــا ســرمایهگذاری اجتماعــی ،بســیار مطلــوب اســت.

راهبردهای سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی در کمک به توسعۀ جامعۀ محلی

اتــا و ســرمایهگذاری اجتماعــی دارای مزایــای مســتقیم و غیــر مســتقیم اســت.
الزامــات بینالمللــی بــرای اجــرای ایــن فرایندهــا ،پــای اســتانداردهای بینالمللــی
را بــه کشــورهایی میکشــاند کــه الزامــات قانونــی ملــی در آنهــا اغلــب توســعه
نیافتـ ه اســت .وجــود پروژههــای بــزرگ (ماننــد نــورد اســتریم  )2کــه بایــد الزامــات
بینالمللــی را رعایــت کننــد (بــه عنــوان مثــال بــرای دســتیابی بــه تأمیــن مالــی
پــروژه) ،کمبودهــای مرتبــط بــا الزامــات داخلــی را آشــکارتر میســازد .بــا وجــود
ایــن موجــب ظرفیتســازی بــرای کارکنــان خــود میشــود .ایــن گونــه از پروژههــا
همچنیــن فرهنــگ حاکمیــت (بــه عنــوان مثال :شــفافیت و پاســخگویی) و اثربخشــی
فضــای نهــادی پــروژه را ارتقــا میدهنــد .از آنجــا کــه ســرمایهگذاری اجتماعــی ذاتـاً
مشــارکتی اســت ،مشــارکت در اجــرای شــیوههای مؤثــر ســرمایهگذاری اجتماعــی
بــه ظرفیتســازی همــه طرفهــا و در عیــن حــال توســعۀ جامعــۀ محلــی کمــک
میکنــد .بــه طــور بالقــوه ،مؤسســات مالــی و ســایر آژانسهــای توســعه و جامعــه
حرفـهای بزرگتــر بایــد همســویی داشــته باشــند کــه محــرک اتــا و ســرمایهگذاری
اجتماعــی باشــد و در ضمــن تقویــت تعهــد خــود بــه هــر دوی آنهــا را نیــز در نظــر
داشــته باشــند.
ســرمایهگذاری اجتماعــی ،فراینــدی پیچیــده اســت کــه مشــکالت پیشبینــی
نشــده زیــادی بــه همــراه دارد .از جملــهاینکــه یــک شــرکت نبایــد مســئولیتهای
دولــت را غصــب کنــد یــا جوامــع محلــی را بــه پــروژه وابســته کنــد .همچنیــن مهــم
اســت کــه فرایندهــای ســرمایهگذاری اجتماعــی قابــل کنتــرل باشــند و بــه جامعــه
وعدههایــی داده نشــود کــه شــرکت قــادر بــه انجــام آنهــا نیســت .مــا معتقدیــم کــه
ترغیــب بــرای پــروژۀ ســرمایهگذاری اجتماعــی و جــرح و تعدیــل مناســب رویههــای
ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی میتوانــد ســهم بســزایی در افزایــش نتایــج اجــرا و گســترش
پــروژه داشــته باشــد.
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( SIA: social impact assessment .1ارزیابی تأثیرات اجتماعی)
( ESIA: Environmental and social impact assessment .2ارزیابــی تأثیــرات محیط زیســتی
و اجتماعــی)
( CSR: Corporate Social Responsibility .3مسئولیت اجتماعی شرکت)
( EIA: assessment environmental impact .4ارزیابی اثرات محیطی)
( IFC: International Finance .5شرکت مالی بینالمللی)
 .6اصــول اســتوایی ( ،)EPsیکــی از چارچوبهــای مدیریــت ریســک اســت کــه مؤسســات مالــی
بــرای تعییــن ،ارزیابــی و مدیریــت ریس ـکهای محیط زیســتی و اجتماعــی در پروژههــا مــدون
کردهانــد و در درجــه اول ،هــدف از آن ارائــه حداقــل اســتاندارد بــرای دقــت و نظــارت الزم در
جهــت حمایــت از تصمیم گیریهــای مخاطرهآمیــز مســئوالنه بــوده اســت.
( SLA: Sustainable Livelihoods Approach .7رویکرد معیشت پایدار)
( ABCD: Asset Based Community Development .8توسعه جامعه مبتنی بر دارایی)
 .9توســعۀ جامعــه مبتنــی بــر دارایــی ،اســتراتژیای بــرای توســعۀ پایــدار جامعــه اســتABCD .
فراتــر از بســیج یــک جامعــه خــاص ،بــه نحــوه پیونــد دادن داراییهــای خــرد بــه محیــط کالن
توجــه دارد .جذابیــت  ABCDدر ایــن فــرض اســت کــه جوامــع میتواننــد بــا شناســایی و بســیج
داراییهــای موجــود ،امــا اغلــب ناشــناخته و در نتیجــه پاســخگویی و ایجــاد فرصتهــای
اقتصــادی محلــی ،خودشــان رونــد توســعه را پیــش ببرنــد.
(IFIs: financial institutions Internationa .10مؤسسات مالی بینالمللی)
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گفتوگو

«دکتر اسماعیل صالحی»
دانشیار گروه برنامه ریزی ،مدیریت و آموزش محیط زیست
دانشکدۀ محیط زیست ،دانشگاه تهران

تعامالت دوسویه ارزیابی تأثیرات اجتماعی و
محیط زیستی گامی در جهت توسعه پایدار
گفتگو :زهرا خستو

گفتگو 1با «دکتر اسماعیل صالحی»
دانشیار گروه برنامه ریزی ،مدیریت و آموزش محیط زیست؛ دانشکدۀ محیط زیست،
دانشگاه تهران

تعامالت دوسویه ارزیابی تأثیرات اجتماعی و محیط زیستی
گامی در جهت توسعه پایدار
گفتگو :زهرا خستو

دکتــر اســماعیل صالحــی ،دانــش آموختــه شهرســازی از دانشــگاه تهــران،
مطالعــات و پژوهشهــای بســیاری در حــوزه مدیریــت شــهری و همچنیــن
تــاب آوری محیــط زیســت در کارنامــۀ علمــی خــود دارد .وی عضــو شــورای
تحصیــات تکمیلــی دانشــکدۀ محیــط زیســت از ســال  1389تــا  1400و
مســئول کمیتــۀ تدویــن برنامــۀ راهبــردی پنــج ســاله دانشــکدۀ محیط زیســت
در ســال  1389بــوده اســت .از ایــن رو گفــت وگــوی پیــش رو بــا دکتــر صالحــی
بــا محــور تعامــل ســازنده میــان ارزیابــی تأثیــرات محیــط زیســتی و اجتماعــی
انجــام شــده اســت .در ایــن رابطــه دکتــر صالحــی ،یکــی از مســائل تحقیقــات
محیــط زیســتی در ایــران را ضعــف تــوان اجرایــی متولیــان محیــط زیســت
میدانــد؛ در حالــی کــه بــا جــدی گرفتــن برنامههــای آمایــش ســرزمینی
ایــران میتــوان قــدرت اجرایــی متولیــان محیــط زیســت را در حفاظــت و
نگهــداری از منابــع طبیعــی توســعه داد .بــه عــاوه او بــر ایــن امــر اشــاره میکند
کــه جهــت تقویــت تعامــات دوســویه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و محیــط
زیســتی ،نــگاه سیســتمی میتوانــد بــه اثربخشــی و کارآیــی اقدامات توســعهای
در ایران یاری رساند.

 .1این گفت وگو در شهریورماه سال  1400انجام شده است.

بــا توجــه بــه اهمیــت و تأکیــد ارزیابــی تأثیــرات محیــط زیســتی در قوانین
توســعه در ایــران ،جایــگاه ارزیابــی تأثیــرات محیط زیســتی در اقدامــات
توســعه ای چطــور بــوده و چقــدر بــه انجــام و نتایــج ایــن مطالعــات بهــا
داده می شــود؟
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از آنجایــی کــه ارزیابــی اثــرات محیــط زیســتی ،یکــی از مناســب تریــن معیارهــای
توســعۀ پایــدار و مدیریــت محیــط زیســت در کشــورمان بــه شــمار مــیرود ،از ایــن رو
بایــد در قالــب الزامــات قانونــی قــرار گرفتــه ،بــه اجــرا گذاشــته شــود .در حــال حاضــر
در کشــور ایــران ،قوانیــن ،مقــررات و مصوباتــی در زمینــۀ ارزیابــی اثــرات محیــط
زیســتی وجــود دارد کــه برخــی از ایــن مقــررات مســتقیماً و صراحتـاً ناظــر بــر الــزام
مجریــان طرحهــا و پروژههــای عمرانــی و توســعهای بــه انجــام ارزیابــی اثــرات
محیطزیســتی باشــد و برخــی مقــررات دیگــر هرچنــد صریحـاً بــه موضــوع ارزیابــی
اثــرات محیــط زیســتی اشــاره نــدارد ،بــه شــکل دیگــر و بــا مفهومــی مشــابه و یــا بــه
ایــن علــت کــه جنبــه پیشــگیرانه دارد ،میتــوان آنهــا را معــادل مقــررات ارزیابــی
اثرات محیط زیستی محسوب و تلقی نمود.
تاریخچــه ارزیابــی اثــرات محیــط زیســتی و اهمیــت قانونــی آن در جهــان بــه اواخر
دهــه  1960میــادی بازمــی گــردد .در ایــن زمــان ،دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا بــر
اســاس قانونــی در ســال  ،1969ســازمانها و مؤسســات مختلــف را موظــف نمــود کــه
قبــل از اجــرای هــر طــرح بــزرگ ،اثرات محیط زیســتی و اجتماعــی آن را بررســی کنند.
ارزیابــی تأثیــرات محیــط زیســتی در ایــران در ســال  1373در قالــب برنامــۀ
دوم توســعۀ اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران بــه طــور
مشــخص صــورت قانونــی بــه خــود گرفــت .طبــق ایــن مصوبــه ،مجریــان طرحهــای
کارخانههــای پتروشــیمی ،پاالیشــگاه هــا ،نیــروگاه هــا ،صنایــع فــوالد ،ســدها و دیگــر
ســازههای آبــی ،شــهرکهای صنعتــی و فرودگاههــا موظــف گردیدنــد تــا بــه همــراه
گــزارش امــکان ســنجی و مــکان یابــی نســبت به تهیــه گــزارش ارزیابی اثــرات محیط
زیســتی اقــدام نماینــد.
نزدیــک بــه ســه دهــه از مصوبــه مــورخ  ۱۳۷۳شــورای عالــی حفاظــت محیــط
زیســت دربــاره الــزام تهیــه گــزارش ارزیابــی محیــط زیســتی برخــی از طرحهــا و
پروژههــای توســعهای توســط مجریــان میگــذرد .در طــول ایــن مــدت ،عــاوه بــر
تثبیــت جایــگاه قانونــی فرآینــد ارزیابــی محیــط زیســتی در کشــور و افزایــش تعــداد
طرحهــا و پروژههــای مشــمول ارزیابــی محیــط زیســتی از  ۷عنــوان بــه  ۵۱عنــوان
طــرح و پــروژه ،تعــداد گزارشهــای ارزیابــی در طــول ســالهای اخیــر افزایــش
چشــم گیــری داشــته اســت؛ بــه طــوری کــه در طــول ایــن مــدت نزدیــک بــه 1500
گــزارش ارزیابــی طرحهــا و پروژههــای مختلــف تهیــه و تصمیــم گیــری شــده اســت.

بــه تبــع شــرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاســی کشــور ،چالشها و مشــکالتی
فــراروی نظــام ارزیابــی محیــط زیســت کشــور وجــود دارد کــه بررســی و شناســایی آنها
میتوانــد باعــث تعییــن راهــکار در جهــت ارتقــای نظــام ارزیابــی محیط زیســت کشــور
گــردد .نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــات نشــان میدهــد که خوشــبختانه فرآینــد ارزیابی
تأثیــرات محیــط زیســتی در کشــور از بعــد قوانیــن و مقــررات ،جایــگاه نســبتاً خوبــی
دارد ،ولــی در بخشهــای مختلــف اجرایــی از قبیــل دســتگاههای اجرایــی ،مجریــان
طرحهــا و پــروژه هــا ،مشــاوران و کارشناســان ،ضعفهــا و چالــش هایــی وجــود دارد
کــه جهــت رفــع ایــن مســائل ،توانمندســازی نظــام ارزیابــی محیــط زیســتی کشــور به
صورت جامع و فراگیر در کلیه بخشهای مختلف ضرورت دارد.
در حــال حاضــر ،ارزیابــی آثــار محیــط زیســتی در کشــور بــا چالشهایــی روبــه
رو اســت .در حــوزۀ قوانیــن و مقــررات از یکســو بــا پراکندگــی ،بـهروز نبــودن ،عــدم
جامعیــت الزم بــرای همــۀ حوزههــای محیــط زیســتی روبــه رو هســتیم و از ســوی
دیگــر دســتگاه متولــی امــر محیط زیســت در کشــور بــا عملکــردی ضعیــف ،در اجرای
سیاس ـتها و برنامههــای جامــع آمایــش ســرزمین و برنامههــای توســعهای کشــور
قاطعیــت الزم را نــدارد.
بــا وجــود مشــکالت موجــود ،متأســفانه توجــه قانون گــذاران تــا به حــال در جهت
رفــع نیازهــا و خألهــای حقوقــی و کیفــری نبــوده و همچنــان تکیــه بــر اجــرای قوانین
موجــود اســت .در حــوزۀ دانشــگاه و مراکــز پژوهشــی مرتبــط نیــز کارهــای پراکنــدۀ
زیــادی در ایــن حــوزه انجــام و یــا در حــال انجــام اســت ،ولــی عــزم راســخی جهــت
اســتفاده از ایــن یافتههــا در جهــت مرتفــع نمــودن مشــکالت موجــود در زمینــه
ارزیابــی آثــار محیــط زیســتی وجــود نــدارد.
موضــوع مهــم دیگــر ایــن اســت کــه پایــش در محیــط زیســت یــا انجام نمیشــود
و یــا بســیار ضعیف اســت .خــوب ،پایش محیط زیســتی نیازمند تشــکیالت ســازمانی،
برنامــۀ زمانبنــدی و بودجهبنــدی اســت و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در
ایــن زمینــه مناســب عمــل نکــرده اســت .ســازوکار فعلــی حاکــم بــر فرآینــد ارزیابــی
اثــرات محیــط زیســتی ،محیــط زیســت را آخریــن مرحلــه از بررســی اثــرات و دریافت
مجوزهــای الزم میبینــد.
مســئلۀ مشــارکت مردمــی در فرآینــد ارزیابــی محیــط زیســتی نیز مســئله مهمی
اســت .مــردم هــرگاه بــه همــۀ اطالعات مورد نظر دسترســی داشــته باشــند ،مشـ ِ
ـارکت
مفیـ ِد اثربخشــی خواهنــد داشــت .بنابرایــن الزم اســت کــه بــه آرای مردمــی ،حتــی
بیشــتر از نظــرات کارشناســی ارزیابــی اهمیت داده شــود.

گفت وگو با «دکتر اسماعیل صالحی»؛ تعامالت دوسویه ارزیابی تأثیرات اجتماعی و محیط زیستی گامی در جهت توسعه پایدار

مشــکالت ایــن مطالعــات در زمینــه روش هــا و اثربخشــی مطالعــات محیــط
زیســتی در ایــران چیســت؟
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اگــر بخواهیــم در مســیر توســعۀ پایــدار قــدم برداریــم ،چــه ارتباطــی
می توانیــم بیــن ارزیابــی تأتیــرات اجتماعــی و ارزیابــی تأثیــرات محیــط
زیســتی برقــرار کنیــم؟ ایــن دو حــوزه ،چــه تعامــات ســازنده ای بــا
یکدیگــر می تواننــد داشــته باشــند؟
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مــا نیــاز داریــم بــا تغییــری بنیادیــن بــه ســمت نظامــی یکپارچــه از ارزیابــی در
حوزههــای مختلــف حرکــت کنیــم .در حــال حاضــر گزارشهــای ارزیابــی محیــط
زیســتی بــه شــکل ناقــص و بــدون نیــروی متخصص بــه ارزیابــی پیامدهــای اجتماعی
میپــردازد کــه ایــن موضــوع ،یکــی از مشــکالت اساســی و مــوازی کاری بــا اتفاقاتــی
اســت کــه در حــوزۀ ارزیابــی اثــرات اجتماعــی در قوانینــی ماننــد پیوســت اجتماعــی
در حال رخ دادن است.
اكنــون مســائل محیــط زیســتی بــه قــدري دامنــه پيــدا كــرده انــد كــه قلمــرو آنها
ديگر بـــه مســـائل فنـــي ختم نمي شــود .امروزه مســائل محیط زیســتی عميقاً داراي
مفهــوم اجتماعــي انـــد و در كـــل مســـائل محیط زیســتی ،ريشــۀ فرهنگــي دارند و به
منظــور پذيــرش بافــت هــاي فرهنگــي يــك جامعــه بايــد بــه صــورت ســاختاري بــا
موضــوع برخــورد نمــود .حفــظ محيــط زيســت بــه مســائل زيــادي ارتبــاط دارد كــه
بــزرگ تريــن و مهم ترين آن ،مســئله «فرهنـــگ» اســـت.
شــاید فکــر کنیــم کــه نقطــه تمرکــز توســعۀ پایــدار فقــط محیــط زیســت اســت.
امــا ایــن نــوع از توســعه فراتــر از مرزهــای محیــط زیســتی اســت .همــان طــور کــه
میدانیــد ،اصطــاح پایــداری بــه چهــار حــوزه مشــخص برمیگــردد :انســان ،اجتماع،
اقتصــاد و محیــط زیســت.
در ایــن میــان اگــر توجــه کنیــم که توســعۀ پایــدار ،یک تغییــر مهم در فهــم رابطۀ
انســان و طبیعــت و انســانها بــا یکدیگــر اســت ،پایــداری اجتماعــی بــه انــدازۀ ســایر
ابعــاد اهمیــت دارد .هــدف ایــن نــوع پایــداری ،محافظــت از ســرمایههای اجتماعــی بــا
ســرمایهگذاری خدماتــی در جهــت آن اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه نسـلهای آینــده
را محافظــت میکنــد و بــه مــا میفهمانــد کــه آنچــه مــا امــروز انجــام میدهیــم،
بــر افــراد دیگــر  -چــه امــروز و چــه فــردا  -اثــر میگــذارد .پایــداری اجتماعــی بــر
حفــظ و بهبــود کیفیــت اجتمــاع بــا مفهــوم هــم بســتگی ،عمــل متقابــل ،صداقــت و
اهمیــت ارتباطــات ســازنده تمرکــز دارد.
بنابرایــن بهبــود محيــط زيســت زمانــي حاصــل خواهــد شــد كــه محيــط طبيعي
و فرهنگــي انســـان بـــا هـــم مـــرتبط باشــند .البته الزمــۀ تحقق چنين هدفــي ،وجود
اخــاق محیــط زیســتی در تمامي اقشـــار يـــك جامعـــه در يك كشــور اســت .اخالق
محیــط زیســتی ،رفتــار ايــده آل بشــر نســبت بــه محيــط زندگي خــود اعـــم از محيط
طبيعــي ،محيــط اجتماعــي و فرهنگي اســت.

بــا ایــن شــرایط اگــر بخواهیــم در مســیر توســعۀ پایــدار قــدم برداریــم ،بایــد بیــن
ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و ارزیابــی تأثیرات محیط زیســتی ،نگرش جامع سیســتمی
برقــرار کنیــم و بیــن ایــن دو حوزه ،تعامــات فرآینــدی و دینامیک را مدنظر قــرار دهیم.

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد بــه مفهــوم «ظرفیــت بــرد انســانی» توجــه نمــود.
بــر ایــن اســاس ظرفیــت زمیــن بــرای حمایــت از جمعیــت انســانی از طریــق هــر دو
مــورد محدودیتهــای طبیعــی و انتخابهــای انســانی مربــوط بــه اقتصــاد ،محیــط
زیســت ،فرهنــگ (شــامل ارزشهــا و سیاســت هــا) و آمــار جمعیتــی تعیین میشــود.
از این رو ظرفیت برد انسانی ،پویا و نامشخص است.
بــه عبــارت دیگــر ،از آنجایــی کــه تــوازن اســتفاده از منابــع و ســرمایههای ملــی و
طبیعــی ،یکــی از اهــداف توســعه پایــدار اســت ،مطالعــات ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و
فرهنگــی بــا در نظــر گرفتــن ظرفیــت برد انســانی ،همســو و هماهنــگ و یا بهتــر بگویم
یکپارچــه بــا ارزیابــی محیــط زیســتی میتوانــد این تــوازن را ایجــاد کنــد و در جلوگیری
از تخریــب محیــط زیســت در برنامههــای توســعهای ایــران نقــش داشــته باشــد.
معیارهــای مهــم در حفــظ محیــط زیســت در اجــرای ارزیابــی تأثیــرات
اجتماعــی چیســت؟ یــا بــه عبارتــی اجتمــاع محلــی ،تصمیــم گیــری
مدیــران میانــی و تغییــرات جمعیتــی تــا چــه حــد می توانــد در تحقــق
توســعۀ پایــدار و حفــظ محیــط زیســت تأثیرگــذار باشــد؟

افزایــش جمعیــت و تغییــر ســبک زندگــی از زمــان انقــاب صنعتــی ،مهمتریــن عامل
بــرای دسـتاندازی بــه طبیعــت و تخریــب محیــط زیســت بــودهاســت .در ایــن میان،
فقــر و رفتــار محیطزیســتی در کنــار و در ارتبــاط بــا چهــار عامــل مهــم محیــط
زیستی یعنی آب ،خاک ،هوا و تنوع زیستی ،دارای اهمیت هستند.
هــر کــدام از ایــن عوامــل ،هــم در ســطح تصمیمهــای بینالمللــی و هــم در
ســطح ارزشهــای رفتــاری و شــخصی ،بــر محیــط زیســت تأثیــر میگذارنــد .بــرای
اینکــه حفاظــت از محیــط زیســت بــه واقعیــت تبدیــل شــود ،مهــم اســت کــه جوامــع
در ایــن زمینههــا پیشــرفت کــرده ،تصمیمهــای محیــط زیســتی را اتخــاذ کننــد.
در ایــن میــان عامــل مهــم شــناخت و ارزش گــذاری جوامــع بــه خدمــات
اکوسیســتمی ،زیربنــای همــه عوامــل بــرای جوامــع مطــرح میشــود .الزم بــه ذکــر

گفت وگو با «دکتر اسماعیل صالحی»؛ تعامالت دوسویه ارزیابی تأثیرات اجتماعی و محیط زیستی گامی در جهت توسعه پایدار

تــوازن اســتفاده از منابــع و ســرمایه های ملــی و طبیعــی ،یکــی از اهــداف
توســعه پایــدار اســت .مطالعــات ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی ،چگونــه
می توانــد ایــن تــوازن را ایجــاد کنــد و در جلوگیــری از تخریــب محیــط
زیســت در برنامه هــای توســعه ای ایــران نقــش داشــته باشــد؟
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اســت کــه ارتبــاط بیــن رفــاه انســانی و اکولــوژی تحــت عنــوان خدمــات اکوسیســتم در
طــول چنــد دهــه گذشــته بــا شــدت بیشــتری بررســی شــده اســت .برخــی از خدمــات
اکوسیســتم شــامل تصفیــه و پاالیــش آب و هوا ،کاهش خشــک ســالیها و ســیل ،تولید
و حفاظــت از خــاک و تجدیــد حاصــل خیــزی آن ،گــرده افشــانی ،چرخــش و جابه جایی
مــواد غذایــی ،انتشــار بــذر ،ســم زدایــی و تجزیــۀ مــواد زاید اســت .اینها منافعی هســتند
کــه جوامــع انســانی بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از عملکردهــای اکوسیســتم
بــه دســت میآورنــد .تجربــه ثابــت کــرده اســت کــه اگــر اجتماعــات انســانی ،بهــای
الزم را بــه خدمــات اکوسیســتمی ندهنــد و از آنهــا غفلــت نماینــد ،تــاوان ســنگینی در
انتظارشــان خواهــد بــود؛ چراکــه ارتبــاط میــان خدمــات اکوسیســتم و رفــاه انســانی
آنهــا در چهــار طبقــه مســتقیم اســت .دانشــمندان ایــن چهــار طبقــه یــا حوزه را شــامل
خدمــات فراهــم ســازی (آب شــیرین ،ســوخت ،غــذا) ،تنظیمــی (تنظیــم اقلیــم ،آب،
گــرده افشــان) ،فرهنگــی (روحــی ،مذهبــی تفریحــی ،آموزشــی ،میراثــی) و همچنیــن
حمایتــی (خدمــات ضــروری بــه منظــور تولیــد ســایر خدمــات اکوسیســتمی ماننــد
تشــکیل خــاک) برمــی شــمارند کــه بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم ،بــا رفــاه
انســانی (امنیــت ،ســامت ،روابــط اجتماعــی خــوب و )...ارتبــاط دارنــد.
الگــوی محیــط زیســتی در ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی کــه بتوانــد در
مدیریــت محیط زیســت و اهــداف توســعه طلبانــۀ مدیــران و سیاســت
گــذاران کمــک کنــد ،چطــور میتوانــد باشــد؟

اوالً ایــن را در نظــر بگیریــد کــه ارزیابــی اثــرات محیــط زیســتی خــود یــک دیــدگاه
ـی عملیاتــی شــده و اجرایــی درجهــت توســعه پایــدار اســت؛ دیدگاهــی کــه
تلفیقـ ِ
نظامــی بــه هــم پیوســته را دایــر بــر اینکــه همــه چیــز در محیــط زیســت و بــا محیــط
زیست به پایداری میرسد ،مدنظر قرار میدهد.
همچنیــن ارزيابــي اثــرات محیــط زیســتی خــود ماهيتــي مشــاركتي دارد کــه ایــن
هــم میتوانــد مشــارکت مــردم و هــم مشــارکت بیــن رشــتهای را در برگیــرد .ولــی اگــر
الگــوی محیــط زیســتی بــا ارزیابــی تأثیــرات اجتماعی و فرهنگــی را به صــورت یکپارچه
مدنظــر قــرار دهیــم ،در ایــن نظــام هــر نــوع فعالیــت در ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی و
محیــط زیســتی و غیــر آن بــا یکدیگــر مرتبــط بــوده ،بــه هــم پیونــد میخــورد .بــر ایــن
اســاس مشــارکت بیــن رشــتهای الزم اســت .از یکســو بایــد بــه خدمــات اکوسیســتمی
و گنجانــدن آن در مؤلفههــای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی توجــه ویــژه نمــود و از ســوی
دیگــر در هــر نــوع تغییــرات اجتماعــی الزم اســت بــه اصــول اکولوژیکــی وفادار بــود و آن
را بــر اســاس متــر و معیارهــای آن ســنجید .ایــن اصــول عبارتنــد از« :حداقــل دخالــت و
تجــاوز بــه شــرایط طبیعــی»« ،ســازگاری» و «تعــادل بــا منابــع طبیعی».
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چکیده

اجتماعــی پروژههــای توســعه (تجربیاتــی از هنــد و دیگــر
ارزیابــی تأثیــرات
کتــاب
ِ
ِ
کشــورهای آســیایی) توســط هریموهــان َمتــور ویراستاریشــده و میثــم اهرابیــان
صــدر آن را ترجمــه کــرده اســت .ایــن کتــاب از مجموعــه کتابهایــی اســت کــه دفتــر
مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران بنــا بهضــرورت دسترســی بــه منابــع
و متــون حــوزه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و خــأ اینگونــه مطالعات در حــوزه مطالعات
شهری با همکاری نشر همشهری در سال  1399به چاپ رسانده است.
ایــن کتــاب ،چشــماندازی اســت بــه دغدغههــا و مســائل مرتبــط بــا تأثیــرات اجتماعــی
پروژههــای توســعه در هنــد و دیگــر کشــورهای آســیایی ازجملــه بنــگالدش ،چیــن،
الئــوس ،نپــال ،پاکســتان و ســریالنکا کــه میتوانــد منبعــی مفید و ضــروری بــرای دیگر
حکومتهــا ،کارگــزاران توســعهی چندجانبــه ،سیاس ـتگذاران ،برنامهریــزان توســعه،
مجریــان ،محققــان ،مربیــان ،متخصصــان محیطزیســت ،صاحبنظران علــوم اجتماعی،
مشــاوران و فعــاالن دانشــگاهی در دیگــر نقــاط جهــان باشــد .ایــن کتــاب در ســیزده
فصــل نگاشــته شــده کــه در  4بخــش ( )1چهارچــوب )2( ،اتــا؛ سیاســت و عمــل در هند،
( )3تجربههایــی در دیگــر کشــورهای آســیایی و ( )4کاهــش آثــار ســوء اجتماعــی
اول ایــن کتــاب بــه مقدمـ ه و تاریخچــه ارزیابــی تأثیــرات
دستهبندیشــده اســت .فصــل ِ
اجتماعی پرداخته است.
واژههــای کلیدی:ارزیابــی تأثیــرات محیــط زیســتی ،ارزیابی تأثیــرات اجتماعــی (اتا)،
آسیا ،هند ،پروژههای اسکان مجدد
1

1- Assessing the Social Impact of Development Projects; Experience in India and
other Asian countries

فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دوره اول
شماره پنجم
زمستان 1399
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فصــل اول [مقدمــه] کتــاب بــه تاریخچــه اتــا پرداختــه اســت .ریشــه اتــا بــه ســال
 1969بازمیگــردد ،ســالی کــه قانــون سیاســت ملــی محیطزیســت 1در آمریــکا
تصویــب شــد و توجــه بــه مســائل اجتماعــی را بهعنــوان بخشــی از ارزیابــی تأثیــرات
محیطزیســتی 2ضــروری ســاخت .اگرچــه تــا  1973درک مختصــری از توجــه بــه
مســائل اجتماعــی وجــود نداشــت امــا پسازایــن ســال [ ]1973تأثیــرات اجتماعــی
در مقــام نوعــی مســئله بــا روششناســی خــاص و زیربنــای نظــری شــکل گرفــت و
ماننــد ســایر مفاهیــم علــوم اجتماعــی تعاریــف گوناگونــی از آن ارائــهشــد .بــرج و
ونکلــی 3اتــا را فراینــد بــرآورد و ارزیابــی پیامدهــا و عواقبــی کــه در پی پیشــرفت پروژه
یــا اقدامــات سیاســی خــاص بهویــژه در چهارچــوب تدویــن و تصویــب سیاسـتهای
مناســب بــرای محیطزیســت منطقــهای ،اســتانی و ملــی ،رخ میدهــد ،تعریــف
کردهانــد .همچنیــن مطابــق بــا بررسـیهای انجمــن بینالمللــی ارزیابــی تأثیــرات،4
اتــا شــامل فراینــد تحلیــل ،پایــش و مدیریــت پیامدهــای منفــی و مثبــت اجتماعــی
مداخــات برنامهریزیشــده (سیاســتها ،برنامههــا ،طرحهــا ،پروژههــا) و هــر
شــکلی از رونــد تغییــر اجتماعــی اســت کــه چنــان مداخالتــی را طلــب میکننــد.
مقصــود اصلــی ارزیابــی تأثیــرات ،فراهــم آوردن محیطزیســت بیوفیزیکــی و انســانی
پایدار و عادالنهتر است.
کشــورهای درحالتوســعه در دو دهــه گذشــته ،ســطح باالیــی از رشــد اقتصــادی
را تجربــه کردنــد کــه پیشازایــن برایشــان ناآشــنا بــوده اســت امــا واقعیــت ایــن اســت
کــه میلیونهــا نفــر در سراســر جهــان طــی فراینــد توســعه ،خانــه ،وســیله معــاش و
زمیــن خــود را ازدســتداده و آواره شــدهاند .تخمیــن زده میشــود در هنــد در طــی
 60ســال گذشــته ،ایــن پروژههــا [توســعه]  60میلیــون نفــر را از خانــه و کاشــانه خــود
آواره و در فقــر مــداوم فروبــرده اســت .همیــن امــر بــه اعتراضــات گســترده منجــر شــد
و ســرمایهداران ،حکومتهــا و برنامهریــزان را وادار کــرد تــا پیامدهــای اجتماعــی
احتمالــی یــک پــروژ ه را پیــش از آغــاز اقــدام در نظــر بگیرنــد .البتــه مدتزمــان زیادی
اســت کــه از تجربــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی (اتــا) گذشــته اســت.
ارزیابــی تأثیــرات در هنــد تــا همیــن اواخــر هیچگونــه الــزام قانونی نداشــته اســت.
از ســال  ،1978ارزیابــی تأثیــرات محیطیزیســتی ســاخت ســدهای بــزرگ آغــاز شــد
کــه اغلــب فاقــد داد ه کافــی بــرای شناســایی پیامدهــا بودنــد و اتــا بهعنــوان بخشــی از
ایــن ارزیابیهــا محیطزیســتی محســوب میشــد .اتــا توســط بانــک جهانــی ،بانــک
توســعه آســیایی و ســایر کارگــزاران توســعه چندجانبــه بــه هنــد ورود کــرد .درواقع اتا
)1- National Environmental Policy Act (NEPA
)2- Environmental Impact Assessment (EIA
3- Burdge & Vanclay
)4- International Association Impact Assessment (IAIA

1- Sardar Sarovar dam
2- Narmada
3- Morse & Berger
4- Condorcet
5- Inter Organizational Commttee on Guidelines and Principles for Social Impact
Assessment
6- International Principles for Social Impact Assessment
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بیشــتر در پروژههایــی اجــرا میشــد کــه ایــن مؤسســات از آنهــا پشــتیبانی مالــی
میکننــد .در ســال  2007همزمــان بــا سیاســت توانبخشــی و اســکان مجــدد،
اســتفاده از ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بهعنــوان ابــزار برنامهریــزی ،تحــول نســبتاً
جدیــدی را در هنــد بــه وجــود آورد.
فصــل دوم کتــاب بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه اتــا در ابتــدا بهعنــوان بخشــی از
ارزیابــی تأثیــرات محیطزیســتی بــوده اســت امــا امــروزه بــه شــکل فزاینــده ،مســتقل
از ارزیابــی محیطزیســتی قرارگرفتــه و پروژههــای متنوعــی نظیــر پروژههــای آبــی،
سدســازی ،انــرژی ،بهداشــت و فاضــاب ،معــدن ،زغالســنگ ،منابع حیاتی ،سیســتم
حمــلو نقــل شــهری ،برنامــه توســعه دامــداری ،پروتکلهــای امنیــت زیســتی و
پروژههــای حمایــت از معیشــت خانوارهــا را در برمیگیــرد .درگذشــته غالبــاً
پروژههــای توســعه بــدون هیــچ مالحظــه و درکــی از تأثیــرات منفی احتمالــی باهدف
ترویــج پیشــرفت و توســعه انجــام میشــد امــا تنهــا دســتاورد آنهــا ،برجای گذاشــتن
2
میلیونهــا انســان فقیــر بــوده اســت .سـ ِد ســردار َســرور 1بــر روی رودخانــه ن َر ِمــدا
3
ش مــورس و برگــر
نمون ـهای از همیــن قبیــل پروژههــا اســت کــه بــر اســاس گــزار 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه دادههــای اولیــه از تعــداد افــراد تحــت تاثیــر پــروژه،
پــس از نیــمقــرن اســکان مجــدد ایــن افــراد هنــوز ناتمــام مانــده اســت .دغدغــه اتــا
نجــات افــراد از آثــار فاجعهبــار پروژههــای توســعه اســت و برحســب نــوع تأثیــرات
برنامهریــزان در اقدامــات مداخل ـهای بــا ســه گزینــه ،تائیــد ،تعدیــل یــا رد مواجهــه
هستند.
اگرچــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی ایــده جدیــدی نیســت و از همــان ابتــدای آغــاز
رشــته علــوم اجتماعــی ،دانشــمندان ایــن حــوزه درگیــر انجــام اتــا بودهانــد امــا روایــت
اســت اولیــن اتــا در قــرن  19توســط کندروســه 4بامطالعــه یــک کانال انجامشــده اســت.
درواقــع اتــا بــا تحــوالت دهــه  1970آغــاز میشــود .گروهــی از دانشــمندان اجتماعــی
در دهــه  1990بــا حمایــت کمیتــه بیــن ســازمانی در بــاب اصــول راهنمــا و قواعــدی
بــرای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی 5اصــول و قواعــد راهنمــا تدویــن کردنــد .همچنیــن
انجمــن بینالمللــی ارزیابــی تأثیــرات کتابچــه راهنمایی تحــت عنوان قواعــد بینالمللی
بــرای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی ،6در ســال  2015باهــدف رهنمودهایــی در ارتبــاط با
پیشــرفت پــروژه بــرای ذینفعــان مختلــف منتشــر کرده اســت.
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پروژههــای توســعه بــر گروههــای مختلــف ،تأثیــرات متفاوتــی دارد و اینگونــه
نیســت کــه همــه اراضــی تحــت پوشــش بــه یــکشــکل تحــت تاثیــر قــرار گیرنــد.
بهطــور مثــال در پــروژه ســد ســردار ســرور ،همــان زمــان کــه افــراد ایلیاتــی مادیــا
پرادیــش 1آواره شــدند ،کشــاورزان ُگجــرات کــه منابــع آبیــاری را از ایــن ســد
میگرفتنــد ،از ایــن پــروژه بهــره بردنــد؛ بنابرایــن همــه پروژههــا تأثیــرات مشــابهی
را بــه همــراه ندارنــد .پروژههــای سدســازی نســبت بــه ســایر پروژههــا ،بهواســطه
آنکــه ناحیــه وســیعتری را در برمیگیرنــد ،افــراد و گروههــای بیشــتری را تحــت
تاثیــر قــرار میدهنــد درحالیکــه پروژههــای ســاخت بزرگــراه ،بخــش محــدودی از
زمینهــای پیرامــون پــروژه را در برمیگیرنــد و بــا توجــه بــه نظریــه جهــش ناگهانــی
ارزش ملــک عموم ـاً متفــاوت اســت.
بانــک جهانــی ،تأثیــرات منفــی و متــداول پروژههــای سدســازی و ذخیــره آب را
بــه شــرح زیــر بیــان کــرده اســت:
فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی

ن سد
تصرف زمین برای سد و مخز 

جابهجایی ساکنان

اختالل در کار ماهیگیران و
کشاورزان نواحی پاییندست سد

آلودگیهای صوتی و محیط
زیستی در زمان انجام عملیات
عمرانی (موقتی)

تاثیر بر خانهها و زمینهای
کشاورزی مجاور مخزن سد در
فصل سیالب (موقتی)

تاثیر بر بهرهگیری افراد خارج
محدوده مخزن سد از رودخانه

تاثیر بر دسترسی به ثروت و
منابع مشترک (جنگل ،محل
چراگاه و ...مجاور)

شکاف میان اجتماعات

تاثیر بر وابستگی اجتماعات
بهجای خود مانده و جابهجاشده
ازدحام جمعیت و فشار بر
زیرساختها در اجتماع میزبان
پذیرنده جمعیت جابهجاشده

تاثیر بر سالمت افراد (انتشار
تاثیر بر زیرساختهای مرتبط
با سد (راهها ،کانالهای انتقال بیماریهای ناشی از آب راکد مثل
ماالریا)
آب ،اتاق برق ،اجتماعات و محل
استقرار کارگران و پیمانکاران و
وام چالهها)

دوره اول

Word Bank, 2004: 331

شماره پنجم

نمــودار زیــر تأثیــرات احتمالــی پروژههــای توســعه کــه منجــر بــه جابجایــی
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1- Madhya Pradesh

مدل خطر فقیر سازی سرنی

بــا توجــه بــه اینکــه تأثیــرات پروژههــا از اجتماعــی بــه اجتمــاع دیگــر و حتــی
در یــک اجتمــاع در زمانهــای مختلــف ،متفــاوت اســت ایجــاد فهرســت وارســی از
تأثیــرات احتمالــی بهعنــوان یــک ابــزار مطالعــه اتــا را بــا خطر جــدی مواجه میســازد
زیــرا ایــن امــکان وجــود دارد کــه مشــاوران بهجــای مراجعــه بــه اجتماعــات تحــت
تاثیــر پــروژه و فهــم دغدغههــا و مشــکالت ،صرفـاً بــه فهرســت تأثیــرات اکتفــا کننــد.
البتــه برخــی معتقدنــد فهرســت وارســی میتوانــد بــرای مجریــان آگاهــی بهتــری از
گســتره تمــام تأثیــرات احتمالــی ایجــاد نمایــد.
همانطــور کــه بیــان شــد ،ماننــد ســایر مفاهیــم علــوم اجتماعــی ،تعاریــف
متعــددی از مفهــوم ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در دســترس اســت .کمیتــه بیــن
 -2این موسسه یکی از بازوهای بانک جهانی است که به پروژههای بخش خصوصی میپردازد.

1- Cernea

خالصه کتاب ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های توسعه؛ تجربیاتی از هند و دیگر کشورهای آسیایی

خطــر فقیــر ســازی ازجملــه خطراتــی اســت کــه در صورت عــدم مدیریــت صحیح
پــروژه ،افــراد متأثــر از پــروژه را بــا آن مواجــه میســازد .ســرنی 1هشــت خطــر عمــده
را در ایــن خصــوص شناســایی کــرده اســت کــه همــان تأثیــرات منفــی و مخربــی
هســتند کــه در مطالعــات اتــا بایــد پیشبینــی شــوند .اگرچــه هنــوز دســتورالعملی
بــرای بهرهگیــری از مــدل خطــرات در پروژههــای اســکان مجــدد در کتابچــه راهنمای
موسســه مالــی بینالمللــی 2ارائــه نشــده اســت.
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ســازمانی در بــاب اصــول راهنمــا و قواعــد ارزیابــی ،اداره خدمــات عمومــی ایالــت
متحــده 1و بســیاری از مدعیــان ایــن حــوزه تعاریــف مختلفــی از ایــن مفهــوم ارائــه
کردهانــد؛ امــا نکتــه مهــم در خصــوص ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی ایــن اســت کــه
ایــن حــوزه بــه همــان انــدازه کــه بــه پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگــی میپــردازد
بایــد تأثیــرات و پیامدهــای اقتصــادی را هــم در نظــر بگیــرد زیــرا برخــاف تأثیــرات
اجتماعــی و فرهنگــی ،تأثیــرات اقتصــادی ملموستــر هســتند.
همچنیــن بیــن دو مفهــوم ارزیابــی و ارزشــیابی 2کــه اغلــب بهاشــتباه بــه یــک
معنــا بــه کار گرفتــه میشــود ،تمایــز وجــود دارد .ارزیابــی مفهومــی اســت کــه پیش از
انجــام کاری [اجــرای پــروژه] و بهمنظــور تعییــن مطلوبیــت آن کار انجــام میدهنــد،
درحالیکــه ارزشــیابی پــس از تکمیــل کار [اجــرای پــروژه] انجــام میشــود .در تصویر
زیــر فوایــد اصلــی انجــام یــک ارزیابــی نظاممنــد از تأثیــرات اجتماعــی آمــده اســت.

فصلنامه علمی  -تخصصی
ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دوره اول
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رونــد انجــام (مراحــل) یــک اتــای جامــع و کامــل بــر اســاس نظــر کمیتــه بیــن
ســازمانی در بــاب اصــول راهنمــا و قواعــدی بــرای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در
جــدول زیــر آمــده اســت:

1- Us General Services Administration
2- Evaluation

مرحله اول؛ تعیین محدوده
تحت تاثیر پروژه

این محدوده به خود پروژه بستگی دارد ،معموالً پروژههای سدسازی محدوده
جغرافیایی وسیعتری را نسبت به پروژههای ساخت بزرگراه یا پروژههای خطی
تحت تاثیر قرار میدهد .گروه اتا باید با بازدید میدانی ،نقشه محدوده متأثر
(مستقیم و غیرمستقیم) را نشانهگذاری کنند

مرحله سوم؛ شناسایی
ذینفعان و اشتراکگذاری
اطالعات با آنها

طرحی برای مشارکت همگانی و مؤثر با تمام ذینفعان (افراد ،گروهها و
نهادهای تحت تاثیر پروژه)

مرحله دوم؛ شناسایی
اطالعات و دادههای
موردنیاز و منابع کسب آن

مرحله چهارم؛ غربالگری

بررسی دادههای ثانویه و جمعآوری دادههای پراکنده کمک میکند تا گروه اتا
بداند به چه دادههایی باید از طریق پیمایش یا روش مشارکتی دست یابد.

روند اتا با غربالگری آغاز میشود .هدف از غربالگری تفکیک تأثیرات اهم از غیر
اهم و مشخص کردن ماهیت و مقیاس مسائل است .این کار به تشخیص قلمرو
اتای کمک خواهد کرد.

مرحله ششم؛ توصیف
سیمای اجتماع

مرحله هفتم؛ بررسی جامعه
میزبان
مرحله هشتم؛ شناسایی و
ارزیابی تأثیرات
مرحله نهم؛ ارائه کاربست

ترسیم سیمای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تحت تاثیر پروژه ،این ترسیم
نباید به افراد زیاندیده از پروژه محدود شود بلکه افرادی که به هر نحو از پروژه
سود میبینند نیز باید ترسیم شوند.
در پروژههای اسکان مجدد این مرحله ازاینجهت اهمیت دارد که جامعه
میزبان ازنظر گنجایش زمین ،تراکم جمعیت ،فرصت شغلی و ...ظرفیت
جمعیت جدید را دارد .نکته مهم تشابه اقتصادی -اجتماعی جمعیت جدید با
جامعه میزبان است.
پس از شناسایی تأثیرات ،میزان اهمیت آنها باید تعیین شود .ازآنجاکه
تأثیرات ،کیفی هستند امکان رتبهبندی آنها وجود ندارد ،همچنین درک
اجتماع تحت تاثیر با گروه اتا از تأثیرات لزوماً یکسان نیست ،بنابراین باید در
خصوص رتبهبندی تأثیرات از اجتماع تحت تاثیر نظرخواهی کرد.
اتا صرفاً تأثیرات را پیشبینی نمیکند بلکه ابزارهایی را جهت تسکین یا
کاستن از شدت تأثیرات سوء را نیز شناسایی میکند.

بــرای انجــام اتــا ،گــروه اتــا بایــد از روشهــای متــداول علــوم اجتماعــی آگاهــی
داشــته باشــد .در بیشــتر مــوارد بــرای جمـعآوری دادههــای موردنیــاز بایــد از ترکیــب
روش کمــی (پیمایــش مربــوط بــه تصــرف اراضی ،سرشــماری و اجتماعــی -اقتصادی)
و روش کیفــی (مصاحبــه بــا مطلعــان کلیــدی ،مصاحبــه متمرکــز گروهــی ،جلســات
اســتماع عمومــی) اســتفاده شــود .انتخــاب روش و ابــزار بــه عوامــل مختلفــی (نــوع
پــروژه ،مقیــاس ،افــراد تحــت تاثیــر ،زمــان و منابــع در دســترس و )...بســتگی دارد .بــا
ایــن توضیــح بایــد گفــت اتــا عــاوه بــر دادههای اولیــه ،بــه دادههــای ثانویــه (دادههای
سرشــماری دولتــی ،ثبــت زمیــن ،مطبوعــات محلــی ،ســایر مــوارد اجرایی ثبتشــده،

خالصه کتاب ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های توسعه؛ تجربیاتی از هند و دیگر کشورهای آسیایی

مرحله پنجم؛ بازدید میدانی بازدید از محل پروژه و گفتگو با ذینفعان به فهم مسائل کلیدی پیرامون پروژه
به حذف یا کاهش دامنه سختی تأثیرات منفی کمک میکند زیرا دانش محلی
اطالعات گرانبهایی را در اختیار گروه پژوهش قرار میدهد

163

فصلنامه علمی  -تخصصی

متــون مردمشناســی مربــوط بــه اســکان مجــدد ،اســناد و مــدارک ســازمانهای
غیردولتــی) نیــز متکــی اســت .درواقــع بیشــتر اطالعــات مرتبط بــه اتــا از دل دادههای
اولیــه (نحــوه تملــک زمیــن ،سرشــماری ،بررســی فهرســت داراییهــا و شــرایط
اقتصــادی  -اجتماعــی و گفتگــو بــا ذینفعــان) بیــرون میآیــد.
الزم بــه ذکــر اســت ،امــکان وقــوع اشــتباهات در مطالعــات اتــا امــری طبیعــی
اســت کــه اغلــب بــه دلیــل فشــار کارفرمــا بــه گــروه اتــا رخ میدهــد؛ زیــرا کارفرمــا
انتظــار دارد در گــزارش ،تأثیــرات منفــی کمرنگتــر و مزایــای پــروژه پررنگتــر شــده
باشــد .اســتفاده از مجریــان الیــق و شــفافیت دررونــد اجــرای اتــا میتوانــد تــا حدودی
کارســاز باشــد .بهعــاوه اینکــه حیــن فراینــد ارزیابــی از چــه کســانی نظرخواهــی
میشــود و چــه کســانی ارزیابــی را انجــام میدهنــد ،دو عامــل مهــم در تعییــن نتایــج
یــک ارزیابــی اســت ،استابینســکی 1در ایــن خصــوص بیــان داشــته اســت انجــام اتــا
بهصــورت عینــی و بیطرفانــه تکرارپذیــر نیســت .بهعبارتدیگــر اگــر دو مجــری
متفــاوت ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی یــک پــروژه را انجــام دهنــد احتمــاالً بــه نتایــج
متفاوتــی دســت مییابنــد.
در پایــان ایــن فصــل بــا اشــاره بــه محتویــات و شــاکلهی گــزارش ارزیابــی تأثیرات
اجتماعــی ،چهــار مؤلفــه بیانشــده اســت کــه اگر بــه بخشــی از فعالیــت اســتاندارد اتا
بــدل شــود ،ارزیابــی تأثیــرات میتوانــد پیامدهــای توســعه را بهصــورت قابلتوجهــی
اصــاح کنــد .ایــن مؤلفههــا عبارتانــد از:
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1- Stabinsky

خالصه کتاب ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های توسعه؛ تجربیاتی از هند و دیگر کشورهای آسیایی

فصــل ســوم بــه کاربــرد اتــا در برنامهریــزی اســکان مجــدد پروژههــای اســتخراج
معــدن پرداختــه اســت .پروژههــای اســتخراج معــدن بــا ســایر پروژههــای منطقـهای
(نظیــر پروژههــای سدســازی) شــباهت (وســعت پــروژه و آواره شــدن تعــداد زیــادی
افــراد) دارد امــا از برخــی جنبههــا ،تفاوتهــای چشــمگیری دارنــد زیــرا ایــن پروژهها،
پروژههــای بلندمدتــی هســتند کــه در طــی یــک دهــه انجــام میشــوند؛ عمومـاً بــه
ســرمایه بخــش خصوصــی 1کــه گرایــش و تفکــر متفاوتــی نســبت بــه بخــش عمومــی
دارنــد ،متکــی هســتند و دیگــر وجــه تمایــز آن بــا ســایر پروژههــا مجریــان ایــن
پروژههــا اســت کــه بهواســطه آنکــه مهنــدس هســتند ،مســئله انتقــال مؤثــر
یافتههای اجتماعی را به وجود میآورد.
3
2
بهطورمعمــول ،اســکان مجــدد ناخواســته بــه ســه دســته شــهری  ،خطــی و
منطقـهای 4تقســیم میشــود .پروژههــای شــهری به ســبب تراکــم باال ،تنــوع جمعیت
و وجــود زمینــه و بســتری کــه دچــار تغییــرات ســریع میشــود از ســایر پروژههــا
متمایــز هســتند .ایــن پروژههــا موجــب جابهجایــی تعــداد زیــادی خانــوار میشــود
و احتمــاالً در مقایســه بــا دیگــر پروژههــا تعییــن مــکان ســرمایهگذاریهای شــهری
موجــد عوامــل سیاســی بیشــتری اســت .پروژههــای خطــی (پروژههــای جادهســازی،
خطــوط حملونقــل ،خطــوط لولــه و کانالهــای اصلــی آبیــاری) کــه بــه گــذرگاه بلند
و باریکــی از زمیــن نیــاز دارنــد ،شــدت تأثیــرات کمتــری دارد .در مقابــل پروژههــای
منطق ـهای (سدســازی ،معــادن زغالســنگ و )...نواحــی وســیعی را در برمیگیرنــد
و بــرای اجتماعــات محلــی مزاحمــت بیشــتری ایجــاد میکننــد ،نظــام تولیــد را از
بیــن میبردنــد و موانــع بزرگــی را بــه کار احیــای معیشــت مــردم تحمیــل میکننــد.
اگرچــه پروژههــای اســتخراج معــدن در اینگونــه شناســی نمیگنجــد زیــرا ایــن قبیل
پروژههــا ،هــر ســه گونــه را در برمیگیــرد و ایــن از دیگــر وجــوه تمایــز پروژههــای
معدنــی بــا ســایر پروژههــا اســت .بــا توجــه بــه آنکــه انجــام اتــا بــرای پروژههــای
معــدن ضرورتـاً موردنیــاز نیســت ،امــا شــرکتهای معــدن کار بــرای دریافــت مجــوز
از اجتمــاع محلــی اقــدام بــه انجــام اتــا میکننــد .البتــه برخــی از شــرکتها ،بــرای
کســب ســرمایه بخــش خصوصــی از موسسـههای مالــی چندجانبــه بینالمللــی نیــز
اقــدام بــه انجــام اتــا مینماینــد.
هــر شــکلی از ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی شــامل مراحــل مختلفــی اســت .اتــا در
پروژههــای اســتخراج معــدن دارای سـهگام الزامــی اســت کــه این سـهگام عبارت اســت از:
 -1در هنــد بــا ابــاغ سیاســت ملــی معــدن ( )National Mineral Policyدر ســال  1993بخــش
معــدن نیــز بــه روی ســرمایه بخــش خصوصــی گشــوده شــده اســت.
2- Urban
3- Linear
4- Areal
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الــف) تعریــف پــروژه :نخســتین گام در تحلیــل تأثیــرات اجتماعــی ،تعریــف روشــن و
کامــل از فعالیتهــای پروژههــا اســت .در حالــت ایــده آل بــرای شــروع ارزیابــی
تأثیــرات ،طــرح فنــی و نهایــی پــروژه بایــد در دســترس باشــد امــا غالبـاً ایــن اتفــاق
نمیافتــد و ایــن رونــد بــرای مجریــان اتــا عــادی شــده کــه در انتهــای کار ،طرحهــای
مهندســی پــروژه را دریافــت کننــد .بــا توجــه بــه بــازه زمانــی ،تعریــف پروژههــای
اســتخراج معــدن بــا مشــکالت بزرگتــری مواجــه هســتند زیــرا بــا توجــه بــه بــازه
زمانــی طرحهــای مهندســی ایــن پروژههــا احتمــاالً مرتــب تغییــر خواهنــد کــرد؛
بنابرایــن ارزیابــی اولیــه بایــد روی نیازهــای فــوری و کوتاهمــدت متمرکــز شــود و
محوطــه اولیــه معــدن ،دفاتــر کارکنــان ،نواحــی مختلــف کار و انبــار ،کارخانههــای
فرایندی و شبکه راههای ارتباطی در مطالعات اولیه ،موردبررسی قرار نمیگیرد.
ب) تعییــن محــدوده پــروژه :تعییــن محــدود ه پروژههــای توســعه بــهآســانی
قابلتشــخیص اســت امــا در خصــوص پروژههــای معدنــی نمیتــوان بهطــور دقیــق
ی و ارزش آنهــا در
مشــخص کــرد زیــرا معمــوالً تشــخیص مــکان ســنگهای کان ـ 
طــول زمــان اتفــاق میافتــد .ازای ـنرو تحلیلگــر اجتماعــی بایــد توجــه را معطــوف
بــه مناطقــی کنــد کــه تصــرف زمیــن قطعیــت بیشــتری دارد و بدتریــن ســناریوی
ممکن را در نظر بگیرد.
ج) اجــرای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی :پــس از مشــخص شــدن جنــس فعالیــت و
محــدوده تحــت تاثیــر ،تحلیلگــر اجتماعــی میتوانــد بــه بررســی و شناســایی اقــدام
نمایــد .رونــد انجــام اتــا در پروژههــای اســتخراج معــدن هماننــد ســایر پروژههــا بــوده
امــا بســیار گســتردهتر اســت ،زیــرا توســعه معــدن نیازمنــد زمیــن قابلتوجهــی اســت
و اغلــب در نواحــی روســتایی اتفــاق میافتــد .اگرچــه ابــزار مورداســتفاده در اتــای
پروژههــای اســتخراج معــدن همــان ابزارهــای مورداســتفاده در دیگــر پروژههــا اســت
امــا در پروژههــای اســتخراج معــدن و اســکان مجــدد ،مــردم نواحــی [روســتا] تحــت
تاثیــر ،نیازمنــد تحلیــل عمیقتــر (تعــداد افــراد تحــت تاثیــر ،تعــداد ســاختمانهایی
کــه از بیــن میرونــد ،الگــوی رهبــری و اقتــدار ،شــبکه حمایــت اجتماعــی و )...اســت.
بــه همیــن منظــور بیانشــده کــه ارزیابــی تأثیــرات همانقــدر کــه علــم و دانــش
است ،هنر نیز هست.
ارزیابــی تأثیــرات و برنامهریــزی بــرای اســکان مجــدد در پروژههــای اســتخراج
معــدن مشــخصات خــاص خــود را دارد .یکــی از ایــن مشــخصات ،چرخــه پروژههــای
معدنــی در بخــش خصوصــی اســت ،دغدغــه مالــی مدیران ارشــد پــروژه در هــر مرحله
(توســعه ،عملیــات و اتمــام) متفــاوت اســت .در مرحلــه اول بهواســطه بازپرداخــت
وامهــای دریافتــی ،ایــن تمایــل وجــود دارد که ســریعترین زمان ،عملیــات بهرهبرداری
را آغــاز نماینــد در ایــن مرحلــه زمــان دغدغــه مهمتری اســت .پــس از گــذر از مرحله و

 -1به نقلمکان فیزیکی و جابهجایی اقتصادی مردم میپردازد.
 -2قصــد دارنــد تــا بــا ســرمایهگذاریهای ویــژه کــه معمــوالً اجتماعــات محلــی تعریــف میکننــد
چتــر حمایــت اجتماعــی را روی گســتره وســیعتری از روســتاها بگســترانند.
 -3بنیــاد توســعه منطق ـهای حامــی برنامهریــزی طوالنیمــدت بــرای دورانــی اســت کــه معــدن
دیگــر بعــدازآن کار فعــال نخواهــد بــود.

خالصه کتاب ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های توسعه؛ تجربیاتی از هند و دیگر کشورهای آسیایی

آغــاز عملیــات کــه معــدن در حــال تولیــد اســت ،ذهنیتهــا معطــوف افزایــش ســود
تــا باالتریــن حــد ممکــن و کاســتن از هزینههــا اســت و در مرحلــه پایانــی کــه بودجــه
محدودشــده اســت ،بایــد تعهداتشــان (مناسبســازی خــاک مناطــق حفاریشــده
بــرای کاشــت و احیــای پوشــش گیاهــی) را نیــز عملــی کننــد .در بهتریــن حالــت باید
تعهــدات بهتدریــج و در طــی حیــات پــروژه پیــش رفتــه باشــد درحالیکــه غالبـاً بــه
ن پروژههــا اســت کــه
تعویــق میافتــاد .مشــخصه دوم ،بــازه زمانــی بلندمــدت در ایـ 
منجــر بــه برخــی مســائل میشــود.
( )1گرفتــن اجــازه اجتماعــی بــرای عملیــات و تــاش بــرای حفــظ و تــداوم آن :مجــوز
اجتماعــی برخــاف دو مجــوز دیگــر (توافقنامــه اعطــای امتیــاز بهرهبــرداری و مجــوز
تائیــد محیطزیســتی) اگرچــه غیررســمی اســت بــه همــان انــدازه واجــد اهمیت اســت
زیــرا کار معــدن نیازمنــد همــکاری اجتمــاع محلــی اســت .شــرکتهای معدنــی معموالً
ســه نــوع اقــدام عملــی  -فعالیتهــای مرتبــط بــا اســکان مجــدد ،1فعالیتهــای مرتبط
بــا توســعه اجتمــاع محلــی 2و ایجــاد بنگاههــای توســعه بلندمدت بــرای ســرمایهگذاری
منطقهای -3حمایت مالی میکنند تا بتوانند مجوز اجتماعی کسب کنند.
( )2توجــه بــه نظــارت بهعنــوان شــکلی از ارزیابــی مــداوم تأثیــرات اجتماعــی بــرای
برنامهریــزی اســکان مجــدد :اگرچــه ارزیابــی تأثیــرات در مرحلــه اولیــه پــروژه انجــام
میشــود امــا نبایــد بــا همــان بررســی اولیــه بــه پایــان برســد؛ یعنــی زمانــی کــه
پــروژه در حــال اجــرا اســت بایــد یــک نظــارت اجرایــی و مســتقل بــر فعالیــت پــروژه
وجــود داشــته باشــد .ایــن ماهیــت طوالنیمــدت بــودن و نظــارت اجتماعــی اتــا در
پروژههای استخراج معدن ،مشهودتر است.
فصــل چهــارم نیــز بــه سیاســت و قانــون و تبدیــل سیاســت بــه قانــون در ارزیابــی
تأثیــرات اجتماعــی میپــردازد .ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی انــواع ارزیابــی (اقتصادی،
محیطزیســتی ،حــوزه ســامت و دیگــر اقســام) را در خــود دارد .لــزوم اخــذ مجوزهای
محیطزیســتی و در پــی آن ارزیابــی تأثیــرات محیطزیســتی در ســال  1978در هنــد
مرســوم شــد و در ســال  1994بــا قیــد فوریــت ،تحت قانــون حفاظت از محیطزیســت
(ســال  ،)1986بــه الزامــی قانونــی بــدل شــد که طیــف وســیعی از پروژههــای تجاری،
زیرســاختی و توســعهای را در برمیگرفت .تشــکیل کمیتهای متشــکل از کارشناســان
ارزیابــی تأثیــرات محیطزیســتی و عضویــت یــک کارشــناس اجتماعی /اســکان مجدد
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از الزامــات ایــن قانــون بــود .ایــن قانــون حکــم میکــرد در صــورت آواره شــدن بیــش
از هــزار نفــر ،بــرای اســکان مجــدد طرحــی جامــع و بــرای جمعیتهــای کمتــر از
هــزار نفــر ،طرحــی خالصــه آمــاده شــود .البتــه تــا ســال  2007هیــچ الزامــی بــرای
بررســی تأثیــرات و پیامدهــای پروژههــا در ایــن کشــور وجــود نداشــته اســت تــا اینکه
در ایــن ســال [ ،]2007صورتبنــدی و پذیــرش خطــی مشــی ملــی توانبخشــی و
اســکان مجــدد 1نخســتین سیاســت مشــخص بــود کــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی را
در مقیــاس ملــی بهنوعــی الــزام (نــه الــزام قانونــی) بــدل کــرد .در ایــن ســند آمــده،
مطالعــات اتــا بایــد در تمــام پروژههــای جــاری یــا از پیــش موجــود کــه قــرار اســت
بیــش از دویســت خانــوار در زمینهــا ناهمــوار یــا  400خانــوار در دش ـتها را آواره
ی اجتماعــی و
کنــد ،انجــام شــود .در ایــن ســند فهرســتی از تأثیــرات نظیــر دارای ـ 
عمومــی ،زیرســاختها ،راههــا ،حملونقــل عمومــی ،کانالهــای زهکشــی ،فاضــاب،
منابــع آب شــرب ســالم و احشــام ،چراگاههــا ،کشــتزارها ،تأسیســات عمومــی ،ذخایــر
غذایــی و ...را ارائــه کــرده تــا در مطالعــات اتــا موردتوجــه قــرار گیــرد .همچنیــن در
ایــن ســند آمــده اســت کــه اگــر انجــام ارزیابــی تأثیــرات محیطزیســتی هــم نیــاز
بــود ،بایــد ایــن دو ارزیابــی (ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و ارزیابــی تأثیــرات
محیطزیســتی) همزمــان انجــام شــود و گــزارش ارزیابــی تأثیــرات محیطزیســتی
بایــد بــه اطــاع مجــری اتــا و برعکــس [گــزارش اتا به اطــاع مجــری ارزیابــی تأثیرات
محیطزیســتی] برســد و جلســات دفــاع (اســتماع عمومــی) نیــز بــرای هــر دو ارزیابــی
صورت گیرد.
2
قانــون :در ســال  2013ضــرورت انجــام اتــا بــا تصویــب قانــون حــق برخــورداری از
3
جبــران عادالنــه خســارت و شــفافیت در تصــرف زمیــن ،توانبخشــی و اســکان مجــدد
بــه یــک الــزام حقوقــی و قانونــی بــدل شــده اســت .بخــش اول از فصــل دوم ایــن قانــون،
تحقیقــات میدانــی بــرای تعییــن تأثیــرات اجتماعــی و فوایــد همگانــی اســت کــه بــه
ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه قبــل از تصــرف زمیــن توســط دولــت ،بایــد مطالعــات اتــا بــا
مشــورت پانچایــات 4محلــی یــا شــهرداری صــورت گیــرد و نتایــج بهطور عمومــی اعالم
شــود .همچنیــن رونــد انجــام اتــا طــی شــش مــاه از زمــان شــروع کار کامل شــود .بخش
دوم از ایــن فصــل بــه ســنجش گــزارش ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی بهوســیله گروهــی
از کارشناســان اشــاره دارد .در ایــن بخــش تأکیــد شــده اســت کــه گــزارش اتــا بایــد
بهوســیله گروهــی از کارشناســان (دو کارشــناس علــوم اجتماعــی ،دو نماینــده پانچایات
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1- National Rehabilitation Resettlement Policy

3- Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation
and Resettlement Act.

 -4شورایی متشکل از  5نفر که اداره امور روستا را بر عهده دارد.

در تصویر زیر به مشکالت احتمالی در مسیر فرایند اتا اشارهشده است:

رســیدن بــه یــک جمعبنــدی دربــاره تأثیــرات اجتماعــی پــروژه بــه دلیــل
نبــود اســتانداردهای مشــخص در ایــن زمینــه بســیار دشــوار اســت .آمــوزهای کــه
بررســی تجربیــات پیشــین هنــد در زمینــه ارزیابــی زیس ـتمحیطی در اختیــار مــا
قــرار میدهــد همیــن نکتــه [تعییــن اســتانداردهای شــفاف و واضــح] اســت البتــه
تعییــن ایــن اســتانداردها بــرای بســیاری از متغیرهــای اجتماعــی امکانپذیــر نیســت.

خالصه کتاب ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های توسعه؛ تجربیاتی از هند و دیگر کشورهای آسیایی

یــا شــهرداری ،دو کارشــناس توانبخشــی و یــک کارشــناس فنــی آشــنا بــا پــروژه) کــه
توســط دولــت مرکــزی یــا محلــی تشکیلشــدهاند ،موردســنجش قــرار گیــرد و در
صــورت تشــخیص ایــن گــروه به عــدم فایــده همگانی ،بــاال بــودن هزینههــای اجتماعی
و تأثیرات اجتماعی منفی ،پروژه باید منتفی اعالم شود.
ســنجش چهارچــوب قانونــی و سیاسـ ِ
ـت مرتبــط بــا ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی دارای
پنج جنبه زیر است:
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فصــل پنجــم عــاوه بــر مطالعــه مــوردی پــروژه آبیــاری ســوکتل پاییــن در اوریســا،1
بــه ســاخت ســدها و نادیــده گرفتــن پیامدهــای آن میپــردازد .ســدها علیرغــم
فوایــد مشــهودی چــون تأمیــن بــرق ،آب بــرای آبیــاری و مصــارف شــهری و صنعتــی
و کنتــرل ســیل ،تأثیــرات اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی مخــرب زیــادی دارنــد.
مطالعــات گویــای ایــن حقیقــت اســت کــه پروژههــای سدســازی میلیونهــا انســان
را از خانــه و ســرزمین خــود آواره کــرد ه اســت و ایــن گروههــا بهنــدرت توانســتهاند
بــه اســتانداردهای قبلــی زندگــی بازگردنــد .بــر اســاس کمیتــه جهانــی ســدها هنــوز،
تأثیــرات منفــی ایــن پروژههــا موردتوجــه قــرار نمیگیــرد .اوریســا در ســاخت ســدها
ســابقه طوالنــی دارد ،ســد هیراکــود ،2نخســتین ســد بزرگ هنــد ،عواقــب فاجعهباری
برای قبایل اوریسا به ارمغان آورده است.
برنامهریــزان ســد ســوکتل هــم ماننــد تجربیــات گذشــته بــدون ارزیابــی تأثیــرات
اجتماعــی ،شــیوه معیشــت اهالــی پیرامــون ســد را تحــت تاثیــر قراردادنــد .هــدف از
ایــن پــروژه [پــروژه آبیــاری ســد ســوکتل] تأمیــن آب آبیــاری و آشــامیدنی بــرای
باالنگیــر 31( 3هــزار هکتــار زمیــن) کــه در معــرض خشکســالی بــوده ،اســت .در
ایــن پــروژه  16روســتا بهطــور کامــل و  10روســتا کــه حــدود  4160خانــوار را در خود
جــایداده بودنــد ،از بیــن میرفتنــد .بودجــه ایــن پــروژه بــر عهــده دولــت مرکــزی
بــود و ســرمایه خارجــی در میــان نبــوده اســت .ســرعت اجــرای ایــن پــروژه بــه دلیــل
دشــواری در تصــرف زمیــن ،مقاومــت مــردم و نبــود بودجــه بســیار کنــد بــوده و فاصله
زمانــی بیــن تصــرف زمیــن و اســکان مجــدد عــاوه بــر ناامیــدی ذینفعــان بالقــوه و
آوارگــی تعــداد زیــادی از افــراد ،بــار زیــادی بــر خزانــه دولــت تحمیــل کــرده اســت.
در ســال  2004برنامــه توســعه ملــل متحــد 4مطالعـهای را بهمنظــور آمادهســازی
نوعــی سیاســت اســکان مجــدد بــرای دولــت اوریســا آغاز کــرد .یکــی از ایــن مطالعات
بــه پــروژه ســوکتل اختصــاص داشــت و هــدف از آن فهــم دیدگاههــای مــردم دربــاره
پــروژه بــود .هرچنــد ایــن پــروژه تحــت عنــوان ارزیابــی تأثیــرات اجتماعی انجام نشــد
امــا تــا حــدودی بــه یــک اتــای متعــارف تبدیــل شــد امــا درنهایــت دولــت نتایــج ایــن
پژوهــش را نادیــده گرفت.
یکــی از مهمتریــن مشــکالت در مســیر جمـعآوری دادهها و اطالعــات در مطالعات
میدانــی پــروژه ســوکتل ،عــدم تمایــل مــردم بــرای همــکاری بــه دلیــل بیاعتمــادی
عمیــق بــه دولــت بــود .مــردم از ورود گــروه پژوهــش بــه روســتاها جلوگیــری و از ایــن
1- Lower Suktel Irrigation Project in Orissa
2- Hirakud
3- Bolangir
4- UNDP

آنچل سلنکارشا سامیتی نام این َس َمن ِمعترض به ساخت سد بود.
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راه خشــم خــود را بــه دولــت نشــان دادنــد .یکــی از ســمنهای محلــی 1صراحتـاً بــه
گــروه پژوهــش گفتــه درصورتیکــه انتظــارات اهالــی را بــرآورده کننــد به آنهــا اجازه
ورود بــه روســتا را خواهنــد داد .ازآنجاکــه یکــی از اعضــای گــروه پژوهــش از مأمــوران
ارشــد دولــت اوریســا بــود ،اهالــی فکــر میکردنــد میتواننــد بــرای دســتیابی بــه
اســکان مجــدد مناســب از آن اســتفاده کننــد.
دادههــای دســته اول مبتنــی بــر پیمایــش میدانــی از روســتاهای تحــت تاثیــر بــا
اســتفاده از نشسـت ،مصاحبــه و بحــث گروهــی متمرکــز بــا مــردم روســتا ،مؤسســات
موجــود (ســمنها ،دفاتــر نمایندگــی پانچایاتــی راج و ،)...کارمنــدان دولــت در ســطح
محلــی ،مســئوالن عالیرتبــه و ...جمعآوریشــده اســت .منبــع اصلــی اطالعــات،
خانوادههــای تحــت تاثیــر بــوده کــه بــا اســتفاده از مصاحبــ ه عمیــق ،جنبههــای
مختلفــی از وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی (ویژگیهــای جمعیتــی ،الگــوی شــغلی،
پیشــینه تحصیلــی ،مالکیــت و داراییهــا ،الگــوی درآمــد خانــوار ،بهرهگیــری از
کمکهزینــه جبرانــی توانبخشــی ،مشــکالت حیــن پــروژه و درک آنهــا از رفــاه و
زندگــی خــوب قبــل و بعــد از پــروژه) را منعکــس کردهانــد .عــاوه بــر ایــن دادههــا،
اطالعاتــی از منابــع ثانویــه استخراجشــده اســت.
در توصیــف ســیمای اجتمــاع ایــن پــروژه آمــده ،در بررســی میدانــی در  10روســتا
( 5روســتا کــه کامـ ً
ا تحــت تاثیــر پــروژه بودنــد و  5روســتا تــا حــدودی) بــا  24خانوار
مصاحبــه شــده اســت .در ایــن پــروژه  521نفــر ( 248خانــوار) آواره شــدهاند کــه
حــدود  20درصــد از آنهــا اعضــای فرودســت جامعــه 29 ،درصــد بــه فرودسـتترین
کاســت 46 ،درصــد بــه ســایر کاس ـتهای واپسمانــده تعلــق داشــتند 88 .درصــد
از آوارگان در ســن کار ( 18-60ســال) و  90درصــد زنــان درگیــر در پــروژه بیســواد
یــا کمســواد (ابتدایــی) بودنــد 50 .درصــد جمعیــت در مناطــق پــروژه کشــت و کار،
 3درصــد بــه گــردآوری محصــوالت جنگلــی 10 ،درصــد حرفــه و مشــاغل خدماتــی،
حــدود  9درصــد بــه خریدوفــروش و تجــارت مشــغول و  15درصد نیــروی کار مزدبگیر
بودنــد 55.درصــد از خانوادههــای تحــت تاثیــر خانــواده گســترده و  44درصــد خانواده
هســتهای هســتند .بــرآورد شــده کــه اکثــر آوارگان ( 72درصــد) بیــن  75تــا 100
درصــد از زمینهــای تحــت تملــک خــود را از دســت خواهنــد داد و همچنیــن پــس
از جابهجایــی بیــن  30تــا  40درصــد درآمدشــان کاهــش خواهــد یافــت .نتایــج ایــن
بخش از مطالعات نشــان داده وضعیت بهزیســتی اقتصادی و توســعه انســانی جمعیت
ســاکن در منطقــه پاییــن اســت و مســلماً جابهجایــی ناشــی از پــروژه ،آســیب دیگــری
(از دســت دادن زمیــن ،کاهــش درآمــد و )...بــه ایــن جمعیــت وارد خواهــد کــرد.
درنهایــت الزم بــه ذکــر اســت هزینههــای پــروژه سدســازی ســوکتل کــه در دهــه
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 1990آغــاز و تــا  2013متوقفشــده ،طــی ایــن  13ســال بهشــدت افزایشیافتــه و
اعتراضــات مردمــی کــه بیــش از یــک دهــه بــه طــول انجامیــد ،دیــر فروکــش کــرده
اســت .اگرچــه مطالعــات نشــان داده مــردم پیرامــون پــروژه هنــوز مخالــف هســتند.
فصــل ششــم بــه چالشهــای بازســازی ســاختمانهای مســکونی و تجــاری در
پروژههــای حمــلو نقــل شــهری بمبئــی 1پرداختــه اســت .چالشهــای بــه وجــود
آمــده در ایــن پــروژه بــه آن دلیــل بــوده اســت کــه اداره توســعه منطقـهای کالنشــهر
بمبئــی ،مســئولیت انجــام بررســیها را بــه ســمنهای محلــی بهویــژه جمعیــت
ارتقــا 2و جمعیــت توانبخشــی 3کــه تــوان و ظرفیــت الزم را نداشــتند ،سپردهشــده
بــود .ارزیابــی اولیــه (قبــل از پروژه) نتوانســته فهرســت دقیقــی از پیامدهــای احتمالی
تهیــه نمایــد .ایــن فصــل ،از گفتگــو بــا افــراد تحــت تأثیــر پــروژه بیــن ســالهای
 2015 -2005بهدسـتآمده و بــه نقایــص ارزیابــی پایــه (قبــل از پــروژه) اشــارهکرده
است.
ازنظــر برنامـهی اقــدام بــرای اســکان مجــدد کــه بــر عهــده اداره توســعه منطقهای
کالنشــهر بمبئــی بــوده 99 ،درصــد از خانوادههــای ســاکن در پــروژه حاشیهنشــین و
 40درصدشــان زیرخــط فقــر قــرار داشــتند .اگرچــه ایــن آمــار نادرســت بــوده و اغلــب
ســاکنان مالــک خصوصــی و ســاکنان دیگــر به گــروه متوســط درآمدی تعلق داشــتند.
ایــن اشــتباه ناشــی از بهکارگیــری بررسـیهای اجتماعــی -اقتصــادی قدیمــی بــوده
اســت .جمعــی از افــراد متأثــر از پــروژه ،شــکایت رســمی خــود را بــه دولــت ارائــه و
پــس از عــدم رســیدگی ،شــکایت را بــه هیئــت بررســی بانــک جهانــی ارائــه کردنــد.
عمــده ایــن شــکایتها بــه ایــن دلیــل بــود کــه ســایت اســکان مجــدد بهقــدری
دور بــوده کــه دیگــر امــکان دسترســی بــه شــبکههای اجتماعــی و منابــع معیشــت
پیشــین وجــود نــدارد مشــاغل مــزدی تکمیلــی کــه عمومـاً بــه زنــان تعلــق داشــته
از بیــن رفتــه اســت .عــدم توجــه بــه جبــران خســارت ،ســایر حقــوق ازجملــه حــق
مســکن (مســاحتهای عرصههــای مســکونی قبــل از جابهجایــی و همعــرض نبــودن
ت واحدهــای مســکونی جدیــد بــا واحدهــای پیشــین) ،نبــود اطالعرســانی
مســاح 
دقیــق و صحیــح از اهــداف دولــت ،کیفیــت پاییــن ســاختمانها از دیگــر دالیــل
شــکایت آنهــا بــوده اســت.
کار توانبخشــی و اســکان مجــدد خانوادههــای متأثــر از پــروژه ،مطابــق بــا ســند
سیاســت توانبخشــی و اســکان مجــدد پــروژه انجامشــده ،هــدف اصلــی سیاســت
1- Mumbai Urban Transport Project
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ایــن بــود کــه بــا بینــوا ســازی افــرادی کــه بهطــور اجبــار جابهجــا میشــوند مقابلــه
نمایــد یــا حداقــل اســتانداردهای زندگیشــان را بــه اوضــاع ماقبــل پــروژه بازگردانــد.
ایــن سیاســت افــراد تحــت تاثیــر را بــه دو دســته کلــی تقســیم کــرده بــود .گروهــی
نســبت بــه ســاختمان و زمیــن خــود حــق قانونــی داشــتند یعنــی مــدرک و ســند
قانونــی (ســاتبارا) در اختیــار داشــتند و گروهــی کــه از ایــن حــق محــروم بودنــد و در
دســته زاغهنشــینان یــا حاشیهنشــینان دســتهبندی میشــدند .مطابــق بــا ایــن
سیاســت تنهــا گــروه اول حــق داشــت غرامتــی معــادل بــا تراکــم ســاختمانی کــه بــه
پــروژه تحویــل دادهشــده بــود ،دریافــت کننــد و دســته دوم بــه دلیــل اینکــه عرصــه و
اعیــان مسکونیشــان معلــق بــه جــاده و راهآهــن بــود ،بــدون در نظــر گرفتــن تراکــم
ساختمانشــان ،فضــای  21متــری را بهعنــوان غرامــت دریافــت کننــد.
غرامــت ســاختمانهای تجــاری کــه در گــروه دوم [زاغهنشــینان ،حاشیهنشــینان]
قــرار داشــت نیــز تــا ســقف  21مترمربــع بــدون هیــچ هزینـهای غرامــت داده میشــد.
اگرچــه صاحبــان فروشــگاههای بــزرگ (ســنگ مرمــر و کاشــی کــف ،قطعــات یدکی،
اتومبیــل ،چــاپ نقــش و نــگار البســه ،انبارهــای چندمنظــوره و رســتوران) فعــال در
پیرامــون پــروژه بــه ایــن سیاســت اعتــراض داشــتند و ازآنجاکــه بــا پادمانهــای
بانــک جهانــی در خصــوص اســکان مجــدد ناخواســته در تضــاد بــود دولــت مهاراشــترا
مکانیســم ترمیمــی در نظــر گرفــت بــه ایــن صــورت کــه صاحبــان ایــن مشــاغل،
همــان تراکــم را تــا ســقف  70مترمربــع بــا نــرخ اداره توســع ه منطقـهای خریــداری
کننــد .هرچنــد بــا توجــه بــه کمبــود اماکــن تجــاری در ســایت اســکان مجــدد ایــن
مکانیســم صرفـاً در حــد سیاسـتگذاری بــود .بهعــاوه بــا توجــه بــه نحــوه قرارگیــری
مغازههــا در ســایت اســکان مجــدد (در انتهــای ســایت و عــدم دسترســی به مشــتری)
افــراد نســبت بــه کاهــش فــروش اجنــاس مغــازه و تأثیــر جایگــذاری مغــازه در احیای
معیشــت خــود بــا اداره توســعه منطقـهای مشــاجره داشــتند.
همچنیــن گــروه اول بهواســطه آنکــه معتقــد بودنــد سیاســت توانبخشــی و
اســکان مجــدد ســاختمانهای آنهــا را در دســته زاغهنشــین یــا حاشیهنشــین
قــرار داده ،از ایــن برنامــه ناراضــی بودنــد .درنتیجــه سیاســت توانبخشــی موجــب
خســارت ناگهانــی و پیشبینینشــده بــه داراییهــای افــراد بســیاری شــد .متأثــران
پــروژه از اینکــه اطالعــات پــروژه بــه اطــاع عمــوم نرســیده بــود ،معتــرض بودنــد.
یکــی از کارکنــان ســمنهای محلــی در خصــوص مشــکالت پیشآمــده در رابطــه
بــا پــروژه گفتــه اســت وضعیــت زمیــن ســاختمانهای در معــرض پــروژه بهصــورت
مــورد بــه موردبررســی نشــده اســت درحالیکــه ســمنها بــه هیئــت بررســی [بانــک
جهانــی] گفتهانــد کــه مالــکان ،از ارائــه ســند رســمی خــود بــه عوامــل بررســی امتناع
کردهانــد .درحالیکــه اهالــی بیــان داشــتند کــه ســمنها در مــورد هــدف بررســی و
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یــا حتــی اهــداف پــروژه چیــزی بــه آنهــا نگفتهانــد و آنهــا تصــور میکردنــد کــه
ایــن مراجعــه و بررســی از ســمت اداره درآمدهــا باشــد.
کیفیــت ضعیــف ساختوســاز کــه بــا اولیــن بارش موســمی دچار نشــتی ،شــکاف
و تــرک شــدند و مشــکالتی کــه در خصــوص فاضــاب ،تأمیــن آب ،زبالههــای جامــد،
آسانســور ،بــرق و دیگــر امکانــات بــه وجــود آمــده بــود و همچنیــن هزینــه نگهــداری
بــاال و مالیــات بــر دارایــی از مســائل پــس از جابهجایــی در ســایت اســکان مجــدد
بــوده اســت.
باوجودآنکــه سیاســت توانبخشــی و اســکان مجــدد دولــت مهاراشــترا ،در نظــر
داشــت تمــام خانوادههــای متأثــر از پــروژه خانـهدار شــوند ،چنــدان موفــق نبــود .بــر
اســاس گفتگــوی نویســندگان بیــن ســالهای  ،2005-2006باوجــود ممنوعیــت
دهســاله معاملــه واحدهــای واگذارشــده ،گزارشهایــی مبنــی بــر اجــاره و فــروش
بهصــورت وکالتــی وجــود دارد؛ بنابرایــن بــه نظــر میرســد بــرای جلوگیــری از ســوء
اســتفادههایی تحــت عنــوان بــاز کــردن راه پیشــروی پــروژه از مســکن رایــگان ،دولت
مهاراشــترا اقداماتــی مؤثــر نظیــر ،برقــراری پیونــد میــان اجارهنامــه و کارت آدهــار یــا
برنامـهی ادارهی هویــت انحصــاری هنــد در دولــت مرکــزی کــه برمبنــای شناســایی
بیومتریــک هــر فــرد در نظــر بگیــرد.
فصــل هفتــم ،ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی را بــا چشــمانداز جنســیتی بررســی کــرده
اســت .آن دســته از پروژههایــی کــه منجــر بــه جابهجایــی و اســکان مجــدد میشــوند
تأثیــرات منفــی بســیاری بهجــای میگذارنــد هرچنــد ایــن تأثیــرات بــرای زنــان و
مــردان شــکل یکســانی دارد امــا زنــان فشــار بیشــتری را تحمــل میکننــد ولــی در
مقابــل بهــره کمتــری از منافــع و مزایــای پروژههــای توســعه نصیــب آنهــا میشــود.
مهتــا 1بیــان داشــته کــه ســوگیریهای جنســیتی مردانــه بــه دو شــکل منفــی بــر
زنــان تاثیــر میگــذارد .نخســت ،ایــن خصلــت فراگیــر در اجتمــاع هنــد بــه تــداوم
نابرابــری جنســیتی ازاینجهــت کــه بــه تخصیــص و توزیــع منابــع بــه شــکل نابرابــر
و ســرپوش گذاشــتن بــر عالیــق زنــان مشــروعیت میبخشــد ،کمــک میکنــد؛ دوم
آنکــه ســوگیریها و جانبداریهــا کــه درون سیاســت ،ســاختارها و نهادهــای دولتــی
وجــود دارد بــه تــداوم نابرابریهــای اجتماعــی کمــک میکنــد .بــر اســاس مــدل
ســرنی (در فصــل دوم بــه آن پرداختهشــده اســت) ،زنــان و مــردان ،تحــت تاثیــر
پروژههــای توســعه قــرار میگیرنــد بــا هشــت خطــر مواجــه هســتند ،امــا بــه دلیــل
آنکــه جمعیــت تحــت تاثیــر یکپارچــه نیســتند و ازنظــر ویژگیهــای فرهنگــی،
توانمنــدی ،عالیــق و ...ناهمگــن هســتند بــه شــکلهای مختلفــی آســیب میبیننــد.
1- Mehta

1- Upper Krishna Irrigation Project
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نتایــج پیمایــش خانــوار پــروژه آبیــاری کریشــنای بــاال 1نشــان داده کــه آوارگــی ،زنان
را بیشــتر از مــردان آزار میدهــد ،زیــرا آنهــا تصــور میکننــد درآمــد شــخصی مــازاد،
قــدرت تصمیمگیــری در خانــواده ،درآمــد ناشــی از زراعــت و دامــداری و ...کاهشیافته
اســت و کیفیــت زندگــی آنهــا نســبت بــه قبــل بدتــر شــده و درنتیجــه کمتــر از
گذشته احساس خوشحالی میکنند.
مطالعــات دیگــر تفــاوت تأثیرگــذاری ایــن پــروژه را در زنــان و مــردان تائیــد
میکننــد؛ امــا داگامــور ( )2003نشــان داده ایــن تأثیرگــذاری همیشــه و همهجــا
در زنــان یکســان نیســت کــه دلیــل آن همــان ناهمگونــی ،تفــاوت در پیشزمینــه
اجتماعــی ،اقتصــادی و ...اســت .اگرچــه در اغلــب جوامــع منزلــت زنــان از مــردان
پایینتــر اســت امــا زنــان در اجتماعــات ایلــی نســبت بــه همتایــان خــود در اقشــار
بــاال از منزلــت باالتــری برخوردارنــد؛ زیــرا ایلیاتیهــا به منابع مشــترک دارای وابســته
زیــادی دارنــد بنابرایــن زنــان نقــش مهمــی در نگهــداری منابــع ،زمین ،جنــگل ،علوفه
ایفــا میکننــد امــا ایــن زنــان کــه هویتشــان بــر تولیــد مبتنــی اســت در ســراچههای
اســکان مجــدد احســاس بیگانگــی میکننــد و بهشــدت آســیب میبیننــد .بــه همیــن
دلیــل ارزیابــی بایــد بــه تأثیــرات متفاوتــی کــه پــروژه بــر گروههــای مختلــف زنــان
وارد میکنــد ،توجــه نمایــد.
مطالعــات مختلــف طیــف گســتردهای از تأثیــرات اجتماعــی پروژههــای اســکان
مجــدد کــه بــه زنــان آســیب میزنــد را ثبــت کرده اســت .ایــن تأثیــرات عبارت اســت:
 -1مالکیــت و غرامــت زمیــن :اگرچــه زنــان بهنــدرت صاحــب زمیــن و ملــک هســتند
بــه ایــن داراییهــا دسترســی و بــر روی آنهــا کنتــرل داشــتند .زنــان در امــور
کشــاورزی (کاشــت ،وجیــن ،خرمنکوبــی برداشــت) مشــارکت میکننــد و با از دســت
رفتــن زمینهــای کشــاورزی کنتــرل ســنتی خــود را بــر زمیــن و ســایر داراییهــای
از دســت میدهنــد .همچنیــن ســوگیریها و سیاسـتهای مردانــه ،زنــان را از داشــتن
زمیــن و منابــع محــروم میکنــد زیــرا مبلــغ غرامــت تنهــا بــه مــردان پرداخــت
میشــده کــه ایــن امــر بــه زنــان بهویــژه زنــان مجــرد و تنهــا ،مطلقــه یــا بیوه بهشــدت
آســیب میزنــد؛ بنابرایــن یکــی از نمونههــای بــارز نابرابــری جنســیتی در اســکان
مجدد ،مسئله غرامت و جبران خسارت است.
 -2منابــع مشــترک دارایــی :یعنــی همــان محصــوالت خــودرو در جنــگل و یــا آن
چیــزی کــه آزادانــه در محیــط روســتا در دســترس اســت و فرصتهایــی را بــرای
کســب ،افزایــش و ذخیــره درآمــد را بــرای زنــان فراهــم مــیآورد .زنــان ســاکن در
مناطــق روســتایی بهویــژه ایلیاتیهــا بــا جابهجایــی در پروژههــای اســکان مجــدد
ایــن فرصــت را از دســت میدهنــد .نمونــه ایــن تاثیــر در پــروژه ســردار ســرور در
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گچــرات مشــهود بــوده ،در غیــاب دسترســی بــه جنــگل در ایــن پــروژه زنــان دریافتند
کــه بــرای ســوخت بایــد بــه بــازار متکــی باشــند کــه ایــن موضــوع بــار مالــی زیــادی
را به خانوادهها تحمیل کرد.
 -3فرصتهــای معیشــتی :بهواســطه نقــص در برنامههــای اســکان مجــدد ،اســباب
تأمیــن معیشــت در پروژههــای اســکان مجــدد از میــان م ـیرود .در زمــان تنگنــای
مالــی ،زنــان مجبــور میشــوند بــرای کار فصلــی بــه مکانهــای ناآشــنا مهاجــرت
کننــد .ایــن غیبتهــای طوالنــی و دو رمانــدن از خانــه پیونــد خانوادگــی را سســت
میکند.
 -4تأثیــرات اجتماعــی -اقتصــادی :هرگــز نباید تأثیــرات اجتماعی  -اقتصــادی آوارگی
برزنــان نادیــده گرفــت .در پــروژه نیروگاهــی فــوق حرارتــی تالچــر 1همزمــان بــا
دریافــت غرامــت ،نــرخ جهیزیــه بــه رقمــی باالتــر از حــد معمــول رســید و خانوادههــا
باعجله برای ازدواج دختران خود -حتی دختران زیر سن ازدواج -اقدام کردند.
-5تخریــب شــبکههای اجتماعــی -محلــی :یکــی از شــدیدترین تأثیــرات منفــی
اســکان مجــدد ،تخریــب و ازکارافتــادن اجتماعــی محلــی و شــبکههای اجتماعــی
بــود .زنــان بیشــتر از مــردان بــه ایــن شــبکهها وابســته بودنــد و در بســیاری از مــوارد
چــون نگهــداری کــودکان از آن کمــک میگرفتنــد .بــا توجــه بــه اینکــه اجتماعــات
در مقــام یــک کلیــت اجتماعــی بــه یــک مــکان منتقــل نمیشــدند و بهطــور تصادفــی
پخش میشدند ،امکان حفظ روابط قدیمی غیرممکن بود.
 -6افزایــش خشــونت خانگــی :مــردان بــا دریافــت غرامــت ،بیشــتر از زمانهــای دیگــر
بــه قمــار و نوشــیدن الــکل میپرداختنــد و بــدون توجــه بــه تعهــدات خانوادگــی،
تمــام پــول خــود را از دســت میدادنــد .سرینیواســان ،یکــی از مشــکالت بــزرگ اهالی
آواره هــزار گنــج 2در ب ِهــار( 3چهــار کنــد 4فعلــی) را اســتفاده بیشازانــدازه از مشــروبات
الکلــی بیــان کــرده اســت کــه همیــن امــر منجــر بــه بــروز تنــش و حتــی خشــونت
در خانواده شده است.
5
 -7ســامت و تغذیــه :نمونــه پروژههــای معــادن ســنگآهن بوالنــی در کریشــنای
بــاال و پــروژه بنــدر جواهــر لعــل نهــرو ،نشــان داده ،آوارگــی عمدهتریــن تأثیــرات
منفــی را روی ســامت و تغذیــه زنــان برجــای میگــذارد .همچنیــن مطالعــات اُتــار
پردایــش بیانگــر آن اســت روســتاهایی کــه در مجــاورت کانــال ِمــرات قــرار داشــتند،
بیشتر از سایرین به ماالریا مبتال شدند.
1- Talcher Super Thermal power Project
2- Hazariganj
3- Bihar
4- Jharkhand
5- Bolani

دادههای بستهبندیشدهی
جنسیتی

ابزارهای ارزیابی حساس به
جنسیت

استفاده از زنان در گروه اتا

مشورت و مشارکت

اغلب ،دادههای دقیقی از تعداد افرادی تحت تاثیر پروژه در دسترس نیست،
دسترسی به دادههای جنسیتی مسلماً در دسترس نخواهند بود بنابراین
توصیه میشود در نقطه آغاز انجام اتا ،دادهها به لحاظ جنسیتی (تعداد و سن
زنان تحت تاثیر پروژه ،تعداد سرپرستان زن خانوار ،تعداد زنان مجرد ،وضعیت
دارایی و مالکیت زمین زنان ،منابع معیشت زنان ،سهم زنان از درآمد خانوار،
مهارت زنان ،جمعیت دختران در سن تحصیل ،وضعیت اشتغال زنان و)...
دستهبندی شوند
تجربه نشان داده است روشهای کمی و پیمایش بهتنهایی کفایت الزم را در
شناسایی تأثیرات ندارند .به همین دلیل باید از ابزارهای کیفی مانند مصاحبه
عمیق و نیمه عمیق با مطلعان کلیدی نیز بهره برد .مصاحبه زنان باید در
گروههای کوچک صورت گیرد همچنین بهویژه در مناطق روستایی در برخی
از مواقع و روزهای مشخص در دسترس گروه اتا هستند.
بااینکه احتمال سوگیری یا جانبداری از سوی اعضای آموزشدیده ارزیابی
تأثیرات وجود ندارد اما اکیدا ً توصیه میشود از زنان در گروه ارزیابی تأثیرات
استفاده شود زیرا عالوه بر برقراری توازن جنسیتی در گروه ارزیابی ،زنان
راحتتر میتوانند در خصوص اطالعات داخلی خانواده اطالعات به دست
آورند.

تجربه سد سردار سرور نشان داده است اعضای اتا بهندرت درروند
تصمیمگیریها با زنان بهویژه در خصوص مسائلی چون غذا ،آب ،چوب،
پمپهای دستی مشورت کردهاند و همین موضوع سبب مشکالت و مسائلی
در این پروژه شد.
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 -8آمــوزش :بــه ســبب اســکان مجــدد دسترســی بــه مراکــز آموزشــی بــرای کــودکان
از بین میرود و دختران بیش از پسران مجبور به ترک تحصیل میشوند
 -9تأثیــرات ناشــی از قوانیــن و سیاسـتهای ناقــص :در قوانیــن و سیاسـتها همیشــه
جانبــداری و ســوگیری جنســیتی وجــود دارد و بســیاری از تأثیــرات منفــی برزنــان
ناشــی از ایــن ســوگیریها اســت .نمونــه بــارز ایــن تبعیــض ،غرامتــی اســت کــه بابــت
تصــرف اراضــی بــه مــردان پرداخــت میشــود .نمونههایــی ازایندســت بســیار زیــاد
است.
در ســالهای اخیــر ،ردپــای پرداختــن بــه نگرانیهــای جنســیتی در سیاسـتهای
اســکان مجــدد بــه چشــم میخــورد ،سیاســت ملــی توانبخشــی و اســکان مجــدد
در ســال  2007نمونـهای از ایــن نگرانیهــا اســت.
دســتورالعملهای دقیــق بینالمللــی در خصــوص انجــام اتــا از قبــل وجــود دارد
امــا الزم اســت ،تأکیــد بیشــتری بــر جنبههــای جنســیتی شــود .نــکات زیــر میتوانــد
ایــن واقعیــت را ملموستــر بازتــاب دهــد.
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تجربه نشان داده که پتانسیل فراوانی برای جانبداری و سوگیری در اتا به دو
دلیل فشار کارفرما به اعضای اتا و کیفی بودن بسیاری از متغیرهای اجتماعی
وجود دارد؛ بنابراین کارشناسان اتا باید مستقل باشند نه وابسته به کارفرمای
پروژه.

اجرای اتای که در آن به مسائل جنسیتی توجه شود ،هزینههای خاصی
(استخدام یک متخصص جنسیت ،تعدادی دستیار میدانی که یکی از آنهای
زن باشد) را به همراه دارد
با توجه با الزامات دفتری آژانسهای سرمایهگذاری ،به مکانیسمی نظارتی
جهت توجه به یافتهها و استفاده از کاربست گزارش اتا نیاز است.
برنامهریزی برای اسکان مجدد نیازمند دادههایی درباره تأثیرات اجتماعی
است که قابلاعتماد و دقیق باشد؛ بنابراین در زمینه جمعآوری داده برای
اهداف ارزیابانه ،آموزش مهارتهای پایهی علوم اجتماعی به گروه ارزیابی
ضروری است.

فصــل هشــتم بــه ارزیابــی تأثیــرات فرهنگــی و اجتماعــی بــر اجتماعــات ایلــی متأثر
از پــروژه میپــردازد .کارگروهــی از طــرف دولــت هنــد که روی توســعه فرودسـتترین
قبایــل کار میکردنــد ،بــرآورد کردنــد کــه از کل جمعیــت هنــد ،تنهــا هشــت درصــد
مــردم ایلیاتــی هســتند امــا تقریبـاً نیمــی ( 50درصــد) از مردمــان آواره را ایلنشــینان
تشــکیل میدهنــد .هویــت ایلیاتیهــا بــا زمینهایشــان کــه اغلــب از نســلهای
گذشــته از آن کشــت میکردنــد گــر خــورده اســت .فهــم تجربــه جابهجایــی و از
ریشــه جــدا شــدن بــرای آنهــا بســیار دشــوار اســت و بیشــترین تاثیــر منفــی را از
جابهجایــی میگیرنــد .پروژههــای توســعه ،مــردم قبایــل و ایــات را بــه شــکل
نامناســب از زمیــن خــود دور کردنــد و در اغلــب مــوارد بــدون جبــران خســارتهای
وارده در مکان دیگری اسکان داده شدند.
بــر اســاس اســتانداردهای بینالمللــی اســکان مجــدد ناخواســته ،اگــر پــروژهای
واقعـاً باعــث توســعه شــود ،بایــد اوضــاع بهتــری را بــه وجــود آورد .ایــن در حالی اســت
کــه مطالعــات بانــک جهانــی نشــان میدهــد جابهجایــی معموالً ســبب کاهش شــدید
ل ُکشــی
کیفیــت زندگــی مــردم ایلیاتــی شــده اســت .آنهــا نهتنهــا فقــر بلکــه نس 
فرهنگــی را نیــز تجربــه کردنــد .فرهنــگ ایلیاتیهــا بــر پایه قواعــد پایــداری بلندمدت
بناشــده اســت نــه دســتاوردهای ســریع و کوتاهمــدت .آنهــا نهتنهــا ابتدایــی (از نــگاه
مردمشناســی) نیســتند بلکــه بســیار توســعهیافتهاند .آنهــا زندگــی کــردن را از
محیــط طبیعــی میآموزنــد و بــدون اینکــه بــه آن آســیب بزننــد.
معمــوالً رونــد جابهجایــی اجتماعــات کمتــر موردمطالعــه عمیق قرارگرفته اســت.
مهمتریــن تاثیــر پروژههــای جابهجایــی تقســیمات دوگانــه از اجتماعــات محلــی
اســت (حامــی و ضــد پــروژه ،پولــدار و فقیــر و )...کــه ســبب ازهمپاشــیدگی ســاختار

خالصه کتاب ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های توسعه؛ تجربیاتی از هند و دیگر کشورهای آسیایی

اصلــی اجتماعــی از بســیاری جهــات (اجتماعــی ،فیزیکــی ،سیاســی ،اقتصــادی و)...
میشــود.
نسلکشــی فرهنگــی اصطــاح مناســبی بــرای توصیــف تاوانــی اســت کــه
پروژههــای اســکان مجــدد بــر مردمــان ایلیاتــی تحمیــل میکنــد .فرهنــگ ایلیاتــی
نظــم خــود را از خــال مناســباتی بــه دســت آورده کــه در ســطح زیریــن ســاختار
اجتماعــی از آن محافظتشــده اســت .نظــام اقتصــادی ،نظــام خویشــاوندی ،نظــام
دینــی ،فرهنــگ مــادی ،ســاختار قــدرت از اجــزای ایــن ســاختار اجتماعــی اســت کــه
بــا جابهجایــی بهطــور کامــل تخریــب میشــود.
بــرای مردمــان ایلیاتــی ،پروژههــای سدســازی همیشــه ضــد توســعه محســوب
میشــود زیــرا تاریخچــه گروههــای روســتایی را تضعیــف یــا نابــود میکنــد .بــر
اســاس نتایــج کمیتــه جهانــی ســدها ،مشــکالت اساســی سدســازی عبارتانــد از:
 جابهجایی گسترده و فقیر سازی اجتماعات انسانی هزینههای باالتر از میزان برنامهریزیشده کاهش انرژی برق ،توان آبیاری و...کمتر از توان وعده دادهشده افزایــش ســرعت شــور شــدن خــاک و جریــان رســوب و الی گرفتگــی کاهــشکنتــرل قــدرت ســیل.
مردمــان ایلیاتــی ،همچنیــن پروژههــای معدنــی را بــه دلیــل آنکــه ســبب از بیــن
رفتــن زمینهــا و محیطزیســت مــردم میشــود ،ضــد توســعه خطــاب میکننــد.
پروژههــای معدنــی و سدســازی در کنــار تمــدن بشــری ،ســبب تضعیــف زیسـتبوم
میشــود .معــادن و مناطــق تولیــد فلــزات در هنــد ،فقیرتریــن نواحــی کشــور بــه
لحــاظ اجتماعــی هســتند و جابهجایــی انســانها عامــل اصلــی ایــن فقــر اســت.
ضــد توســعه همــان مفهومــی اســت کــه بــرای توصیــف اعتراضــات مــردم بــه
پروژههــای واجــد جابهجایــی اســتفاده میشــود .ایــن مردمــان جنبشهــای ضــد
توســعه را در بســیاری از مناطــق ،اجتماعــات محلــی در برابــر نقلمــکان و جابهجایــی
داشــتهاند و زنــان معمــوالً در خــط مقــدم ایــن جنبشهــا هســتند زیــرا اغلــب خطــر
را بهتــر از مــردان حــس میکننــد ،کمتــر بــه وعدههــای ســود و نفــع کوتاهمــدت
دل میبندنــد ،نســبت بــه نیازهــای نســل آینــده آگاهترنــد.
پیشنهادهایی برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی در بین مردم ایلیاتی:
 اتــا بایــد صــدای طیــف وســیعی از مــردم باشــد و دیــدگاه افــراد تحــت تاثیــر را بدونکموکاســت بازتــاب دهــد .بســیاری از مردمــان آواره از تــرس مجــازات ،احساســات
واقعــی خــود را بیــان نمیکننــد بنــا بهضــرورت و شــرایط بایــد بــه آنهــا فرصــت
داده شود تا اظهارات خود را بهصورت ناشناس ارائه کنند.
 -بــدون شــریک شــدن در درک دقیــق مــردم محلــی ،احساساتشــان و اینکــه چــه
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چیــزی ممکــن اســت زندگیشــان را تغییــر دهــد ،ارزیابــی مناســبی از تأثیــرات
اجتماعــی میســر نخواهــد بــود بنابرایــن اتــا بایــد در فضایی انجام شــود که روســتاییان
از آن هراسی نداشته باشند.
 اســتفاده از مفاهیــم انتزاعــی را بایــد بــه حداقــل رســاند زیــرا در میــان مردمــانایلیاتی احساس بیگانگی ایجاد میکند.
 انجــام اتــا بایــد بــه شــکلی باشــد کــه بیــن مقامــات پــروژه و تأمینکننــدگان مالــیآن جدایی قاطع و نفوذناپذیری را به وجود آورد.
 اتــا بایــد بــه شــیوه جامــع ،صــادق و سرراســت و فهم شــده نوشــته شــود ،بهنحویکهمردم درگیر در پروژه بتوانند آن را بخوانند و بفهمند.
 اتــا بایــد تأثیراتــی را کــه پــروژه بــه گروههــای آســیبپذیر (زنــان ،کــودکان وسالمندان) وارد میشود را شناسایی کند.
 اتــا نبایــد بــر جنبههــای منفــی پــروژه ســرپوش بگــذارد و مــواردی چــون رشــوه،مافیا ،سرکوب ،فحشا و استثمار را پنهان کند.
 مــردم ایلیاتــی میخواهنــد از تمــام جزییــات (اینکــه پروژههــا چطــور بایــد پیــشبرونــد ،یــا اصـ ً
ا بایــد ادامــه یابنــد یــا خیــر) پروژههــای توســعه اطــاع داشــته باشــند
تا آزادانه و با آگاهی تصمیمگیری کنند.
 فراینــد انجــام اتــا بایــد بــا مطالعــات پایــش و ارزیابــی حیــن رونــد اجــرای پــروژهانجــام گیــرد تــا بتــوان پیشبینیهــا را درنظــر داشــت و در مواقــع لــزوم اقدامــات
اصالحی را در پیش گرفت.
فصــل نهــم چنــد اقــدام جدیــد در زمینــه ارزیابــی اجتماعــی و ارزیابــی تأثیــرات
اجتماعــی در جمهــوری خلــق چیــن را بررســی کــرده اســت .تاکنــون بــرای انجــام
اتــا ،بهمنظــور اشــاره بــه فرصتهــا و مخاطــرات اجتماعــی ،چهارچــوب جامــع ،بــه
لحــاظ قانونــی مســتقل و در ســطح ملــی منظمــی در این کشــور وجود نداشــته اســت.
بااینحــال آژانسهــا و کارگــزاران مهــم چینــی اخیــرا ً گامهــای مهمــی در ایــن مســیر
هم در سطح ملی و هم بینالمللی برداشتهاند.
پروژههــای زیرســاختی چیــن ،چــه در داخــل و چــه در خــارج کشــور ،بــه رشــد
فقــر ،نابرابــری ،ناامنــی غذایــی و ناپایــداری اجتماعــی دامــن زده اســت .رویکــرد ملــی
بــه اســکان مجــدد و جابهجایــی انســانی در چیــن تــا حــدی زیــادی مبتنــی بــر
پرداخــت غرامــت نقــدی اســت .الــزام رســمی انجــام ارزیابــی اجتماعــی و برنامهریــزی
بــرای اســکان مجــدد در مرحلــه امکانســنجی پــروژه (بــرای پروژههــای منتخــب
ســال  )2007فرصتــی ایجــاد کــرد تــا تحلیــل نظاممنــد انجــام شــود کــه بتــوان از
طریــق آن ،بنیانــی بــرای توانمندســازی بهتــر افــرادی کــه آواره شــدند فراهــم کــرد.

1- National Development and Reform Commission
2- State Council
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کمیســیون اصــاح و توســعه ملــی 1کــه آژانســی بــرای مدیریــت اقتصــاد کالن
تحــت نظــارت شــورای دولتــی 2چیــن ،ارزیابــی اجتماعــی را بهعنــوان بخــش اصلــی
امکانســنجی در پروژههــای ســرمایهگذاری بــه رســمیت شــناخت و بــه همیــن دلیــل
قواعــد راهنمایــی را بهطــور آزمایشــی در ســال  2002و در ســال  2007بــرای اســتفاده
در پروژههــای خــاص بهطــور ملــی تصویــب و تائیــد کــرد .در ســال  2012دو ســند
کمیســیون اصــاح و توســعه ملــی بهطــور شــفاف بیــان داشــتند کــه در پروژههایــی که
نیازمنــد تائیــد کمیســیون یــا شــورای دولتــی اســت بایــد ارزیابــی مخاطرات مربــوط به
ثبــات اجتماعــی و مشــورت عمومــی اجــرا شــود تــا احتمــال بــروز ناآرامیهــای عمومی
مشــخص گــردد .پروژههــا بــا خطــر بیثباتــی اجتماعــی متوســط یــا بــاال رد میشــوند.
نخســتین شــکل از ارزیابــی تأثیــرات محیطزیســتی کــه تحــت قانــون حفاظــت از
محیطزیســت ســال  1979انجــام شــد بــر تجزیــهو تحلیــل بیوفیزیکی متمرکــز بود و
بــه هــر متغیــری جــز هــوا ،صــدا ،ارتعــاش و تأثیــرات الکترومغناطیــس بیتوجــه بــود.
در ســال  2003ضــرورت انجــام مشــورت عمومــی در ایــن مطالعــات قــوت گرفــت تــا
اینکــه در ســال  2008بــه دفاتــر حفاظــت از محیطزیســت حکمــی مبنــی بــر ارائــه
خالصــه وضعیــت ارزیابــی تأثیــرات محیطزیســتی و جمعبنــدی آن بــه اطــاع عموم،
ابــاغ شــد .تحــوالت اقتصــادی ســریع و بســیار مهــم منجــر بــه شــکلگیری نوعــی
تحــول اجتماعــی و نهــادی بســیار گســترده شــد .تغییــرات مهــم در تمــام جنبههــای
زندگــی ،کار ،شــبکه اجتماعــی رخ داد .بیــکاری و اشــتغال ناقص منجر بــه چالشهایی
در محیطهــای شــهری و روســتایی شــد .فشــار بــر منابــع آب و زمیــن افزایــش یافــت.
رشــد جمعیــت کــه بــا اســتثمار گســترده اراضی کشــاورزی همراه شــده اســت در کنار
افزایــش درآمــد و تغییــر در الگوهــای مصــرف بــه ایــن فشــار افــزود و بهاینترتیــب،
هزینههــای اجتماعــی و محیطزیســتی محلــی حولوحــوش پروژههــای مشــخص
بزرگمقیــاس ،ایجــاد میشــوند .از دهــه  1990گروهــی از متخصصــان اجتماعــی
شــروع بــه جس ـتوجو راههایــی کردنــد کــه بتواننــد ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی را
در چیــن انجــام دهنــد .رویکردهــای موسسـههای مالــی بینالمللــی و رویکــرد انجــام
اتــای اســتاندارد ،دو رویکــرد جدیــد بــه ارزیابــی اجتماعــی در چیــن بــوده اســت.
موسسـههای مالــی در ســال  1993مجوزهــای ویــژهای را دریافــت کردنــد تــا بتواننــد،
در اطــراف مناطــق مربــوط ،ارزیابــی اجتماعــی مشــارکتی را بهعنــوان مبنایــی بــرای
برنامهریــزی ،مدیریــت و نظــارت بــر آن پروژههــا را بــه اجــرا درآورنــد .ایــن موسسـهها
شــامل ،بانــک جهانــی ،بانــک توســعه آســیایی و موسســه مالــی بینالمللــی بــود کــه
بــا رویکــرد مشــابهی ارزیابــی اجتماعــی را انجــام میدادنــد.
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بــه دلیــل آنکــه بهکارگیــری اتــا در محیطهــای جهانــی تــازه گســترشیافته بود،
اتــای اســتاندارد نیــز دچــار تغییــر و تحوالتــی شــد و از حــوزه اولیــه خــود فراتــر رفــت
و بهجــای ابــزاری بــرای جلوگیــری و تعدیــل تأثیــرات منفــی توســعه بــه ارزشهــای
اخالقــی و مــواردی نظیــر حمایــت از حقــوق بشــر ،بهبود وضعیــت تســاوی اجتماعی،
ظرفیتســازی نهــادی و ...ارتقــا یافــت.
دولــت چیــن پــس از چندیــن شکســت در پروژههــای سدســازی متوجــه شــد
کــه اجتماعــات متأثــر از ســاخت ســدها ،از تأثیــرات شــدید آوارگــی بهشــدت رنــج
میبردنــد و در ایــن خصــوص ســه اقــدام صــورت گرفتــه اســت:
 -1بــه رســمیت شــناختن مســائل مربــوط بــه اســکان مجــدد در ســاخت ســدهای
قبلــی بــوده و هنــوز حلنشــده بــود .دولــت چیــن صنــدوق مســائل باقیمانــده را
ایجــاد کــرد تــا بــا نگاهــی بــه گذشــته ،بــه مســائل اجتماعــات و خانوادههــای
آسیبدیده در پروژههای قبلی رسیدگی کند.
 -2تصویــب مقــررات خــاص از ســوی شــورای دولتــی بــرای پروژههــای متوســط و
بزرگمقیاس مربوط به منابع آب
 -3تعریــف چهارچــوب قانونــی بــرای تقســیم منافــع و مزایــای کار با افراد آســیبدیده
و متأثر از پروژه.
اتــا و ارزیابــی اجتماعــی بهطــور بالقــوه میتواننــد بــه شــیوههای مختلــف
(پیریــزی اقدامــات مشــارکتی ،تمهیداتــی بــرای رســیدگی بــه شــکایت ،شناســایی
شــرایط اجتماعــی -اقتصــادی مــردم متأثــر از پــروژه ،ارائــه برنامهریــزی معیشــت و
امنیــت اجتماعــی ،تســهیل انجــام ارزیابــی جامــع و فراگیــر ،آزمــودن مدلهــای بدیع
و نوآورانــه بــرای توانبخشــی در شــرایط مختلــف و )...در آوارگــی و اســکان مجــدد
کــه توســعه آن را تحمیــل میکنــد ،ســهیم باشــد.
پیچیدگیهــای روزافــزون عرصههــای اجتماعــی چیــن کــه از ویژگیهــای آن پدید
آمــدن ،فضــای اجتماعــی جدیــد اســت ،چالشهــا و فرصتهایــی را بــا خــود بــه همــراه
دارد .برنامهریــزی مرکــزی ،بــه شــکل جدیــدی ادامــه یافتــه اســت .در ســطح محلــی،
اهــداف اجتماعــی واجــد اولویــت کمتــری هســتند و در قیــاس بــا اهــداف اجتماعــی و
فنــی مبهمتــر و پرداختــن بــه آنهــا دشــوارتر اســت .درحالیکــه نســخههای روزآمــد
قواعــد فنــی عمومــی در ســال  2011تمــام ارزیابــی تأثیــرات محیطزیســتی را ملــزم به
در نظــر گرفتــن جایگزیــن بــرای پــروژه کــرده بــود ،احتمــاالً در واقعیــت ،بــا ارائــه چنــد
پیشــنهاد فنــی رفــع شــود .ایــن موضــوع ،پیامدهایــی را بــرای آوارگــی و اســکان مجــدد
بــه همــراه دارد .اســتفاده بهتــر از اتــا میتوانــد بهصــورت بنــدی جایگزینهــا کمــک
کنــد ،جایگزینهایــی کــه احتمــاالً میتوانــد از وقــوع تأثیــرات آوارگــی جلوگیــری
کننــد .تحقــق نظاممنــد اتــا در میــان دولتهــای محلــی و پرتعــداد چیــن و عرصههــای
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برنامهریــزی میتوانــد چالشهایــی را چــون چالشهــای اداری ،فرآینــد مدیریتــی و
ســرمایهگذاری در بیــرون مرزهــا را بــه میــان بیــاورد.
اتا مســتلزم مســیری شــفاف اســت که بر اســاس داشــتن درکی از اهمیت مشــارکت
شــکلگرفته باشــد .ایــن تغییــر مســیر در اتــا بــه ایــن منظــور اســت کــه نشــان دهــد اتا
یــک ابــزار کلیــدی اســت که بــرای درگیر کــردن ذینفعــان مورداســتفاده قــرار میگیرد.
افشــای بهموقــع اطالعــات ،میتوانــد ورود زودهنــگام مــردم بــه راهبردهای گســتردهی
برنامهریــزی و پروژههــای خــاص را ســهولت بخشــد .ایــن اســتراتژی بافرهنــگ مــردم
چیــن همخوانــی دارد .اگرچــه هنــوز آمــوزش و حمایــت از متخصصــان اتــا مبهم اســت
و تعــداد مجریــان باتجربــه در ایــن حوزه انگشتشــمار هســتند.
باوجــود توجــه روزافــزون چیــن بــه تأثیــرات اجتماعــی پــروژه و دغدغــه ایــن
حــوزه در ســطح ملــی و بینالمللــی ،هنــوز موانــع ســاختاری متعــددی در مســیر
اتــا در برنامهریــزی و مدیریــت پروژههــا وجــود دارد .راهنمــای مســئولیت اجتماعــی
بــرای پیمانــکاران بینالمللــی چینــی کــه انجمن آن را منتشــر کرده اســت ،نخســتین
اســتانداردی اســت کــه در زمینــه مســئولیت اجتماعــی داوطلبانــه بــرای صنعــت
پیمانــکاری پروژههــای بینالمللــی چیــن منتشرشــده اســت .ایــن راهنمــا ،الزامــات
کاری مشــخصی را بــرای شــرکتها تعییــن کــرده اســت .در ایــن راهنما هفــت موضوع
ایمنــی ،رشــد کارکنــان ،حقــوق مالــکان ،مدیریــت زنجیــرهی تأمیــن ،حفاظــت از
محیطزیســت و رشــد و توســعه اجتمــاع محلــی برجســته شــده اســت.
فصــل دهــم بــه تجربیــات کسبشــده و درس آموختههایــی از پــروژه نیــروگاه بــرق
آبــی تئــون در جمهــوری دموکراتیــک خلــق الئــوس کــه در برنامــه خــود از ســویههای
مختلف (اجتماعی ،زیستمحیطی و اسکان مجدد) استفاده کرده ،پرداخته است.
ســد نــام تئــون فرصــت مناســبی را بــرای بانــک جهانــی فراهــم کــرده اســت تا در
عملیــات اجرایــی زیرســاختهای بزرگــی کــه تأثیــرات تجمعــی و منطقـهای دارنــد،
دســت بــه اصــاح رویکــرد خــود در زمینــه اجتماعــی و زیسـتمحیطی بزنــد .پنــج
چالــش کــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و برنامهریــزی بــرای تعدیــل تأثیــرات منفــی
پروژههــای جامــع و فراگیــر در ایــن پــروژه بــا آن مواجــه بودنــد عبارتانــد از:
 مدیریت تأثیرات اجتماعی و زیستمحیطی که در شش منطقه پراکنده بود. اسکان مجدد قریب به  6200نفر که در فالت ناکایی زندگی میکردند. تاثیر بر معیشت  70هزار خانوار ساکن در حوضه آبخیز و نواحی پاییندست. تأثیــرات نامعلــوم پــروژه کــه در نظــر گرفتــن آن بــه معنــای تکیــهبــر رویکــردمنعطف و اقدامات تصادفی است.
 فرصتهــا و محدودیتهــای نهــادی /عملیاتــی متعــدد کــه بهصــورت عمومــی وخصوصی به پروژه تحمیل میشد.
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ایــن پــروژه تمــام سیاسـتهای پادمانــی دهگانــه بانــک جهانی را بــه اجــرا درآورد.
بانــک جهانــی در بــه کار بــردن ایــن سیاسـتها و اتخــاذ الگــوی عمــل در هــر بخــش
بــا چالشهــای متعــددی روبـهرو بــود .وقتــی دولــت الئــوس ،شــرکت بــرق نــام تئــون
و دیگــر ســهامداران متوجــه شــدند کــه بانــک مــدام قلمــرو جغرافیایــی کار و هــم
گســترده موضوعــی مطالعــات را تغییــر میدهــد بــا افزایش تقاضــا برای انجــام تحلیل
اجتماعــی و محیطزیســتی مدعــی شــدند کــه بانــک جهانــی بــدون شفافســازی
ملزومــات موردقبــول کار ،اهــداف را جابهجــا میکنــد و همیــن موضــوع ســبب بــروز
تنــش شــد زیــرا ســهامداران خارجــی بــه این بــاور رســیدند کــه تحلیلهــا [اجتماعی
و محیطزیســتی] جامــع و کامــل نیســتند و احتمــاالً برخــی مســائل بالقــوه یــا برخــی
افــراد تحــت تاثیــر را نادیــده گرفتنــد.
تأثیــرات اجتماعــی و محیطزیســتی منفــی ایــن پــروژه ،ناشــی از جمع شــدن آب
رودخانــه نــام تئــون در مخزنــی بــه وســعت  450کیلومترمربــع؛ انتقــال آب از حوضــه
رودخانــه نــام تئــون بــه رودخانــه ِژیبانــگ فــای کــه بهنوعــی تغییــر در الگوهــای
جریــان آب و زیســتبوم آبزیــان منطقــه داشــت؛ ساختوســازهای جانبــی بــوده
اســت .تأثیراتــی کــه پــروژه در شــش ناحیــه بــر جــای گذاشــته اســت در جــدول زیــر
ارائهشــده اســت:

ارزیابی تاثیرات اجتماعی

فالت ناکایی

حوضه آبخیز سد نام
تئون

دوره اول

سطح درآمد خانوار پایینتر از خط فقر؛ دسترسی محدود به زیرساختها و خدمات
اجتماعی ازجمله مراقبتهای بهداشتی؛ محدودیت دسترسی به منابع طبیعی با
طرحهای حفاظت از محیطزیست؛ محدودیت زمانی و مکانی در دسترسی به منابع
به ایجاد الگوی جدید کاربری زمین و منابع.

شماره پنجم
زمستان 1399

حوضه رودخانه ِژبانگ
فای

ممانعت از اسکان خانوارها در طول رودخانه به دلیل تغییرات در وضعیت ساخت
و نصب کانال؛ ایجاد تغییرات در رژیم جریان و کیفیت آب؛ کاهش بهرهوری
ماهیگیری و دارایی فیزیکی نظیر سیستم تأمین آب ،پمپ آبیاری؛ به زیرآب رفتن
گذرگاههای روی رودخانه ،باغهای ساحل رود و دیگر اراضی.

سایر اراضی مربوط به
پروژه

فرسایش خاک؛ ایجاد گردوغبار؛ سروصدا؛ از بین رفتن پوشش گیاهی؛ تغییر در
تنوع زیستی منطقه؛

حوضه رودخانه نام
تئون

رودخانه مکونگ
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از بین رفتن تنوع جنگلی زیستگاه طبیعی در اثر آبگیری مخزن سد؛ سطح درآمد
خانوار پایینتر از خط فقر؛ خاک فقیر ،شرایط آب و هوایی بد ،فقدان تکنیکهای
مدرن کشاورزی از عوامل محدودکننده تولید کشاورزی است؛ عدم دسترسی به
برق ،آب قابل شرب ،جاده آسفالت ،مراکز آموزشی ،فاصله زمانی تا مراکز درمانی.

کاهش جریان آب به طرز چشمگیری؛ دگرگونی زیستگاه ماهیها و برخی از انواع
پوشش گیاهی ساحلی و احتماالً نحوه استفاده از فضا؛

پایین آمدن سطح آب؛ تغییر جریان آب ،تأثیرات بومشناختی ،اقتصادی و اجتماعی

خالصه کتاب ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های توسعه؛ تجربیاتی از هند و دیگر کشورهای آسیایی

طــرح اقــدام بــرای اســکان مجــدد عــاوه بــر برنامههــای معیشــتی ،مــواردی چون
زمیــن ،مســکن ،زیرســاخت (تأمیــن آب ،فاضــاب ،بــرق و جــاده) و خدمــات اجتماعی
چــون ســامت و بهداشــت را نیــز فراهــم کــرده اســت و بــرای کمــک بــه اقلیتهــای
قومــی و دیگــر خانوادههــای آســیبپذیر اقداماتــی مناســب بــه لحــاظ فرهنگــی در
نظــر گرفتهشــده اســت .برنامههــای مربــوط بــه امــور معیشــتی و نقلمــکان مــردم
پیشــاپیش بــه اجــرا گذاشــته شــد تــا فرصتــی بــه دســت آیــد کــه ســازگاری مــردم
اســکانیافته بــا وضعیــت جدیــد ارزیابــی شــود و در هــر بخــش بســته بــه نیــاز،
برنامــه تعدیــل و تنظیــم شــود .پرداختــن بــه مســائل جنســیتی یکــی از بخشهــای
جداییناپذیــر در طراحــی ایــن پــروژه بــوده اســت .ارزیابــی جنســیتی نشــان داد کــه
زنــان و دختــران خصوص ـاً کســانی کــه بــه برخــی گروههــای قومیتــی حاشــیهای
تعلــق داشــتند و افــرادی کــه در خانوادههــای مرحــوم زندگــی میکردنــد ،دسترســی
محــدودی بــه آمــوزش ،مشــاغل خــارج از مزرعــه ،بازارهــای تولیــدی ،داراییهــای
نقــدی ،قــدرت ،اختیــارات سیاســی و اجتماعــی داشــتهاند.
پــروژه نــام تئــون ،منجــر بــه آوارگــی جمعیــت تحــت تاثیــر نمیشــد امــا
طرحهــای حفاظــت از محیطزیســت دسترسیشــان را بــه منابــع طبیعــی محــدود
میکــرد .اجــرای برخــی مقــررات ماننــد قوانیــن شــکار در حیاتوحــش ،دسترســی
بــه منابــع بــا محدودیــت زمانــی و مکانــی در دسترســی بــه منابــع ،افــراد اجتمــاع
محلــی را بــه شــکل منفــی تحــت تاثیــر قــرار میدهــد.
در جریان کار ،آموزههایی در حوزههای مختلف فراگرفته شد:
 -1مســائل مرتبــط بــا طراحــی محتوایــی :مســائلی از قبیــل شــناخت کلــی مســئله و
پاســخها ،تعریــف رویکردهــا ،چهارچوبهــا و طرحهــا بهمنظــور پرهیــز ،تعدیــل
یــا جبــران رخدادهــای منفــی ،بهرهبــرداری از مزایــای فرصتهــای مثبــت در
پیشــبرد توســعه .در ایــن مجموعــه چهــار موضــوع موردتوجــه قــرار گرفــت :تعریــف
مرزهــای پــروژه ،احیــای معیشــت و درآمــد ،ایجــاد تعــادل در حفــظ تنــوع زیســتی و
توسعهی محلی و پرداختن به مخاطرات نواحی پاییندست پروژه.
 -2مســائلی کــه در بســتر تنشهــای ناگزیــر و اهــداف رقابتــی بخشهــای عمومــی
و خصوصــی بــه وجــود آمــده اســت :مســائلی همچــون مواجهــه بــا ابهــام و عــدم
قطعیــت ،پرداختــن بــه چالشهــای نهــادی ،ایجــاد اســتراتژیهای مشــورت و
برقراری ارتباط مناسب ،ایجاد مکانیسمهای پایش ،سنجش و نظارت مؤثر.
بانــک جهانــی آشــکارا تشــخیص داده بــود که پــروژه ایجاد نیــروگاه برق آبی شــاید
منجــر بــه ایجــاد مســائل توســعهای گســترده شــود ،به همیــن دلیــل ،بر روی مســئله
فقــر متمرکــز شــد ،توســعه منطق ـهای را در نظــر گرفــت و بــا توســل بــه ابزارهــای
مکمــل ،اهــداف اجتماعــی /محیطزیســتی را موردتوجــه قــرار داد و بــه ســازندگان
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پــروژه توصیــه کــرد تمــام تأثیــرات ناشــی از ایــن پــروژه را در برنامههــای تعدیلــی
خــود موردتوجــه قــرار دهنــد و هزینههــای آن را در بودجــه پــروژه محاســبه کنــد.
همیــن امــر ســبب مخالفت و ناســازگاری شــد .ســازندگان معتقــد بودند بانــک جهانی
مرزهــای پــروژه را بهطــور مــداوم گســترش میدهــد و خواســتار طراحــی ارزیابــی
اضافــه ،ایجــاد برنامــه فراگیرتــر و گســترش بودجــه اجتماعــی و محیطزیســتی اســت
چیــزی کــه از آن بــه «جابهجایــی اهــداف همزمــان بــا پیشــرفت پــروژه» میگفتنــد.
برخی دیگر از آموزههای کلیدی:
 بــرای بــه حداقــل رســاندن تأثیــرات احتمالــی پــروژه ،افزایــش فوایــد و مزایــایتوســعهی بخــش بــرق ،ارزیابــی اســتراتژیک اجتماعــی و زیسـتمحیطی بایــد قبــل
از آغاز پروژه در یک سایت خاص انجام شود.
 بــا توجــه بــه مقیــاس پــروژه و احتمــال گســترش محــدوده جغرافیایــی ،محــدودهاثرگذاری باید از ابتدا موردتوافق حامیان قرار گیرد.
 ســبک و ســنگین کــردن ،تعییــن قلمــروی زودهنــگام مســائل اجتماعــی و محیــطزیســتی بــا اتــکا بــه فراینــد مشــورت بــا ذینفعــان کــه باسیاسـتهای بانــک جهانــی
همخوانــی دارد ،توصیــه میشــود .درصورتیکــه تحلیــل تأثیــرات تجمعــی زودتــر
اجرا شود ،درک بهتری از بستر جغرافیایی به دست میآید.
 اگرچــه توافــق اولیــه بــا ذینفعــان بــر ســر مرزهــای پــروژه و داشــتن رویکــردیمشــخص ،مانــع اختالفــات بعــدی میشــود؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه در پروژههای
بزرگ و پیچیده این یک مسئله اجتنابناپذیر است.
 راهبردهــای ارتباطــی و مشــورت بــا مــردم بایــد خیلی زود تعریفشــده و در سراســرچرخه کار پژوهش دنبال شود.
 نقــش دولــت و ســازنده در مشــورت بــا مــردم محلــی و ذینفعــان خارجــی کــهعالئــق و منافــع پراکنــدهای دارنــد بایــد بــه روشــنی مشــخص شــود .ضــروری اســت
کــه پــروژه صاحــب داشــته باشــد و مشــورت را بایــد بــا حامیــان و صاحبــان پــروژه
پیش برد نه مشاوران آن.
 مشــورت بایــد معنـیدار باشــد ،شــاید ضــروری باشــد کــه از نظــرات تخصصــی برایطراحــی روششناســی حســاس بــه تفاوتهــای اجتماعــی ،زبانــی و قومــی در کار
اســتفاده شــود .اســتفاده از نظــارت خارجــی میتوانــد بــا نگرشــی بیرونــی نقــش
مهمی در ارزیابی اعتبار و اثربخشی فرایند مشورت داشته باشد.
 تعهدات مربوط به سنجش و پایش باید طوالنیمدت باشد. نظارت کام ًال مستقل نمیتواند مبنایی برای سنجش و نظارت منظم باشد.

 -1پــل چندمنظــوره جمودنــا در بنــگالدش ،پــروژه بــرق -آبــی کالیگندکی در نپــال ،پروژه بــرق -آبی
غــازی بروتهــا در پاکســتان و پــروژه توســعه حملونقــل جنوبی در ســریالنکا.
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فصــل یازدهــم بهمــرور ابعــاد مختلــف تأثیــرات اجتماعــی در چهــار پــروژه بــزرگ
توســعه زیرســاخت در منطقــه جنــوب آســیا (بنــگالدش ،نپال ،پاکســتان و ســریالنکا)
میپــردازد .هــر چهــار پــروژه 1بــه شــکل وســیعی توســط آژانسهــای دوجانبــه
تأمیــن مالــی شــدهاند و ظاهــرا ً مســائل مربــوط بــه جنبههــای اجتماعــی طــرح،
طی مرحلهی طراحی پروژه توجه ویژه داشتهاند.
در ســاخت ایــن ابــر پروژههــا بهطــور جداگانــه در مرحلــه طراحــی بــه
ضرورتهــای اجتماعــی و نیــاز بــه اســکان مجــدد (تجدیــد اســباب معــاش ،توســعه
اجتماعــی ،ضرورتهــا و نیازهــای تصــرف زمیــن ،جابهجایــی جمعیــت و اجــرای
پــروژه) توجــه شــده اســت .در هنــگام ســنجش و ارزیابــی پروژههــا ،فهــم عمــوم
ایجــاد شــد کــه ایــن پروژههــا قــرار اســت کیفیــت زندگــی و رفــاه عمومــی را افزایــش
دهــد .اســناد و مــدارک پــروژه بــه تأثیــرات پــروژه و اقدامــات تعدیلــی و تســکینبخش
پرداختــه بــود .بااینوجــود در مراحــل اجرایــی هــر چهــار پــروژه نقایصــی در دادههای
اجتماعــی در ســطوح مختلــف شناساییشــده اســت.
دلیــل انتخــاب چهــار مــورد مطالعاتــی در چهار کشــور مختلــف ،طراحــی و اجرای
ایــن چهــار پــروژه در بــازه زمانــی مشــابهی طــی ســالهای  2005-1995و طــی یــک
دوره دهســاله اســت بــه لحــاظ تاریخــی در تمــام آنهــا محیــط سیاســتی و قانونــی
کموبیــش یکســانی حاکــم بــوده اســت.
نویســنده بــا اشــاره بــه چرخــه پــروژه اتــا کــه بهطــور متــداول بــرای تمــام پروژهها
انجــام میشــود ،بــه تفکیــک مرحلــه برنامهریــزی ،فرآیندهــا و پیامدهــای اجــرای
هــر چهــار پــروژه را شــرح داده اســت.
 -1بنــگالدش؛ پــل چندمنظــوره جمونــا :پــل جــادهای  -ریلــی بــه طــول  4.8کیلومتر
بــر فــرار رودخانــه جمونــا ،بــه مبلــغ  800میلیــون دالر بــا چنــد حامــی مالــی (بانــک
س همــکاری بینالمللــی ژاپــن) کــه ژوئــن
جهانــی ،بانــک توســعهی آســیایی و آژانـ 
 1998افتتــاح شــد .در مرحلــه طراحــی پــروژه طــرح اقــدام برای اســکان مجــدد تهیه
شــد کــه بــه دو دلیــل ،ارزیابــی تأثیــرات پــروژه به شــکل بســیار محــدودی موردتوجه
قرارگرفتــه بــود و مطلــوب نبــودن طــرح براســاس مقتضیــات ســند بانــک جهانــی در
خصوص اســکان ناخواســته ،ســبب ناکامی آن شــده اســت .انجام سرشــماری ،بررســی
اجتمــاع محلــی و شناســایی مــردم تحــت تاثیــر بــه یکــی از ســمنهای محلــی واگذار
شــد .جمعـاً در ایــن پــروژه  11هــزار و  948خانــوار (حــدود  80هــزار نفــر) بــه شــکل
مســتقیم و غیرمســتقیم از ایــن پــروژه متأثــر میشــدند .طــرح بازبینیشــده اقــدام
بــرای اســکان مجــدد ،ضرورتهــای مرتبــط بــا بانــک جهانــی را نیــز در نظــر گرفتــه
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بــود .غــرض از طــرح ،حصــول اطمینــان از اســتقرار مطلــوب خانوارهــای تحــت تاثیــر
در محــل جدیــد بــوده اســت .یکــی از قواعــد مهــم در ایــن طــرح ،ورود اجتماعــات
میزبــان در فراینــد برنامهریــزی و اجــرای اســکان مجــدد بــود .بــا توجــه بــا آنکــه
ایــن پــروژه نخســتین پــروژه اســکان مجــدد در کشــور بــوده ،اداره پُــل ،بهعنــوان
بــازوی اجرایــی پــروژه ،دفتــری مملــو از کارکنــان در ســایت پــروژه افتتــاح کــرد و یک
ســمن بومــی (جنبــش توســعه روســتایی) را اســتخدام کــرد تــا در امــور مربــوط بــه
اســکان مجــدد کمــک کنــد .افــراد تحــت تاثیــر پــروژه بــر اســاس ضــرر و زیانــی کــه
بــه داراییهــای مــادی و غیرمادیشــان وارد آمــده بــود ،خســارت دریافــت میکردنــد.
بهعــاوه اداره پــل نیــز کمــکهزینههــای نقــدی تحــت عنــوان «حداکثــر بهــای
مجــاز جابهجایــی» در نظــر گرفتــه بــود .مطابــق بــا بررســی و پیمایــش کمیته توســعه
روســتایی بنــگالدش از میــان  16هــزار خانــوار آســیبدیده از پــروژه ،تنهــا 3600
خانــوار بــه جابهجایــی و اســکان مجــدد نیــاز داشــتند و مابقــی زمینهــای کشــاورزی
خــود را بــدون نیــاز بــه جابهجایــی فیزیکــی از دســت دادنــد .تقریبـاً دوســوم جمعیت
واجــد اســکان مجــدد ،جابهجایــی را انتخــاب کردنــد و در روســتاهای موجــود در
کرانــه شــرقی و غربــی رودخانــه منتقــل شــدند و مابقــی کــه خــود جابهجایــی را
انتخــاب کــرده بودنــد ،کمکهزینــه ســاخت خانه ،مجــوز جابهجایــی ،هزینــه جبرانی
بــرای از دســت دادن شــغل  /روزهــای کاری و نیــز حداکثــر بهــای مجــاز جابهجایــی
در زمیــن جدیــد را دریافــت کردنــد .تمــام زیرســاختهای شــهری و اجتماعــی بــرای
ســایت اســکان مجــدد فراهمشــده بــود .مصالــح استفادهشــده در ســایت اســکان
مجــدد از کیفیــت باالیــی برخــوردار بــود و ســازهها خوشســاخت بودنــد .کیفیــت
زندگــی بهواســطه آنکــه امکانــات شــهری جدیــدی در ســایت اســکان مجــدد
ایجادشــده ،بهطــور معنــاداری افزایشیافتــه اســت .درنهایــت افــرادی که جابهجاشــده
بودنــد از مدیریــت اســکان مجــدد پــروژه رضایــت کلــی داشــتند .بااینحــال مناطقــی
وجود داشت که در آنها ضعفهایی شناسایی شد.
بررســی اقتصــادی ،اجتماعــی و ارزیابــی تأثیــرات پــروژه بهوســیله ســمنها،
پویشهــای پخــش اطالعــات و مشــورت همگانــی ،سیاســت اســتحقاقی فراگیــر کــه
تمــام اقشــار مــردم آســیبدیده را در برمیگرفــت ،توجــه ویــژه بــه زنــان و گروههــای
آســیبپذیر ،امکانــات شــهری در ســایتهای اســکان مجــدد و روســتاهای میزبــان،
ســازماندهی قــوی و نوآوران ـهی اجــرای اســکان مجــدد ،برنامههــای متعــدد بــرای
آمــوزش و احیــای درآمــد ،نظــارت مؤثــر و پایش پروژ ه با اســتفاده از سیســتم مدیریت
اطالعــات و توجــه بــه تعدیــل تأثیــرات پــس از ســاخت پــروژه از دالیلــی بــود ایــن
پــروژه را بهعنــوان مــدل و الگــوی موفــق در کشــور معرفــی کــرد.
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 -2نپــال؛ پــروژه نیــروگاه بــرق -آبــی کالیگندکــی :ایــن پــروژه در بخــش مرکــزی
نپــال و در حــدود  180کیلومتــری غــرب پایتخــت یعنــی شــهر کاتمانــدو 1قرارگرفتــه
اســت .هــدف از ایــن پــروژه رســیدگی بــه نیــاز فزاینــده بــرق در نپــال بــوده ،اجــرای
آن را اداره بــرق ایــن کشــور بــر عهــده داشــته و مطالعــات اولیــه در ســال  1979و
مطالعــات تفصیلــی آن در ســال  1998انجامشــده اســت .ایــن پــروژه بــه دلیــل
مشــکالتی نظیــر مشــاجره در اجتماعــات محلــی و ذینفعــان پــروژه ،اســکان مجــدد،
از دســت دادن درآمــد ،از بیــن رفتــن منابــع معیشــت کــه پــس از اتمــام پــروژه هــم
ادامــه داشــته ،بــا دو ســال و نیــم تأخیــر بــه اتمــام رســیده اســت .شناســایی پایــگاه
داده و تأثیــرات پــروژه و مشــورت بــا اجتماعــات محلــی و مردم آســیبدیده دو مســئله
اساســی در مرحلــه آمادهســازی ایــن پــروژه بــوده اســت .بعد از ایجــاد مراکــز اطالعات
پــروژه و ســایت پــروژه ،گروههــای مشــاوره روســتایی در هــر یــک از روســتاهای تحــت
تأثیــر نیــز ایجــاد گردیــد تا مذاکــرات و دعــاوی را در خصوص اســکان مجــدد و جبران
خســارتها تســهیل کننــد .ایــن گروههــا درواقــع ابــزاری بودنــد کــه ارتبــاط میــان
اجتماعــات محلــی (مــردم متأثــر از پــروژه) و عوامــل اجرایــی را برقــرار میکردنــد.
عــدم مشــورت بــا خانوادههــای متأثــر از پــروژه ،نبــود حمایــت کافــی خانوادههــای
متأثــر ،آســیبدیده از پــروژه و نیازمنــد جابجایــی و بازســازی خانههایشــان ،نگرانــی
دربــاره پایــداری اســباب معیشــت خانوادههــای آســیبپذیر (اجتمــاع بُــوت) و در
معــرض آســیب ازجملــه مشــکالت حیــن اجــرای پــروژه بــوده اســت .از فوایــد ایــن
پــروژه میتــوان بــه ایجــاد  200فرصــت شــغلی ،دسترســی مســیر حرکــت وســایل
نقلیــه ،ترویــج مشــاغل تــازه ،اســتخدام کارگــران محلــی (حــدود  4500نفــر) در حین
ســاخت نیــروگاه ،انشــعاب بــرق بــرای ســه هــزار خانــوا ِر اشــاره کــرد .در ســال 2003
شــبکه ملــی متشــکل از ســمنها و فعــاالن اجتماعــی خواســتار بررســی کامــل پــروژه
کالیگندکــی شــدند زیــرا مدیریــت و عامــان اجرایــی در طــی پــروژه بــه شــکایت
مردمــان تحــت تأثیــر توجــه نکــرده بودنــد .درنهایــت باید گفت نبــود بانــک اطالعاتی
جامــع ،عدمحمایــت از جابهجاییهــا و اســکان مجــدد ،ثبــت ضعیــف فراینــد اجــرای
پــروژه ،بحــث و مشــاجره بیــن اداره بــر و اجتمــاع محلــی از ویژگیهــای قابــل توصیف
این پروژه است.
 -3پاکســتان؛ پــروژه نیــروگاه بــرق  -آبــی غــازی بروتهــا :ایــن پــروژه بزرگتریــن
نیــروگاه ( 1450مــگاوات) جریانی-روزمینــی کــه باهــدف رفــع کمبــود حــاد بــرق در
پاکســتان طراحیشــده اســت ،بهنحویکــه ازنظــر محیطزیســتی پایــدار و ازنظــر
اجتماعــی قابلقبــول باشــد و درعینحــال کمتریــن تأثیــرات را بــر محیطزیســت
و جابهجایــی انســانی بهجــای بگــذارد .ســرمایه ایــن پــروژه کــه در  1996تائیــد شــد
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را بانــک جهانــی ،بانــک توســعه آســیایی ،آژانــش همــکاری بینالمللــی ژاپــن ،بانــک
کا-اف-وی آلمــان ،بانــک توســعه اســامی ،بانــک ســرمایهگذاری اروپایــی تأمیــن
کردنــد امــا بــه دلیــل مشــکالتی بــر ســر تعییــن قیمــت زمیــن و برخــی مســائل
جابهجایــی و اســکان مجــدد ،حــدود چهــار ســال بــه تعویــق افتــاد .بــر اســاس توافــق
ســرمایهگذاران ،تأمیــن مالــی و نظــارت بــر جنبههــای اجتماعــی (اســکان مجــدد)
بــه بانــک جهانــی محــول شــد .هزینــه پــروژه در ارزیابــی  2/2میلیــارد دالر بــرآورد
شــده بــود و منطقـهای کــه تمــام اجــزای پــروژه را در برگرفــت در قلمــرو نفــوذ والیــت
پنجــاب و ســرحدی شــمال غــرب قــرار داشــت .ایــن پــروژه حــدود ده ســال بــه طــول
انجامیــد و در  2004بــه اتمــام رســیده و عامــل اجرایــی آن ،اداره توســعه بــرق و آب
پاکســتان بــوده اســت .در مرحلــه آمادهســازی ســه ســمن مهــم در پاکســتان بــه
ذینفعــان محلــی مشــاورههای گســترده ترتیــب دادنــد .اطالعــات ورودی و دادههایــی
کــه از مشــورت بــا ذینفــع بــا ذینفعــان بهدسـتآمده بــود و طــرح نگرانیهایــی در
خصــوص مســائل اجتماعــی ،اســکان مجدد و مســائل زیسـتمحیطی ،کیفیت اســناد
و مــدارک پــروژه کــه بــه برخــی از جنبههــای خــاص ربط داشــتند را بهبود بخشــیدند.
تعامــل کارکنــان مرکــز اطالعــات پــروژه بــا اجتماعــات محلــی و مــردم تحــت تأثیــر،
ت آنهــا را فراهــم کــرد .همچنیــن مرکــز
درک آنهــا را از پــروژه بــاال و امــکان مشــارک 
اطالعــات پــروژه هــر شــش مــاه یکبــار در خبرنامـهای فعالیــت مربــوط بــه پــروژه را
بهروزرســانی میکــرد .بهمنظــور اجتنــاب از مشــکالت ناشــی از تکــرار جابهجاییهــای
بزرگمقیــاس (پــروژه ســد تربیــا) ،ســازمانی بــا نــام اداره ترقیــات غــازی  -بروتهــا
ایجــاد شــد تــا رونــد تصــرف زمیــن را تســهیل کنــد .علیرغــم اینکــه سازمانبخشــی
از پــروژه بــود ،هیئتمدیــره مســتقل بــا  13عضــو (شــش نماینــده اجتمــاع محلــی و
ســه زن) داشــت و وظیفــه ایــن ســازمان برنامـهای بــرای توســعه اجتماعــی و اقتصادی
یکپارچــه اجتمــاع محلــی متأثــر از پــروژه ارائــه کنــد و همچنیــن در مســائل مربــوط
بــه تصــرف زمیــن و جبــران خســارتها وکیــل مدافــع اجتمــاع محلــی باشــد .بــا
شــروع تصــرف اراضــی مشــخص شــد ،زمینبــازی مهمتریــن مانــع در مســیر اجــرای
پــروژه اســت .هزینــه کلــی خریــد اراضــی کــه در حــدود دو میلیــارد روپیــه بــرآورد
شــده بــود بــه هشــت میلیــارد روپیــه رســید زیــرا کار تعییــن قیمــت زمیــن بهشــدت
سیاســی شــده بــود در نهایــت اداره ترقیــات بــرای پیشــبرد پــروژه بــا مالــکان وارد
مذاکــره میشــود .اداره توســعه آب و بــرق پاکســتان بهمنظــور اســکان مجــدد بــا تمام
امکانــات در مجــاورت پــروژه ســه روســتا احــداث میکنــد .بــا اینحــال بســیاری از
خانوادههــای کشــاورز متأثــر از پــروژه ترجیــح دادنــد در نزدیکــی محــل زندگــی خــود
باقی بمانند.

1- Swedish International Development Agency
2- Nordic Development Fund

خالصه کتاب ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های توسعه؛ تجربیاتی از هند و دیگر کشورهای آسیایی

 -4ســریالنکا؛ پــروژهی توســعهی حمــل و نقــل جنوبــی :ســاخت بزرگــراه جنوبــی بــه
طــول  128کیلومتــر کــه ُک ُلمبــو (پایتخــت) را بــه ایالــت جنوبــی گالــی و شــهر بندری
ماتــارا متصــل میکنــد و نیــز بهبــود ایمنــی راه و مقابلــه بــا افزایــش تصادفــات ترافیک
جــادهای در کشــور دو بخــش ایــن پــروژه بوده اســت .ســرمایه ایــن پــروژه  300میلیون
دالری را بانــک توســعه آســیایی ( 67کیلومتــر از بخــش جنوبــی بزرگــراه) و بانــک
همــکاری بینالمللــی ژاپــن ( 67کیلومتــر از بخــش شــمالی بزرگــراه) تأمیــن کــرده
اســت .همچنیــن حمایــت مالــی خدمــات مشــاوره مربــوط بــه ایمنــی راههــا را آژانــس
توســعه بینالمللــی ســوئد 1و اعتبــار مربــوط بــه خدمــات مشــاوره و تأمیــن تجهیــزات
بخــش ایمنســازی راه و نیــز خدمــات مشــاور ه مدیریــت پــروژه را صنــدوق توســعه
نوردیــک 2بــر عهــده داشــته اســت .رونــق توســعه اقتصــادی نواحــی جنوبــی و کاهــش
فقــر دو هــدف عمــده ایــن پــروژه بــوده اســت .بــه دلیــل مســائلی در خصــوص تصــرف
اراضــی و جبــران خســارتها ،ایــن پــروژه بــا تأخیــری چشــمگیری مواجــه بــود .اداره
توســعه جــادهای بهعنــوان عامــل اجرایــی بــدون آنکــه مطالعــه قانونــی و الزامــآوری در
خصــوص ارزیابــی تأثیــرات محیــط زیســتی روی مســیرها انجــام شــود .ســمنهای
بومــی و گروههــای وابســته بــه اجتماعــات محلــی بــا اعتــراض بــه فقــدان داد ه و عــدم
پیــروی الزامــات محیــط زیســتی ،عامــل اجرایــی را مجبــور بــه تهیــه ســند ارزیابــی
تأثیــرات محیطزیســتی میکنــد .بااینوجــود در حیــن اجــرای پــروژه مســیرهای
اداره توســعه جــادهای و بانــک توســعه آســیایی بــا هــم ادغــام و مســیر جدیــدی را بــا
نــام مســیر ترکیبــی بــه وجــود آورد .تغییــر مســیر عبــور بزرگــراه ،فقــدان مذاکــره و
مشــاوره بــا اجتماعــات محلــی متأثــر از پــروژه و نادیــده گرفتــن بخــش زیادی از مســیر
عبــور بزرگــراه در پیمایــش فهرســت خانــوار منجــر بــه نارضایتــی از پروژه شــده اســت.
همچنیــن تصــرف اراضــی بــرای ایــن پــروژه بــه یــک چالــش و دعــوی حقوقــی تبدیل
شــد .پرداخــت ســخاوتمندانه غرامــت زمیــن و ایجــاد کمیتههــای تصــرف اراضــی و
اســکان مجــدد ســبب شــد تــا مــردم تحــت تأثیــر نســبت بــه جابهجایــی و اســکان
مجــدد راغــب شــوند .بهکارگیــری گســترده مــردم آســیبدیده بهوســیله پیمانــکار،
برگــزاری دورههــای آموزشــی و تکمیــل طــرح تجدیــد درآمــد کامــل (کــه کار بســیج
منابــع نهــادی بــرای اجــرای برنامههــا در اجتماعــات محلــی را بــه جریــان میانداخت)
ازجمله اقدامات پیشنهادی بود که در این پروژه انجام نشد.
در یــک جمعبنــدی بایــد گفــت چهــار پــروژه موردبررســی از نســل اول پروژههای
بودنــد کــه آژانسهــای چندجانبــه در آنهــا ســرمایهگذاری کــرده بودنــد و بــا
پیــروی از سیاسـتهای پادمانــی بانــک جهانــی و بانــک توســعه آســیایی بــرای امــور
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مقدماتــی پــروژه نیازمنــد رهیافتهــای نظاممنــدی بودنــد کــه بــه ارزیابــی تأثیــرات
و جمـعآوری دادههــای بپــردازد .در همــه ایــن مــوارد رویکــرد اجتماعــی در ابتــدا بــه
شــکل ناکافــی و نامناســب طراحیشــده بــود بنابرایــن بایــد در پروژههــای توســعه
بــه طــرح مناس ـبتر ،نوآورانهتــر و بــه لحــاظ اجتماعــی آگاهانهتــر توجــه بیشــتری
داشــت .بهعــاوه بهرغــم داشــتن برنامــه یــا طــرح خــوب اجتماعــی ،ارزیابــی تأثیــرات
پــروژه بایــد بهعنــوان کاری دائمــی در سراســر دوران اجــرای پــروژه موردتوجــه قــرار
گیــرد ،کاری کــه نیازمنــد بهروزرســانی و یــا بررسـیها و ارزیابیهــای جدیــد اســت.
همچنیــن پروژههــای پیچیــده و بــزرگ معمــوالً در برابــر مشــاجرات و چالشهــا
آســیبپذیرند ،بیشــتر بــه ایــن خاطــر کــه بــه جزئیاتــی نظیــر مشــورت بــا اجتمــاع
محلــی در خصــوص پیشــرفت پــروژه و مدیریــت اجتماعــی و اســکان مجــدد توجهــی
ندارنــد و نیــز در شناســایی تأثیــرات اجتماعــی منفــی بایــد بــر مبنــای بررسـیهای
تفصیلــی و مشــورت بــا اجتماعــات و مــردم متأثــر از پــروژه بــه تأثیــرات ثانویــه یــا
غیرمســتقیم و موقــت توجــه کــرد ،در غیــر ایــن صــورت ایــن تأثیــرات احتمالــی در
برنامهریــزی اجتماعــی و برنامــه اســکان مجــدد مغفــول خواهنــد مانــد.
فصــل دوازدهــم کتــاب بــا ذکــر نمونــه مــوردی اســتراتژی مولــد بــرای مردمانــی که
از پــروژهی حمــلو نقــل ســریالنکا آســیبدیده بودنــد ،بــه موضــوع احیــای درآمــد
مــردم در پروژههــای توســعه میپــردازد .پروژههــای توســعه زیرســاخت ،ماننــد
ســایر پروژههــا تأثیــرات مخربــی را بــر افــراد متأثــر از پــروژه کــه دارایــی ،منبــع درآمد
و اســباب معیشتشــان را از دســت میدهنــد ،بهطــور موقــت یــا دائــم ،کلــی یــا جزئــی
بــر جــای میگــذارد .زمانــی کــه یــک دولــت دارایی شــخصی را بــرای مقاصــد عمومی
تملــک میکنــد ،بــر ارزش دارایــی متمرکــز میشــود ،نــه افــراد آســیبدیده از
پــروژه .معمــوالً روال اینگونه اســت ،مســئوالن غرامــت را پرداخته یــا زمینی جایگزین
را بــرای افــراد متأثــر از پــروژه در نظــر میگیرنــد و کار احیــای منابــع درآمــد و اســباب
معیشــت را بــه عهــده خــود مــردم میگذارنــد .چنیــن رویکــردی در مداخــات
توســعهای ،ضرورتــی بــرای ارزیابــی اجتماعــی (قبل از پروژه) به رســمیت نمیشناســد
درحالیکــه بــرای فهــم وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی ،شــبکهی اجتماعــی ،درک
و دریافت افراد آسیبدیده از پروژه ضروری است.
در ســال  ،1990آژانسهــای توســعه بینالمللــی سیاس ـتهای پادمانــی اســکان
مجــدد را ایجــاد کردنــد ،اتــا بــه مؤلفــه حیاتــی در برنامهریــزی بــرای اســکان مجــدد
تبدیــل شــد .هــدف از برنامهریــزی اســکان مجــدد ایــن بــود کــه بــروز تأثیــرات
اجتماعــی -اقتصــادی زیانبــاری کــه ناشــی از مداخــات توســعهای بودنــد را بــه
حداقــل برســاند .در طــی  20ســال گذشــته اتــا بهعنــوان یــک ابــزار تحلیلــی قــوی
از شــرایط اجتماعــی  -اقتصــادی افــراد تحــت تاثیــر پــروژه توســعهیافته و بــر طیــف

1- Kottawa
2- Matara
3- Japan bank of International Corporation
4- Nordic Development Fund
5- Swedish International Development Agency
6- Land Acquisition Rehabilitation Committees
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وســیعی از پیامدهــای احتمالــی متمرکــز بــوده اســت.
ت و برگشــت جداگانه،
ل و نقــل جنوبــی ،آزادراهــی با مســیر رف 
پــروژه توســعه حمـ 
2
1
مســیری بــه طــول  128کیلومتــر از شــهر کوتــاوا در ایالــت غربــی تــا شــهر ماتــارا
در ایالــت جنوبــی را طــی میکنــد .ســاخت ایــن آزادراه زندگــی  5700هــزار خانــوار
(جمعیتــی حــدود  21هــزار نفــر) را تحــت تاثیــر قــرار داده و  951هکتــار ( 1315خانه
مســکونی و  151ســاختمان تجــاری) از اراضــی بــرای ســاخت آن تصرفشــده اســت.
اعتبــارات مالــی پــروژه توســط بانــک توســعه آســیایی ،بانــک همــکاری بینالمللــی
ژاپــن ،3صنــدوق توســعه نوردیــک ،4آژانــس توســعه بینالمللــی ســوئد 5و دولــت
ســریالنکا تأمینشــده اســت.
در ســریالنکا ،بــرای اجــرای هــر پــروژه توســعه ،انجــام مطالعــات اتا ضروری اســت.
بــرای ایــن پــروژه دو اتــا (در ســالهای  1999و  )2002انجامشــده اســت .در هــر دو
مطالعــه ،جزییاتــی از قطعــات زمیــن ،الگــوی کاربــرد زمین ،مالــکان و ســاکنان زمین،
مشــاغل متأثــر از طــرح ،ترکیــب خانوادههــا ،ســطح درآمــد و تحصیــات افــراد متأثــر
از پــروژه ،منبــع درآمــد و معیشــت ،درآمــد ســالیانه خانــوار و هزینههــا و وضعیــت
مســکن ثبــت و بــرای صورتبنــدی طــرح اســکان مجــدد مورداســتفاده قرارگرفتــه
اســت .مأمــوران و متولیــان اســکان مجــدد کمــک کردنــد تــا در کمیتــه توانبخشــی و
تصــرف اراضــی 6بــرای هــر یــک از افــراد و خانوادههــا بانــک دادهی گســتردهای مــوازی
بــا نظــام اطالعــات مدیریتــی ایجــاد شــود .ایــن کمیتــه بــدون توجــه بــه شــرایط و
وضعیــت تصــرف زمیــن بــا افــراد متأثــر از پــروژه در خصــوص بســتههای توانبخشــی
و جبــران خســارت مذاکــره کردنــد.
بــر اســاس فهرس ـتهای ضــرر و زیــان ،بــرای هــر یــک از افــراد متأثــر ،بســته
اســکان مجــدد و جبــران خســارتی را تــدارک (غرامــت نقــدی) دیــده بودنــد.
طــرح اســکان مجــدد ،رئــوس فعالیتهــای برنامــه احیــای درآمــد را مشــخص
کــرد و دامنــه کارش را بــه فقیرتریــن و آســیبپذیرترین خانــواده محــدود کــرد .برنامه
احیــای درآمــد در ســه مرحلــه انجــام شــد.
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مرحله

سال

مسئول اجرا

1

2003 -2005

واحد مدیریت پروژه

2

2005 -2008

سمن خدمات توسعه
اقدامات اقتصادی
سارودیا

3

2008-2011

واحد مدیریت پروژه

برنامه

توزیع دانه و گیاه بین مردم ،آموزش امور مربوط
به رایانه ،رانندگی ،خیاطی ،فرهنگ و مد ،زیبایی
به  84نفر از افراد آسیبدیده از پروژه ،کمک به
خانوادههای آسیبدیده برای ساخت خانههای
خود ،اختصاص  6میلیون روپیه بهعنوان بودجه
برنامه احیای درآمد برای خانهسازی.
ایجاد یک جمعیت مسکن در هر سایت اسکان
مجدد بهمثابه گروهی برای اقدام متقابل و
حمایتی ،ایجاد برنامههای سرمایهگذاری خرد،
ایجاد برنامههای درآمدزایی و فرصتهای
خوداشتغالی ،باغداری خانگی و آموزش فراوری
مواد غذایی.
بهبود سطح درآمد خانوادههای آسیبپذیر و
آسیبدیده قاعده پادمانی است که در طرح
اجرای اسکان مجدد گنجاندهشده است.

بانــک توســعه آســیایی در ســال 2010بــا انتخــاب صد خانــواده آســیبدیده ،بهعنوان
خانــواده فقیــر ،بــرای ســنجش تأثیــرات پروژه بــر منابــع درآمدی و معیشتیشــان انتخاب
نمــود نتایــج ایــن بررســی بهصــورت تیتــروار در زیر ارائهشــده اســت.
 نیــروی کار غیــر کشــاورز ماهــر ،غیرماهرانــه و نیــز نیــروی کار کشــاورز ،منابــع اصلیبرای جذب به بازار کار هستند.
  15درصد از سرپرستان خانوار بیکار هستند. یکســوم ( 34درصــد) از خانوادههــای فقیــر در گــروه بیــکار یــا ســایر مشــاغل(سالمندان ازکارافتاده ،دارای بیماری مزمن و غیر شاغل) دستهبندی شدند.
 با توجه به آستانه خط فقر در سال  ،2010حدود  22درصد از خانوارها فقیر هستند. در طــی هشــت ســال پــس از جابهجایــی فیزیکــی و اســکان مجــدد ،ســطح درآمدی 87درصــد خانوادههــا در مقایســه بــا ســطح درآمدیشــان پیــش از پــروژه ،بهبــود
معنیداری یافته است.
 تعــداد خانوارهایــی کــه انشــعاب بــرق داشــتند در ســال  2010در مقایســه بــا ســال 2002دو برابر شده بود.
  80درصد خانوادهها در سال  ،2010کاال و وسایل نقلیه برقی داشتند.  98درصد خانوادهها دسترسی آسان به بازارها و امکانات عمومی داشتند.بــرای مشــخص شــدن تأثیــرات اجتماعــی محتمــل و بهمنظــور ایجــاد یــک بانــک
اطالعاتــی همهجانبــه از اوضــاع و شــرایط اجتماعــی نیــاز بــه انجــام یــک اتــای جامــع
اســت و اگــر ایــن احتمــال وجــود دارد کــه پــروژه منجــر بــه جابهجایــی و نقلمــکان

افــراد میشــود بــرای تعدیــل ایــن قبیــل تأثیــرات در افــراد و خانوادههایــی کــه از
پــروژه متأثــر میشــوند ،داشــتن طرحــی بــرای اجــرای اســکان مجــدد ضروری اســت،
طرحــی کــه مبتنــی بــر بانــک اطالعاتــی اتــا بــوده و برنام ـهای قــوی بــرای احیــای
درآمــد آن را همراهــی میکنــد .بســیاری از عناصــر اصلــی ،خصوصـاً بودجــه کافــی و
ترتیــب نهــادی قدرتمنــد ،غالبـاً در پــروژه توســعه حملونقــل جنوبــی وجود نداشــته
اســت و همیــن امــر ،برنامــه احیــای درآمــد را در ایــن پــروژه به شکســت محکــوم کرد.
در زیــر بــه شــش مورداشــاره شــده اســت کــه بخــش جداییناپذیــر در تعدیــل
تأثیــرات منفــی پــروژه اســت:

اندازهگیری
فقر

طرح اجرای اسکان مجدد از قاعده خاصی برای شناسایی و طبقهبندی خط فقر بهره نمیگیرد.
این طرح نتوانست برم بنای رقم خط فقر رسمی آستانه فقر تثبیتشده را ایجاد کند؛ زیرا خط
فقر در طی سال چند بار تغییر میکند امری که در این پروژه نادیده گرفته شد.

برنامه
عملگرایانه
برای اسکان
مجدد

طرح اسکان مجدد این پروژه در دو جلد تنظیمشده بود و سرشار از دادهها ،اطالعات ،خالصه
سیاست مربوط به اسکان مجدد ،قوانین و حقوق مربوط به زمین بود؛ اما طرح به دلیل اتای
ناقص و نبود اطالعات کلیدی و مهم با شکست مواجه شد.

تعریف
مفاهیم
کلیدی

حمایت
نهادی
مشاوره برای
افراد متأثر از
پروژه

با توجه به تعریف چندوجهی مفاهیم و پدیدههای اجتماعی ،مفاهیم کلیدی در این پروژه نظیر،
فقر ،خانواده بهشدت آسیبدیده و خانواده آسیبپذیر باید به شکل علمی تعریف شوند .نه در
طرح اجرای اسکان مجدد و نه برنامه احیای درآمد قائل به چنین تمایزی نبودند.

نبود کارکنان باتجربه برای اجرای طرح اسکان مجدد ،از ضعفهای این پروژه بود .بیشتر کارکنان
پروژه فکر میکردند که پرداخت غرامت نقدی حد پایانی اسکان مجدد است .بانک توسعه آسیایی
مأموران و دستیارانی را تربیتکرده که به افراد متأثر از پروژه کمک کنند تا درباره بستههای جبران
خسارت و خصوصاً بسته کمک به اسکان مجدد مذاکره و چانهزنی کنند.
به دلیل آسیب و رنج روانشناختی حاصل از جابهجایی و آوارگی ،بسیاری از خانوادهها در
فعالیتهای مربوط به برنامه احیای درآمد شرکت نکردند .دارایی ازدسترفته ،زمینها،
شبکه اجتماعی و منابع درآمد مانع از آن شده بود که بتوانند در سایت جدید اجتماع خود را
بازسازی یا در اجتماع میزبان ادغام شوند.

فصــل ســیزدهم مراحــل آمادهســازی طرحهــای اقــدام بــرای اســکان مجــدد را شــرح
داده اســت ،طرحــی کــه بــر مبنــای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی پــروژه تهیــه میشــود.
برنامــه اســکان مجــدد تــا حــد زیــادی ناشــناخته اســت و آژانسهــای توســعه هرکــدام
بــه شــیوه خاصــی بــه مســائل مرتبــط بــا ایــن برنامــه برخــورد میکردنــد و بــرای هــر
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ک دادههای
بان 
اقتصادی
اجتماعی

این پروژه با تمرکز بر قطعات زمین تصرفشده فهرست ضرر و زیان تهیهکرده اما فهرست
زمینهایی که مستقیماً از پروژه متأثر نمیشدند ،پساندازهای شخصی ،مهارتهای شغلی
و شبکه حمایتهای اجتماعی افراد تحت تاثیر پروژه مورد شناسایی قرار نگرفت .داشتن
صورتبندی دقیق از قلمرو جامع اتا بخش اساسی در برنامهریزی پروژه است .اگرچه برای
این پروژه دو اتا انجامشده است اما نظام اطالعات مدیریتی این پروژه ناقص بوده است،
اشتباهاتی در ورودی دادهها ،طبقهبندیشان و ...به چشم میخورد.
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پــروژه راهنمــای خاصــی را منتشــر میکردنــد .بهتدریــج راهنماهــای خــاص و جداگانــه
بــرای هــر پــروژه جــای خــود را بــه سیاسـتهایی داد کــه بــه یــک بخــش خــاص تعلــق
داشتند و در تمام پروژههای آن بخش کاربرد داشت.
کمــک بــه بهبــود و بازســازی زندگــی پیشــین ،بــدون پرداخــت هیچ هزینـهای ،به
افــراد یــا گروهایــی کــه زمیــن ،اســباب معیشــت و دیگــر منابعشــان را ازدسـتدادهاند
هــدف اصلــی طــرح اســکان مجــدد اســت .مکانیســم دســتیابی بــه ایــن سیاســت،
پرداخــت غرامــت بابــت دارایــی ،اســباب معیشــت و درآمــد ازدسـترفته؛ کمــک بــه
نقلمــکان و کمــک بــه اســکان مجــدد اســت کــه در ســطح کلــی منجــر بــه بهبــود
یــا دســتکم احیــای پایههــای اقتصــادی و اجتماعــی کســانی میشــود کــه بــه
مــکان دیگــری منتقلشــدهاند.
برنامــه اســکان مجــدد بایــد در مراحــل آغازیــن آمادهســازی پــروژه انجــام شــود.
ایــن طــرح بــر مبنــای یافتههــای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی تهیــه میشــود .الزم بــه
ذکــر اســت کــه ایــن دادههــا بایــد دقیــق و قابلاعتمــاد باشــد زیــرا خوبــی و تناســب
ایــن طــرح ،بــه اطالعــات و دادههایــی وابســته اســت کــه مبنــای شــکل گرفتــن آن
طــرح اســت؛ زیــرا تجربــه نشــان داده تنهــا دلیــل شکســت مؤلفههــای اســکان مجدد
در پروژههــای توســعه ،آمادهســازی ضعیــف طــرح اســت .همانطــور کــه در فصــول
قبــل هــم اشارهشــده ،طرحهــای اســکان مجــدد هــم بــه دادههــای اولیــه و هــم
دادههــای ثانویــه تکیــه دارد .درواقــع برنامهریــزان پــروژه بایــد اطالعــات روزآمــد و
مرتبــط را مســتقیماً از طریــق پیمایــش و بررسـیهای میدانــی جمـعآوری کننــد و
در کنــار ایــن دادههــای از دادههــای موجــود اســتفاده نماینــد.
طرحهــای اســکان مجــدد گســتره کاملــی را از تأثیــرات منفــی (از دســت دادن
زمیــن ،امــاک و داراییهــای منقــول) پــروژه را ارزیابــی میکنــد؛ اصــول و قواعــد
راهنمــا بــرای تعدیــل چنیــن زیانهایــی را بهصراحــت اعــام میکنــد؛ افــراد تحــت
تاثیــر پــروژه را بــر اســاس آنچــه از دســت دادنــد دســتهبندی میکنــد و حقوحقــوق
خاصــی را کــه بــرای کمــک و جبــران خســارت هــر یــک از دســتهها الزم اســت
مشــخص میکنــد؛ اقدامــات الزم را بــرای تســهیل نقلمــکان و تضمیــن احیــای
درآمــد مــردم شــرح میدهــد؛ و مســئولیتها را در امــر مدیریــت اســکان مجــدد و
ت آن مشــخص میکنــد .در جــدول زیــر ،ترتیبــی بــرای مراحــل انجــام
پایــش پیشــرف 
طرحهــای اســکان مجــدد پیشنهادشــده اســت:

به حداقل رساندن آوارگی و
اسکان مجدد

تصرف اراضی و تأثیرات پروژه

سرشماری و پیمایشهای
اجتماعی  -اقتصادی
انتشارات اطالعات ،مشورت،
رویکرد مشارکتی و الزامات
افشای اطالعات

با برنامهریزی دقیق میتوان جلوی بسیاری از جابهجای فیزیکی را گرفت
یا آنها را کاهش داد

پیمایش نحوه تملک اراضی باید در اولین زمان ممکن انجام شود،
بهنحویکه برنامهریزان زمان کافی برای تهیه طرح اسکان مجدد را داشته
باشند .ارزیابی تصرف زمین میتواند با ارزیابی تأثیرات اجتماعی انجام
شود .پیمایش نحوه تملک اراضی برای شناخت مالکان و مقدار زمینی که
از دست خواهند داد ،ضروری است.
ضرر و زیان وارده بر اموال و دارایی مشترک (منابع مشترک دارایی،
ساختمانهای عمومی ،اموال و داراییهای فرهنگی و زیرساختها) باید به
شکل جداگانه ثبت شود.
این مرحله گام مهمی در فرایند آمادهسازی طرح اسکان مجدد است .در
ی آنها
این بخش باید فهرست کاملی از تمام افراد متأثر از پروژه و دارای 
تهیه شود.

به اشتراک گذاشتن اطالعات ،مشورت با مردم متأثر از پروژه ،روشهای
تحریک و ترغیب به مشارکت (با استفاده از پویشها و کمپینها و )...و
الزام به افشای اطالعات در پروژههای درگیر جابهجایی اجتماع محلی باید
ساختاریافته و نظاممند باشد .روند مشورت با مردم متأثر از پروژه نباید
به مرحله پایانی برنامهریزی ختم شود بلکه باید در مراحل اجرا ،پایش و
سنجش کار نیز تداوم داشته باشد.

رسیدگی به شکایات

هر جا کار برنامهریزی و اجرای اسکان مجدد با مشارکت مردم متأثر از پروژه
انجام شود ،عم ً
ال فضایی را برای شکایت باقی نمیگذارد اما طرح اسکان مجدد
باید تمهیداتی الزم برای ایجاد روند رسیدگی به شکایات فراهم کند.

ماتریس حقوق

با توجه به اینکه هر یک از افراد متأثر از پروژه چه چیزی را از دست
میدهند و چه حقوحقوقی دارند ،آنها را در دستههای مختلفی قرار
میدهند و از این دستهبندی بهعنوان مبنایی برای تهیه ماتریس حقوق
بهرهمیگیرند .در این ماتریس انواع ضرر و زیان به همراه تعیین فرد
صاحب حق و مزایای حقوقی او فهرست شده است.

در هند هیچ سیاست و قانونی در ارتباط با اسکان مجدد در هند وجود نداشت
اما در سال  2013قانون حق جبران عادالنه خسارت و شفافیت در مسائل
سیاست و چارچوب قانونی
مربوطه به تصرف زمین ،توانبخشی و اسکان مجدد را منتشر کرده است.
عموماً معیارهایی چون مالکیت زمین و میزان و شدت تأثیرات برای تعیین
معیارسنجششایستگیو
واحدی که واجد حقوحقوق است شایستگیها و حقوحقوق مرتبط با اسکان مجدد مورد استناد قرار میگیرند.

برآورد ارزش داراییهای
ازدسترفته و پرداخت غرامت
پرداخت غرامت و کمک به
اسکان مجدد

روشی که در این برآورد به کار میرود باید بهروشنی توصیف شود .برآورد
ش دارایی باید منطبق با هزینه جایگزین کردنشان باشد.
ارز 
در حالت ایدهآل جبران خسارت ازدسترفته باید به قیمت روز پرداخته
شود بهنحویکه فرد آسیبدیده چه با کمک مدیریت پروژه هم بدون آن
بتواند دارایی ازدسترفته را با چیز قابلمقایسهای از بازار جایگزین کنند.

خالصه کتاب ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های توسعه؛ تجربیاتی از هند و دیگر کشورهای آسیایی

مقدمهای بر پروژه

ارائه توصیف مختصری از پروژه ،توصیف آن دسته از اجزا و مؤلفهها که
احتماالً به آوارگی و اسکان مجدد منجر خواهند شد ،شرحی از جنبههای
کلی پروژه (تأثیرات مثبت و منفی) ،اهداف پروژه

197

نقلمکان

احیای درآمد

بودجه و هزینه اسکان مجدد

برنامهی اجرا
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چهارچوب نهادی برای اسکان
مجدد
سنجش و نظارت

تا جایی که ممکن است باید از نقلمکان جلوگیری کرد .اگر این امکان
مهیا نشد ،افراد آسیبدیده باید یکی از سه گزین ه نقلمکان (نقلمکان در
محدوده پروژه ،نقلمکان شخصی و یا نقلمکان به سایت اسکان مجدد) را
انتخاب نماید.
طرح اسکان مجدد باید اقداماتی برای بهبود با احیای درآمد پس از
جابهجایی شناسایی کند .برای حصول اطمینان نسبت به احیای درآمد از
یکی رویکردهای پولمحور ،زمین محور ،شغل محور یا کسبوکار محور
تبعیت کرد.

هزینههای احتمالی باید بهطور دقیق تخمین زده شود .همچنین باید
تمهیدات کافی برای حوادث و رخدادهای فیزیکی و قیمتی اندیشیده شود.
بودجه باید منابع سرمایهگذاری و جریان گردش وجوه را بهصورت شفاف
توضیح دهد.
در مرحله اجرای پروژه ،فعالیتهای اسکان مجدد باید با زمانبندی
احتمالی کارهای عمرانی هماهنگ باشند .به همین دلیل برنامه اجرای
اسکان مجدد باید تنها پس از پایان طراحی تفصیلی مهندسی پروژه
صورت گیرد.

باید از آغاز کار ،ظرفیت نهادی موجود ارزیابی و از اینکه طرح اسکان
مجدد حین مرحلهی اجرا با مشکل یا مانعی مواجه نخواهد شد ،اطمینان
حاصل کرد.

این مرحله برای مدیریت عملیات اسکان مجدد ،حائز اهمیت است .نظارت
و پایش با فراهم کردن امکان بررسی دورهای کار ،این اطمینان را ایجاد
میکند که فعالیت اسکان مجدد با طرح همسو هستند یا خیر.

در انتهــا ،مهــم اســت بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه طــرح اقــدام بــرای اســکان
مجــدد ســندی ثابــت و تغییرناپذیــر نیســت .حتــی برنامههایــی کــه با بیشــترین دقت
طراحیشــده ،چنانچــه خــورد را بــا تغییــرات ســازگار نکنــد ،نمیتوانــد بــه اهدافــش
دســت یابــد .همچنیــن فهرســت کلیــه افــراد متأثــر از پــروژه ،کپــی سرشــماری ،ابــزار
پیمایــش ،قالــب مصاحبــه و دیگــر ابــزار پژوهــش ،اطالعیههــا و برنامههــای جلســات
عمومــی ،مدتزمــان جلســات و فهرســت حاضــر از قالبهــا در هنــگام نظــارت بــر
اجــرای طــرح اقــدام بــرای اســکان مجــدد و گــزارش دهــی در خصــوص آن بایــد
بهعنــوان ســند طــرح اســکان مجــدد پیوســت شــود.
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Social Impact Assessment of BRT Line Displacement in Mowlavi Street
Zahra Khastoo
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Abstract
Deputy of Transportation and Traffic of Tehran Municipal Region 12 has presented
a plan to displace the BRT line from the south side of Mowlavi Street to the middle
in order to increase safety and organize public transportation. This paper aims
to study the social and cultural impacts of this intervention on the social life of
Mowlavi Street in accordance with the stakeholders’ needs, situations, and opinions.
The main methodology of this research is based on qualitative approach and
phenomenological method using in-depth interview and focus group techniques.
Accordingly, relying on the theoretical framework of livability. several concepts
such as sustainability, sustainable transportation, quality of life and safety have
been brought forth. The findings indicate that the displacement of Mowlavi BRT
line can increase street safety; however, this requires a high level of organizational
cooperation of Traffic Police on this street. On the other hand, one-way to two-way
street conversion which is also aligned with the local residents’ and businesses’
social and economic benefits in Harandi and Takhti neighborhoods, can increase
the transportation demand for Mowlavi Street.
Key Words: Urban Livability, Sustainable Transportation, Phenomenology, Social
Impact Assessment (SIA), Mowlavi Street.
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Socio-Cultural Impacts Assessment of the Construction of a wet market in
Helikooptersazi neighborhood in Karaj

Abstract
The present paper is derived from a study conducted in 2020 under the title
“Social and cultural impacts of the construction of a wet market in Karaj region
7”. The most important purpose of this study is to make sure the designed
project conforms to the surrounding social and cultural context and also to
improve their interaction and effective relationship. Considering that the design
and construction of the wet market have both positive and negative effects and
impacts – on the one hand, its establishment and operation can cause problems
and difficulties for the neighbors and local residents of the project, and on the
other hand, it can contribute to economic benefits, social justice, and reducing
intra-city traffic – it reveals the necessity of research on social and cultural
effects and impacts. The research method of this study is a combination of
quantitative (survey) and qualitative (field observation and in-depth interview)
research. Qualitative methods have been used for exploratory studies and
quantitative methods have been used to ascertain the findings of those studies.
Findings of the research indicate that the most important effects based on size
and scope, extent, frequency, and composition are: 1- Demographic changes
2- Assessing people’s perceptions about public health and safety (traffic and
pollution) 3 - Disruption of daily life 4- Assessing the change in commercial
centralization of the community 5- Impact on business and employment 6Assessing the formation of attitudes towards the project 7- Assessing the
activities of the stakeholder group 8- Trading real estate and land. Finally, a
smart monitoring system is developed to reduce the negative impacts of the
design and construction of the wet market and strategies to strengthen the
positive impacts.
Key Words: development action, urban management, social and cultural impacts, wet market.
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Abstract
The present study seeks to respond to Qasr-Heshmatieh neighborhood residents’
needs regarding sports facilities. Some of the most important goals of this project
include impacts such as direct and indirect empowering and informing the residents
on health issues, providing access to sports facilities, establishing public spaces
and increasing social interactions in those spaces, increasing perceived safety and
health for the residents of Qasr-Heshmatieh neighborhood due to the existence of
a safe place for doing sports, improving residents’ physical health due to easier
accessibility to sports facilities and equipment compared to the past, increasing
the visits from other parts of the region to use the facilities and building new
interaction, etc. The present study is descriptive in terms of process and applied
in terms of the research objective. Documentary and field study were also used
for data collection. However, it must be mentioned that the present study can also
be categorized among assessment studies. The establishment of Marvdasht sports
complex in Tehran municipal region 7 has both positive and negative impacts.
The positive impacts include increasing social relations, social capital, safety for
women, health, participation in sports activities, reducing addiction rate, change in
the lifestyle, employment, creation of new jobs, revenue gain for the municipality,
and reducing noise from teenagers and the youth, while negative impacts include
environmental pollution, increased traffic, parking space shortage, and congestion
and crowdedness in the neighborhood.
Key Words: social impacts, cultural impacts, sports complex, Marvdasht, Tehran
municipal region 7.

Social Impact Assessment (SIA): A Review of SIA Procedure in Malaysia
The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention 5(4),
4550-4557, 2018
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Abstract
Social Impact Assessment (SIA) essentially is an individual report or a subfield
of an Environmental Impact Assessment (EIA). It is demarcated as the social
sciences required in developing a knowledge base to provide a systematic
assessment, in advance of the impacts, on the day-to-day quality of life of
persons and communities whose environment is affected by a proposed project,
plan or policy change. SIA is a platform for diverse groups and people in a
community to voices out their need and concern. SIA are the ‘people impacts’
of development actions. Social impact assessments focus on the human
dimension of environments, and seek to identify the impacts on people who
benefits and who loses. New provision has been enforced in January 2017 to
the Malaysia SIA procedure. Therefore the objective of this paper is to review
the new provision and procedure of SIA enforcement in Malaysia.
Key Words: Social Impact Assessment (SIA), Act A1522, Act 172.
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Modifying social impact assessment to enhance the effectiveness
of company social investment strategies in contributing to local
community development
Impact Assessment and Project Appraisal 38(5), 382 – 396, 2020
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the Netherlands
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Abstract
Good practice social impact assessment (SIA) should lead to improved local
community development outcomes. However, the social benefits alleged to flow
from projects are often not as evident to affected communities as the project’s
adverse impacts. Projects still give inadequate attention to social issues and
fail to achieve social development outcomes. Using a prominent gas project in
Russia, the Nord Stream 2 project, as an illustrative example, we explore the
potential of environmental and social impact assessment (ESIA) to enhance
the effectiveness of project contributions to local community development. We
analyse the main steps of the community development process for the Nord
Stream 2 project, and consider how it benefitted from the SIA process. We also
reflect on the potential further contribution of SIA to community development.
Even though SIA and community development are interrelated, we conclude
that SIA, as currently practiced, is constrained in its ability to contribute to
community development outcomes. Adjustments to the SIA and corporate
social investment frameworks are needed to make them more effective in
achieving social development outcomes.
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Key Words: Environmental impact assessment, community development
agreement, strategic social investment, community engagement, extractive
industries and society, International Finance Corporation Performance
Standards.

Interview with “Ismail Salehi”
Associate Professor, Department of Environmental Planning, Management and Education
School of Environment, University of Tehran

Bilateral interactions of social and environmental impact assessment
A step towards sustainable development

Dr. Esmaeil Salehi, who graduated from the University of Tehran in Urban
Planning, has done many research and studies in the field of urban management
as well as ecological resilience in his scientific record. He was a member of the
Graduate Council of the School of Environment from 2010 to 2021 and was in
charge of the committee for composing the five-year strategic plan of the School
of Environment in 2010. Therefore, the forthcoming interview with Dr. Salehi
has been conducted about constructive interaction between environmental and
social impact assessment. In this regard, Dr. Salehi considers the operational
weakness of environmental authorities as one of the problems in environmental
research in Iran; while by taking Iran’s spatial planning seriously, the power
of environmental authorities for the protection and preservation of natural
resources can be developed. Moreover, he points out that to strengthen bilateral
interactions in assessing social and environmental impacts, a systemic approach
can contribute to the effectiveness and efficiency of development measures in
Iran.
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Book summary

Assessing the Social Impact of Development Projects: Experience in India
and Other Asian Countries
Prepared and arranged by Simin Zamani
M.A in Social Science, Researcher in Center of Social Impact Assessment, institute of
Humanities and Social Studies. ACECR
Siminzamani1986@gmail.com

Abstract
The book “Assessing the Social Impact of Development Projects: Experience in
India and Other Asian Countries”, edited by Hari Mohan Mathur and translated
by Meysam Ahrabian Sadr, is one of the books that the Office of Social and
Cultural Studies of Tehran Municipality has published in collaboration with
Hamshahri Publication in 2020 in order to provide access to sources and texts
in the field of social impact assessment and the filling the vacuum of such
studies in the field of urban studies.
This book provides a point of view about the concerns and issues related to
the social impact of development projects in India and other Asian countries,
including Bangladesh, China, Laos, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka, which
can be a useful and necessary source for other governments, multilateral
development agencies, policymakers, development planners, executives,
researchers, educators, environmentalists, social scientists, consultants,
academics all over the world. This book is written in thirteen chapters, which
are categorized into 4 sections: (1) framework, (2) SIA: Policy and practice
in India, (3) experiences in other Asian countries, and (4) mitigating adverse
social impacts. The first chapter of this book looks into the introduction and
history of social impact assessment.
Key Words: Environmental Impact Assessment, Social Impact Assessment
(SIA), Asia, India, Resettlement Projects.
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