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وضع جاري در حوزههاي اقتصاد ،جامعه ،فرهنگ يا مفهوم و ماهيت ارزيابي تأثيرات اجتماعي سياست
ميتواند از جهات مختلف نامطلوب تشخيص داده شود و از همين رو اقداماتي براي بهبود اين وضعيت انجام
گيرد .بر همين اساس است که صورتهاي مختلف توسعه نظير توسعه اقتصادي ،توسعه اجتماعي و يا توسعه
سياسي پديد ميآيد.
اما آن صورتي از توسعه كه در نظر عموم مردم بيشتر شناخته شده ،توسعه اقتصادي است .جوامع براي
رسيدن به توسعه اقتصادي  3دسته اقدام انجام ميدهند:
ً
سياستگذاري ،طراحي برنامه و اجراي پروژه ،سياستها ماهيتي كالن و نرمافزاري دارند و معموال كالن
نگر هستند .همه سياستها ،برنامهها و پروژههاي توسعه را جمع ًا اقدام توسعهاي ميخوانند.
ساالنه چندين سياست ،دهها و صدها برنامه و هزاران پروژه براي تحقق توسعه -يعني بهبود وضعيتهاي
جارياي كه نامطلوب پنداشته ميشوند -طراحي و اجرا ميشوند .اقدامات توسعهاي ظاهراً ماهيتي فني دارند
و تا  3دهه قبل كارشناسان توسعه به ماهيت اجتماعي و تأثيرات گستردهاي كه بر زندگي مردم ميگذراند،
بيتوجه بودند.
قريب  3دهه است كه مشخص شده ،اقدامات توسعهاي فقط ابعاد فني ندارند و عالوه بر تأثيرات منفي
كه بر زندگي مردم بر جا ميگذارند ،موفقيت آنها در دست يافتن به اهدافشان مستلزم لحاظ كردن برخي
متغيرهاي اجتماعي است .امروز با اطمينان ميدانيم كه موفقيت يك اقدام توسعهاي در اغلب موارد نيازمند
لحاظ كردن پيش زمينه اجتماعي اقدام ميباشد.
سدهاي بسياري در هر سال ساخته مي شوند كه مردم ساكن در منطقه مخزن سد بايد منطقه را ترك
كنند .كانالهاي آبياري بسياري ساخته ميشوند كه كاربران روستايي اين كانالها از عوارض ساخت آنها
شكايت دارند يا قادر به استفاده كارآمد از آنها نيستند .دولتها سياستهاي گستردهاي در زمينه كنترل مصرف
سوخت ،هدفمند كردن يارانهها ،دادن تسهيالت مالي و اعتبارات ،واگذاري منابع طبيعي ،ساخت پااليشگاهها
و تأسيسات نفت و گاز ،توسعه توريسم ،كشيدن جادهها و پروژههاي خطي مشابه نظير ريل و خطوط لوله و
انبوهي از اقدامات ديگر را برنامه ريزي و اجرا ميكنند كه همگي تأثيراتي بر زندگي مردم بر جا ميگذارند.

مفهوم و ماهیت ارزیابی تأثیر اجتماعی

دكتر بهمن کارگر

استادیار دانشگاه علوم انتظامی و دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شهرری

حميد بحيرایي

دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و
برنامهریزی روستايي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات تهران

محمد علي رجاييريزي

دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و
برنامهریزی شهری و مدرس دانشگاه

تا زماني كه تصور ميشد اقدامات توسعهاي مقوالتي فني هستند و بايد بيش از هر چيز به ارزيابي
اقتصادي و فني آنها توجه كرد ،بحث ارزيابي تأثير اجتماعي به ميان نيامده بود .ازميانه دهه  1960ابتدا
بحثهايي درباره تأثيرات زيست محيطي اقدامات توسعهاي مطرح شد .تأثيرات زيست محيطي در آن
زمان چنان آشكار شده بود كه نميشد آنها را انكار كرد ،لذا به تدريج حوزهاي از دانش گسترش يافت
كه امروزه ارزيابي تأثير زيست محيطي خوانده ميشود(.فاضلی،1389،ص)31
ارزيابي تأثير اجتماعي ديرتر از ارزيابي تأثير زيست محيطي پديد آمده و محصول آگاه شدن بر
تأثيرات مخرب اقدامات توسعهاي بر زندگي انساني و اجتماعي است .اقدامات توسعهاي در كنار منافعي
كه براي گروههاي اجتماعي دارند ،چند خصيصه ديگر نيز دارند.
 -1تأثيرات اقدامات توسعهاي به  3دستهي مستقيم و غيرمستقيم و انباشتي تقسيم ميشود .نفع داشتن
تأثيرات مستقيم ابدا ً به معناي سودمند بودن تأثيرات غيرمستقيم يا انباشتي نيست .بنابراين ضروري است كه
تأثيرات غيرمستقيم و انباشتي هر اقدامي به دقت تحليل و نتيجه درازمدت آنها براي جوامع تحليل شود.
ساخت يك اتوبان در كوتاه مدت فاصله  3نقطه را كاهش ميدهد اما معلوم نيست در دراز مدت چه تأثيري
بر مردم نواحي اطراف بزرگراه يا اكوسيستم متأثر از بزرگراه خواهد داشت(.بانک جهانی،1383،ص)61
 -2فـوايد نـاشي از اقـدامات توسعهاي براي همه گروههاي جامعه يكسان نيست؛ به عبارتي برخـي
مـردم و گـروهها از برخـي اقدامـات سـود ميبرند و همين اقدامات به زيان گروه ديگري تمام ميشود.
ساخت بزرگراه براي دارندگـان اتـومبيـلهـاي شخصـي مناسـب اسـت امـا معلوم نيـست كه برخي
شهروندان به طور كلي بازندگان ساخت بزرگراه باشند(.دهقان،1385،ص)61
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 -3برخي اقدامات توسعهاي ماهيت ًا مثبت هستند و هيچ زياني از جانب آنها جايگاه ارزيابي اجتماعي در طرحهاي توسعه عشايري

متوجه كسي يا گروهي نميشود .ليكن موفقيت آنها در دست يافتن به
اهداف مثبتشان نيازمند مشاركت اجتماعي و مجموعهاي از زمينهسازيهاي
اجتماعي است كه بدون آنها اگر چه زياني حاصل نميشود ولي هزينه
صرف شده براي اقدام هدر ميرود به نتيجه مثبت نميرسد.
ارزيابي تأثير اجتماعي ،حوزهاي از دانش علوم اجتماعي است كه با كمك
اقدامات توسعهاي از قبل از آنكه اين اقدامات عملي شوند برنامهاي براي
اجتناب از آنها يا تعديلشان پيشنهاد كند .همچنين شرايطي كه از نظر
اجتماعي بايد مهيا شود تا اقدامات توسعهاي به نتايج مثبت خود برسند را
مشخص ميسازد اما ارزيابي تأثير اجتماعي  3كاركرد با اهميت ديگر نيز
دارد( :فاضلی،1389 ،ص )61
 -1با استفاده از روشهايي كه تحت عنـوان روشهاي مشاركتي خوانده
ميشـوند ،نظرمردم درباره اقدامـات توسعهاي شناسايي شـده و سـعي
ميشـود عالوه بـر نظرات كارشناسان ،ديدگاههاي مردم نيزدر برنامهريزي و
طراحي اقدامات توسعهاي وارد شود(.سرور،1388،ص)66
 -2موفقيت عمده اقدامات توسعه اي به مشاركت فعال مردم نياز دارد.
ارزيابي تأثير اجتماعي ،راههاي جلب مشاركت مردم را بررسي كرده و نشان
ميدهد كه تحت چه شرايطي مردم آمادهاند با رضايت در به ثمر رسيدن
اقدامات توسعهاي همكاري كنند.
 -3ارزيابي تأثير اجتماعي سبب ميشود تا شرايط اجتماعي ناشي از
هر اقدام توسعهاي -عوارض مثبت و منفي و گروههايي كه از اقدام
توسعهاي زيان ميكنند يا سود ميبرند  -مشخص شود انتشار اين
يافتهها ،باالخص براي گروههايي كه تحت تأثير اين اقدامات قرار
ميگيرند ،سبب ميشود كه افكار عمومي نسبت به پيامدهاي هر اقدام
توسعهاي آگاهي داشته باشند.
اين آگاهي سبب شفافيت در تصميمگيريها و ايجاد فشار براي پاسخگو
شدن مديران در برابر تصميمها و اعمالشان ميشود و به اين ترتيب ارزيابي
تأثير اجتماعي ،مجموعهاي از تكنيكها براي شناسايي پيامدهاي ناشي از
انواع اقدامات توسعهاي است و همزمان ابزاري انتقادي براي پيشبرد آگاهي
عمومي ،شفافيت و پاسخگويي در مقوله توسعه است.
اين دانش از تكنيكهاي علوم اجتماعي براي شناخت پيامدهاي اجتماعي
ناشي از هر اقدام توسعهاي استفاده ميكند و آگاهياي توليد ميكند كه
ميتواند در توسعه اجتماعي پاسخگو كردن مديريت ،افزايش كارآمدي و
ثمر بخشي توسعه ،هدفمند كردن تخصيص منابع ،كاهش زيانهاي ناشي از
اقدامات توسعهاي و حركت به سوي توسعه پايدار كمك كند.

ارزيابي اجتماعي حلقه مفقوده طرحهاي توسعه كشور

بخش تهيه طرحهاي توسعه در  3جامعه شهري ،روستايي و عشايري
كشور طي  4دهه اخير مطالعات اجتماعي از جايگاه مناسبي برخوردار نبوده
و اين طرحها بدون استفاده از يافتههاي حاصل از مطالعات جمعيت شناختي،
جامعه شناختي ،روانشناختي اجتماعي و فرهنگي تهيه شده و به همين سبب
طرحهاي مذكور نتوانستهاند اهداف پيشبيني شده را جامه عمل بپوشانند.
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مهمترين طرحهاي توسعه كه در جامعه عشايري كشور به ويژه پس از
انقالب اسالمي اجرا شده به طرحهاي ساماندهي و اسكان عشاير و طرحهاي
مرتعداري منحصر شده است.
مطالعات انجام شده حكايت از آن دارد كه در طرحهاي ساماندهي و
اسكان عشاير مناطق مختلف ،آثار اجتماعي حاصل از اسكان عشاير كوچرو
قبل از تهيه طرح مورد دقت قرار نگرفته است .اسكان عشاير بدون توجه به
گرايش آنان به كوچ يا اسكان انجام گرفته است .خانه سازي براي خانوارهاي
مشمول طرح ساماندهي و اسكان عشاير بدون توجه به گرايشهاي مسكن
گزيني انجام گرفته است .به همين سبب بخش عمدهاي از خانوارهاي
مشمول طرح ساماندهي و اسكان عشاير هنوز به زندگي كوچنشيني ادامه
ميدهند( .مشیری،1388،ص)161
الگوي مسكن به كار گرفته شده در شهركهاي مسكوني طرح ساماندهي
و اسكان عشاير با مباني معيشتي عشاير مطابقت نداشته و فقدان طويله ،تنور،
انبار آذوقه و محل توليد صنايع دستي به ويژه قاليبافي در واحدهاي مسكوني
شهركهاي محل اسكان موجب نارضايتي خانوارهاي عشاير مشمول طرح
ساماندهي و اسكان عشاير را از خانههاي واگذاري فراهم كرده است.
واگذاري زمين زراعي به خانوارهاي مشمول طرح به منظور تلفيق زراعت
با دامداري و ايجاد منبع درآمد تكميلي براي آنان بدون توجه به ميزان تمايل
خانوارها به زراعت ،كمبود يا فقدان آب زراعي و ابزار و نهادهاي كشاورزي
مورد نياز خانوارهاي عشاير اسكان يافته ،كمبودها و نارساييهاي خدماتي به
شهرها تنها گوشهاي از معضالت و پيامدهاي ناشي از عدم ارزيابي آثار طرح
ساماندهي و اسكان عشاير بر ابعاد اجتماعي و فرهنگي زندگي خانوارهاي
عشايري اسكان يافته است(.رفیعی،زهرا،1390 ،ص)61
اجراي طرح ساماندهي و اسكان عشاير در اغلب مناطق عشايري كشور
به ويژه در بين عشاير اسكان يافته نتوانسته يكجانشيني را در ميان خانوارهاي
عشايري اسكان يافته نهادينه سازد .به همين سبب ،بخشي از خانوارهاي
عشايري مشمول طرح يكجانشيني شده و بخشي ديگر به زندگي كوچنشيني
ادامه ميدهند .همچنين به رغم احداث شهركهايي براي اسكان خانوارهاي
مشمول طرح ساماندهي و اسكان عشاير و خانه سازي براي آنها بخش قابل
توجهي از خانوارهاي اسكان يافته چادر خود را در حياط واحد مسكوني برپا
كرده و زير چادر زندگي ميكنند و به بيان ديگر هنجارهاي مرتبط با زندگي
يكجانشيني و رفتن از زير چادر به خانه براي آنان به يك باور عمومي و
فرهنگ تبديل نشده است.
طرح ساماندهي و اسكان عشاير نتوانسته موجبات انسجام و احساس
تعلق به اجتماع عشايري اسكان يافته را فراهم كند و كاركرد خود را در
منسجم كردن جامعه عشايري اسكان يافته انجام نميدهد(.رجائی،1388،ص)52

جايگاه ارزیابی اجتماعي در طرحهاي توسعه روستايي

در جامعه روستايي كشور بعد از انقالب اسالمي بخش كشاورزي به
عنوان محور توسعه در نظر گرفته شد و دستيابي به خودكفايي در بخش
كشاورزي سرلوحه برنامههاي دولت قرار گرفت.

به منظور سر و سامان بخشيدن به كشاورزي و تأمين نيازهاي دهقانان،
مراكز خدمات كشاورزي به عنوان الگوي توسعه در بخش كشاورزي ايجاد
شد .اين مراكز كه جهت بهرهگيري از نتايج حاصل از ارزيابي آثار مراكز
خدمات كشاورزي بر ابعاد اجتماعي و فرهنگي جامعه روستايي طراحي نشده
بود ،پس از شروع به فعاليت نتوانستند بسياري از اهداف پيشبيني شده را
تحقق بخشند(.گای،1371 ،ص)51
براساس آييننامه مركز خدمات كشاورزي ،واحد مستقل برنامهريزي
تلقي شده و نيازهاي روستا بايد به وسيله روستاييان (شوراي اسالمي روستا)
به مركز خدمات دهستان ارائه و در مركز خدمات دهستان ،طرح عمراني
و پروژه اجرايي تهيه شود .ليكن مطالعات انجام شده در خصوص عملكرد
مراكز خدمات كشاورزي دهستان واحد مستقل برنامهريزي نبوده و طرحهاي
عمراني در مراكز خدمات كشاورزي شهرستان یا استان تهيه ميشود .از
سوي ديگر مراكز خدمات كشاورزي دهستان وظايف مهمي چون آموزش و
ترويج كشاورزي را در روستاهاي تحت پوشش رها كرده و بخش عمدهاي
از وقت و نيروي خود را به توزيع نهادهاي كشاورزي اختصاص دادهاند.
(سعیدی،1386،ص)61

با تشكيل هيأت  7نفره واگذاري زمين كه به منظور واگذاري زمين به
روستاييان فاقد زمين و كم زمين و زير كشت بردن اراضي مزروعي ايجاد
شده بود ،زمينهاي كشاورزي به صورت يكپارچه به گروههاي متقاضي
واگذار شد تا اراضي يكپارچه به صورت گروهي و مشاعي مورد بهرهبرداري
قرار گيرد .براي اين منظور ،واحدهاي توليدي مشاع شكل گرفت و اراضي
به صورت مشاعي و شريكالملكي در اختيار گروه قرار گرفت .ليكن از آنجا
كه قبل از طراحي اين كار آثار اجتماعي حاصل از اجراي طرح مورد ارزيابي
قرار نگرفته بود ،ماليكت زمين و منزلت اجتماعي ناشي از آن در جامعه
روستايي موجب شد تا اعضاي گروه مشاع پس از دريافت اراضي مشاع و
يكپارچه ،آن را بين خود تقسيم كرده و به افراز اراضي يكپارچه اقدام كنند
و به كشت و كار فردي روي آورند .بدين ترتيب بيتوجهي به آثار اجتماعي
روحيه و كشت و كار فردي در روستاها بيش از پيش تقويت و روحيه و
كشت و كار جمعي تضعيف شده است.

مبدا مهاجرت خود داده شده بود؛ زمين و امكانات كشاورزي در اختيار
آنها ،متقاضي بازگشت به روستاي خود قرار نگرفت و حاشيهنشينان جنوب
شهر پس از فروش خانه خود در آن مكان ها در ساير مناطق حاشيهاي
شهرها به اسكان غيررسمي روي آورده و موجبات گسترش سكونتگاههاي
غيررسمي را در شهرها فراهم كردند(.رجائی،1389،ص )58

منابع و مآخذ

ـ بانک جهانی ،)1383( ،توسعه پایدار در جهان در حال تحول ،ترجمه :علی
حبیبی ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
ـ دهقان منشاوی ،مهدی ،)1385( ،توسعه پایدار در سایه روشنهای شهرها ،مفاخر.
ـ رجائی ،محمد علی ،)1388(،سکونتگاههای غیررسمی و جرائم شهری ،اولین
همایش سکونتگاه های غیررسمی.
ـ رجائی ،محمدعلی ،)1388( ،جزوه کوچ نشینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شهرری.
رفیعی ،زهرا ،)1390( ،ارزیابی اجتماعی حلقه مفقوده طرحها ،روزنامه همشهری،
شماره .4967
ـ سرور ،رحیم ،)1388( ،ارزیابی تأثیرات اجتماعی ،انتشارات پرهام.
ـ فاضلی ،محمد ،)1389( ،ارزیابی تأثیرات اجتماعی ،انتشارات جامعه شناسان.
ـ گای ،درام ،)1371( ،توسعه مشارکتی ،چشماندازهایی از تجربههای روستا،
نشریه روستا و توسعه ،شماره .4
ـ مشیری ،سید رحیم ،)1387( ،مبانی کوچ نشینی ،انتشارات سمت.

جايگاه ارزيابي اجتماعي در طرحهاي توسعه شهري

يكي ازنخستين طرحهاي توسعه شهري كه پس از انقالب اسالمي در
شهرها به منظور مقابله با حاشيهنشيني و آلونك زدايي از سيماي حاشيه
شهري مطرح شد ،طرح خريد و تخريب خانه هاي جنوب شهرها بود كه در
سال  1358به وسيله شوراي عالي اسكان ارائه شد.
يكي از هدفهاي مهم اين طرحها ،آلونكزدايي از سيماي جنوب
شهرها و فراهم كردن موجبات بازگشت آنها به روستاهاي مبداء مهاجرت
و واگذاري زمين و امكانات كشاورزي به آنان به منظور تحقق بخشيدن به
شعار بازگشت به روستا و گامي در جهت دستيابي به خودكفايي در بخش
كشاورزي بود .ليكن از آنجا كه طرح براساس مطالعات امكان سنجي و
ارزيابي آثار اجتماعي ناشي از اجراي طرح تهيه نشده بود ،به رغم وعدههايي
كه به آنها در خصوص واگذاري زمين و امكانات كشاورزي در روستاهاي
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