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مطالعات ارزیابی اثرات توسعه: ترویج علم در مدیریت 
 زیست  محیط

 
 1غالمحسین کرمی

 2مقدم رضایی کورش
 

 چکیده
ارزیـابی تـأثیرات    منفـی دارنـد.   هـاي توسـعه؛ پیامـدهاي مختلـف مثبـت و      و پـروژه  ها ها، طرح ها، برنامه سیاست
شناسـایی و  بینـی و مـدیریت کنـد.     ند این پیامدها را پـیش مو اجتماعی سعی دارد به شکلی روش محیطی زیست

یکی از از طریق نظرسنجی و آشنایی با دیدگاه، ادراك و نگرش مردم هاي توسعه  ارزیابی از عملکرد و اثرات برنامه
نفع است. مبادله اطالعات بین مردم محلی و مجریـان، آنـان را نسـبت بـه     هاي ذي دادن گروه هاي دخالت  روش

ـ اجتماعی کنـونی، نحـوه کـاهش اثـرات منفـی و افـزایش اثـرات مثبـت در آینـده و شناسـایی           شرایط اقتصادي
دهد که آنها کنار گذاشته نخواهند شد و حضور  کند. این فرایند به افراد اطمینان می پیشرفت مطلع می هاي فرصت

مفـاهیم نظـري ارزیـابی     عالوه بـر این پژوهش  هاي توسعه خواهند داشت. هاي مربوط به طرحمؤثري در تصمیم
تی اثرات بررسی کرده است. در ادامه محیطی و اجتماعی، جایگاه ادراك و نگرش را در ارزیابی مشارک اثرات زیست

طور ویژه مرتبط با توسعه روستایی، کشاورزي و منابع طبیعی را بررسی  ارزیابی اثرات و به هاي تعدادي از پژوهش
 استخراج کرده است. طبیعی و انسانی  نشانزدهاي (آثار) مثبت و منفی آنها را بر محیط، او به روش تحلیل محتو

 
 زیست. هاي توسعه، مدیریت محیط  یابی اثرات، طرحارز کلیدواژگان:
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 و بیان مسئله مقدمه

هاي توسعه ایجاد  روند. هدف طرح محیطی از اجزا و اثرات توسعه به شمار می تحوالت اقتصادي، اجتماعی و زیست
شـد اقتصـادي   هاي گذشـته ر  تغییرات مثبت است، اما در نهایت ممکن است عواقب منفی نیز داشته باشد. در دهه
محیطی یا اجتماعی بـه شـمار    نیروي محرك افزایش رفاه و عامل مطمئن توسعه بدون حساسیت به اثرات زیست

رفت. اما به مرور ضرورت کاهش اثرات ناخواسته و اطمینان از منافع درازمدت، موجب ظهـور مفهـوم ارزیـابی     می
هاي توسعه دارد  ریزي نقش و جایگاه مهمی در برنامه عنوان رهیافتی علمی هاي توسعه شد. ارزیابی به  اثرات طرح

ها در فضـاي در حـال تغییـر     گیري براي ادامه، تغییر مواضع و اهداف و یا بسط و گسترش طرح و راجع به تصمیم
ارزیابی سبب توسعه اطالعات مفید و مناسـب مـورد نیـاز در جریـان      ).1387(فائو،  دهد تري می هاي درست جواب
). فرایند ارزیابی اثـرات بـه   1383شود (طباطبایی و مکنون،  ها می ي و اطمینان از توفیق و پایداري طرحریز برنامه

هـاي  آورد کـه تصـمیم   هـاي توسـعه پدیـد مـی     ریزي، فرصتی را براي مدیران پروژه عنوان ابزار مدیریتی و برنامه 
توجهی به دلیل کم ها به  شود پروژه اعث میسنجیده و منطقی اتخاذ کنند. توجه نکردن به موضوع ارزیابی اثرات ب

دلیـل   طبیعی و اجتماعی و تهی شدن منابع، قابلیت تداوم نداشته باشند و حتـی بعضـی از آنهـا بـه      زیست  محیط
 توجهی  به خواست و نیاز اجتماعات محلّی تعطیل شوند. هاي عمومی جامعه و بی مخالفت

اند و اجراي آنها منطقه وسیعی را تحت تأثیر اثـرات مثبـت و    پرهزینه هاي توسعه صنعتی و کشاورزي غالباً طرح   
هاي مردمان بومی، تحـت   کار تأسیسات، منطقه وسیعی از سکونتگاه دهد. در جریان اجرا و شروع به  منفی قرار می

ی و تغییـر  محیطی، ورود نیروي کار غیربومی، گسترش روابط تجاري، مالحظات امنیت آلودگی زیست ها، تأثیر طرح
گیرد. گاهی اوقات اجراي یک پروژه نیازمند انتقال مردم به مکانی دیگر و اسکان مجدد و  در نظام معیشت قرار می

همین نسبت، سرنوشت پروژه و میزان موفقیت آن در رسـیدن بـه    نیز در نظر گرفتن نظام معیشتی جدید است. به 
). بنابراین با توجـه  1387شود (طالبیان و همکاران،  اجرا میاهدافش نیز تحت تأثیر محیطی است که پروژه در آن 

هـاي   ریزان؛ اثـرات برنامـه   زیست در بسیاري از کشورها، برنامه ها و مخاطرات توسعه روستایی و محیط  به چالش
منظـور همراهـی جوامـع محلـی و بـومی بـا         نفعان و مناطق تحت تـأثیر را بـه  توسعه پایدار با مشارکت کلیه ذي

 کنند.ها و حداکثرسازي اثربخشی و کارایی آنها ارزیابی می ها و پروژه ها، طرح تسیاس
 

  محیطی ارزیابی اثرات زیست
زیست را مورد توجه قرار  ایران از معدود کشورهاي در حال توسعه است که در قانون اساسی خود حفاظت از محیط 

هـاي   زیست که نسل امروز و نسل حفاظت محیط «قانون اساسی جمهوري اسالمی  50داده است. بر اساس ماده 
هـاي   شـود. بنـابراین فعالیـت    بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدي داشته باشند، وظیفه عمومی تلقـی مـی  

». زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمـه پیـدا کنـد، ممنـوع اسـت       اقتصادي و غیرِ آن که با آلودگی محیط
دهد که نه فقط اثرات مخرب انسانی بـر   زیست جهان در سه دهه گذشته نشان می  حیطنگاهی گذرا بر وضعیت م

صـورت   زیست و جامعه با منافع و اهداف متعـدد بـه    همکنش فناوري، محیط  زیست کاهش نیافته بلکه بر محیط 
ـ  غیرعمدي با اثرات مستقیم و غیرمستقیم همراه بوده و مسائل جدیدي بروز کرده  ه جـدا نبـودن   است. با توجـه ب

هاي توسعه براي کاهش خسـارت بـه    زیست در برنامه  زیست و توسعه، استفاده از ابزارهاي مدیریت محیط محیط 
زیست و رعایت اهداف توسعه پایدار ضروري است. به این منظور روش علمـی و ابـزار    منابع طبیعی، حفظ محیط 
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براي اطمینان کافی از رعایـت ضـوابط،    1970وایل دهه از ا 1محیطی مدیریتی جدیدي به نام ارزیابی اثرات زیست
هاي توسعه مطرح  ها و فعالیت ها، برنامه ها، طرح اندازها، سیاست محیطی در چشم معیارها و قوانین و مقررات زیست

  .)Momtaz, 2002(شد 
تمرکـز آن بـر    کنـد و  محیطی؛ سازوکاري اصالحی براي مطالعه اثرات توسعه فـراهم مـی   ارزیابی اثرات زیست   

تـوان ارزیـابی    محیطـی را مـی   ارزیابی اثرات زیسـت هاست.  کاهش اثرات مضر و حتی کنار گذاشتن برخی از طرح
تـر   هاي اثرگذار بر محیط زیسـت دانسـت. در یـک توصـیف کامـل      هاي بزرگ و دیگر فعالیت اثرات احتمالی طرح
بینی، شناسایی و ارزیابی اثـرات   که هدف آن پیش مندي است فرایند و چارچوب نظاممحیطی  ارزیابی اثرات زیست

  گیري است. این الگو جـایگزین  محیطی سیاست، طرح و برنامه پیشنهادي و سنجش اهمیت آنها در تصمیم زیست
فراهم کردن فرصت مشارکت عمومی، . )Tukker, 2000( دهد اي را نیز پیشنهاد می هاي توسعهها و اقدام طرح

ها، بـه حـداقل رسـاندن ریسـک      طبیعی، کاهش هزینه ها، استفاده پایدار از منابع ت انسانافزایش حفاظت از سالم
هاي عمومی از اهداف اجتمـاعی ایـن الگـو اسـت     محیطی و افزایش پاسخگویی دولت و مؤسسه مخاطرات زیست

)Jay and et al., 2007(. 
محیطی در  ده کار ارزیابی اثرات زیستزیست، تعیین عمق و محدو بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط    

هـا،   هـاي جـانوري، زیسـتگاه    (زمین، آب، هوا و خاك)، محـیط طبیعـی (گیاهـان، گونـه    سه مقوله محیط فیزیکی 
هـاي شـغلی،    اندازها و مسیرهاي مهاجرت پرندگان) و محیط اجتماعی و فرهنگـی (سـالمت افـراد، فرصـت     چشم

نتـایج حاصـل از   . )Ahmadvand and et al., 2011( شـود  میآموزش، مسکن و باورهاي فرهنگی) بررسی 
محیطی در سالیان گذشته باعث تکامل روند استفاده از آن در بسیاري از کشورها شده است و  ارزیابی اثرات زیست

 .  )Rodrigues and et al., 2003( ارچوب پایدارتري استهطور فزاینده در حال استقرار چ به 
 

 ماعی و اقتصادي ارزیابی اثرات اجت
زیست،  هاي اجتماعی پایداري محیط  دلیل نیاز به تحقیقات عمیق براي یافتن شاخص هاي توسعه به  مدیران طرح

، کننـد هاي اجتماعی کمتر توجه مـی  دهند و به سیاست ها قرار می هاي بیوفیزیکی را مبناي ارزیابی معموالً شاخص
اجتمـاعی اسـت    -هاي بیوفیزیکی و اقتصـادي  ه سیستمزمان بوجه همدر حالی که الزمه پایداري منابع طبیعی، ت

)Brunson, 1999(. هاي مختلف جامعه و به خصوص اثرات تجربه  آگاهی از توزیع متفاوت اثرات در میان گروه
کننده است و بهبود رفاه اجتمـاعی جامعـه و بازسـازي معیشـت     پذیر همواره نگران هاي آسیب گروهوسیله  شده به 

. پایداري اجتماعی یکی از )Vanclay, 2003( ریزي شده تصریح شود عنوان هدف مداخالت برنامه م باید به مرد
هاي توسعه، این بخـش مـورد غفلـت     ابعاد توسعه پایدار است و با وجود مسائل و مشکالت اجتماعی اجراي طرح

 Ahmadvand and(الزم و ضروري اسـت   2آگاهی از پیامدها و ارزیابی اثرات اجتماعی شود. بنابراین، واقع می
et al., 2009( و  ها ها، برنامه دنبال کشف و شناخت بهتر پیامدهاي اجتماعی سیاست . ارزیابی اثرات اجتماعی به

 هاي توسعه است. پروژه

                                                           
1. Environmental Impact Assessment (EIA) 
2. Social Impact Assessment (SIA) 
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لیـل،  فرایند تجزیـه و تح «؛ ارزیابی اثرات اجتماعی را چنین تعریف کرده است: 1المللی ارزیابی اثرات انجمن بین   
هـا،   هـا، برنامـه   ها، مداخالت (سیاسـت  ریزي نظارت و مدیریت پیامدهاي خواسته و ناخواسته، مثبت و منفیِ برنامه

 »آیـد  وجـود مـی    هـا بـه   گري وسیله این مداخله ها) و هرگونه تغییر در فرایندهاي اجتماعی که به  و پروژه ها طرح
)Heikkinen and Sairinen, 2007(هاي کنونی  ت اجتماعی فرایند تعیین پیامدهاي آتی فعالیت. ارزیابی اثرا

هاي عمومی و خصوصی روي جمعیت انسانی است  و اثرات فعالیت 2هاي کالن اجتماعی ها و نظام بر افراد، سازمان
که منجر به تغییر شیوه زندگی مردم، کار، روابط با دیگران و سازماندهی براي مواجهه با مسائل و تعهـد بـه رفـع    

ازهاي خود از سوي اعضاي نظام اجتماعی است. این اصطالح همچنین اثـرات فرهنگـی کـه شـامل تغییـر در      نی
 ,Becker( گیـرد  ها و باورهایی که راهنماي شناخت منطقی خود و جامعه اسـت را نیـز دربرمـی    هنجارها، ارزش

زیسـتی اسـت و     دي و محـیط فرهنگی، اقتصا -و پایداري اجتماعی  . هدف ارزیابی اثرات اجتماعی عدالت)2001
هاي اجتماعی (ارتباطات و اعتماد اجتمـاعی) خواهـد بـود.     نتیجه آن توانمندسازي، ایجاد ظرفیت و ارتقاي سرمایه

تر  کمک به جامعه میزبان پروژه براي شناسایی اهداف توسعه و حصول اطمینان از حداکثر شدن نتایج مثبت، مهم
 .)Vanclay, 2003(منفی است  هاي اثرات از به حداقل رساندن آسیب

ارزیابی اثرات اجتماعی؛ چند مرحله دارد. اولین گام تجزیه و تحلیل منافع، نفوذ، قدرت و چگـونگی تأثیرپـذیري      
نفع است. تعریف کارکردي مسائل اجتماعی اثرگذار بر طرح معموالً از طریق مذاکره با جامعه محـل   هاي ذي گروه

شـود. گـام    صاحبنظر در امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي تبیـین مـی   هايماستقرار و کارشناسان و مقا
گیـرد.   هاست بر مسائل کارکردي مربوط؛ متمرکز و با مشارکت افراد محلی صـورت مـی   آوري داده بعدي که جمع

لیاتی و قابل اجرا هاي عم توصیه ،هاي کارکرديها باید بر پاسخ به پرسش ها و ارزیابی اولویت تجزیه و تحلیل داده
نفعـان مـذاکره و    ها براي جامعه محلی باید دوبـاره بـا ذي   ها و توصیه شود. براي اطمینان از مناسبت یافتهمتمرکز 

 .)Becker and et al., 2003(اندیشی شود  هم
ـ   ریزي در برنامه    ک روش هاي توسعه روستایی، افزایش کارایی اقتصادي منابع و عوامل تولیدي محیط روسـتا ی

اصولی و کارا در رسیدن به اهداف کالن کشور است. بنابراین نوع دیگري از ارزیابی، توجیه اقتصادي و یا ارزیابی 
ارزیـابی اثـرات اقتصـادي بـه مـوارد      هاي بهتر براي استفاده از منابع کمیاب اسـت.  بازده یک طرح و اخذ تصمیم

شود. هـدف از ارزیـابی    و تغییرات در یک موقعیت اطالق می ها اي از فعالیت اجتماعی و مالی مجموعه -اقتصادي
هـاي فعلـی و آتـی     اثرات اقتصادي ارائه اطالعات به مجریان براي قضاوت در مورد عملکرد و بهبود کارایی طرح

  ).1384گلرنگ و همکاران،  (محمدياست 
 

 در ارزیابی اثراتو ادراك  نقش نگرش
اي اساسـی اسـت. در ارزیـابی اثـرات اجتمـاعی و       مؤلفـه  ،مشـارکت  ؛حیطـی م در ارزیابی اثرات اجتماعی و زیست

گراسـت و بـه اسـتفاده از     نتیجـه  سـاالر  و مشارکتی وجود دارد. رهیافـت فـن   3ساالر محیطی دو رهیافت فن زیست
جارب هاي تجربی تمایل دارد. در مقابل رهیافت مشارکتی با رویکرد فرایندگرایی از دیدگاه جامعه و دانش و ت داده

تـوان اثـرات    نفعان در ارزیابی اثـرات اجتمـاعی مـی   کند. با درگیر کردن ذي افراد متأثر از طرح توسعه استفاده می
                                                           
1. International Association of Impact Assessment (IAIA) 
2. Social Macro Systems 
3. Technocratic 
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ها را با جامعه محلی سازگار کرد. از این منظـر ارزیـابی اثـرات     اجتماعی مضر را کاهش داد و منافع اجتماعی طرح
وي حقـوق، شـفافیت در عملکـرد و مالکیـت خصوصـی را بـا       گرایانه است که تسا اجتماعی بخشی از فرایند مردم

 ,Vanclay(هاي محلی براي توسعه پایدار است  کند و هدف آن دستیابی به ظرفیت مشارکت عمومی تضمین می
 زیست به المللی مانند اعالمیه ریو نیز بر مشارکت عمومی و عدالت در مدیریت محیطهاي بین . کنوانسیون)2004

 . )Pisani and Sandham, 2006( اساسی توسعه پایدار تأکید دارند عنوان یک مسئله 
هـاي توسـعه یکـی از راهبردهـاي      برداران جوامع محلی نسـبت بـه طـرح    بررسی نگرش و ادراك مردم و بهره   

. با توجه به اینکه عوامل انسـانی  محیطی و ارزیابی اثرات اجتماعی است مشارکت عمومی در ارزیابی اثرات زیست
گیـري،   انـد؛ بازاندیشـی بـر رونـد تصـمیم     هاي توسـعه   ترین عامل موفقیت طرح مقایسه با عوامل فیزیکی مهمدر 

هاي توسعه و تعیین جایگاه و نقـش مـردم در ایـن فراینـد، فرصـتی مغتـنم و        ریزي، اجرا و ارزشیابی پروژه برنامه
هـاي   هـا و برنامـه   بت یا منفی آنـان از طـرح  محیطی افراد و ارزیابی مث ضرورتی انکارناپذیر است. رفتارهاي زیست

گیرد و هرگونـه تغییـرات پایـدار در رفتـار مسـتلزم       هاي آنان شکل می ها، باورها و نگرش توسعه بر اساس اندیشه
ها تا حدود  محیطی این طرح همین دلیل موفقیت و پایداري اجتماعی و زیست هاست. به  تغییرات ابتدایی در نگرش

کنندگان دارد. بنابراین، شناخت و توجه به ادراك مردم نسـبت   برداران و مصرف هاي بهره گرشزیادي بستگی به ن
ریـزان در طراحـی    و اعتقاداتی که مبنـاي نگـرش آنـان اسـت، بـه برنامـه        ها و عوامل تأثیرگذار بر ادراك به طرح
هـا را   مـی پـروژه  کند و سـطح همراهـی و حمایـت مرد   هاي مناسب و حذف عوامل دلسردکننده کمک می مشوق

 دهد. افزایش می
 ) و وضع نفسانی و عصبیتی است که سازمان آن1379 ،شناختی اجتماعی (کریمینگرش؛ از مفاهیم نوین روان   
عبـارت دیگـر    کننده دارد. بـه  هاي فرد نسبت به همه اشیا و اوضاع اثر پویا و هدایتو در واکنشکند میتجربه  را

کنـد.  ی براي فعالیت نفسانی و جسمانی است و فرد را براي واکنش معینی آماده مـی نگرش؛ آمادگی عصبی و روان
هاست، نگرش کسی نسبت به موضوعی؛ آمادگی او براي عمل، ادراك، تفکر نگرش؛ آمادگی براي انگیختن انگیزه

یـک فـرد در   ). نگرش؛ تأثیر مستقیم در رفتار دارد. پاسخ 1386و احساس نسبت به آن موضوع است (کالینبرگ، 
باش یا یـک نظـام    برابر یک شئ یا در یک موقعیت، مشروط به چگونگی نگرش اوست. نگرش؛ مانند حالت آماده

) و نقش اساسی در اعمال و رفتـار انسـان دارد (کریمـی،    1374عواطف و افکار و یا آمادگی در عمل است (بادن، 
 زیر است:). برخی از مفاهیم مرتبط با نگرش به شرح 1379

نگرش اعم از مثبت یا منفی دارند. بیان ارزشـی، یـک بیـان     ارتباط نزدیکی با بعد عاطفی :هاارزش .1
شود، ولی بیان نگرشی مصداقی است که به فرد کلی و انتزاعی است و به فرد خاصی نسبت داده نمی

 شود. یا گروه عینی نسبت داده می
دهنـد. بـه   د، جزء شناختی نگرش را تشکیل میاعم از اینکه درست یا نادرست باشن عقاید و باورها: .2

 اي مبتنی بر عقاید و باورهاست.همین دلیل هر نگرشی تا اندازه 
عنوان مؤلفه عاطفی با نگرش مرتبط است، ولی تفاوت آن با بعد عاطفی نگرش  به  رغبت و عالقه: .3

تظار ندارد دیگران کند و اندر این است که شخص عالقه و رغبت را فقط به فعالیت خویش محدود می
 هم مانند او عالقه داشته باشند، اما نگرش مستلزم نوعی انتظار تأئید یا فقدان تأئید دیگران است. 

-اي از نگـرش با نگرش داراي تأثیر متقابل است و ایفاي یک نقش توسط هر فرد بیانگر پاره نقش: .4
 ).1379هاي اوست (کریمی، 
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توان در دو دسـته اصـلی شـناختی و انگیزشـی بررسـی کـرد. امـا        را می هاسازوکارهاي مؤثر در تکوین نگرش   
ها نقش دارند. هاي اجتماعی بر تشکیل نگرشهاي اجتماعی و مقایسه سازوکارهاي شناختی در دو حیطه یادگیري

منابع انگیزشی نیز شامل منابع انگیزش فردي (نیازها و شخصیت) و منابع انگیزش اجتماعی (وضعیت اقتصادي و 
 ).1385ها دارند (آذربایجانی و همکاران، گیري نگرشفرهنگ) سهم مهمی در شکل

هایی  هاي محدودي توضیح دهند. سازه کنند تا رفتار انسان را با سازه ها سعی می تئوري کنش علّی و دیگر مدل   
أثیر آنها ضمنی است و تنهـا  گذارند، بلکه ت طور آشکار بر رفتار تأثیر نمی مثل سن، جنس، طبقه اجتماعی و نژاد به 
 ,Beedell & Rehman(انـد  مؤثر باشند کـه مبنـاي نگـرش    هاییدر صورتی بر رفتار تأثیر دارند که بر اعتقاد

هـا جایگـاهی   هـا و دیـدگاه  ، ارزشهاها، اعتقادشناختی شامل نگرش. بنابراین متغیرهاي اجتماعی و روان)2000
در  بی اثرات اجتماعی دارند. با وجود این، توجه به این مفاهیم ادراکی،هاي ارزیاشناسیمحوري و مرکزي در روش

نقش نگرش در  چهار موضوع با خصوص نحوه استفاده از آنها در ارزیابی اثرات اجتماعی توافق زیادي وجود ندارد.
 ارزیابی اثرات اجتماعی ارتباط دارد:

 هاي ارزیابی اثرات اجتماعی؛ها در مدل جایگاه نگرش .1
 پذیري نگرش و رفتار؛  بینی یشپ .2
 پذیري نگرش؛  گیري روایی، پایایی و مقیاس اندازه .3
 ).Albrecht and Thompson, 1988(دیگر متغیرها  .4

توان با مفاهیمی چـون   زیست را می  برداري بهینه از انرژي و محیط هاي مالزم با ارزیابی مصرف و بهره نگرش   
هاي مرتبط، معادله سود و زیـان (تئـوري مبادلـه     بودن مشارکت در طرح پذیرش مسئولیت، تصور فرد از اثربخش

طبیعی و  سازي منابع زیست و خطرهاي تهی هاي مدیریت محیط  اجتماعی)، ارتقاي آگاهی از پیامدها و اثرات پروژه
باورها و عناصـر  ) منابع 1). در نگاره (1386نیا،  هاي آینده تقویت و تثبیت کرد (صفاري فقدان این منابع براي نسل

زیست تبیین شده است. نگرش متشکل از سه جـزء شـناختی، عـاطفی و رفتـاري      نگرش نسبت به بحران محیط 
بردن پوشـش   بردار منابع طبیعی ممکن است اینگونه فکر کند که از بین عنوان مثال یک کشاورز و بهرهاست. به 

بعـد شـناختی). او از   (زیست خواهد شـد   عث پسرفت محیط هاي زیرزمینی بارویه از منابع آبگیاهی و استفاده بی
هـاي   وضعیت فرسایش خاك، کمبود آب و آلودگی هوا احساس نگرانی دارد (بعد عاطفی) و متعاقب آن در فعالیت

) و در نهایـت  1384نیا،  کند (بعد رفتاري) (اقتباس از کریمی و صفاري درختکاري و کاهش مصرف آب شرکت می
هـاي   هاي توسعه بپیوندد. عـالوه بـر اجـزا، نگـرش     محیطی طرح ارزیابی اثرات اجتماعی و زیستبه گروه حامیان 

 اند: محیطی داراي سه ویژگی زیست
هـاي   همکاري و مشارکت در برنامـه  شامل یک موضوع مشخص، رویداد یا موقعیت است: .1

 زیست و ارزیابی اثرات توسعه؛ حفاظت محیط
زیست و رسیدن به توسـعه   ارزیابی اثرات توسعه در حفظ محیط  اند: ها معموًال ارزشیابانه نگرش .2

 پایدار مؤثر است؛ 
طبیعی و حمایت از ارزیابی اثرات  مردم محافظت از منابع  ها معموالً ثبات و دوام دارند: نگرش .3

کننـد (اقتبـاس از کریمـی و     هـا اعمـال مـی    عنوان یک رفتار در کلیه شرایط و موقعیـت   توسعه را به
 ).1384یا، ن صفاري
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  بعد شناختی بعد عاطفی بعد رفتاري
 
 
 
 
 
 

 منابع باورها
 

هاي تشـدیدکننده   از فعالیت
محیطـی   زیست هاي بحران

در مـــدیریت  وخـــودداري 
ــدار منـــابع  طبیعـــی   پایـ

(درختکاري، کاهش مصرف 
آب و ...) مشـــــــارکت و  

-دیگران را نیز تشویق مـی 
 کنم.

نسبت بـه فرسـایش   
خاك، کمبـود شـدید   

یرین، تغییـرات  آب ش
زایـی،   اقلیمی، بیابـان 
هــاي  توســعه کــانون

ریزگرد، آلودگی هوا، 
پســــرفت اراضــــی 
ــر و   ــاورزي و فق کش
مهــــاجرت مــــردم 

 نگرانم.

زدایی و از بـین   جنگل
بردن پوشش گیـاهی،  

هـاي صـنعتی،    آلودگی
ــی  ــتفاده ب ــه از  اس روی

هـــاي زیرزمینـــی،  آب
ــاده  ــرف نه ــاي   مص ه

کشـــاورزي و چـــراي 
در هــا  رویــه دام بــی

ها و مراتع باعث  جنگل
از دسـت رفـتن منــابع   

 طبیعی شده است.

 تجربه شخصی •
هـــاي  خطـــرات بحـــران

محیطی را بر اساس  زیست
هـا و   هاي سـازمان  گزارش

هاي ارتبـاطی    اخبار رسانه
 کنم. دریافت می

 تعامل اجتماعی •
همکاران، رهبران محلی و 

ــانواده ــه  خـ ــبت بـ ام نسـ
ــیط  ــوع مح ــت  موض زیس

 اند.حساس
 اجاستنت •

ــعیت آینــده محــیط    وض
کننـده  زیست بسیار نگران 

 است.
 

 محیطی و اجتماعی موافق نیستم هاي توسعه بدون ارزیابی اثرات زیست با اجراي طرح
 )1384نیا،  ): رابطه نگرش با ارزیابی اثرات توسعه (منبع: اقتباس از کریمی و صفاري1نگاره (

 
 ادبیات پژوهش

زنی مدیران، نمایندگان و مردم مناطق مختلـف و   عتی در کشور فقط بر اساس چانههاي توسعه صنبسیاري از طرح
شـوند. در   اي طراحی و تصویب می محیطی و یا آثار توسعه زیست پیامدهايپذیري اقتصادي، ارزیابی  فارغ از توجیه

توانـد   نتـایج آنهـا مـی    ها و التزام به اي طرح محیطی و توسعه که اجراي جامع ارزیابی نهادي، مالی، زیست صورتی 
عـالوه آنچـه در    کشور را در هدایت صحیح منابع و جلوگیري از هدر رفت استعدادهاي طبیعی ملی یاري کند. بـه  

ها و تـا حـدودي ارزیـابی     است به ارزیابی مالی و بازاري پروژه هاي صنعتی مطرح  عنوان ارزیابی طرح  کشور ما به
هـاي   عنوان مثال طـرح  شود. به  محیطی اجرا می شخص شدن آثار زیستشود و بعد از م محیطی محدود می زیست

اند.  محیطی و اجتماعی تصویب شده سنجی و ارزیابی اثرات زیست پتروشیمی در استان فارس بدون مطالعات امکان
دستی گذاري در صنایع باال ها، نقشی پیشرو و کلیدي در توسعه استان فارس ندارند و سرمایه در حالی که این طرح

ریـزان را بـه دنبـال داشـته باشـد (رهبـر و        اي مـورد نظـر برنامـه    تواند آثار توسعه پتروشیمی در استان فارس نمی
هاي توسعه صنعتی در منطقه عسلویه نشان داد کـه   ). مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی طرح1387میرشجاعتیان، 
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هاي فنی و ایجاد  ات و خدمات، ارتقاي سطح مهارتهاي عظیم در آن منطقه، در افزایش سطح امکان اجراي پروژه
هـاي   هاي شغلی و کاهش فقر تأثیر چندانی ندارد و در مقابل احساس نابرابري و محرومیت نسـبی، آسـیب   فرصت

انـد،   اجتماعی و نارضایتی از زندگی را گسترش داده است و در مجموع مردم محلی در مقابل آنچـه از دسـت داده  
اند. زیرا توسعه صنعتی فقط با رویکردي فنی و بدون مالحظه ابعاد اجتماعی و فرهنگی اجرا  دهدست نیاور  چیزي به

دلیل نتیجه نهایی رشد   همین شکل واقعی اتفاق نیفتاده است. به   هاي جلب مشارکت به کدام از صورتشده و هیچ
اسـت (طالبیـان و    یرامـون  پ -نیافتگی کلی منطقـه و گسـترش شـکاف مرکـز     اقتصادي و صنعتی عسلویه، توسعه

 ).1387همکاران، 
هـا،   بـرداري از جنگـل   شمال، خروج دام از جنگل، واگذاري جنگل به دامداران، بهره -هاي آزاد راه تهران پروژه   

هاي توسعه منطقه کالردشت در غرب مازندران داراي  عنوان طرح  بیشه به استخراج سنگ معدن و احداث سد سیاه
دارنـد و در راسـتاي اهـداف     1هاي اجرا شده ماهیتی فقـرزا  شد و توسعه اقتصادي است اما طرحمأموریت توسعه ر

که نتیجه آنها افـزایش فقـر، نارضـایتی مـردم، تخریـب        طوري اند. به  توسعه هزاره و تضمین پایداري عمل نکرده
). طبـق  1387ت (برارپـور،  هاي انسانی، اجتماعی و اقتصادي بوده اس زیست و تهی کردن محیط از سرمایه محیط 

هـاي روسـتایی بـا     شاخص توسعه اجتماعی و اقتصادي سـکونتگاه  16تحلیل همبستگی، تنها بین سه شاخص از 
هاي توسعه و عمران روستایی در شهرستان مهر استان فارس همبستگی وجود داشت  گذاري در طرح میزان سرمایه

انـد   هـاي توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی مطالعـه نداشـته       شاخص توجهی در ارتقاي هاي اجرا شده اثر قابل و پروژه
هاي عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روسـتایی   ). بررسی اثرات برخی دیگر از پروژه1389(سعیدي و رستگار، 

سـازي، تحقیـق و تـرویج کشـاورزي و      گذاري در توسعه و عمران روستایی، جاده ایران بیانگر آن است که سرمایه
  گذاري در بهداشـت بـه   که سرمایه  اند. در حالی ترتیب داراي بیشترین تأثیر بر کاهش فقر روستایی بوده به آبیاري 

اند (ترکمـانی و   رسانی تأثیر چندانی بر کاهش فقر روستایی نداشته هاي برق صورت غیرمستقیم، تأثیر دارند و طرح
 ).1384مقدم،  جمالی

کاهش فقر در نقاط روسـتایی اسـتان فـارس در تحقیقـی پیمایشـی و شـبه        هاي عمرانی بر رفاه واثرات پروژه   
روسـتاي   20هاي عمرانی جهاد (روسـتاهاي تجربـی) و    روستاي برخوردار از فعالیت 20تجربی و از طریق مقایسه  

هـایی چـون امکانـات و    بهره (روستاهاي کنترل)، مطالعه و مشخص شد که بین دو دسته روستا از نظر شاخص بی
هـا و سـرمایه   اي، دارایـی هیالت زندگی، وسایل زندگی، تسهیالت محل سکونت خانوار، مالکیت ادوات سرمایهتس

که روستاهاي برخـوردار در سـطح بـاالتري     طوري  دار وجود دارد؛ به مندي از زندگی تفاوتی معناانسانی و رضایت
هاي عمرانـی تفـاوتی   روستاهاي دارا و فاقد پروژه قرار دارند. اما از نظر شاخص درآمد ناخالص سالیانه تفاوتی بین

 ).  1383زاده و ماجدي، مشاهده نشد (لهسایی
هاي فارس و بوشهر را در مراحل مختلف  هاي تولید استان ) اثرات و عملکرد تعاونی1384مقدم ( کرمی و رضایی   

از برداشـت) و خـدمات ترویجـی     هاي مرتبط با تولید (شامل قبل از کاشت، کاشت، داشت، برداشت، پـس  فعالیت
هاي تولید کشاورزي اسـتان همـدان را در چهـار زمینـه کـارکرد       ) نیز اثرات تعاونی1388سعدي ( برررسی کردند. 

اي و زیربنایی و کارکرد آموزشی و ترویجی مطالعه کـرد. ایـن دو تحقیـق     خدماتی، کارکرد زراعی، کارکرد توسعه
توجهی در رفع نیاز کشاورزان داشته باشـد و   در سطحی نبود که بتواند نقش قابلها  نتیجه گرفتند که اثرات تعاونی

                                                           
1. Impoverishing 
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هاي آموزشی  ها در حوزه کارکردهاي خدماتی است، مخاطبان بر توسعه فعالیت که بیشترین اثرات تعاونی در حالی 
هـاي تولیـدي    ی) نشـان داد تعـاون  1383سـاربان (   اند. امـا مطالعـه طاهرخـانی و حیـدري     و ترویجی تأکید داشته

 اند.  جا گذاشته  هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی اثرات بسیار ملموسی به شهر بر کلیه شاخص مشکین
زیسـت و   هاي هادي روستایی بـر محـیط    ) معتقدند نسبت به تأثیر مثبت و پایدار طرح1387مظفر و همکاران (   

مؤسسه  وسعه و عمران روستایی تردید جدي وجود دارد.هاي ت عنوان بخشی از برنامه کیفیت زندگی در روستاها به 
هاي آموزشی و ترویجی امور دام  ) اثرات دوره1388ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی ( هاي برنامه پژوهش

هـاي   هاي آموزشی باعث افزایش سطح اطالعـات و آگـاهی   هاي این پژوهش، دوره را بررسی کرد. بر اساس یافته
  هـاي جمعـی بـه    هاي جدید تولید، افزایش مشارکت اجتماعی و فعالیت سطح مهارت و کاربرد شیوه شغلی، ارتقاي

 است.  عنوان اثرات اقتصادي شده گذاري، افزایش تولید و افزایش درآمد به عنوان اثرات اجتماعی و توسعه سرمایه
مثبت و مناسب اقتصادي و اجتمـاعی   ها و نواحی صنعتی روستایی نیز به طور عمده داراي اثرات و نتایج شهرك   

). پروژه عمران روستایی و 1389؛ رضوانی و همکاران، 1387اند (کرمانی و همکاران،  در مناطق مختلف کشور بوده
محیطـی جامعـه،    هاي اقتصادي، باعث بهبـود فرهنـگ زیسـت    حفاظت محیطی بهشهر، عالوه بر ارتقاي شاخص

طرح توسعه روستایی ریمله در استان لرستان جـز  ). 1385(میررجبی،  اعتمادسازي و مشارکت اجتماعی شده است
 دام خروج ساماندهی طرح ).1378است (درکیوندي،   ها اثر مثبت داشته در موضوع ایجاد اشتغال، بر سایر شاخص

 بوده موفق حدودي تا جدید زندگی در محل نشینان جنگل عمومی براي خدمات ارائه و تأمین لحاظ از جنگل از
در ابعـاد اجتمـاعی و   انـد.   داده دسـت  از را خود رفته و درآمد پیشین کنار تولید چرخه از مخاطبان طرح اما است؛

جدید و تضـعیف   مکان به تعلق نداشتن و بیگانگی محلی، احساس سنن کمرنگ شدن آداب و باعثفرهنگی نیز 
 ). 1387لمر،  است (عظیمی و امیري  شده مشارکت انگیزه

ریـزي و نحـوه اجـرا در بهبـود      دلیـل متفـاوت بـودن ابعـاد برنامـه      ساماندهی و اسکان عشایر هم به هاي  طرح   
). طـرح کنتـرل کـوچ    1384حیـاتی،   ؛1384اند (صالحی،  هاي اقتصادي و اجتماعی نتایج یکسانی نداشته شاخص

). در مـورد  1381کـانی،  ارد است (قنبـري و راسـتی    باعث ایجاد ترس، اضطراب و درگیري در بین مرتعداران شده 
محیطی و اثرات منفی اجتماعی گزارش شـده   پروژه مدیریت و قرق مراتع در حوضه سدها پیامدهاي مثبت زیست

 ).  1381و قدوسی،  است (توکلی 
بررسی پیامدهاي مداخالت توسعه روستایی بر فقر روستایی، درآمد خانوار، نـابرابري مالکیـت زمـین و خـدمات        

یافته در استان فـارس نشـانگر آن اسـت کـه      یافته و کمتر توسعه ي در دو گروه از روستاهاي توسعهترویج کشاورز
یافتـه در حـد مطلـوبی نبـود و      یافته و هم در روستاهاي کمتر توسـعه  کیفیت زندگی روستایی در روستاهاي توسعه

ندارد. همچنـین خـدمات متـداول     داري توزیع درآمد و مالکیت زمین نیز در دو گروه روستاهاي مذکور تفاوت معنا
ها  است. یافته تر در کاهش شکاف و نابرابري ناموفق بوده  سمت خانوارهاي غنی  دلیل سوگیري بیشتر به  ترویج به

هاي توسعه روستایی اجرا شده باعث افـزایش نـابرابري و افـزایش شـکاف بـین       مؤید این واقعیت است که برنامه
 .)Hayati and et al., 2008(است  قشرهاي فقیر و برخوردار شده  

هاي عمومی کشور چـین در   گذاري هاي سرمایه عنوان بخشی از برنامه  هاي فقرزدایی و توسعه اجتماعی به طرح   
هـا،   نیز با وجود عالقه و تالش آن کشور در توزیع عادالنه منافع حاصل از برنامه 2004تا  2001هاي  خالل سال

قابل توجهی بر افزایش درآمد و قدرت خرید و مصرف خانوارهاي فقیر داشته باشد؛ امـا   نتوانسته است اثرات مثبت



٥۲ 

 

 
 

خصوص در روستاهاي با استاندارد زندگی باال و داراي رهبران محلی   در عوض درآمد و مصرف خانوارهاي غنی به
 .)Park and Wang, 2010(است  باسوادتر را افزایش داده 

در آفریقاي جنوبی و چین در سه بخش اقتصـاد روسـتایی، فرهنـگ، سـالمت و      پروژه سدسازي بررسی اثرات   
ها، توزیع منابع، نیـروي کـار و سـاختار     گذاريها، حمل و نقل و مسکن نشان داد که سیاست جنسیت و زیرساخت

ـ     نامساعد قدرت و ثروت در بین فقراي روستایی را بدتر از قبل کرده  روژه در است. برخی از نتـایج و اثـرات ایـن پ
  هاي مختلف به شرح زیر است:      حوزه

طبیعـی ماننـد گیاهـان     زیست و منـابع    تغییر در سطح دسترسی مردم به محیط اقتصاد روستایی: .1
دارویی و خوراکی، منابع چوب و مصالح ساختمانی، تخریب جنگل و مرتع، کاهش دسترسی به منـابع  

زراعی، کـاهش تولیـد محصـوالت کشـاورزي و      آب کشاورزي و شرب، زیر آب رفتن مراتع و اراضی
 دامی؛ 

هـاي شـغلی و منـابع اقتصـادي جـایگزین بـراي مهـاجران، تزلـزل در          پیدا نشدن فرصت فرهنگی: .2
پیوندهاي اجتماعی موجود، تحت شعاع قرار گرفتن سالمتی اجتماعی و روابط جنسیتی، افزایش تضاد 

 بین بومیان و افراد تازه وارد؛ 
 Tilt and)هاي شدید و تخریب منـازل   لرزهدلیل زمیــن  ش احساس امنیت بهکاه ها: زیرساخت .3

et al., 2008). 
شناختی پروژه گردشگري روسـتایی در  قانونی، فرهنگی و روان -اثرات بیوفیزیکی، اقتصادي، اجتماعی، سیاسی   

 اند از:امدهاي این پروژه عبارتبرخی از پی .دست آمد توجهی به  صورت مشارکتی بررسی و نتایج قابل  اندونزي به 
فروش اراضی به سوداگران زمین، تغییر کاربري اراضی و کاهش کمیت و کیفیت تولیـد   بیوفیزیکی: .1

طبیعـی و   محیطی، کاهش دسترسی مردم بـه منـابع    هاي زیست محصوالت کشاورزي، تغییر پتانسیل
اراضی ساحلی و تخریـب منـاطق    دلیل کاهش دسترسی به ایجاد اضطراب و نگرانی در ماهیگیران به 

 پروري؛ آبزي
افزایش قیمت زمین و امالك، کسب منافع اقتصادي از طریق اجاره اراضی، تزریق منـابع   اقتصادي: .2

گـاهی و ایجـاد مشـاغل جدیـد مـرتبط بـا       مالی حاصل در بخش مسـکن و بهبـود شـرایط سـکونت    
 گردشگري؛

ارتبـاطی و اجتمـاعی و سـرعت گـرفتن فراینـد      هـاي   ها؛ تغییر در انگاره توسعه زیرساخت اجتماعی: .3
ها، سبک زنـدگی و راهبردهـاي معیشـتی،     به دلیل گسترش مراودات، تغییر در ارزش 1اجتماعی شدن

هـاي   هاي اجتماعی و سرقت، اسـتقرار فروشـگاه   تمایز و تفکیک اجتماعی و اقتصادي، افزایش ناآرامی
  تأثیر بر تغییر الگوهاي تغذیه؛جدید و 

زیست شامل اراضی ساحلی، اراضی  گیري و مدیریت محیط  انتقال قدرت تصمیم انونی:ق -سیاسی .4
شده، مناطق مجاز ماهیگیري و برداشت چوب به صاحبان جدیـد اراضـی و    هاي حفاظت زراعی، پارك

 گیري و سلب حقوق قانونی روستائیان؛ کاهش قدرت تصمیم
                                                           
1. Socialization 
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سلب امکان عمـل بـه سـنت دیـرین انتقـال      دلیل  ایجاد احساس ناخوشایند در والدین به  فرهنگی: .5
احترامـی   ماترك و میراث خود به فرزندان پس از فروش اراضی، نگرانی و شکایت رهبران روستا از بی

 هاي بومی؛ توجهی به یادگیري دانش و مهارت جوانان به سبک زندگی سنتی و بی
نسـبت بـه    طمینـان ترس، اضطراب و دلواپسـی مسـتمر نسـبت بـه آینـده و نبـود ا       شناختی:روان .6

 .)Walker and et al., 2000(مدت در بلندجهانگردي ي از منافع توسعه برخوردار
 و نیجریـه  )Lockie and et al., 2009(در بررسی اثرات اجتماعی توسـعه معـادن در کشـورهاي اسـترالیا        
)Akinbile, 2007(، ویـت اجتمـاعی،   ها و خـدمات اجتمـاعی، ه   هایی چون زیرساخت وضعیت تغییر در شاخص

هاي محلی و مردم بـومی  سازي براي مشارکت مؤسسه هاي اجتماعی، تضاد بین مردم و دولت و فرصت ناهنجاري
هاي توسعه روستایی را بر توانایی اقتصـادي و   نیز اثرات پروژه )Winter, 2006( وینترمورد ارزیابی قرار گرفت. 

بـرداري،   زیست و پسرفت منـابع، تضـاد در بهـره    یب محیط تخر کیفیت زندگی زنان در کشور زنگبار بررسی کرد.
 Neiland and(پروري  آبزي مثابه اثرات منفی طرح  شکاف در ساختار اجتماعی و از بین رفتن مشاغل سنتی به

et al., 1991(      بنـدي مـاهیگیري    و بیکاري ماهیگیران خرده مالک، جزو اثـرات منفـی اسـتقرار پـروژه سـهمیه
)Bradshaw and et al., 2001( پـروري در کاسـتاریکا نیـز تـأثیري بـر       گزارش شد. ضمن آنکه پروژه آبزي

 .)Alston and et al., 2005(است  افزایش دانش و اطالعات مردم ساکن در مناطق همجوار نداشته 
 

 روش پژوهش
نتایج آنها به روش  پژوهش با موضوع ارزیابی اثرات بررسی و 30این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است. تعداد 

هاي مربوط به روش اسنادي در پژوهش علوم اجتماعی  تحلیل محتوا از تکنیکتحلیل محتوا استخراج شده است. 
تحلیل و بررسی اسناد و   شود که در آنها هدف پژوهش با مطالعه، هایی گفته میاست. روش اسنادي به کلیه روش

هایی  کوشد داده توا پیداست؛ این تکنیک با تحلیل و آنالیز محتوا میشود. چنانچه از نام تحلیل مح متون انجام می
تـوان آن را دربـاره    است که مـی دار از متن  تحلیلی نظامتحلیل محتوا؛ به طور کلی  را در مورد متن استخراج کند.

هایی که  بست. واژه هاي سیاسی به کار ها و اعالمیه ها، اسناد رسمی، خطابه هاي مندرج در مقاله انواع گوناگون پیام
و چگـونگی بسـط آن، منـابع    برد، بسامد آنها، وجه آرایـش آنهـا در جملـه، سـاختمان خطابـه       نویسنده به کار می

مکان تحلیل منظم دلیل اتحلیل محتوا به  کوشد به شناخت دست یابد. می پژوهشگرند که بر مبناي آنها ااطالعاتی
 کند. روز در تحقیقات اجتماعی اهمیت بیشتري پیدا میتر روزبه تر و پیچیده نظرهاي عمیقاطالعات و اظهار

 
 هایافته

ها یا بـه طـور مسـتقیم     ) ارائه شده است. این پژوهش1هاي مورد برررسی در جدول شماره ( نمونه آماري پژوهش
هـا  ایـن حـوزه   را بـر  اند و یا اثرات آنها زیست  مربوط به حوزه توسعه روستایی و کشاورزي، منابع طبیعی و محیط

 مورد مطالعات خارجی است.  10مورد مطالعات داخلی و  20هاي بررسی شده  از مجموع پژوهشاند.  بررسی کرده
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 هاي برررسی شده نمونه آماري پژوهش :1جدول 
 تعداد حوزه طرح/ پروژه ردیف

 13 توسعه و عمران روستایی  1
 6 منابع طبیعی (جنگل، مرتع، آبزیان) 2
 4 زیربنایی (راه، سدسازي، معادن) امور 3
 3 هاي تولید کشاورزي تعاونی 4
 2 نفت، گاز و پتروشیمی 5
 1 آموزش و ترویج 6
 1 گردشگري 7

 30 مجموع
 

ها به اثـرات مثبـت،    مورد از پژوهش 15هاي تحقیق به روش تحلیل محتوا نشان داد که در مجموع  بررسی نمونه
از  2تر بودن مجموع اثرات مندرج  در جـدول  اند. بزرگ مورد به اثرات منفی پرداخته 13مورد به بدون تأثیر و  11

تـأثیر و   هاي اثرات را از دو یا سـه جنبـه (مثبـت، بـی     هاي تحقیق به این دلیل است که برخی از نمونه تعداد نمونه
 اند. منفی) مطالعه کرده

  
 ها نوع اثرات در نمونه پژوهش :2جدول 

 تعداد  نوع اثرات ردیف
 15 مثبت 1
 11 تأثیر بی 2
 13 منفی 3

 
درصـد) و   8/45مـورد (  27اثرات مورد توجه در مطالعات تحلیل شده بیانگر آن است که ابعاد اجتماعی بـا تعـداد   

شـناختی و  محیطـی، روان  انـد و ابعـاد زیسـت   هـاي اول و دوم  درصد) در اولویت 6/35مورد ( 21اقتصادي با تعداد 
 ). 3در مراحل بعدي قرار دارند (جدول  قانونی سیاسی

 
 ها ابعاد اثرات در نمونه پژوهش :3جدول 

 تعداد  ابعاد اثرات ردیف
 27 اجتماعی  1
 21 اقتصادي 2
 6 محیطی زیست 3
 4 شناختیروان 4
 1 قانونی ـ سیاسی 5

 59 مجموع
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بعـد اقتصـادي، اجتمـاعی،     5در هـاي توسـعه    هـاي مربـوط بـه اثـرات مثبـت و منفـی طـرح        ها و مؤلفـه  مصداق
) قابـل مشـاهده اسـت. از جنبـه اثـرات مثبـت،       5و ( )4شناختی و قانونی سیاسی در جـدول ( محیطی، روان زیست

محیطـی قـرار    بیشترین اثرات مورد اشاره مربوط به ابعاد اجتماعی بود و سپس به ترتیب اثرات اقتصادي و زیسـت 
سیاسی گزارش نشده است. در جنبه اثرات منفـی   -شناختی و قانونیروان هاي مربوط به اثرات مثبت  داشت. مؤلفه

شـناختی و  هـاي اسـتخراج شـده مربـوط بـه ابعـاد اجتمـاعی و در مرحلـه بعـد اثـرات روان           نیز بیشترین شاخص
 اقتصادي بوده است. سیاسی و -قانونی هاي محیطی قرار داشت. کمترین اثرات منفی نیز مربوط به شاخص زیست

 
 هاي تحقیق اثرات مثبت استخراج شده از نمونه :4 جدول

 تعداد مصداق ابعاد اثرات ردیف

 اجتماعی 1

آموزي، کـاهش فقـر، بهبـود امکانـات      افزایش مصرف، افزایش خدمات عمومی، مهارت
زندگی، رضایت از زندگی، توسـعه سـرمایه انسـانی، بهبـود کیفیـت زنـدگی، مشـارکت        

اجتماعی شدن، تمایز و تفکیـک اجتمـاعی، افـزایش    اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سرعت 
 دانش و اطالعات

13 

 اقتصادي 2
هـاي   گـذاري، شـیوه   ها، افزایش سـرمایه  ایجاد اشتغال، رشد اقتصادي، توسعه زیرساخت

نوین تولید، افزایش تولید، افزایش درآمد، ایجاد مشاغل جدید، کسب منـافع اقتصـادي،   
 افزایش قیمت امالك و مستغالت

10 

 3 محیطی ارتقاي فرهنگ زیست ها، سکونتگاهزیست، بهبود شرایط  بهبود کیفیت محیط  محیطی زیست 3
 0 - شناختیروان 4
 0 - سیاسی -قانونی 5

 
 هاي تحقیقاثرات منفی استخراج شده از نمونه :5جدول 

 تعداد مصداق ابعاد اثرات ردیف

 اجتماعی 1

هاي اجتمـاعی، افـزایش تضـادهاي اجتمـاعی و      یبها و آس افزایش فقر، افزایش ناهنجاري
منافع، فاصله طبقاتی، شکاف اجتماعی، نزلزل در پیوند اجتماعی، سرقت، ناآرامی اجتمـاعی،  

هاي ارتباطی، تغییـر در سـبک زنـدگی،     رنگ شدن آداب و رسوم محلی، تغییر در انگارهکم
هـا،   ش بـومی، تغییـر در ارزش  توجهی به فرهنگ و دان ترها، بیاحترامی جوانان به بزرگ بی

 تهی شدن سرمایه انسانی، از بین رفتن مشاغل سنتی، تغییر در الگوي تغذیه

17 

 شناختیروان 2
احساس بیگانگی، احساس تعلق نداشتن به محیط جدید، احسـاس نـابرابري و محرومیـت،    

داشتن احساس ترس و اضطراب از آینده، تغییر در روابط جنسیتی، کاهش احساس امنیت، ن
 ها اطمینان نسبت به برخورداري از منافع طرح

7 

هاي طبیعـی،   تخریب منابع طبیعی (جنگل، مرتع، حیات وحش)، کاهش دسترسی به محیط محیطی زیست 3
 5 هاي محیطی و پسرفت منابع کاهش دسترسی به آب، تغییر کاربري اراضی، کاهش ظرفیت

4 
قانونی ـ 
 سیاسی

گیـري   لب حقوق قانونی جامعه محلی، انتقال قدرت تصـمیم پیرامون، س -شکاف بین مرکز
 3 به افراد تازه وارد

 3 کاهش درآمد، بیکاري، کاهش کیفیت محصوالت کشاورزي اقتصادي 5
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 گیري نتیجه
هـاي   محیطی و اجتماعی در ثبـات و پایـداري طـرح    هدف این تحقیق بررسی جایگاه مفهوم ارزیابی اثرات زیست

هاي توسعه در  ها و نگرش جامعه محلی در این فرایند و همچنین استخراج ابعاد و اثرات طرح توسعه و نقش ادراك
هاي توسعه از طریق آشنایی با دیدگاه،  شناسایی و ارزیابی اثرات برنامههاي ارزیابی اثرات بود. طبق نتایج  پژوهش

ر توسعه است. همچنین بـا بررسـی   نفع دهاي ذي دادن گروه هاي دخالت  ترین روش از مهم ادراك و نگرش مردم
هـاي   تحقیقات مرتبط با ارزیابی اثرات محیطی و اجتماعی مشخص شد که به ابعاد اجتماعی بیشتر از سایر حـوزه 

شناختی و قانونی سیاسـی در مراتـب بعـدي    محیطی، روان هاي اقتصادي، زیستتوسعه توجه شده است و موضوع
هاي توسـعه اجتمـاعی و    ل گسترگی، پیچیدگی و چند الیه بودن مفاهیم و مؤلفهدلی قرار داشتند. البته این یافته به 

هاي فـرارو از منظـر    طوري که امروزه به بسیاري از چالش هاي مرتبط با آن قابل درك است، بهمسائل و موضوع
کـه در آن همـه   شود و مثال بارز آن رشد پارادیم ارزیابی اثرات اجتماعی است  شناختی توجه می اجتماعی و جامعه

هـاي توسـعه    زیرا هدف نهایی طرحشود.  محیطی و بهداشتی هم بررسی می جوانب و ابعاد توسعه حتی ابعاد زیست
شناسـی   جامعـه «فراهم کردن زندگی بهتر بـراي مـردم اسـت. همچنـین تطـور و توسـعه شـتابان رشـته علمـی          

 نیز دلیل دیگر بر اهمیت توسعه اجتماعی است.» زیست محیط
هاي مربوط به اثرات، بیشترین موارد اشاره شده هم از جنبه اثرات مثبـت و هـم    ها و مؤلفه خصوص مصداقدر    

اي هـاي توسـعه   هـا و پـروژه   هاي طـرح  زمان منافع و زیانمنفی، مربوط به ابعاد اجتماعی بود، به این معنا که هم
رتبه دوم قرار داشت، اما از جنبه اثرات منفی، متوجه توسعه اجتماعی است. از جنبه اثرات مثبت، بعد اقتصادي در م

اثرات مثبت اقتصادي و همچنین قـرار   ت. نکته جالب توجه اینکه با وجودشناختی در مرحله دوم قرار داشبعد روان
هاي مربوط بـه    گونه آثار مثبت از مؤلفههاي توسعه، هیچ داشتن اثرات اقتصادي در انتهاي جدول اثرات منفی طرح

در  کـم دسـت هـاي توسـعه    دهد طرح سیاسی گزارش نشده است. این یافته نشان می -وانشناختی و قانونیحوزه ر
ها و احساسات مثبت نسبت به آینده و ارتباط روانی و  هاي آغازین شروع به کار نقشی مساعد در ایجاد ادراك سال

اي را در اذهـان   امیدوارکننـده  هاي وارههاي توسعه، طرح ثبت طرحذهنی مناسب در جامعه میزبان ندارند و اثرات م
کاهش احساس امنیت، نداشتن اطمینان نسبت به مردم ایجاد نکرده و به باور در آنها تبدیل نشده است. در مقابل 

-اثرات منفـی روان پیرامون و سلب حقوق قانونی جامعه محلی از  -شکاف بین مرکز، ها برخورداري از منافع طرح
 .ستی گزارش شده در تحقیقات ارزیابی اثرات استشناختی و قانونی سیا

هـاي   توان اینگونه اظهار داشـت کـه توانمندسـازي اجتماعـات محلـی مجـاور طـرح        ها می بنابراین، طبق یافته   
هاست. بـراي ایـن منظـور      اي مستلزم در نظر گرفتن شرایط جدید و مشارکت و همراه کردن مردم در طرح توسعه

رتباط اجتماع محلی و پروژه برداشته و نقش مردم بومی در پیشبرد اهداف پروژه مشـخص و  باید موانع ساختاري ا
در کـاهش اثـرات منفـی و ناخواسـته و     دوباره تعادل پویاي قبل از ورود پروژه برقرار شود. ایجاد چنین شـرایطی  

ها را  موفقیت و پایداري پروژهافزایش اثرات مثبت و مورد انتظار با اتخاذ راهبردهاي پیشگیرانه مؤثر بوده و ضریب 
  افزایش خواهد داد.
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	علم در گذشته به ویژه در مرحله گذار بیشتر بر روشهای فردی و حل مسائل ساده، کوتاهمدت و تکرشتهای تأکید داشت و کمتر از روشهای نظاممند استفاده میکرد. در حالی که با گذشت زمان علم بیشتر بر مشکلات بلندمدت و با حجم و اندازههای وسیع تمرکز یافت. این رهی...
	تأثیر علم بر زندگی مردم بیهیچ شک و شبههای در حال افزایش است. حتی در بسیاری از صحنهها علم پیامدهای بینظیر و جدی را در زندگی بلندمدت افراد جامعه باقی میگذارد. امروزه در برخی از جوامع هنوز فقدان اعتماد عمومی نسبت به علم و فناوری به چشم میخورد.
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