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پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی





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

بــه عنــوان تنهــا نشــریه فعــال حــال حاضــر در زمینــه 

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

بــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهــاد 

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

اجتماعــی( بــا هــدف کمــک بــه ارتقــاء ســطح علمــی فعــاالن 

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

مدیریــت دانــش در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی، 

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

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

بــه عنــوان یکــی از ضرورت هــای مطالعــات ارزیابــی تاثیــرات، 

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

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

میــان پژوهشــگران، متخصصــان و عالقــه منــدان بــه ارزیابــی 

تاثیــرات اجتماعــی، آمادگــی خــود را جهــت دریافــت 

و چــاپ مقــاالت در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی 

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

و از پژوهشــگران، متخصصــان، کارشناســان و عالقمنــدان 

قالــب شــرایط  در  را  خــود  مقــاالت  می نمایــد  دعــوت 

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

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

معرفی فصلنامه



راهنمای تدوین مقاالت 
فصلنامه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

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

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

اســاس شــرایط زیــر بایــد تدویــن گــردد:
شرایط ارسال مقاله:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* قلم مطالب B Nazanin و اندازه آن 13 باشد.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برســاند. مترجمــان گرامــی عــالوه بــر ارســال ترجمــه، اصــل مقالــه را نیز بایــد بــرای فصلنامه ارســال نمایند. 
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داوران این شماره: علی حاتمی)عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی(، محمدرضا پویافر 
)دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین(، تهمینه شاوردی )دکترای جامعه شناسی و عضو 
هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی(، مرتضی قلیچ )دکترای جامعه شناسی و عضو 

هیئت علمی دانشگاه امام خمینی(، عادل عبدالهی )دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و مدیریت 
جامع و تخصصی جمعیت کشور( و حسین حیدری )دکترای جامعه شناسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی(



چهارمیــن شــماره از فصلنامــه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی، 
زمانــی بــه چــاپ رســیده اســت کــه غــم از دســت دادن 
همــکاری گرامــی،  فعالــی اجتماعــی و پژوهشــگری 
ــده  ــوش نش ــوز فرام ــاه هن ــد م ــت چن ــا گذش ــد ب توانمن
اســت. وجــود گفتگویــی از شــیده اللمــی در ایــن شــماره 
ــری  ــئولیت پذی ــدی، مس ــر توانمن ــت ب ــی اس ــز گواه نی
اجتماعــی و آخریــن تالش هــای ایــن بانــوی گرامــی 

ــور.  ــی کش ــائل اجتماع ــه  مس ــبت ب نس
انتشــار فصلنامــه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی بــا 
ــه  ــا توجــه ب ــن از ایشــان ـ ب ــی گرفت مشــورت و راهنمای
ــروع  ــی  ـ  ش ــای اجتماع ــی و فعالیت ه ــه مطبوعات تجرب
ــکات  ــز ن ــده نی ــر ش ــماره منتش ــد ش ــول چن ــد و در ط ش
مــورد اشــاره از ســوی ســرکار خانــم اللمــی کمــک بزرگــی 

ــود.  ــه ب ــکاران فصلنام ــه هم ب
ــز  ــوی عزی ــر همــه  آنچــه در وصــف ایــن بان عــالوه ب
از ســوی دوســتان مطــرح شــده اســت، آنچــه بــه حــوزه 
ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی مرتبــط اســت، بی شــک 
تــالش ایشــان بــرای کاربســت نتایــج ایــن مطالعــات بوده 
ــرا  ــی اج ــای پژوهش ــم در طرح ه ــه ه ــی ک ــت. تالش اس
شــده توســط او نمایــان بــود و هــم در ایده پردازی هــای 
مرتبــط بــا فعالیت هــای مرکــز ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی 

ــاد دانشــگاهی. جه
از زمــان طــرح مفهــوم ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی در 
کشــور و بــه ویــژه در مدیریــت شــهری تهــران، دو رویکــرد 
ــد.  ــرح ش ــوم مط ــن مفه ــرد ای ــه و کارب ــی در مواجه اصل
رویکــرد نخســت، ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی را پژوهشــی 
ــری از  ــا بهره گی ــرار اســت ب ــه ق اجتماعــی می دانســت ک

سخن سردبیر
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ــوم  ــژه عل ــه وی ــوم انســانی و ب ــون و ابزارهــای حــوزه عل نظریه هــا، روش هــا، فن
ــدام توســعه ای )سیاســت، برنامــه،  ــه شناســایی پیامدهــای یــک اق اجتماعــی، ب
طــرح و یــا پــروژه( دســت زده و در پایــان بــا ارائــه پیشــنهادهایی تــالش کنــد تــا 
بــه مجریــان توســعه راه کارهایــی را در جهــت کاهــش پیامدهــای منفــی ناشــی از 

اقــدام و همچنیــن افزایــش پیامدهــای مثبــت آن ارائــه نمایــد.
ــرات  ــی تاثی ــه ارزیاب ــر آنک ــوم عــالوه ب ــن مفه ــا ای ــه ب ــرد دوم در مواجه رویک
ــدام  ــل پیامدهــای ناشــی از یــک اق ــرای شناســایی و تحلی اجتماعــی را روشــی ب
توســعه ای می دانســت، در گام بعــدی تدویــن نظــام مدیریــت پیامدهــا و فراتــر از 
آن تســهیلگری و مشــارکت در اجــرای پیشــنهادهای ارائــه شــده )آنچــه در برخــی 
ــرات  ــی تاثی ــت ارزیاب ــز در حــوزه فعالی ــده می شــود( را نی ــوارد کاربســت خوان م
اجتماعــی قلمــداد می کــرد کــه شــیده اللمــی را می تــوان از ایــن دســته از فعــاالن 

حــوزه اتــا دانســت. 
فعــاالن حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی از هــر گروهــی کــه باشــند)مجریان 
اقدامــات توســعه ای، مشــاوران، پژوهشــگران و...(، بی شــک در تــالش بــرای ارتقاء 
کیفیــت زندگــی شــهروندان بــوده و ایــن مهــم بــدون داشــتن حــس مســئولیت 
اجتماعــی کــه در پــی خــود تــالش در اجــرای اقداماتــی اصالحــی، جبرانــی و یــا 
تعدیلــی را خواهــد داشــت، میســر نخواهــد بــود و ایــن ویژگــی متغیــری اســت 
بــرای تاثیرگــذاری بیــش از پیــش پژوهش هــای حــوزه علــوم اجتماعــی تــا از ایــن 

طریــق ســهمی بیشــتر در بهــروزی ســاکنان ایــن ســرزمین داشــته باشــند.
ــعه ای در  ــات توس ــدف اقدام ــه  ه ــوان جامع ــه عن ــهروندان ب ــری از ش بهره گی
برنامه ریــزی، اجــرا، بهره بــرداری و پایــش ایــن برنامه ها/طرح هــا از جملــه 
ــرای هــر  ــه تحقــق هدف هــای از پیــش طراحــی شــده ب ــی اســت ک فعالیت های
اقــدام توســعه ای را در پی داشــته و بیــش از آن اثربخــش می نمایــد. شــهروندانی 
کــه توســعه، ابــزاری اســت بــرای بهتــر زندگــی کــردن آن هــا و نســل های پــس از 
آن هــا. بنابرایــن توجــه بــه خواســت آن هــا و همراهــی و همدلــی بــا شــهروندان 
می توانــد بــه ارتقــاء جایــگاه پژوهــش و پژوهشــگران حــوزه اجتماعــی بیــش از 

پیــش کمــک نمایــد.
ــگار،  ــگر، روزنامه ن ــا )پژوهش ــن نقش ه ــی ای ــی در تمام ــیده اللم ــور ش حض
ــار مــردم و در بیــن آن هــا، از او بانویــی چندوجهــی  فعــال اجتماعــی و...(، در کن
ــون  ــط پیرام ــر محی ــذاری ب ــرای تاثیرگ ــه در تالشــی همیشــگی ب ــود ک ســاخته ب
خــود بــه قصــد افزایــش رفــاه مــردم و در عیــن حــال ایجــاد حساســیت نســبت 

ــی و روحــش شــاد ــادش گرام ــه نابرابری هــای موجــود گام برداشــت. ی ب

هادی برغمدی

اردیبهشت 1400
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چکیده
مطالعــۀ حاضــر بــا هــدِف ارزیابــی تأثیــراِت ناشــی از احداث پیــاده راه در محــدودۀ بلــوار امامزاده 
حســن)ع( کــرج بــه مرحلــۀ اجــرا درآمــده اســت. ایــن پیــاده راه بــه طــول حــدوداً ســیصد متــر 
در حــد فاصــل آســتان مقــدس امامــزاده حســن تــا میــدان قــدس در دســتورکار شــهرداری 
کــرج قــرار گرفتــه اســت. مــدِل نظــری پژوهــش بــر مفهــوم »پیــاده راه بــه مثابۀ فضــای عمومی 
شــهری« اســتوار بــوده، بــرای ارزیابــی پیامدهــای ناشــی از اقــدام از روش هــای مختلــف کمــی 
و کیفــی اعــم از انجــام پیمایــش در حــوزۀ مداخلــۀ پــروژه، مصاحبــه بــا گروه هــای مختلــف 
ذی نفــع، بهره گیــری از آرای کارشناســاِن حوزه هــای مختلــف و نیز مشــاهدات میدانی اســتفاده 
شــده اســت. ارزیابــی پیامدهــا در قالــب دو ســناریو، شــامِل ســناریوی انفعالــی )تــداوم وضــع 
موجــود( و ســناریوی حداقلــی )تعدیــل وضــع موجــود( صــورت گرفتــه و در ارزیابــی هــر کــدام 
از ســناریوها، پیامدهــای اقــدام در ســه حــوزه شــامل بافت ترافیکــی، اجتماعی و نهادی بررســی 
شــده اســت. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه محــدودۀ مــورد بررســی در وضعیت فعلی با مســائل 
ــه گریبــان اســت کــه در صــورت تحقــق  ترافیکــی، اجتماعــی و نهــادِی عدیــده ای دســت ب
ســناریوی اول و تــداوم ایــن وضــع در هــر ســه حــوزۀ یادشــده، شــاهد غلبــۀ کامــل تأثیــرات 
منفــی، اعــم از مســائل ترافیکــی، مخالفت هــا و نارضایتی اهالــی و افزایش آســیب های اجتماعی 
محــدوده، بــر تأثیــرات مثبــت خواهیــم بــود. در صــورت تحقــق ســناریوی اول )اتخــاذ رویکــرد 
انفعالــی( در هیــچ کــدام از حوزه هــای ســه گانۀ ترافیکــی، نهــادی و اجتماعــی، وضعیت مطلوبی 
بــرای محــدودۀ مــورد بررســی پیش بینــی نمی شــود. بــه عبــارت بهتــر، محــدودۀ مــورد نظــر 
در وضعیــت فعلــی بــا چالش هایــی مواجــه اســت کــه لــزوم ایجــاد تغییــر در ایــن محــدوده را 

ــا عنــوان »ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی  * مقالــه حاضــر برگرفتــه از طرحــی پژوهشــی ب
پیاده راه ســازی در حــد فاصــل آســتان مقــدس امامــزاده حســن)ع( تــا میــدان قــدس« اســت کــه بــا 

حمایت شهرداری کرج به انجام رسیده است.
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ضــروری می نمایــد. ایــن در حالــی اســت کــه نتایــج نشــان می دهــد اجــرای هرگونــه اقــدام 
حداکثــری در محــدودۀ مــورد بررســی نیــز بــه دلیــل نبوِد بســترهای قانونــی، عملیاتــی و مالی 
دور از انتظــار اســت. بنابرایــن طــرح پیشــنهادِی اتــاف، اتخــاذ رویکــرد حداقلی در اجــرای پروژه 
پیاده راه ســازی را بــه عنــوان گزینــۀ مطلــوب معرفــی می کنــد. ایــن طــرح بــر ایــن ایــده اســتوار 
اســت کــه در صــورت تصویــب و تصمیــم مدیــران شــهری مبنــی بــر اجرایــی شــدن پــروژۀ 
پیاده راه ســازی، ایــن پــروژه در دو فــاز مســتقل امــا بــا اهــداف مشــترک، طراحــی و اجــرا گــردد. 
در فــاز اول، مجموعــه ای از اقدامــاِت اصالحــِی قبــل از مرحلــۀ اجــرا مدنظــر قــرار می گیــرد و 
در فــاز دوم، بررســی ها و مطالعــات کارشناســی و تخصصــی در دســتورکار قــرار می گیــرد. در 
همیــن قالــب، گــروه اتــاف تــالش کــرده اســت تــا راهکارهایــی را در جهــت اجــرای بهتــِر هــر 

کدام از فازهای یادشده ارائه نماید. 

واژه هــای کلیــدی: فضــای عمومــی شــهری، پیــاده راه، ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، شــهر 
کرج و امامزاده حسن.
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مقدمه
در شــهرهاي قدیــم ایــران، شــکل گیري راه هــا و فضاهــاي شــهري بــر اســاس مقیــاس 
و نیــاز حرکــت پیــاده بــوده، امــا در ســنت شهرســازي رایــج، برنامه ریــزي بــراي ماشــین 
همــواره مقــدم بــر برنامه ریــزي بــراي انســان اســت )کوکبــی و دیگــران، 1391: 98(. بــا این 
حــال امــروزه مطابــق بــا اســناد چشــم انداز و اهــداف اســناد باالدســتی توســعۀ شــهرها 
ــه شــهر و  ــر در نگــرش ب همچــون »طرح هــای جامــع« و »طرح هــای تفصیلــی«، تغیی
تعریــف فضــای شــهری انســان محور در تقابــل بــا شــهر ســواره محور، بــه عنــوان یکــی 
از مالحظــات اصلــی مدیریــت شــهری مطــرح شــده اســت. از همیــن رو شــهرداری کرج 
در ســال های اخیــر کوشــیده اســت تــا امــکان تقویــت حرکــت پیــاده و کاســتن از غلبــه 
اتومبیل هــا را از طریــق پیاده راه ســازی در برخــی محورهــا فراهــم آورد. امــا قــدر مســلم 
ایــن اســت کــه لــزوم توجــه بــه پیامدهــای گوناگــون و بــه طــور خــاص، پیامدهــای 
اجتماعــی و فرهنگــِی ایجــاد و توســعۀ چنیــن فضاهایــی و پیش بینــی درســت آن بــر 
اســاس واقعیــات موجــود، بــه همــان انــدازه مهــم اســت کــه ضــرورِت تســلط رویکــرد 

انسان محور بر سیاست ها و اقدامات شهری.
در همیــن راســتا، ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی و فرهنگــی )اتــاف( مطــرح می شــود 
ــان  ــای پنه ــر کارکرده ــدن ب ــناختی آگاه ش ــاً روش ش ــری و عمدت ــد نظ ــه پی آم ک
ــا برنامــه  ــه موجــب آن، اجــرای هــر طــرح، سیاســت ی پروژه هــای توســعه اســت. ب
توســعه ای قبــل از اجــرا بــا مجموعــه ای از مناســبات محیطــی، اقتصــادی، اجتماعــی 
و فرهنگــی درگیــر اســت کــه تجربــۀ برنامه هــای توســعه نشــان می دهــد تــا زمانــی 
کــه هماهنگــی الزم بیــن ایــن مناســبات ایجــاد نشــود، اجــرای طــرح توســعه ای بــا 
موفقیــت چندانــی همــراه نبــوده، اهــداف مــورد نظــر بــه طــور کامــل محقــق نخواهــد 

شــد )روچ، 1387(. 
احــداث پیــاده راه در منطقــه 2 شــهر کــرج نیــز یکی از اقداماتی اســت کــه با ماهیتی 
عمدتــاً ترافیکــی در راســتای کاهــش خودرومحــوری، افزایــش فعالیت هــای پیــاده و 
بهبــود محیــط شــهری از ســوی شــهرداری کــرج مطــرح شــده اســت. محــدودۀ اجــرای 
ایــن طــرح در حــد فاصــل آســتان مقــدس امامــزاده حســن)ع( تــا میــدان قــدس تعریــف 

شــده اســت کــه مســافتی حــدود ســیصد متــر را در برمی گیــرد )شــکل شــماره 1(.
از عناصــر اصلــی شــکل دهنده محــدودۀ یادشــده کــه نقــش عمــده ای در جــذب 
ســفرهای آن دارد، می تــوان بــه کاروانســرای تاریخــی شــاه عباســی، محوطه دانشــکده 
کشــاورزی و آســتان مقــدس امامــزاده حســن)ع( اشــاره نمــود کــه عمدتــاً در مقیــاس 

منطقــه ای و فرامنطقــه ای فعالیــت  دارند. 
وجــود عناصــر یادشــده و ارتبــاط بیــن آنهــا، یــک چرخــۀ زیســتگاهی را شــکل 
می دهــد کــه بــا خودرومحــوری و ازدحــام ســواره همخوانی نــدارد و شــهرداری کرج را 
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مجــاب بــه ایجــاد و توســعۀ پیــاده راه در آن می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه کارکــرد 
گذرگاهــی ایــن محــدوده به ویــژه در بلــوار امامــزاده حســن و قــدس، موجــد نقــش 
ترافیکــی آن بــرای بســیاری از شــهروندان نیــز اســت. بنابرایــن ســازمان متولی، ضمن 
در نظــر گرفتــن امــکان ایجــاد و توســعۀ پیــاده راه برحســب شــاخصه های ترافیکــی، 
ــدان  ــزاده حســن)ع( و می طــرح پیاده راه ســازی در حــد فاصــِل آســتان مقــدس امام

قــدس را مطــرح نمــوده اســت. 
اجــرای ایــن طــرح مســتلزم ایجــاد تغییراتــی در محــدودۀ یادشــده اعــم از تملــک 
بخشــی از امــالک واقــع در محــدوده، ســامان دهِی ترافیکــِی میــدان توحیــد )حــذف 
ــه تقاطــع چــراغ دار( و بلوارهــای شــریفی و قــدس )دوطرفــه  میــدان و تبدیــل آن ب
شــدن بلوارهــا و تغییــر جهــات حرکتــی(، ســنگ فرش کــردن معبــر، کاشــت درخــت 
و ایجــاد فضــای ســبز در پیــاده راه، تزییــن پیــاده راه از طریــق روشــنایی و مبلمــان 
شــهری، تعبیــه فضاهــای مناســب بــرای ارائــه خدمــات و تســهیالت بــا هــدف افزایش 

ــی و... اســت.  ــای جمع کنش ه
بــا توجــه بــه توضیحــات یادشــده می تــوان اذعــان نمــود کــه یکــی از مســائلی کــه 
پــروژه مــورد بررســی در بــدو امــر بــا آن مواجــه خواهــد بــود، بحــث اقنــاع صاحبــان 
امــالِک در معــرض طــرح و نیــز جلــب مشــارکت ســایر اهالــی و کســبۀ محــدوده درباره 
اجــرای طــرح اســت. بنابرایــن نحــوۀ تعامــل مجریــان بــا اهالــی محــدودۀ اجرای پــروژه 
و شــیوه های اقنــاع و جلــب مشــارکت آنهــا، یکــی از نــکات بســیار مهمــی اســت کــه 
در اجــرای طــرح احــداث پیــاده راه در حــد فاصــِل آســتان مقــدس امامــزاده حســن)ع( و 
میــدان قــدس بایــد مدنظــر قــرار گیــرد. تجــارب اقدامــات مداخلــه ای در شــهرها حاکی 
از آن اســت کــه غفلــت از ایــن مســئله بــه نوعــی منجــر بــه زیــر ســؤال رفتــن مفهــوم 
حکمرانــی خــوب نــزد شــهروندان و به ویــژه ســاکنان حــوزه مداخلۀ پــروژه خواهد شــد. 

شکل 1- مشخصات فنی و موقعّیت جغرافیایی محدودۀ اجرای طرح
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نکتــه مهــم بعــدی کــه در اینجــا بایــد مدنظــر قــرار گیــرد، تغییــرات احتمالــی در 
وضعیــت شــاخصه های ترافیکــی محــدوده در اثــر احــداث پیــاده راه اســت. بــا اجــرای 
ــراف و  ــای اط ــدس و خیابان ه ــدان ق ــدودۀ می ــی مح ــای ترافیک ــرح، الگوه ــن ط ای
ــوۀ  ــب نح ــی برحس ــن دگرگون ــود و ای ــی می ش ــار دگرگون ــاالً دچ ــوازی آن احتم م
اجــرا و مدیریــِت پــروژه ممکــن اســت بــه ســمت بهتــر شــدن یــا بدتــر شــدن اوضــاع 
ــی  ــای جایگزین ــی ها، گزینه ه ــن بررس ــق ای ــد. طب ــت کن ــدوده حرک ــن مح در ای
ــاده راه در حــد فاصــِل  ــر احــداث پی ــار ترافیکــی ایجادشــده در اث ــرار اســت ب کــه ق
امامــزاده حســن)ع( و میــدان قــدس را بــه دوش بکشــند، )بــرای مثــال تقاطــع توحیــد 
و بلوارهــای شــریفی و قــدس( ممکــن اســت ظرفیــت الزم بــرای تــردد حجــم زیــاد 
ســواره را بنــا بــه دالیــل گوناگــون نداشــته و یــا حجــم زیــاد تــردد بــا بافــِت غالــِب این 
مناطــق همخوانــی نداشــته باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه در وضعیــت فعلــی نیــز 
محــدودۀ میــدان قــدس، چهــارراه دانشــکده و بلــوار امامــزاده حســن)ع( در حــد فاصــل 
امامــزاده تــا میــدان قــدس بــه دلیــل تنــوع فــراوان در کاربري هــا، اعــم از مذهبــی، 
آموزشــی، فرهنگــی - سیاســی، تاریخــی، تجــاري، خدماتــی، مســکونی و... هــر روزه 
حجــم زیــادي از ســفرهاي روزانــۀ افــراد را در خــود جــاي می دهــد و بــار ترافیکــی 

ــود.  ــل می ش ســنگینی را متحم
همچنیــن بــه دلیــل قرارگیــري بلــوار امامــزاده حســن در مســیر دسترســی بــه 
اتوبــان کــرج - قزویــن، روزانــه محــل تردد بســیاري از وســایل نقلیه شــخصی، عمومی 
و ماشــین آالت ســنگین همچــون کامیــون اســت کــه ایــن تــردد و رفت وآمــد روزانــۀ 
وســایل نقلیــه در ایــن محــدوده، درصــد قابــل توجهــی از ترافیــک موجــود در آن را 
شــامل می شــود. از ســوی دیگــر، مراجعــۀ روزانــه افــراد بــه محــدودۀ مــورد بررســی 
بــراي رفــع نیازهــاي روزانــه و انــواع رفت وآمدهــاي دیگــر ســبب شــده افــرادي کــه 
ــراي توقــف در  ــن محــدوده مراجعــه می کننــد، ب ــه ای ــا وســیلۀ نقلیــه شــخصی ب ب
محــدوده، وســایل نقلیــه خــود را در اطــراف خیابــان پــارک کننــد. بدیهــی اســت کــه 
در صــورت احــداث پیــاده راه و جــذب مســافر بیشــتر در ایــن محــدوده و نیــز محــدود 
شــدن پــارک حاشــیه اِی موجــود در بلوارهــای امامــزاده حســن)ع( و شــریفی، مســائل 
یادشــده نیــز تشــدید خواهــد شــد. همچنیــن بــا افزایــش جمعیــت پیــاده، مســائل 
ایمنــِی ناشــی از تداخــل ســواره و پیــاده به ویــژه در معابــر منتهــی بــه محــدودۀ اجرای 

طــرح نیــز محتمــل خواهــد بــود. 
از دیگــر مســائلی کــه ممکــن اســت در موفقیــت یــا عــدم موفقیــت پــروژه مــورد 
بررســی اثرگــذار باشــد، بحــث آســیب های اجتماعــی و احســاس امنیــت در محــدودۀ 
اجــرای طــرح اســت. در محــدودۀ مــورد بررســی در مطالعۀ حاضــر، وجــود پدیده هایی 
ماننــد دســتفروش ها، متکدیــان، خریــد و فروش اجنــاس ســرقتی، گرمخانۀ مخصوص 
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بانــوان و همبودگــی ناهمســازِ ایــن پدیده هــا بــا عناصــر فرهنگــی و مذهبی محــدوده، 
ــت  ــاره وضعی ــبهاتی را درب ــاً ش ــن)ع(، قطع ــزاده حس ــدس امام ــتان مق ــژه آس به وی
ــن  ــه ذه ــاده راه ب ــت در صــورت احــداث پی ــی و احســاس امنی آســیب های اجتماع
متبــادر می ســازد کــه می بایســت مــورد توجــه قــرار گیــرد. همچنیــن بــا توجــه بــه 
عــدم برخــورداری محــدودۀ بلــوار امامــزاده حســن از حیــات شــبانه، بحــث احســاس 
امنیــت هنــگام شــب نیــز یکــی از نــکات دیگــری اســت کــه می بایســت در ارزیابــی 

تأثیــرات پــروژۀ پیاده راه ســازی مدنظــر قــرار گیــرد. 
ــه  ــه ب ــورد مطالع ــدودۀ م ــه مح ــل توج ــش قاب ــاص بخ ــر، اختص ــوی دیگ از س
ــه عنــوان حــوزۀ دیگــر  ــه بافــت اقتصــادی را ب ــزوم توجــه ب فعالیت هــای تجــاری، ل
ــع در  ــرات در قیمــت زمیــن و امــالک واق ــرات مطــرح می ســازد. تغیی ــی تأثی ارزیاب
محــدودۀ مــورد مطالعــه، تغییــر در ترکیــب کســب وکارها و معیشــت افــراد فعــال در 
حــوزۀ تجــاری ایــن محــدوده، تغییــر در اجاره بهــای واحدهای تجــاری محــدوده، ورود 
کســب وکارهای جــاذب پیــاده و مســائلی از ایــن دســت بــا اجــرای طــرح یادشــده، 

ــه بررســی های جامــع و دقیــق دارد.  ــاز ب دور از ذهــن نیســت و نی
قابــل ذکــر اســت کــه پیــاده راهِ بلــوار امامــزاده حســن، یکــی از اولیــن اقدامــات برای 
احیــای فضاهــای عمومــی و تحقــق مفهــوم شــهر انســانی در شــهر کــرج محســوب 
ــای  ــد مبن ــر می توان ــا در دورۀ اخی ــی از نخســتین تجربه ه ــوان یک ــه عن ــود و ب می ش
اقدامــات بعــدی در ایــن شــهر قــرار گیــرد. بنابرایــن مطالعــۀ ارزیابــی حاضــر عــالوه بــر 
ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگِی پــروژه احداث پیــاده راه در محدودۀ بلــوار امامزاده 
حســن)ع(، هــدف دیگــری را در راســتای کمــک بــه ارتقــای برنامه هــای مشــابه آتــی در 
شــهر کــرج نیــز دنبــال می کنــد و امیــد مــی رود کــه نتایــج ایــن پژوهــش بتوانــد در 
گام هــای بعــدِی برنامــۀ احیــای فضاهــای عمومــی شــهری در کــرج مؤثــر واقــع شــود. 

پرسش های پژوهش
ســؤال اصلــی و کلــی پژوهــش ایــن اســت کــه: »احــداث پیــاده راه در محــدودۀ حــد 
ــی در  ــه تأثیرات ــدس، چ ــدان ق ــا می ــن)ع( ت ــزاده حس ــدس امام ــتاِن مق ــِل آس فاص
حوزه هــای ترافیکــی، محیط زیســتی، اجتماعــی و اقتصــادی برجــای خواهــد 
ــری  ــؤال های جزئی ت ــه س ــخ ب ــرو پاس ــده در گ ــؤال یادش ــه س ــخ ب گذاشــت؟«. پاس

است که در زیر به آنها اشاره شده است. 
ــر مجــاور آن  ــراِت ترافیکــی در خــود محــدوده و معاب ــاده راه، چــه تأثی - احــداث پی

ــد گذاشــت؟ برجــای خواه
- پــروژه یادشــده، چــه تأثیراتــی بــر بافــت اجتماعــی محــدودۀ مــورد مطالعــه خواهــد 

داشــت و کــدام گروه هــا بیشــتر در معــرض ایــن تأثیــرات خواهنــد بــود؟
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ث پیاده راه در بلوار امامزاده حسن شهر کرج
ت اجتماعی و فرهنگی احدا

ارزیابی تأثیرا

ــدودۀ  ــت محیطی در مح ــرات زیس ــز تأثی ــر، حائ ــورد نظ ــاده راهِ م ــداِث پی ــا اح - آی
اجــرای پــروژه و پیرامــون آن خواهــد بــود؟ ایــن تأثیــرات بــه چــه نحــو خواهــد بــود؟ 
- تأثیــرات پــروژه بــر بافــت اقتصــادی محــدودۀ مــورد مطالعــه بــه چــه صــورت خواهد 
بــود؟ و بــا توجــه بــه برآینــد کلــی تأثیــرات مثبــت و منفــی پــروژه، آیــا اجــرای آن بــه 

لحــاظ اقتصــادی قابــل توجیه اســت؟ 
ــا گروه هــا هســتند و میــزان و  ــراد ی ــاده راه، کــدام اف ــروژه احــداث پی - ذی نفعــان پ
ــا تأثیرپذیــری هــر کــدام از آنهــا از پــروژه یادشــده چگونــه  کیفیــت تأثیرگــذاری ی
اســت؟ شــیوه های مناســب اقنــاِع ذی نفعــان و پیشــگیری از شــکل گیری جمعیــت 

معتــرض کدامنــد؟
- گزینه هــای بدیــِل پــروژه کدامنــد و بــا اســتناد بــه برآینــد تأثیــرات در حوزه هــای 
ــه  ــن گزین ــه بهتری ــدام گزین ــادی، ک ــتی و اقتص ــی، محیط زیس ــی، اجتماع ترافیک

ــود؟  ــوب می ش محس

چارچوب نظری و مفهومی
چارچــوب نظــری پژوهــش حاضــر بــر مفهــوم فضــای عمومی متکی اســت. بــه عبارت 
بهتــر در ایــن پژوهــش، پیــاده راه بــه عنــوان یکــی از انــواِع فضاهــای عمومــی در نظــر 
گرفتــه شــده و »پیــاده راه بــه مثابــۀ فضــای عمومــی«، مفهــوم کلیــدی مــا در تدویــن 
مــدل نظــری و مفهومــی پژوهــش اســت. بــه عبــارت بهتــر، بحــث نظــری مــا بــر ایــن 
ایــدۀ اصلــی اســتوار اســت کــه پیــاده راه، یکــی از گونه هــای مهــِم فضــای عمومــی 
شــهری اســت و بنابرایــن بــرای اینکــه بتوانــد چنیــن کارکــردی ایفا نماید، می بایســت 

استانداردها و شاخص های فضای عمومی را دارا باشد. 
ــهروندان  ــه ش ــه هم ــت ک ــی اس ــهری، مکان های ــی ش ــای عموم ــور از فض منظ
بــه  صــورت آزاد و بــدون نیــاز بــه کنتــرل بــه آن دسترســی دارنــد و معمــوالً شــامل 
ــد.  ــکل می ده ــاع را ش ــی اجتم ــات جمع ــه حی ــود ک ــی می ش ــای متنوع فعالیت ه
چنیــن فضاهــای عمومــی ای، انــواع بناهــای یادبــود و نمادیــن - میــدان- تــا پارک های 
عمومــی و فضاهــای ســبز را در برمی گیــرد. ایــن تعریــف از فضــای عمومــی بــر اســاس 
پنداره هــای شــهروندی و بیــان مطالبــات در شــهر شــکل  گرفتــه اســت )ر.ک: مدنی پــور، 
1387؛ پاکــزاد، 1385(. فضــای عمومــی، فضایــی برای همزیســتی با صلــح و برخوردهای 
غیــر شــخصی اســت. شــخصیت فضــای عمومــی، زندگــی عمومــی مــا،  فرهنگ شــهر 
ــه نقــل از  و زندگــی روزمــره مــا را نشــان می دهــد و تنظیــم می کنــد )والســر، 1986 ب
پاکــزاد، 1385(. فضاهــای عمومــی و نیمه عمومــی در شــهر، زمینــۀ مشــارکت مــردم را 
فراهــم کــرده، آنهــا را بــا هــم مرتبــط می کنــد. مامفــورد بــه همبســتگی اجتماعــی و 
ارتباطــات متقابــل چهــره بــه چهــره، تحــرک فکــر و اندیشــه و اهمیــت زیباشــناختی 
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فضاهــای شــهری تأکیــد دارد و معتقــد اســت کــه ایجــاد فضاهــای عمومــی، قریــِن 
بازســازی تمــدن اســت و بایــد امــکان هم زیســتی و مشــارکت را بــرای زندگــی جمعی 

پدیــد آورد )پاکــزاد، 1385(.
در ایــن مطالعــه پــس از بررســِی مباحــث نظــری )تیبالــدز، 1393؛ جیکوبــز، 1392؛ 
کاشــانی جو، 1393؛ گل، 1387؛ معینــی، 1385( و نیــز تجربه هــای موفــق پیاده راه ســازی در 
ایــران و جهــان )یوســف پور، 1383؛ کاویــان، 1387؛ فــالح منشــادی و دیگــران، 1391؛ رنجبــر و 
رییــس اســماعیلی، 1389؛ دســتجردي، 1384؛ خمسه عشــری، 1395؛ حقــی و دیگــران، 1394(، 
ویژگی هــا و نقــاط قــوت و ضعــف آنهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــا اســتناد بــه 
نتایــج ایــن بررســی، مدلــی بــرای تعیین شــاخص های پیــاده راه بــه عنوان یــک فضای 
عمومــی شــهری بــه دســت آمــده اســت کــه مطابــق بــا آن، یــک پیــاده راه زمانــی 
می توانــد موفــق ارزیابــی شــود کــه عــالوه بــر فضــای جمعــی شــهری ســرزنده بتواند: 
ترکیــب کارآمــدی در سیســتم حمل ونقــل ایجــاد کند )کارآمــدی حمل ونقــل(؛ باعث 
ایجــاد رونــق اقتصــادی در منطقــه شــود )رونــق اقتصــادی(؛ باعــث ارتقــای کالبــدی و 
فعالیتــی نواحــی اطــراف به ویــژه بازآفرینی آنها شــود )کارآمــدی کالبــدی - فعالیتی(؛ 
از تأسیســات و تجهیــزات الزم بــرای کارآمــدی هرچه بهتــر برخوردار باشــد )کارآمدی 
تأسیســات و تجهیــزات(؛ بتوانــد بــا رویکــردی مشــارکتی، همه جانبــه و بلندمــدت، 

کیفیــت فضــا را حفــظ کنــد و ارتقــا دهــد )مدیریــت مشــارکتی(. 

شکل 2- الگوی نظری پژوهش

هــر یــک از ایــن ابعــاد دارای مجموعــه ویژگی هایــی هســتند کــه ضمــن تشــریح 
ــک  ــی ی ــکان ارزیاب ــازی، ام ــۀ پیاده راه س ــاخص های پنج گان ــف ش ــای مختل جنبه ه
ــای  ــن نشــانگرها در انته ــِل ای ــد. فهرســت کام ــه دســت می دهن ــز ب ــاده راه را نی پی
بحث هــای نظــری کــه در بخــش دامنه یابــی ارائــه شــده، بــه تفصیــل مــورد بحــث 

قــرار گرفتــه اســت.
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ارزیابی تأثیرا

روش  پژوهش 
روش پژوهــش بــر اســاس ماهیــت موضــوع مــورد بررســی تعییــن می شــود و ماهیــت 
موضــوع نیــز بــر اســاس آنچــه باید ســنجیده شــود مشــخص می شــود. بنابرایــن روش 
پژوهــش حاضــر بــا در نظــر گرفتــن دو مقولــه، شــامل شــاخص های مــورد ســنجش 
و ترکیــب جامعــۀ هــدف، انتخــاب شــده اســت. بــر ایــن اســاس در ایــن پژوهــش از 
روش هــای مختلــف کمــی و کیفــی اســتفاده شــده و اطالعــات میدانــی الزم بــرای 
ارزیابــی پــروژه از چنــد منبــع اصلــی شــامل مشــاهدات میدانی گــروه اتــاف، داده های 

پیمایشی، مصاحبه ها و آرای کارشناسی گردآوری شده است.
بــه عبــارت بهتــر، در ایــن پژوهــش متناســب بــا جنــس متغیرهایــی کــه بایــد 
ــرای  ــه ب ــم ک ــروکار داری ــی س ــای مختلف ــا گروه ه ــد، ب ــرار گیرن ــنجش ق ــورد س م
ــزار متناســب بهــره گرفته ایــم. بــرای ایــن  گــردآوری اطالعــات از ایــن گروه هــا از اب
منظــور، متغّیرهــای مــورد بررســی یا بــه عبارتــی تأثیرات احتمالــی پروژه را برحســب 
شــیوه ای کــه بــرای گــردآوری اطالعــات آن بــه کار گرفتــه می شــود، بــه ســه دســته 

ــم: ــیم کرده ای تقس
دســته اول، متغیرهایــی را شــامل می شــود کــه گــردآوری اطالعــات مرتبــط بــه 
آنهــا از طریــق تکمیــل پرسشــنامه در بیــن برخــی گروه هــای ذی نفــع امکان پذیــر 
اســت. دســته دوم، متغیرهایــی هســتند کــه ســنجش آنهــا مســتلزم انجــام مصاحبــه 

شکل 3- مدل مفهومِی پیاده راه به مثابۀ فضای عمومی شهری
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بــا برخــی از ذینفعــان اســت. باالخــره دســته ســوم، شــامل متغیرهایــی اســت کــه در 
بررســی آنهــا الزم اســت از نــگاه تخصصــِی کارشناســان مربوطــه اســتفاده شــود. البته 
الزم بــه ذکــر اســت کــه نتایــج مشــاهدات میدانــی گــروه اتــاف به عنــوان وجــه مکمل 

در بررســی تمــام متغیرهــا بــه کار گرفتــه شــده اســت. 
دســته بندی یادشــده دربــاره گروه هــای ذی نفــع یــا بــه عبارتــی اطالع رســان ها نیــز 
قابــل انجــام اســت. بــه عبــارت بهتــر، گروه هایــی کــه در پژوهــش حاضــر از دیدگاه هــای 
آنهــا بــرای بــرآورد پیامدهــای احــداث پیــاده راه بهــره گرفتــه شــده اســت نیز برحســب 

ابــزار گــردآوری اطالعــات از آنهــا، بــه ســه دســته کلــی تقســیم می شــوند. 
گــروه اول، آن دســته از ذی نفعــان هســتند کــه حجــم جمعیــت باالیــی دارنــد 
و گــردآوری اطالعــات از آنهــا مســتلزم اجــرای پرسشــنامه در قالــب یــک مطالعــه 
پیمایشــی بــوده اســت. گــروه دوم، بخــش دیگــری از گروه هــای ذی نفــع بودنــد کــه 
هرچنــد حجــم جمعیــت باالیــی ندارنــد ، بــا توجــه بــه اینکــه در معــرض آثــار پــروژه 
قــرار دارنــد، بررســی نظرهــای آنهــا هــم از منظــر گــردآوری اطالعــاِت میدانــی الزم 
بــرای انجــام پژوهــش و هــم از منظــِر جلــب مشــارکت آنهــا و تســهیِل اجــرای پــروژه، 
بســیار حائــز اهمیــت بــود. گــردآوری اطالعــات از ایــن گــروه از ذی نفعــان بــا اســتفاده 
از فــن مصاحبــه انجــام شــد. در نهایــت گــروه ســوم بــه آن دســته از اطالع رســان ها 
مربــوط اســت کــه بــه دلیــل برخــورداری از تخصــص، دانــش و یــا تجربــه فعالیتــی در 
ــد در  ــوند و قادرن ــوزه محســوب می ش ــناس آن ح ــورد بررســی، کارش ــای م حوزه ه

این بــاره نظرهــای تخصصــی و کارشناســی ارائــه دهنــد. 
حــال اگــر فهرســت متغیرهــا )تأثیــرات احتمالــی( و نیــز فهرســت اطالع رســان ها 
)ذی نفعــاِن پــروژه( را بــه ترتیبــی کــه در بــاال اشــاره شــد، دســته بندی کــرده، همــه 
در قالــب یــک جــدول منظــم ارائــه شــود، مشــخص می شــود کــه در پژوهــش حاضــر، 
کــدام پیامدهــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفته انــد، گروه هــای هــدف ایــن پیامدهــا کــدام 
بوده انــد و از چــه ابــزاری بــرای گــردآوری اطالعــاِت ایــن گروه ها اســتفاده شــده اســت. 
ــری از  ــش دیگ ــود، بخ ــاهده می ش ــز مش ــکل 4 نی ــه در ش ــور ک ــا همان ط ام
اطالعــات مــورد نیــاز بــرای پیشــبرد مطالعــه حاضــر بــه واســطۀ مطالعــه اســناد و 
منابــع موجــود در ایــن حــوزه بــه دســت خواهــد آمــد. اســناد و منابــع زیــادی ماننــد 
پژوهش هــای مشــابه، گــزارش طــرح تفصیلــی شــهر کــرج، طــرح جامــع کــرج، ســند 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــم انداز و... می توان چش
همان طــور کــه در شــکل 4 نشــان داده شــده اســت، گــردآوری داده هــای پایــه از 
منابــع یادشــده و بــا بهره گیــری از فنــون مشــاهده، مصاحبــه، پرسشــنامه و بررســی 
ــروژه  ــاره پ اســناد انجــام شــده و مجموعــه کاملــی از داده هــای کمــی و کیفــی درب
گــردآوری شــده اســت. مصاحبه هــا بــه صــورت ســاختمند بــوده و حــدود پنجــاه الــی 
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جدول 1- ابزار گردآوری اطالعات به تفکیِک متغیرهای مورد بررسی و اطالع رسان ها
- اخالل در نظم ترافیکی بخشی از شهروندان

- لزوم جابه جایی ایستگاه های تاکسی و سردرگمی شهروندان
- رونق  گرفتن تاالر و رستوران شاه عباسی

- شکل گیری احساس تبعیض و نابرابری بین گروه های ذی نفع
- انتقال بخشی از آسیب های محدوده به کوچه ها و بن بست ها و...

- کاهش کیفیِت زندگی ساکنان حوزۀ مداخله بر اثر شلوغی
- افزایش تعداد زائران امامزاده حسن)ع(

- افزایش میزان  پیاده روی های شهروندان
- ارتقای نقش پاتوقی، قرارگاهی و تعامالتی محدوده
- شکل گیری مقاومت ها و اعتراضاِت بخشی از کسبه

- نارضایتی های ناشی از طوالنی شدن مرحلۀ اجرای پروژه
- دشوارِی جلب مشارکت کسبه در اقدامات به سازی

- مخالفت های مربوط به حذف نماد میانی میدان توحید
- احتمال تغییر نگرش شهروندان نسبت به سازمان شهرداری

متغیرهای مورد 
بررسی

پیمایش

- کسبه )خرده فروش( محدوده  
- کسبه )عمده فروش( محدوده

- رانندگان  عبوری
- ساکنان  محدوده

اطالع رسان ها

- افزایش تقاضای پارک خودرو در پارکینگ های محدوده
- احتمال افزایش هزینۀ پارک خودرو در پارکینگ های محدوده

- احتمال افزایش طول و زمان سفر شهروندان
- افزایش درآمد بخشی از کسب وکارهای فعال در محدوده
- کاهش درآمد بخشی از کسب وکارهای فعال در محدوده
- احتمال تغییر در ترکیب کسب وکارهای واقع در محدوده

- ورود خرده فروشی ها و اغذیه فروشی ها به محدوده
- جابه جایی و انتقال عمده فروشی ها به خارج از محدوده

- محدود شدن فعالیت باربرها و وانتی های فعال در محدوده
- افزایش هزینۀ جابه جایی بار برای کسبۀ واقع در محدوده

- افزایش درآمد مراکز درمانی واقع در محدوده
- مسائل ناشی از همبودگی گرمخانه، امامزاده و پیاده راه

- کاهش ایمنِی ناشی از بارگیری و تخلیه بار در ساعات شلوغ روز
- احتمال شکل گیری بازار دست فروشی در محدوده

- عدم امکان استفادۀ معلولین از پیاده راه
- احیای حیاِت شبانۀ محدودۀ اجرای طرح

- آسیب های محیط زیستی ناشی از کسب وکارهای جدید
- بهبود وضعیِت فضای سبِز محدوده اجرای طرح

- بهبود منظر شهری محدودۀ اجرای پروژه
- شکل گیری مقاومت ها و اعتراضات رانندگان تاکسی

- مخالفت و مقاومت  در برابر تملک امالک واقع در محدوده

متغیرهای
مورد بررسی مصاحبه
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شــصت نفــر از مســئوالن، کارشناســان و گروه هــای اجتماعــِی محــدودۀ اجــرای طــرح 
بــه عنــواِن مطلعــان محلــی را شــامل می گــردد. 

جامعــه آمــاری پیمایــش شــامل کســبه و ســاکنان حــوزه مداخلــۀ پــروژه بــوده 
اســت. انتخــاب ایــن جامعــۀ آمــاری به اقتضــای شــرایِط تحقیق صــورت گرفته اســت. 
گــردآوری اطالعــات الزم در پژوهــش حاضــر از افــرادی مقــدور اســت کــه آشــنایی 

- صاحبان واحدهای پاساژ تجاری
- متولیان کاروانسرای شاه عباسی
- صاحبان پارکینگ های عمومی

- رانندگان تاکسی محدوده
- دست فروش ها

- متولی داروخانۀ شبانه روزی ذکریا
- هیئت امنای امامزاده حسن)ع(

- هیئت امنای مسجد امام سجاد)ع(
- مسئوالن دارالشفای امامزاده حسن)ع(

- مسئوالن گرمخانه
- مسئوالن بنیاد 15 خرداد
- سازمان تاکسی رانی کرج

اطالع رسان ها مصاحبه

- افزایش بار ترافیکی محدودۀ اجرای پروژه
- افزایش تداخل سواره و پیاده و کاهش ایمنی پیاده

- افزایش تقاضای پارک حاشیه ای در معابر مجاور
- احتمال انتقال بار ترافیکی محدوده به معابر جایگزین

- کشش پایین معابر اطراف در جذب ترافیک حاصل از طرح
- پاسخگو نبودن تقاطع و پس زدن ترافیک به حوزۀ بالفصل

- محدود شدن امکان سرویس دهِی خودرو های امدادی
- احتمال افزایش قیمت امالک واقع در مجاورِت پیاده راه
- افزایش اجاره بهای واحدهای تجارِی واقع در محدوده
- افزایش ارزش واحدهای تجارِی پاساژِ جدیداالحداث

- افزایش نرخ آسیب های اجتماعی و احساس ناامنی در محدوده
- اغتشاش بصری ناشی از ناهمخوانی جداره با پیاده راه

متغیرهای
مورد بررسی

نگاه کارشناسی

- اساتید دانشگاه و پژوهشگران
- پلیس راهور کرج
- کالنتری 12 کرج

- آژانس های مسکِن واقع در محدوده
- سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرج

- معاونت امور اجتماعی شهرداری کرج
- معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرج

- معاونت فنی عمرانی شهرداری کرج
- معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج

- معاونت خدمات شهری شهرداری کرج

اطالع رسان ها
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کامــل بــه محــدودۀ اجــرای طــرح و نظــم اجتماعــی و ترافیکــِی حاکــم بــر آن داشــته 
باشــند و ایــن شــناخت تنهــا در ســاکنان و کســبۀ ایــن محــدوده وجــود دارد. بنابرایــن 
ایــن افــراد بــه عنــوان جامعــۀ آمــاری پژوهــش در نظــر گرفتــه شــده و بــا توجــه بــه 
تعــداد نه چنــدان زیــاد ایــن جمعیــت، در انتخــاب نمونــه بــه صــورت تمامشــماری 

عمــل شــده و در نهایــت 198 مــورد پرسشــنامه تکمیــل شــده اســت. 
روش هــای تجزیــه و تحلیــل داده هــا نیــز برحســب نــوع اطالعــات به دســت آمده، 
تحلیــل آمــاری بــه وســیله نرمافــزار SPSS، تحلیل محتــوای کیفی بــرای مصاحبه های 
انجــام گرفتــه و تحلیــل ســناریو جهــت تدوین کاربســت پژوهــش بر مبنــای یافته های 

ــوده اســت. به دســت آمده ب

شکل 4- مختصات روشی پژوهش

یافته های پژوهش 
در ایــن قســمت از مقالــه بــا اســتناد بــه داده هــا و اطالعــات گردآوری شــده بــه ارزیابــی 
تأثیــرات پــروژۀ احــداث پیــاده راه در محــدودۀ بلــوار امامــزاده حســن)ع( کــرج پرداختــه 
شــده اســت. بــه عبــارت بهتــر، ســعی شــده تــا به این پرســش اساســی پاســخ داده شــود 
کــه پــروژۀ احــداث پیــاده راه و اقداماتــی کــه قــرار اســت در راســتای ایــن امــر از طــرف 
شــهرداری کــرج بــه مرحلــه اجــرا درآیــد، در حوزه هــای مختلــف زندگــی اجتماعــی، 
چــه تأثیراتــی را بــر افــراد و گروه هــای مرتبــط بــا ایــن پــروژه بر جــای خواهد گذاشــت؟ 
بــرای ایــن منظــور در ایــن قســمت بــا تکیه بــر چهار منبــع اطالعاتــی شــامل یافته های 
پیمایشــی، تحلیــل محتــوای مصاحبه هــای انجــام گرفته بــا گروه های مختلــف ذی نفع، 
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ــا ذی نفعــان ســازمانی و نیــز یافته هــای حاصــل از مطالعــۀ  نتایــج جلســۀ گروهــی ب
تطبیقی، به پیش بینی تأثیرات اقدام یادشده پرداخته شد. 

قابــل ذکــر اســت کــه در اینجــا ارزیابــی تأثیــرات پــروژه احــداث پیــاده راه در قالب 
ســناریوهای مختلــف انجــام شــده اســت. بررســی های مقدماتــی گــروه اتــاف حاکــی 
از آن اســت کــه ســه گزینــۀ احتمالــی دربــاره ایــن پــروژه قابــل طــرح اســت کــه در 

ادامــه بــه آن اشــاره شــده اســت. 
ـ ســناریوی تــداوم وضــع موجــود: در ایــن ســناریو بــر ســیر طبیعــِی تحــوالت 
محــدودۀ مــورد بررســی تأکیــد می شــود و هرگونــه مداخلــه و دســتکاری در رونــد 
ــم  ــرض، بره ــای معت ــکل گیری جمعیت ه ــکان ش ــون ام ــی همچ ــه دالیل ــی ب فعل
خــوردن نظــم موجــود، ســلب آرامش اجتماعــات محلــی، هزینه های هنگفــت هرگونه 
تغییــر تأثیرگــذار در محــدوده و... نفــی می شــود. بــه عبــارت بهتــر ایــن ســناریو، وزن 
ــر  ــه ب ــا تکی ــد و ب ــرآورد می کن ــار مثبــت آن ب ــِی طــرح را ســنگین تر از آث ــار منف آث
یــک »رویکــرد انفعالــی مبتنــی بــر حفــظ وضــع موجــود«، گزینــه No Act یــا همــان 

تداوم وضعیت فعلی در محدوده را مطلوب ترین گزینه برای آن می داند. 
ـ ســناریوی تعدیــل وضــع موجــود: ایــن ســناریو بــر »رویکــرد حداقلــِی مبتنــی بــر 
احیــای فضــای پیاده راهــی« متمرکــز اســت کــه مطابــق بــا آن بــا توجــه بــه قرارگیری 
اماکــن تاریخــی و فرهنگــی در محــدودۀ مــورد بررســی، مداخلــه ای در حــد احــداِث 
پیــاده راه را در جهــت نیــل بــه اهــداِف پیاده مــداری و انســان محوری مکفــی قلمــداد 
ــر،  ــورد نظ ــه محــدودۀ م ــود ک ــه اســتدالل می ش ــناریو اینگون ــن س ــد. در ای می کن
جاذبه هــای کافــی بــرای جــذب و حضــور شــهروندان دارد و مســئله تنهــا بــه فقــدان 
ــا احــداث  بســتر کالبــدی مناســب بــرای ایــن حضــور مربــوط اســت کــه آن نیــز ب
ــرایط  ــا ش ــود ب ــزاری موج ــات نرم اف ــب امکان ــا ترکی ــود و ب ــم می ش ــاده راه فراه پی
ســخت افزارِی ایجادشــده، بســتر حضــور شــهروندان در یــک فضــای عمومــی و تقویت 

پیاده مداری و... محقق خواهد شد. 
ـ ســناریوی تغییــر وضعیــت موجــود: ایــن ســناریو بــر یــک »رویکــرد حداکثــری 
مبتنــی بــر ایجــاد فضــای پیاده راهــی« بــر تغییــر وضعیــت موجــود از طریــق اجــرای 
یــک طــرح اصلــی )احــداث پیــاده راه( و تعــدادی طــرح فرعــی )طــرح احــداث زیرگذر 
ــازی  ــرح اصــالح و یکدست س ــزاده حســن)ع(، ط ــل امام ــرح احــداث تون ــد، ط توحی
جــداره، طــرح احــداث پارکینــگ عمومــی، طــرح تجهیــز و معنادارســازی فضــا و...( 
تأکیــد دارد. امــا طبــق اعــالم نظــِر مســئوالن و کارشناســان معاونــت حمل ونقــل و 
ترافیــک شــهرداری کــرج، بســتر قانونــی و عملیاتِی الزم بــرای اجرای اقــدام حداکثری 
ــه آرای یادشــده، بررســی ایــن  ــا اســتناد ب ــدارد. از ایــن رو ب در ایــن شــبکه وجــود ن
ســناریو از پژوهــش کنــار گذاشــته شــده و ارزیابــی حاضــر مشــخصاً بــه بررســی دو 

سناریوی انفعالی و حداقلی پرداخته است.
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ارزیابی پیامدها با فرض تحقق سناریوی اول )اتخاذ رویکرد انفعالی( 
همان طــور که اشــاره شــد، یکــی از گزینه هــای احتمالــی درباره پــروژۀ پیاده راه ســازی 
در محــدودۀ بلــوار امامــزاده حســن کــرج، گزینــۀ No Act یــا همــان تــداوم وضعیــت 
فعلــی در محــدودۀ یادشــده اســت. بــرای ارزیابــی تأثیرات ناشــی از تحقق این ســناریو 
بــه بررســِی وضعیــت فعلــِی ایــن محــدوده پرداختــه شــد. بــه عبــارت دیگــر، ایــن 
بخــش از نتایــج در عیــن حــال کــه بــه ارزیابــی پیامدهــاِی ســناریوی اول اختصــاص 
دارد، بــه نوعــی توصیــف اجتمــاِع پیرامــون پــروژه نیــز محســوب می شــود. بنابرایــن 
ــه  ــاره ویژگی هــاِی ایــن محــدوده ب تمــام مقوله هایــی کــه در توصیــف اجتمــاع درب

دست آمده است، در واقع پیامدهای تحقق سناریوی اول ما را تشکیل می دهد. 
ــناریوی اول  ــق س ــای تحق ــی، پیامده ــن بررس ــت آمده از ای ــج به دس ــق نتای طب
را می تــوان در قالــب ســه مقولــۀ کلــی، شــامِل »پیامدهــای ترافیکــی«، »پیامدهــای 

ــود. ــای اجتماعــی« دســته بندی نم ــادی« و »پیامده نه

الف( تأثیرات بر بافت ترافیکی محدوده
در بررســی وضعیــت ترافیکــی محــدودۀ مــورد مطالعــه بــه فهرســتی از ویژگی هــای 
ــه ای )وجــود  ترافیکــی ایــن محــدوده دســت یافتــه شــد کــه عبارتنــد از نقــش پایان
ایســتگاه های متعــدد تاکســی( محــدودۀ اجــرای طــرح، نقــش ترافیکــی و گذرگاهــِی 
ــارک  ــدي حرکــت، مســئله پ ــار ترافیکــی ســنگین و کن ــزاده حســن)ع(، ب ــوار امام بل
حاشــیه ای و کمبــود جــاي پــارک، نظــم ترافیکــی خــاص محــدوده )یک طرفــه بــودن 
بلوارهــای قــدس، شــریفی و امامــزاده حســن)ع( و محدودیــت ورود بــه میــدان توحیــد از 
الیــن غربــی بلــوار قــدس، اســتفاده نکــردن مفیــد از فضــای معابــر، وجــود بریدگــی غیر 
اصولــی در بلــوار قــدس(، نقــش پارکینگــی پررنــگ بلــوار شــریفی، وجــود دو پارکینــگ 
عمومــی در محــدودۀ اجــرای طــرح، تمایــل نداشــتن اهالــی محــدوده بــه اســتفاده از 

پارکینگ عمومی و غلبۀ عمده فروشی ها و نیاز به بارگیری و تخلیه بار. 
امــا دربــاره پیامدهــای ترافیکــِی تــداوم ایــن وضعیــت )تحقــق ســناریوی اول(، 
ــن  ــدازد، در صــدر ای ــه مخاطــره می ان ــی کــه عنصــر ایمنــی در محــدوده را ب عوامل
ــی  ــای حرکت ــروز تداخل ه ــه ب ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــرار دارد ک ــته بندی ق دس
خطرســاز، بــروز رفتارهــای پرخطــر ترافیکــی، افزایــش تصادفــات رانندگــی و فقــدان 
ایمنــی تــردد بــرای معلــوالن و نابینایــان اشــاره نمود. ترافیــک ســنگین و افزایش طول 
ســفر راننــدگان و تبعــات ناشــی از آن شــامِل افزایــِش مصــرف ســوخت، آلودگــی هــوا، 
اســتهالک اتومبیل هــا و بــه طــور کلــی اتــالف هزینه هــا از جملــه ســایر پیامدهایــی 
اســت کــه در صــورت تــداوم وضــع موجــود در محــدودۀ مــورد بررســی قابــل انتظــار 

خواهــد بــود. 
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ب( تأثیرات بر بافت نهادی محدوده
امــا یکــی دیگــر از حوزه هــای تأثیــر در ســناریوی اول، بافــت نهــادِی محــدودۀ مــورد 
بررســی اســت. در ایــن حــوزه شــاهد نهادینــه شــدن برخــی الگوهــای رفتــاری در 
ــداوم  ــوده کــه پیش بینــی می شــود در صــورت تحقــق ســناریوی اول، ت محــدوده ب
ــه  ــوان ب ــا می ت ــن مقوله ه ــۀ ای ــود. از جمل ــاد ش ــدودۀ ایج ــا در مح ــن پیامده ای
ــه  ــرد ک ــاره ک ــدوده اش ــن مح ــی در ای ــوب ترافیک ــای نامطل ــکل گیری عادت ه ش
همان طــور کــه در فصــل توصیــف اجتمــاع بــه تفصیــل بــه آن اشــاره شــد، ناشــی از 
نظــم ترافیکــِی نامتعارفــی اســت کــه بــر محــدودۀ یادشــده حاکــم اســت. الگوهــای 
ــه ســایر  ــارِی ناشــی از حضــور گســتردۀ تاکســی داران در محــدوده نیــز از جمل رفت
ــه  ــوان ب ــۀ آن می ت ــه از جمل ــت ک ــناریوی اول اس ــق س ــادِی تحق ــای نه پیامده
ــا ســایر  ــزاع تاکســی داران ب ــی، ن مزاحمت هــای تاکســی داران و ســلب آســایش اهال
ــورد  ــدگان تاکســی در محــدودۀ م ــارف رانن گروه هــای محــدوده و رفتارهــای نامتع
بررســی اشــاره کــرد کــه انتظــار مــی رود نارضایتــی ســاکنان و کســبۀ محــدوده را بــه 

عنوان پیامد انباشتی به دنبال داشته باشد. 
امــا مقولــۀ دیگــری کــه پیامدهــای مهمــی را در همین حوزه در پی داشــته اســت، 
بحــث قــرار گرفتــن محــدوده در طــرح فضــای ســبز و نیــز در طــرح پیــاده راهِ مرکــز 
تاریخــی شــهر کــرج مطابــق بــا طــرح تفصیلــی ایــن شــهر اســت. از جملــۀ پیامدهای 
تــداوم وضعیــت موجــوِد ایــن محــدوده، ممکــن نبــودن نوســازی و بازســازی امــالک 
واقــع در طــرح و مشــکالت مربــوط بــه خریــد و فــروش ایــن امــالک اســت کــه باعــث 
بالتکلیفــِی و نارضایتــی و اعتــراض صاحبــان امــالک واقــع در ایــن محــدوده خواهــد 
شــد. البتــه الزم اســت اضافــه شــود کــه بــا توجــه بــه انتشــار اخبــار احــداث پیــاده راه 
در محــدودۀ بلــوار امامــزاده حســن)ع( و قــرار گرفتــن ســاکنان و کســبۀ ایــن محــدوده 
در معــرض ایــن اخبــار بایــد اذعــان نمــود کــه یکــی دیگــر از پیامدهــای اجــرا نشــدن 
ایــن طــرح )ســناریوی اول(، افزایــش بی اعتمــادی بــه ســازمان شــهرداری و کاهــش 
ســرمایه های اجتماعــی ایــن ســازمان در بیــن اهالــی محــدوده و در ســطحی باالتــر 

در بیــن شــهروندان کرجــی خواهــد بــود. 

ج( تأثیرات بر بافت اجتماعی محدوده
ــه در  ــی اســت ک ــناریوی اول، تأثیرات ــر در س ــِی تأثی ــای اصل ــر از حوزه ه ــی دیگ یک
صــورت تحقــق گزینــۀ No Act در بافــت اجتماعــی محــدودۀ مــورد بررســی انتظــار 
مــی رود. در توصیــِف اولیــۀ بافــت اجتماعــی محــدوده، مقوله هایــی از قبیــِل اســتقرار 
گرمخانــۀ شــهرداری کــرج در محــدوده، حضــور و فعالیــت دســت فروش ها، اســتقرار 
ایســتگاه های تاکســی مناطــق پاییــن شــهر، عــدم برخــورداری محــدوده از حیــات 
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شــبانه و همبودگــی کاربری هــای ناهمســاز را بــه عنــوان عناصــری می تــوان در نظــر 
ــگاه نخســت، بیــش از ســایر عناصــر در ایــن محــدوده خودنمایــی  گرفــت کــه در ن
می کنــد. امــا حضــور همیــن مقوله هــا در محــدودۀ مــورد مطالعــه، پیامدهایــی را در 

این محدوده بر جای گذاشته و وضعیت خاصی را بر آن حاکم ساخته است.
وفــور فضاهــای بی دفــاع شــهری در ایــن محــدوده، یکــی از پیامدهــاِی اجتماعــی 
مهــِم ایــن ســناریو اســت کــه حضــور گســتردۀ معتــادان متجاهــر و کارتن خواب هــا 
و بــه طــور کلــی وفــور آســیب های اجتماعــی در ایــن محــدوده را دامــن خواهــد زد. 
ســرقت و شــکل گیری بــازار اجنــاس ســرقتی و نیــز حجــم بــاالی نــزاع و درگیــری 
ــی  ــه پیش بین ــت ک ــیب هایی اس ــایر آس ــه س ــه، از جمل ــورد مطالع ــدودۀ م در مح
می شــود در صــورت تحقــق ســناریوی اول در ایــن محــدوده قابــل ردیابــی باشــد. البته 
پیش بینــی می شــود کــه وضعیــت اجتماعــی یادشــده، برخــی پیامدهــای انباشــتی را 
نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد کــه از آن جملــه می تــوان بــه تقویــت احســاس ناامنــی، 
تشــدید احســاس ناامنــی هنــگام شــب و در نهایــت تضعیــف احســاس تعلــق اهالــی 

بــه محلــه اشــاره نمــود. 
بنابرایــن در مجمــوع بایــد عنــوان شــود کــه در صــورت تحقــق ســناریوی اول، در 
هیــچ کــدام از حوزه هــای ســه گانۀ ترافیکــی، نهــادی و اجتماعــی، وضعیــت مطلوبــی 
بــرای محــدودۀ مــورد بررســی پیش بینــی نمی شــود. به عبــارت بهتــر، محــدودۀ مورد 
نظــر در وضعیــت فعلــی بــا چالش هایــی مواجــه اســت کــه لــزوم ایجــاد تغییــر در ایــن 

محــدوده را ضــروری می نمایــد. 

ارزیابی پیامدها با فرض تحقق سناریوی دوم )اتخاذ رویکرد حداقلی(
ســناریوی دوم مبتنــی بــر رویکــردی حداقلــی اســت کــه طــی آن، دو دســته اقدامــات 
شــامل اقــدام اصلــی و اقدامــات جانبــی بــه مرحلۀ اجــرا درمی آیــد. اقدام اصلی مشــتمل 
بــر ایجــاد پیــاده راه در بخشــی از بلــوار امامــزاده حســن)ع( در حــد فاصــل آســتان مقدس 
امامــزاده تــا میــدان قــدس اســت و اقدامــات جانبــی عبــارت اســت از تغییــر در جهــات 
عملکــردی بلــوار شــریفی )دوطرفــه شــدن بلوار(، ایجــاد دوربرگــردان پروانــه ای در نقطۀ 
اتصــاِل بلــوار شــریفی بــه بلــوار امامزاده حســن)ع(، ســامان دهی میــدان توحیــد و تبدیل 
ایــن میــدان بــه یــک تقاطــع چــراغ دار و تغییــر در جهــات عملکــردی بلــوار قــدس در 

حد فاصل میدان قدس تا میدان توحید )دوطرفه شدن بلوار(. 
ایــن ســناریو کــه بیشــترین نزدیکــی را بــه طــرح پیشــنهادی معاونــت حمل ونقل 
و ترافیــک شــهرداری کــرج دارد، در مطالعــه حاضــر مــورد ارزیابــی قرار گرفته و ســعی 
شــده اســت تــا پیامدهــای تحقــق ایــن ســناریو در محــدودۀ یادشــده بررســی شــود. 
ــِف ترافیکــی، اجتماعــی  ــرای ایــن منظــور، پیامدهــای اقــدام در حوزه هــای مختل ب
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ــش،  ــای پیمای ــم از داده ه ــی اع ــف کمــی و کیف ــزار مختل ــه اب ــکا ب ــا ات ــادی، ب و نه
ــز بهره گیــری از آرای کارشناســان در معــرِض  ــی و نی مصاحبه هــا، مشــاهدات میدان
ارزیابــی قــرار گرفتــه و در نهایــت بــر اســاس نتایــج به دســت آمده، پیش بینی هایــی 
دربــاره حوزه هــای یادشــده بــه دســت آمده اســت. بــا ایــن مقدمــه در ادامه بــه ارزیابِی 

پیامدهــای تحقــق ســناریوی دوم در محــدودۀ مــورد مطالعــه پرداختــه شــده اســت.

الف( تأثیرات بر بافت ترافیکی
کارشناســان ترافیــک، نظــم ترافیکــی حاکــم بــر محــدودۀ مــورد مطالعــه را خــارج از 
قاعــده و ناکارآمــد می داننــد و آنهــا نیــز بــه ِجــّد معتقدنــد کــه ایــن وضعیت بایــد تغییر 
یابــد. همچنیــن دیدگاه های کارشناســی حاکی از آن اســت که هرگونه اقــدام مداخله ای 
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 پیامدهای تحقق سناریوی اول )اتخاذ رویکرد انفعالی( -5شکل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لپیامدهای تحقق سناریوی او  
 )اتخاذ رویکردِ انفعالیِ مبتنی بر حفظ وضع موجود(

 

 های حرکتیِ خطرسازبروز تداخل 
 

 افزایش تصادفات رانندگی
 

 افزایش حجم ترافیکِ محدوده
 

 افزایش طول سفر رانندگان
 

 افزایش مصرف سوخت
 

 بروز رفتارهای پرخطر رانندگی
 

 آلودگی هوای بیشتر
 

 اهاستهالک بیشتر اتومبیل
 

 فقدان ایمنی تردد معلولین و نابینایان
 

 های نامطلوب ترافیکیگیری عادتشکل 
 

 های محدودهداران با سایر گروهنزاع تاکسی
 

 رفتارهای نامتعارف رانندگان تاکسی
 

 نارضایتی ساکنین و کسبۀ محدوده
 

 بالتکلیفیِ صاحبان امالک واقع در طرح فضای سبز
 

 اران و سلب آسایش اهالیدهای تاکسیمزاحمت
 

عدم امکان نوسازی و بازسازی امالک واقع در طرح 
 فضای سبز

 

 مشکالت خرید و فروش امالک واقع در طرح فضای سبز
 

 نارضایتی و اعتراض صاحبان امالک واقع در طرح فضای سبز
 

 حضور گستردۀ معتادان متظاهر 
 

 گیری بازار اجناس سرقتیشکل
 

 اجتماعی هایوفور آسیب
 

 دفاع شهریوفور فضاهای بی
 

 حجم باالی نزاع و درگیری
 

 هاخوابحضور گستردۀ کارتن
 

 تقویت احساس ناامنی
 

 تشدید احساس ناامنی در شب
 

 تضعیف احساس تعلق به محله
 

   
 

 تأثیرات بر بافت ترافیکی
 

 تأثیرات بر بافت نهادی
 

 تأثیرات بر بافت اجتماعی

شکل 5- پیامدهای تحقق سناریوی اول )اتخاذ رویکرد انفعالی(
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در محــدودۀ یادشــده، اعــم از احــداث پیــاده راه، مســتلزم ایــن اســت کــه امــالک واقــع 
در ضلــع شــرقی بلــوار امامــزاده حســن )ع( کــه عمومــاً از دارایی هــای امامــزاده هســتند، 
مطابــق بــا طــرح تفصیلــی عقــب روی نمــوده، بخشــی از فضــا را بــه معبــر اختصــاص 
ــن ایجــاد پیــاده راه در محــدودۀ یادشــده مســتلزم همــکاری متولیــان  دهنــد. بنابرای

امامزاده با مجریان پروژه در بحث عقب روِی امالک خواهد بود.
مســئلۀ ترافیکــِی دیگــری کــه در دیدگاه هــای کارشناســی مطــرح شــده، ایــن 
اســت کــه میــدان توحیــد، ظرفیــت پذیــرش هیچ گونــه بــار ترافیکــی اضافــه را نــدارد؛ 
چــون ایــن میــدان در حــال حاضــر و بــدون احتســاب بــارِ ناشــی از احــداث پیــاده راه 
نیــز بــا مشــکالت زیــادی مواجــه اســت. مشــکالت ایــن میــدان به ویــژه در ســاعات 
پیــک بــار ترافیــک، ســایر معابــر اطــراِف محــدوده و بــه طــور کلــی بخــش مرکــزی 

ــد.  ــرار می ده ــعاع ق ــهر را تحت الش ش
کارشناســانی کــه در بررســی حاضــر از نظرهــای آنهــا بهــره گرفتــه شــده اســت، 
ــدی  ــدۀ کارآم ــد را ای ــدان توحی ــل می ــطح در مح ــع همس ــدۀ تقاط ــن ای همچنی
ــر مجــاور آن در مصاحبــۀ یادشــده، بــه  نمی داننــد. محــدودۀ میــدان توحیــد و معاب
عنــوان قلــب شــهر معرفــی شــده کــه مراکــز متعــدد جــاذب ســفر، اعــم از مراکــز 
خدماتــی، تجــاری، پزشــکی، اداری و... را در خــود جــای داده اســت. همیــن ویژگــی 
در کنــار نبــود مســیرهای جایگزیــن مــوازی منجــر بــه ایــن شــده اســت کــه بخــش 
اعظــم ســفرهای درون شــهری شــهروندان از ایــن محــدوده انجــام شــود. همچنیــن 
یکــی دیگــر از ویژگی هــای ترافیکــی میــدان توحیــد، پیوســتگی عجیــب آن بــا برخی 
ــان  ــر و نقــاط حســاِس مرکــز شــهر اعــم از میــدان شــهدا، تقاطــع بهــار، خیاب معاب
بهشــتی، زیرگــذر بهشــتی، میــدان ســپاه و... اســت. ایــن پیوســتگی بــه نحــوی اســت 
کــه کوچک تریــن مکــث در محــدودۀ میــدان توحیــد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن، 
نقــاط یادشــده را نیــز درگیــر می کنــد و در چشــم به همزدنــی کل پهنــۀ مرکزی شــهر 
دچــار مســئله می شــود. بدیهــی اســت کــه در چنیــن شــرایطی، اســتقرار چــراغ در 
میــدان توحیــد، یعنــی وســیله ای کــه کار آن، ایجــاد توقــف و مکث در جریــان ترافیک 
اســت، بــه معنــای بــروز تمــام مشــکالتی خواهــد بــود کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد. 
البتــه ســازمان کارفرمــا نیــز در قالــِب گزارشــی، پــس از بررســی وضعیــت موجــوِد 
محــدوده و شناســایی مســائل و مشــکالت آن، حــذف میــدان توحیــد و تبدیــل آن بــه 
ــه نتایــج بررســی های  ــا اســتناد ب تقاطــع همســطح را بررســی کــرده و در نهایــت ب
کارشناســی، پیشــنهاد داده اســت کــه میــدان توحید حذف شــده، تقاطع چــراغ دار در 
ایــن محــدوده ایجــاد شــود. نقــد گروه اتــاف به دیدگاه کارشناســی یادشــده این اســت 
کــه نخســت ایــن بررســی های کارشناســی بــدون در نظــر گرفتــِن احــداث پیــاده راه 
انجــام شــده و طبیعتــاً بــار ترافیکــِی ناشــی از احــداث پیــاده راه و مســدود شــدن بلــوار 
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امامــزاده حســن)ع( در حــد فاصــل آســتان امامــزاده تــا میــدان قــدس در ایــن گــزارش 
لحــاظ نشــده اســت. دوم اینکــه ایــن مطالعــه اساســاً بــا هــدف بررســی آثــار ترافیکــِی 
پیاده راه ســازی بــه انجــام نرســیده و بنابرایــن تنهــا یــک گزینــه )تقاطــع همســطح( 
بــه صــورت موضوعــی و بــدون در نظــر گرفتــن گزینه هــای جایگزیــن )بــرای مثــال 
تقاطــع غیــر همســطح( مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــر همیــن اســاس، گــروه 
اتــاف از مبنــا قــرار دادن ایــن گــزارش اجتنــاب نمــوده و نتایــج آن را در کنــار اطالعات 

ــد.  ــرار می ده ــع مدنظــر ق ــایر مناب به دســت آمده از س
مقولــۀ دیگــری کــه در دیدگاه هــای کارشناســی بــه عنــوان مســئله و مانــع بــرای 
پــروژه پیاده راه ســازی مطــرح شــده اســت، وجــود ایســتگاه های متعــدد تاکســی در 
محــدودۀ اجــرای ایــن پــروژه اســت. کارشناســان معتقدنــد کــه اغلــب ایــن خطــوط 
تاکســی متعلــق بــه شــهرهای دیگــر اعــم از محمدشــهر و ماه دشــت و... هســتند کــه 
حضــور آنهــا در ایــن نقطــه از شــهر قانونــاً غیــر مجــاز اســت؛ بــا ایــن حــال ایــن رویــۀ 
غلــط، بنــا بــه دالیــل مختلــف در طــول ســالیان زیــاد اســتمرار داشــته و بــه نوعــی 
حــق بــرای ایــن قشــر تبدیــل شــده اســت. بنابرایــن چــه تصمیــم بــه حفــظ خطــوط 
تاکســی در ایــن محــدوده گرفتــه شــود و چــه جابه جایــی آنهــا مدنظــر باشــد، در هــر 
دو حالــت، ایــن مقولــه یکــی از مســائل مهــم مجریــان پــروژه خواهــد بــود کــه بایــد 

ــد. ــی نماین ــاره آن چاره جوی درب
نکتــۀ مهــم دیگــری کــه در مصاحبه هــای انجــام شــده بــا کارشناســان ترافیــک 
ــزاده حســن)ع( در حــد فاصــِل آســتان  ــوار امام ــِم بل مطــرح شــده اســت، عــرض ک
مقــدس امامــزاده تــا تقاطــع مصبــاح اســت. دیــدگاه کارشناســِی یادشــده مبنــی بــر 
ایــن اســتدالل اســت کــه بلــوار امامــزاده حســن)ع( از یکســو، مســیر اصلــی برخــی 
رخدادهــای مهــم فرهنگــی – مذهبــِی شــهر کــرج از جملــه نمــاز جمعــه و مراســم 
دهــۀ محــرم اســت و از ســوی دیگــر ایــن خیابــان، عــرض کــم و ظرفیــت بــار بســیار 
پایینــی دارد. حــال بــا توجــه بــه ایــن دو ویژگــی می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن 
بلــوار، به ویــژه در حــد فاصــل آســتان مقــدس امامــزاده تــا تقاطــع مصبــاح، در حــال 
حاضــر نیــز بــا محدودیــت ظرفیــت و مســئلۀ بــار ترافیکــی دســت بــه گریبــان اســت. 
بنابرایــن اتخــاذ هرگونــه تصمیمــی مبنــی بــر افزایــش بــارِ ترافیکــِی ایــن مســیر، آن 

را بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه خواهــد ســاخت. 
نکتــۀ دیگــری کــه بــه نوعــی در ارتبــاط بــا مقولــۀ قبلــی نیــز اســت، بــه احــداث 
یــک مجموعــۀ تجــاری بــزرگ در بلــوار شــریفی مربــوط اســت. نظــر کارشناســان بــر 
ایــن اســت کــه ایــن مرکــز حتــی بــا احتســاب کمتریــن میــزاِن تقاضــای ســفر، بلــوار 
امامــزاده حســن)ع( را در حــد فاصــل آســتان مقــدس امامزاده تــا تقاطع مصبــاح، درگیر 
یــک بــار اضافــی خواهــد کــرد و همان طــور کــه در بــاال اشــاره شــد، ایــن محــدوده 
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ظرفیــت تحمــل ایــن بــار اضافــی را نــدارد و طبیعتــاً دچــار مشــکل خواهــد شــد.
بــا اســتناد بــه دیدگاه هــای کارشناســی ای کــه در ایــن بخــش مطــرح شــد، می توان 
پیش بینــی نمــود کــه در صــورت تحقــق ســناریوی دوم، یکــی از مهمتریــن پیامدهــای 
ترافیکــی پــروژه در محــدودۀ مــورد مطالعــه، »افزایــش حجــم ترافیــک« خواهــد بــود و 
نکتــه مهمتــر ایــن اســت کــه همیــن افزایــش حجــم ترافیــک محــدوده، خــود مبنــای 
شــکل گیری پیامدهــای انباشــتِی دیگــری خواهــد بــود کــه از آن جملــه می تــوان بــه 
»افزایــش طــول و زمــان ســفر شــهروندان«، »افزایش مصرف ســوخت«، »افزایــش آلودگی 

هــوا« و بــه طــور کلــی »تحمیــل هزینه هــای اضافــی بــه شــهر و شــهروندان« اســت. 
امــا پیامــد مهــم بعــدی کــه هــم در دیدگاه هــای کارشناســی و هــم در بازدید هــا 
و شبیه ســازی های میدانــی احتمــال وقــوع آن محــرز گردیــد، »انتقــال بــار ترافیکــی 
محــدوده بــه معابــر مجــاور« و درگیــر کــردن ایــن نقــاط بــا مســائل ترافیکــی اســت. از 
جملــه مهمتریــن نقاطــی کــه احتمــال بــروز ایــن پیامــد در آن پیش بینــی می شــود، 
میــدان شــهدا، تقاطــع بهــار، خیابــان و زیرگــذر بهشــتی، بلــوار طالقانــی، میدان ســپاه 
و تقاطــِع مصبــاح اســت. پیامــد ترافیکــی دیگــر، »افزایــش تقاضــای پــارک خــودرو در 
محــدودۀ مــورد مطالعــه« اســت. بخــش عمــده ای از جمعیــت دائم )کســبه و ســاکنان( 
و موقــت )مراجعــان( محــدودۀ مــورد مطالعــه از فضــای حاشــیۀ بلوارهــای شــریفی و 
امامــزاده حســن)ع( بــرای پــارک خــودرو اســتفاده می کننــد. بدیهــی اســت کــه بــا 
محــدود شــدن ایــن فضاهــا، تقاضــای پــارک خــودرو در محــدوده بــه شــدت افزایــش 
ــای گلســتانی و  ــت، کوچه ه ــن وضعی ــش، در ای ــج پیمای ــق نتای ــت. طب ــد یاف خواه
خراســانی بــه ترتیــب بــا بیشــترین تقاضای پــارک خــودرو در محدوده مواجــه خواهند 
بــود. یکــی از پیامدهــای انباشــتِی مــورد انتظــارِ ایــن مســئله، »افزایــش مزاحمت هــا 
و ســلب آرامــِش ســاکناِن کوچه هــای گلســتانی و خراســانی« و نیــز »افزایــش نــزاع و 

درگیــری بــر ســر جــای پــارک« در محــدودۀ مــورد مطالعــه خواهــد بــود. 
از پیامدهــای دیگــری کــه در اثــر احــداث پیــاده راه در بلــوار امامــزاده حســن)ع( 
ــار«  ــه »محــدود شــدن امــکان بارگیــری و تخلیــۀ ب ــوان ب ایجــاد خواهــد شــد، می ت
اشــاره نمــود کــه ایــن مســئله بــا توجــه بــه غلبــۀ عمده فروشــی ها )به ویــژه  صنــف 
خشــکبار( در محــدودۀ بلــوار امامــزاده حســن و ضــرورت بارگیــری و تخلیــۀ بــار بــرای 
ایــن کســبه قابــل پیش بینــی اســت. بنابرایــن می تــوان اذعــان نمــود کــه »اخــالل 
ــد جــزء  ــز بای ــای کســبه« را نی ــش هزینه ه در کســب وکارِ عمده فروشــی ها« و »افزای

پیامدهــای تحقــق ســناریوی دوم بــه شــمار آورد. 
ــود  ــی می ش ــه پیش بین ــی ای ک ــت ترافیک ــای مثب ــدود پیامده ــی از مع ــا یک ام
بــا تحقــق ســناریوی دوم در محــدودۀ مــورد مطالعــه ایجــاد شــود، »کاهــش حــرکات 
ــور  ــود. همان ط ــد ب ــاده خواه ــواره و پی ــی« س ــش ایمن ــات و افزای ــر و تصادف پرخط
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کــه در بخش هــای قبلــی گــزارش اشــاره شــد، یکــی از مشــکالت اساســی در وضــع 
ــه خطــر  ــه تبــع آن، ب موجــود ایــن محــدوده، وفــور حــرکات پرخطــر ترافیکــی و ب
افتــادن ایمنــی ســواره و پیــاده اســت کــه جزئیــات آن در بخــش توصیــف اجتماعــی 
شــرح داده شــد. همچنیــن اشــاره شــد کــه همــه ایــن مســائل، ریشــه در طراحــی 
ــا  ــه ب ــم ک ــی می کنی ــن پیش بین ــن محــدوده دارد. بنابرای نامناســب ترافیکــی در ای
وقــوِع تغییــراِت ناشــی از اجــرای پــروژۀ پیاده راه ســازی، اعــم از ســامان دهی میــدان 
توحیــد و تغییــر جهــات حرکتــِی بلوارهــای قــدس و شــریفی )بازگردانــدن بلوارهــا به 
حالــت دوطرفــه(، ریشــه های بــروز ایــن مســائل از بیــن رفتــه، شــاهد کاهــش تعــداد 

تصادفــات و افزایــش ایمنــی در محــدودۀ مــورد مطالعــه خواهیــم بــود. 

ب( تأثیرات بر بافت اجتماعی
یکــی دیگــر از مهمتریــن حوزه هــای تأثیــِر پــروژۀ پیاده راه ســازی در محــدودۀ بلــوار 
امامــزاده حســن)ع(، بافــت اجتماعــِی ایــن محــدوده اســت کــه در ایــن بخــش از مقالــه 
ــق  ــای تحق ــای گردآوری شــده، پیامده ــر داده ه ــه ب ــا تکی ــا ب ســعی شــده اســت ت
ســناریوی دوم بــر ایــن حــوزه بررســی شــود. بررســی های گــروه اتــاف حاکــی از آن 
ــل  ــی قاب ــۀ کل ــه مقول ــدام در س ــن اق ــی ای ــرات اجتماع ــن تأثی ــه مهمتری اســت ک
دســته بندی اســت کــه عبارتنــد از آســیب های اجتماعــی و امنیــت، کیفیــت زندگــی 
و کســب وکار و فعالیــت. بــر همیــن اســاس در ادامــه بــه بررســی تأثیــرات پــروژه بــر 

هر یک از مقوله های یادشده پرداخته شده است. 

1- آسیب های اجتماعی
ــر اجــرای  ــاره تأثی تحلیــل محتــوای متــن مصاحبه هــا حاکــی از آن اســت کــه درب
پــروژه بــر افزایــش یــا کاهــش آســیب های اجتماعــی محــدودۀ مــورد مطالعــه، نــگاه 
ــی  ــن دوگانگ ــود. ای ــاهده می ش ــونده ها مش ــای مصاحبه ش ــه ای در دیدگاه ه دوگان
هــم در دیدگاه هــای مســئوالن و کارشناســان و هــم در آرای مطلعــان محلــی قابــل 
ــا احــداث پیــاده راه و  ــاور اســت کــه ب مشــاهده اســت. یکــی از دیدگاه هــا بــر ایــن ب
جــذب بیشــتر جمعیــت بــه محــدودۀ مــورد مطالعه، نظــارت عمومــی بر ایــن محدوده 
ــع آن، کاهــش  ــه تب ــاع و ب ــای بی دف ــی کاهــش فضاه ــه عبارت بیشــتر می شــود و ب
آســیب های اجتماعــی از جملــه حضــور معتــادان متظاهــر، کارتن خواب هــا، 
دســت فروش ها و خریــد و فــروش اجنــاس ســرقتی قابــل پیش بینــی خواهــد بــود. 
در مقابــل، دیــدگاه دیگــر، خــوِد حضــور احتمالــی جمعیــت در اثــر احــداث پیــاده راه 
ــۀ  ــج مطالع ــی، در نتای ــن دوگانگ ــد. ای ــداد می کن ــیب ها قلم ــش آس ــل افزای را عام
پیمایشــی نیــز قابــل مشــاهده اســت. ایــن دیدگاه هــا بــه درســتی بیانگــر ایــن واقعیت 
ــزاده حســن)ع(،  ــوار امام ــروژۀ پیاده راه ســازی در محــدودۀ بل ــه اجــرای پ هســتند ک
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ث پیاده راه در بلوار امامزاده حسن شهر کرج
ت اجتماعی و فرهنگی احدا

ارزیابی تأثیرا

ــا کاســتن از آســیب های اجتماعــی ایــن محــدوده را همزمــان  ــزودن ی پتانســیل اف
دارنــد و اینکــه کــدام یــک از ایــن حالت هــا، احتمــال وقــوع بیشــتری دارد، کامــاًل بــه 

نحوۀ عملکرد مجریان و چگونگی اجرای پروژه بستگی دارد. 
امــا در تحلیــل مصاحبه هــای ذی نفعــان، بــه برخــی مقوله هــای دیگــر نیــز اشــاره 
شــده اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه پراکنده شــدن معتادها در ســایر نقاط شــهر 
و عــدم امــکان ســامان دهی آنهــا اشــاره کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از تغییــرات 
ــی  ــروژه ایجــاد خواهــد شــد، جابه جای ــر اجــرای پ ــی در محــدوده کــه در اث احتمال
گرمخانــه شــهرداری کــرج و انتقــال آن بــه نقطــۀ دیگری از شــهر اســت کــه در صورت 
تحقــق آن، احتمــال مــی رود کــه بســیاری از معتادانــی که در حــال حاضــر از این مرکز 
بــه عنــوان محــل ســکونت اســتفاده می کننــد، در گوشــه و کنــار محــدوده پراکنــده 

شــده، باعــث احســاس ناامنــی بــرای اهالــی محــدوده به ویــژه هنــگام شــب شــوند. 
ــال  ــده اســت، احتم ــاره ش ــه آن اش ــا ب ــن مصاحبه ه ــه در ای ــری ک ــۀ دیگ مقول
ــر افزایــش تقاضــای  افزایــش مزاحمت هــا و ســلب آرامــش ســاکنان محــدوده در اث
پــارک خــودرو در کوچه هــا و محــالت اســت. بســیاری از ســاکنان، به ویــژه ســاکنان 
کوچه هــای گلســتانی و خراســانی، از افزایــش پــارک خودروهــا داخــل ایــن کوچه هــا 
و مزاحمت هــای ناشــی از ایــن مســئله شــدیداً نگراننــد و بــر ایــن اســاس، افزایــش 
تنــش و نــزاع و درگیــری بیــن راننــدگان و ســاکنان را در صــورت تحقــق ســناریوی 

ــد.  ــل می دانن دوم محتم

2- کسب وکار و فعالیت 
ــج، پاســخگوها پیش بینــی می کننــد کــه احــداث پیــاده راه در محــدودۀ  طبــق نتای
بلــوار امامــزاده حســن)ع( بــا چالــش، مخالفــت و اعتــراض کســبه مواجــه خواهــد شــد 
کــه ایــن مخالفــت و اعتــراض ناشــی از ایــن اســت کــه آنهــا پیش بینــی می کننــد 
کــه بــا احــداث پیــاده راه، کسب وکارشــان دچــار ضــرر و اختــالل خواهــد شــد. ایــن 
نتایــج، نگرانــی کســبۀ فعــال در محــدوده را از کاهــش درآمدشــان در اثر اجــرای پروژه 
ــه وضــوح نشــان می دهــد. اغذیه هــا و فســت فود ها از نظــر پاســخگوها، بیشــترین  ب
افزایــش درآمــد را در اثــر احــداث پیــاده راه تجربــه خواهنــد کــرد و بعــد از ایــن گــروه، 
ــد. در  ــرار گرفته ان ــدی ق ــای بع ــب در رتبه ه ــه ترتی ــت فروش ها ب ــا و دس حراجی ه
مقابــل، پاســخگوها کســبۀ عمده فــروش را بــه عنــوان گروهــی معرفــی کرده انــد کــه 
بیشــترین کاهــش درآمــد را در اثــر احــداث پیــاده راه متحمــل خواهــد شــد. بنابرایــن 
ایــن تصــور بــر فضــای محــدودۀ مــورد مطالعــه حاکــم اســت کــه بــا اجــرای پــروژه، 
کســب وکار و درآمــد دچــار افــت خواهــد شــد. بدیهــی اســت کــه همیــن تصــور از 
ــه همــراه داشــته  ــد برخــی پیامدهــای انباشــتی را نیــز ب آینــدۀ کســب وکار می توان
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باشــد کــه از آن جملــه می تــوان بــه احتمــال تغییــر در ترکیــب فعالیت هــای محــدوده 
و جابه جایی هــای ناشــی از احــداث پیــاده راه اشــاره نمــود. طبــق نظــر پاســخگویان، 
کســب وکارهای مربــوط بــه اغذیه جــات اعــم از غذاخوری هــا، محتمل تریــن مشــاغلی 
ــه محــدودۀ مــورد مطالعــه اضافــه  ــروژۀ پیا ده راه ســازی ب ــا اجــرای پ هســتند کــه ب
خواهنــد شــد. حراجی هــا و دســت فروش ها نیــز در رتبه هــای بعــدی ایــن فهرســت 
قــرار دارنــد. بــا کمــی دقــت در ایــن فهرســت بــه راحتــی می تــوان دریافــت کــه تمــام 
ایــن کســب وکارها بــا ماهیــت پیــاده راه همخوانــی دارنــد و کامــاًل بــا حضــور و تــردد 

جمعیت پیاده در ارتباط هستند. 
ــردد  ــکان ت ــدم ام ــناریوی دوم، ع ــق س ــی از تحق ــرات ناش ــر از تغیی ــی دیگ یک
ــل شــدن  ــن مخت ــار در محــدوده اســت. بنابرای ــی ب ــت و... و جابه جای ــون و وان کامی
کســب وکارهای محــدوده و افزایــش هزینه هــای کســبه را نیــز بایــد بــه عنــوان یکــی 
دیگــر از پیامدهــای اجــرای طــرح پیاده راه ســازی قلمــداد نمــود. امــا مقولــۀ دیگری که 
آن نیــز مربــوط بــه افزایــش هزینه هــای کســبه اســت، احتمــال افزایــش اجاره بهــای 
واحدهــای تجــارِی واقــع در محــدودۀ اجــرای پــروژه اســت. بخــش قابــل توجهــی از 
کســبۀ فعــال در محــدوده  عنــوان کرده انــد کــه بــا افزایــش اجاره بهــا بــه طــور کلــی 

کسب وکارشــان مختــل خواهــد شــد.

3- کیفیت زندگی
در پیمایــش انجــام گرفتــه در محــدوده تأثیــر اجــرای پروژه، هــر کدام از شــاخص های 
مربــوط بــه کیفیــت زندگــی بــا اســتفاده از یــک پرســش ســه مقوله ای بررســی شــده 
و در آن از پاســخگوها پرســیده شــده اســت کــه اجــرای پــروژۀ پیاده راه ســازی، چــه 
تأثیــری بــر شــاخص مدنظــر بر جــای خواهــد گذاشــت. جــدول2، خالصــه ای از نتایج 

این بررسی را نمایش می دهد.
اطالعــات ایــن جــدول از بررســی نظرهــای پاســخگویان دربــاره دوازده شــاخِص 
مربــوط بــه کیفیــت زندگــی بــه دســت آمــده اســت. ایــن نتایــج در یــک بیــان کلــی 
بیانگــر ایــن اســت کــه از منظــر اهالــِی محــدودۀ اجــرای پــروژه بــا تحقــق ســناریوی 
دوم، کیفیــت زندگــی آنهــا در ایــن محــدوده بــا افــت محسوســی مواجــه خواهــد شــد. 
بیــش از 35 درصــد از پاســخگویان، پــروژۀ پیاده راه ســازی را دارای تأثیــر منفــی بــر 
ــد کــه اجــرای  ــر ایــن عقیده ان کیفیــت زندگی شــان می داننــد. حــدود 41 درصــد ب
ایــن پــروژه، هیــچ تأثیــری بــر کیفیــت زندگــی آنها نخواهــد داشــت و تنهــا 23 درصد 
از آنهــا، اجــرای پــروژه را دارای تأثیــر مثبــت بــر کیفیــت زندگی شــان دانســته اند. 

امــا بررســی جزئیــات نتایــج حاکــی از آن اســت کــه پاســخگوها، اجــرای پــروژۀ 
پیاده راه ســازی را تنهــا در یــک مــورد از شــاخص های مــورد بررســی، یعنــی احســاس 
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لــذت از اوقــات فراغــت، دارای تأثیــر مثبــت قلمــداد کرده انــد و معتقدنــد که بــا اجرای 
پــروژۀ پیاده راه ســازی، احســاس لــذت بیشــتری از اوقــات فراغــت خــود خواهنــد بــرد. 

جدول 2- ابعاد و شاخص های کیفیت زندگی در پژوهش حاضر

در گــروه بعــدی، شــاخص هایی قــرار دارد کــه بــه همــان انــدازه کــه اعتقــاد بــه 
بهبــود وضعیــت ایــن شــاخص ها بــا اجــرای پــروژه در بیــن پاســخگویان وجــود دارد، 
بــه همــان انــدازه اعتقــاد بــه بدتــر شــدن اوضــاع نیــز در بیــن آنهــا دیــده می شــود. 
ترجیــح محلــه بــه نقــاط دیگــر، رضایــت از خدمــات شــهرداری، امنیــت اجتماعــی، 
رضایــت از روابــط بــا شــهروندان و رضایــت از روابــط بــا همســایگان، از جملــۀ ایــن 

ــتند.  ــاخص ها هس ش
باالخــره در گــروه ســوم، شــاخص هایی از جملــه احســاس آرامش، رضایــت از محله، 
ارزیابــی عملکــرد شــهرداری، رعایــت مقــررات راهنمایــی، احتــرام بــه حقــوق دیگــران 
و امنیــت اقتصــادی قــرار دارد کــه بــا قطعیــت بیشــتری، رأی بــه بدتــر شــدن آنهــا داده 
شــده اســت. ایــن شــاخص ها از نظــر تعــداد، غلبــۀ محسوســی نســبت به شــاخص های 
دو گــروه قبلــی دارنــد و همیــن امــر باعــث شــده اســت کــه در ارزیابــی نهایــی از وزن 
باالیــی برخــوردار بــوده، مــا را بــه ایــن نتیجه گیــری رهنمــون کنــد کــه اجــرای پــروژۀ 

پیاده راه ســازی باعــث افــت کیفیــت زندگــی اهالــی محــدوده خواهــد شــد. 
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ج( تأثیرات بر بافت نهادی
در ایــن بخــش، تأثیــرات پــروژه بــر بافــت نهــادِی محــدودۀ مــورد مطالعــه در قالــب 
ســناریوی دوم بررســی شــده اســت. هــدف از ایــن بررســی آن اســت کــه تأثیــرات 
ــر نگــرش گروه هــای مختلــف ذی نفــع و نیــز میــزان رضایتمنــدی  اجــرای پــروژه ب
ایــن گروه هــا از اجــرای پــروژه ارزیابــی شــود. ایــن داده ها پــس از گــردآوری، کدگذاری 
و منظــم شــده و نگــرش هــر کــدام از گروه هــای مــورد بررســی در قالــب ســه مقولــۀ 

»بیم«، »امید« و »نگرش« دسته بندی شده است.
جدول 3- جمع بندی پیامدهای تحقق سناریوی دوم بر بافت نهادی محدوده

ســتون آخــر جــدول بــاال، نگــرش کلــِی هــر یــک از گروه هــا را نســبت بــه پــروژه 
نمایــش می دهــد. عالمــت  در ایــن ســتون بــه معنــی غلبــۀ امیــد بــه بیــم و بــه 
طــور کلــی نگــرش مثبــت بــه پــروژه اســت و در مقابــل، عالمــت × بــر غلبــۀ بیــم بــر 
امیــد و نگــرش منفــی بــه پــروژه اشــاره دارد. عالمــت ؟ نیــز نگــرش مشــروط را نشــان 
ــاره  ــه درب ــدی ای ک ــای ج ــا و نگرانی ه ــار بیمه ــا در کن ــه در آن گروه ه ــد ک می ده
پــروژه دارنــد، بــه همــان میــزان درباره برخــی پیامدهــای مثبت پــروژه نیــز امیدوارند.

بــا ایــن توضیــح می تــوان اذعــان نمــود کــه یافته هــای ایــن بررســی در مجمــوع 
ــا  ــروژه در مقایســه  ب ــه پ ــی نســبت ب ــای منف ــا و نگرش ه ــۀ نگرانی ه ــی از غلب حاک
امیدهــا و نگرش هــای مثبــت بــه آن اســت. حــال پــس از ارزیابــِی پیامدهــای تحقــق 
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ــق  ــای تحق ــری از پیامده ــوان تصوی ــف می ت ــای مختل ــناریوی دوم در بافت ه س
ســناریوی دوم را ترســیم نمــود. ایــن تصویــر بــه شــرح زیــر اســت:

شکل 6- پیامدهای تحقق سناریوی دوم )اتخاذ رویکرد حداقلی(

ــا  ــه ب ــد در مقایس ــناریوی دوم هرچن ــود، س ــاهده می ش ــه مش ــور ک همان ط
ســناریوی اول حائــز برخــی پیامدهــای مثبــت اســت، در مجمــوع بایــد عنــوان کنیــم 
ــای  ــدام از حوزه ه ــچ ک ــاً در هی ــز تقریب ــناریوی دوم نی ــق س ــورت تحق ــه در ص ک
ــورد  ــرای محــدودۀ م ــی ب ــادی و اجتماعــی، وضعیــت مطلوب ســه گانۀ ترافیکــی، نه
ــا تحقــق ســناریوی دوم، محــدودۀ مــورد  بررســی پیش بینــی نمی شــود. بنابرایــن ب
مطالعــه بــا چالش هایــی مواجــه خواهــد شــد کــه لــزوم تدویــِن ســناریوِی دیگــری 

ــد. ــروری می نمای ــدوده ض ــن مح را در ای

نتیجه گیری و تدوین کاربست
در بخــش قبلــی مقالــه ســعی شــد تــا بــرآوردی از پیامدهــای مثبــت و منفــی و نقــاط 
ضعــف و قــوت پــروژۀ احــداث پیــاده راه در محــدودۀ بلــوار امامــزاده حســن)ع( کــرج، بــا 
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اســتناد بــه نتایــج حاصــل از بررســی های کمــی و کیفــی از جملــه پیمایــش، تحلیــل 
محتــوای مصاحبه هــا و مشــاهده های میدانــی  و نیــز بهره گیــری از آرای کارشناســان 
و اســناد و منابــِع مربــوط بــه موضــوع ارائــه گــردد. ارزیابــی پیامدهــا، همان طــور کــه 
اشــاره شــد، در قالــب دو ســناریو شــامِل ســناریوی انفعالــی )تــداوم وضــع موجــود( و 
ســناریوی حداقلــی )تعدیــل وضــع موجــود( صــورت گرفــت. در ارزیابــی هــر کــدام از 
ســناریوها، پیامدهــای اقــدام در ســه حــوزه شــامل بافــت ترافیکــی، اجتماعــی و نهــادی 

بررسی شد. 
نتایــج حاکــی از آن اســت کــه محــدودۀ مــورد بررســی در وضعیت فعلی با مســائل 
ترافیکــی، اجتماعــی و نهــادِی عدیــده ای دســت به گریبان اســت که در صــورت تحقق 
ســناریوی اول و تــداوم ایــن وضــع، در هــر ســه حــوزۀ یادشــده شــاهد غلبــۀ کامــل 
تأثیــرات منفــی اعــم از مســائل ترافیکــی، مخالفت هــا و نارضایتــی اهالــی و افزایــش 
آســیب های اجتماعــی محــدوده، بــر تأثیــرات مثبــت خواهیــم بــود. بــه عبــارت بهتــر، 
محــدودۀ مــورد نظــر در وضعیــت فعلــی بــا چالش هایــی مواجه اســت کــه لــزوم ایجاد 
تغییــر در ایــن محــدوده را ضــروری می نمایــد. از ســوی دیگــر، ســناریوی دوم هرچنــد 
در مقایســه بــا ســناریوی اول حائــز برخــی پیامدهــای مثبــت اعــم از کاهــش حــرکات 
ترافیکــِی پرخطــر و تصادفــات، افزایــش ایمنــی، بهبــود رفتارهــای ترافیکــی، بهبــود 
وضعیــت خرده فروشــی ها و... اســت، در صــورت تحقــق ســناریوی دوم نیــز وضعیــت 
کامــاًل مطلوبــی بــرای محــدودۀ مــورد بررســی پیش بینــی نمی شــود. امــا بــا توجــه 
بــه لــزوم تغییــر در محــدودۀ یادشــده و نیــز بــا توجــه بــه اینکــه طبــق نتایــج، اجــرای 
هرگونــه اقــدام حداکثــری در محــدودۀ مــورد بررســی نیــز بــه دلیــل نبــوِد بســترهای 
قانونــی، عملیاتــی و مالــی دور از انتظــار اســت)1(، بنابرایــن طــرح پیشــنهادِی اتــاف، 
اتخــاذ رویکــرد حداقلــی در اجــرای پــروژه پیاده راه ســازی را بــه عنــوان گزینــۀ مطلوب 

ــد. ــی می کن معرف

نظام بسامد اجرا
ــر  ــی ب ــه مبتن ــد ک ــنهاد می کن ــر پیش ــروژۀ حاض ــرای پ ــی را ب ــاف، طرح ــروه ات گ
رویکــردی ترکیبــی در اجــرای پــروژه پیاده راه ســازی اســت. ایــن طــرح بــر ایــن ایــده 
اســتوار اســت کــه در صــورت تصویــب و تصمیــم مدیــران شــهری مبنــی بــر اجرایــی 
شــدن پــروژۀ پیاده راه ســازی، ایــن پــروژه در دو فــاز مســتقل امــا بــا اهــداف مشــترک 

طراحی و اجرا گردد. 
ــل از  ــاِت اصالحــِی قب ــه ای از اقدام ــاز اول، مجموع ــه در ف پیشــنهاد می شــود ک
مرحلــۀ اجــرا مدنظــر قــرار گیــرد و محــدودۀ زمانــی مشــخصی بــرای آشــکار شــدِن 
پیامدهــای واقعــی آن تعییــن شــود)2( تــا بــا بــروز پیامدهــای مثبــت و کمرنــگ شــدن 
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پیامدهــای منفــی، بســتر مناســب بــرای ورود بــه مرحلــۀ اقدامــات کالبــدی فراهــم 
گــردد. ایــن اقدامــات را کــه بــا هــدف بهبــود شــرایط محــدودۀ مــورد بررســی در ایــن 
پژوهــش پیشــنهاد شــده اســت، در قالــب نظــام بســامد اجــرا می تــوان دســته بندی  
نمــود. بــه نظــر می رســد اجــرای ایــن فــاز، هزینــه چندانــی را بــه شــهرداری تحمیــل 
نکــرده، در ضمــن احتمــال بــروز پیامدهــای مثبــت را بــه صورت انباشــتی بــه حداکثر 
می رســاند. جــان کالم اینکــه پیشــنهاد حاضــر بــر ایــن ایــده اســتوار اســت کــه پیــش 
از ورود بــه مرحلــۀ اجــرای پــروژه، متناســب بــا وزِن مســائل محــدوده، مجموعــه ای از 
اقدامــات بــه صــورت تدریجــی و در ارتبــاط بــا ایــن مســائل بــه مرحلــۀ اجــرا درآیــد.

شکل 7- طرح پیشنهادی گروه اتاف

ــر  ــب از منظ ــتر مناس ــاز اول، بس ــات ف ــرای اقدام ــا اج ــود ب ــی می ش پیش بین
اجتماعــی و فرهنگــی بــرای اجــرای پــروژۀ پیاده راه ســازی در محــدودۀ مــورد مطالعــه 
فراهــم گــردد. امــا بدیهــی اســت کــه ایــن بــه تنهایــی بــرای تصمیم گیــری دربــاره 
اجــرا یــا عــدم اجــرای پــروژه کافــی نیســت. بنابراین پــس از اجــرای اقدامات فــاز اول و 
گذشــت دورۀ توقــِف پــس از آن، اگــر نتایــج پایــش، بهبود شــرایط در محدوده را نشــان 
دهــد، الزم اســت مطالعــات کارشناســی، از جملــه مطالعــات ترافیکــی، مطالعــات فنی 
و عمرانــی و نیــز بررســی های مالــی و اقتصــادی پــروژه در دســتور کار معاونت هــای 
مربوطــه قــرار گیــرد و تصمیم گیــری دربــاره اجــرا یــا عــدم اجــرای پــروژه بــر اســاس 
برآینــدی از نتایــج ایــن بررســی ها و یافته هــای اتــاف حاضــر انجــام شــود. اگــر نتایــج 
ایــن بررســی ها، ســازمان کارفرمــا را در مســیر اجــرای پــروژۀ پیاده راه ســازی، چــه در 
قالــب ســناریوی حداقلــی و چــه ســناریوی حداکثــری قــرار دهــد و احــداث پیــاده راه 
در حــد فاصــِل آســتان مقــدس امامــزاده حســن)ع( تــا میــدان قــدس در دســتور کار 
ــر در اجــرای  ــه شــرح زی ــرار گیــرد، پیشــنهاد می شــود اقداماتــی ب ایــن ســازمان ق

ایــن طــرح مدنظــر قــرار گیــرد:
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پس   نیست. بنابراین اجرا یا عدم اجرای پروژه کافی بارهگیری درمسازی در محدودۀ مورد مطالعه فراهم گردد. اما بدیهی است که این به تنهایی برای تصمیراهبستر مناسب از منظر اجتماعی و فرهنگی برای اجرای پروژۀ پیاده ،رای اقدامات فاز اولشود با اجبینی میپیش
هسای مربوهسه های مالی و اقتصادی پروژه در دستور کار معاونتبهبود شرایط در محدوده را نشان دهد، الزم است مطالعات کارشناسی، از جمله مطالعات ترافیکی، مطالعات فنی و عمرانی و نیز بررسی ،نتایج پایش اگر ،ورۀ توقفِ پ  از آناز اجرای اقدامات فاز اول و گذشت د

 حسداکرریسازی، چه در قالب سناریوی حسداقلی و چسه سسناریوی راهسازمان کارفرما را در مسیر اجرای پروژۀ پیاده ،هانتایج این بررسی اگرهای اتاف حاضر انجام شود. ها و یافتهای پروژه بر اساس برآیندی از نتایج این بررسیاجرا یا عدم اجر دربارهگیری مو تصمی گیردقرار 
 نظر قرار گیرد:به شرح زیر در اجرای این هرح مد شود اقداماتیتا میدان قدس در دستور کار این سازمان قرار گیرد، پیشنهاد می )ع(زاده حسنممافاصلِ آستان مقدس ا راه در حدو احداث پیاده دهدقرار 

هسسسای عمسسسومیِ افسسزایش فرفیسسست پارکین  -
 محدوده 

 تسهیل دسترسیِ شهروندان به ایستگاه مترو  -
بخشسسسی بسسسه محسسسدوده بسسسا برگسسسزاری هویت -

نگی مانند نوروزگساه و تابسستانه رویدادهای فره
 ... و
 استقرار نیرو  برایتعامل با نیروی انتظامی  -
 بسسرایبسسسته هسسای مداراسسستداده از دوربین -

 پیشگیری و کشف جرم در محدوده
زاده و کاروانسرا بسه سساعات متداوم فعالیت اما -

 پایانی 
تقویسستِ بصسسری محسسدوده در شسسب از هریسس   -

 نورپردازی 
بخشی به محسدوده از هریس  برگسزاری هویت -

 و تجمعات مناسبتی  مراسم
راه بسسا ایجسساد گسسذر تسساریخی در امتسسداد پیسساده -

های ها و تصساویر شخصسیتمهاستداده از مجسس
 ملی و مذهبی 

ایجاد آسایش اقلیمی مناسب با ایجاد پوشش  -
 گیاهی 

 احداث سروی  بهداشتی عمومی در محدوده -
اصالح اغتشاشات بصریِ ناشی از تأسیسات  -

 شهری 

بافت مورد 
 بررسی

مسائل و 
 هاچالش

های پیشنهادی به طرح
   ترتیب اولویت اجرا

دفووا  وفووور فهوواهای بی -
 شهری 

حهوووووور ۀسووووو رد   -
هووا و ما ووادا  خوابکارتن

 م ظاهر
ها و فروشحهووور دسووت -

 بازار اجناس سرق ی
منیت در ضاف احساس ا -

 محدوده
 

 

 آشف گی بصری جداره -
هوووای بوووودۀی کاربریمه -

 ناهمساز
های جوابب کمبود کاربری -

 پیاده
فقوودا  انا وور شوواخ   -

 زیباشناخ ی
 

 دهی ترافیکی سوارهسامان -1اولویت 
 دهی ترافیکی پیاده سامان -2اولویت 
 ت اجتماعی امنی ارتقای -3اولویت 
 تقویت حیات شبانۀ محدوده -4اولویت 
 آزادسازی امالک واقع در هرح -5ت اولوی

 

 
اجرای پروژه 

 راه سازیپیاده

بافت  -1
 ترافیکی 

بافت  -2
 اج ماای 

بافت  -3
 نهادی 

 بافت  -4
 -کالبدی 

 فاالی ی 
 

اا مووادی و نارضووای ی بی -
 امومی از شهرداری

مسئلۀ امالک واقع در طرح  -
 های سبزف
فقدا  تاامول مببوت بوین  -

 هاشهرداری و ارۀا 
 

 

حجووب بوواری ترافیوو  در  -
 محدوده

مسائل مربوط بوه ایمنوی و  -
 تصادفات 

 مسوووائل مربووووط بوووه -
 های تاکسیایس گاه

شکل 8- طرح پیشنهادی جهت اجرای فاز اول 

ــی  ــتلزم خال ــروژه مس ــن پ ــرای ای ــو اج ــد، از یکس ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
ــوان  ــه عن ــر تاکســی دارها ب ــردد ســواره اســت و از ســوی دیگ شــدن محــدوده از ت
ــر و  ــه تغیی ــه هرگون ــبت ب ــدوده نس ــع در مح ــای ذی نف ــن گروه ه ــی از مهمتری یک
جابه جایــی واکنــش نشــان داده، بــه شــدت در مقابــل آن مقاومــت نشــان می دهــد. 
گزینــۀ پیشــنهادی اتــاف کــه می توانــد هــر دو مقولــه را در خــود جــای دهــد، طــرح 
ــه واســطۀ آن  ــروژه اســت کــه ب ــۀ تاکســی در محــدودۀ اجــرای پ ســامان دهِی پایان
بــا ایجــاد پایانــۀ تاکســی در ایــن محــدوده، تمــام خطــوط تاکســی مســتقر در آن بــه 

ــل شــده، ســامان دهی شــود.  ــه منتق ــن پایان ای
از ســوی دیگــر، یکــی از ویژگی هــای کالبــدی محــدودۀ مــورد مطالعــه کــه بــه 
محــض ورود می تــوان آن را مشــاهده نمــود، وضعیــت بصــری نامطلــوب ایــن محدوده 
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اســت کــه ســبب نوعــی آشــفتگی معنایــی و نشــانه ای در آن شــده اســت. بــر همیــن 
اســاس، طــرح ســامان دهی جــداره در محــدودۀ اجــرای پــروژه، اقــدام دیگــری اســت 
کــه بــه منظــور بهبــود وضعیت بصــری محــدوده و نزدیک کــردن آن به اســتانداردهای 

ظاهــری پیــاده راه از طــرف گــروه اتــاف پیشــنهاد می شــود. 
ــر از  ــی دیگ ــوان یک ــه عن ــا« ب ــامان دهی باربره ــرح س ــرای ط ــن »اج همچنی
ــبۀ  ــای کس ــا و نگرانی ه ــیاری از دغدغه ه ــد بس ــاف می توان ــروه ات ــنهادهای گ پیش
فعــال در محــدوده را رفــع نمایــد و از ایــن بابــت نیــز موجبــات جلــب مشــارکت آنهــا 

ــم آورد.  ــروژه را فراه ــرای پ در اج
بررســی تجربه هــای گذشــتۀ پیاده راه ســازی نشــان می دهــد کــه مقولــۀ 
ــت و  ــوردار اس ــی برخ ــاالی خرده فروش ــای ب ــی از ظرفیت ه ــور کل ــه ط ــاده راه ب پی
ــد، ممکــن  ــران پروژه هــا در پیــش می گیرن ــه طرح هــا و برنامه هایــی کــه مدی ــا ب بن
ــا برعکــس،  ــرار گیــرد و ی ــرداری ق ــا شــده، مــورد بهره ب اســت ایــن ظرفیت هــا احی
سیاســت گذاری های اشــتباه منجــر بــه ســوخت شــدن ایــن ظرفیت هــا شــود. الزم 
اســت بــرای پیشــگیری از ایــن اتفــاق در پــروژۀ مــورد بررســی، اقدامــی با عنــوان طرح 
تقویــِت ظرفیت هــای خرده فروشــِی پیــاده راه در دســتور کار ســازمان شــهرداری قــرار 
ــا و  ــِب غرفه ه ــدوده در قال ــه مح ــی ها ب ــاِت ورود خرده فروش ــِی آن، الزام ــرد و ط گی

بازارهــای موقــت و... فراهــم شــود. 
مقولــۀ پیشــنهادی بعــدی، طــرح ســامان دهی مشــاغل و کســب وکارهای محدوده 
اســت. بــه دو دلیــل، پــروژۀ پیــاده راه زمانــی بــا موفقیــت همــراه خواهــد شــد کــه ایــن 
طــرح را مدنظــر قــرار دهــد: نخســت اینکــه بی توجهــی بــه ایــن موضــوع، بخــش قابل 
توجهــی از کســبۀ محــدوده - بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن گروه هــای ذی نفــع - را در 
مقابــل پــروژه قــرار می دهــد و عــدم مشــارکت و همراهــی آنهــا بــه مانعــی در مقابــل 
ــه موضــوع یادشــده،  ــدل خواهــد شــد. دوم اینکــه بی توجهــی ب ــروژه ب ــت پ موفقی
ــه تناســِب  ــد ک ــرار می ده ــی ق ــا در وضعیت ــب فعالیت ه محــدوده را از منظــر ترکی
کاملــی بــا مقولــۀ پیــاده راه نــدارد و آن نیــز می توانــد شــانس موفقیــت پــروژه را کاهش 
دهــد. بنابرایــن پیشــنهاد می شــود کــه در قالــب طــرح ســامان دهی مشــاغل، بســتری 
ــژه عمده فروشــی ها و نیــز  ــا خــروج کســب وکارهای ناســازگار و به وی فراهــم شــود ت

ورود کســب وکارهای ســازگار بــه محــدوده تســهیل گــردد. 
ــاده راه  ــت پی ــش احتمــال موفقی ــرای افزای ــه ب ــن پیشــنهاد می شــود ک همچنی
ــای  ــای ظرفیت ه ــواِن ارتق ــا عن ــی ب ــب طرح ــهروندان در قال ــتر ش ــذب بیش در ج
گردشــگری محــدوده پرداختــه شــود. در ایــن ســناریو اینگونــه اســتدالل می شــود 
کــه محــدودۀ مــورد نظــر هرچنــد از برخــی جاذبه هــا اعــم از آســتان مقــدس امامــزاده 
حســن)ع( و کاروانســرای شــاه  عباســی، بــرای جــذب و حضــور شــهروندان برخــوردار 
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ــزی شــده در  ــا مجموعــه ای از اقدامــات برنامه ری اســت، الزم اســت ایــن جاذبه هــا ب
ــا شــود و مجــدداً در  ــای گردشــگری محــدوده احی ــای ظرفیت ه ــب طــرح ارتق قال
معــرض توجــه شــهروندان قــرار گیــرد. بدیهــی اســت کــه بــا ترکیــب ایــن امکانــات 
نرم افــزاری بــا شــرایط ســخت افزارِی ایجادشــده، بســتر حضــور شــهروندان در یــک 

فضــای عمومــی و تقویــت پیاده مــداری و... محقــق خواهــد شــد.

نظام کارآمد ارتباطی
پــروژه پیاده راه ســازی بــه عنــوان یــک اقــدام مداخلــه ای، حائــز مدلــی ارتباطــی نیــز 
اســت کــه ایــن مــدل در یــک نــگاه کلــی از ســه عنصــر اصلــی، شــامل شــهرداری، 
ذی نفعــان ســازمانی و ذی نفعــان فــردی و پیوندهایــی کــه میــان آنهــا برقــرار اســت، 

تشکیل شده است.

شکل 9- مدل پیشنهادی جهت ترمیم نظام ارتباطی

نظام هوشمند پایش
در پژوهــش حاضــر، راهــکار گــروه اتــاف بــرای پایــِش پیامدهــا و آثــار اجــرای فــاز اول 

بعد از دورۀ توقف یک ساله به شرح شکل 10 است.
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شکل 10- مدل پیشنهادی جهت پایش و ارزیابی پیامدهای فاز اول

پی نوشت
بــا توجــه بــه تجربه هــای مشــابِه پیشــین بــه نظــر می رســد کــه در یــک دورۀ زمانــی یک ســاله . 1

بتــوان بــه برآینــدی از پیامدهــای اقدامــات در حوزه هــای مختلــف دســت یافت. بنابراین پیشــنهاد 
می شــود کــه دورۀ زمانــی یادشــده، یــک ســال از اتمــام پــروژه در نظــر گرفتــه شــود. 

طبــق اعــالم نظــِر مســئوالن و کارشناســان معاونــت حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری کــرج، اقدام . 2
حداکثــری در محــدودۀ مــورد مطالعــه در اســناد فرادســت اعــم از مطالعــات جامــع حمل ونقــل و 
ترافیــک و طــرح تفصیلــی شــهر کــرج وجــود نداشــته، بــه عبارتــی بســتر قانونــِی الزم بــرای ایجاد 
تغییــرات اساســی در ایــن شــبکه وجــود نــدارد. همچنیــن مطابــق بــا دیدگاه هــای کارشناســِی 
ایــن معاونــت، از نظــر فنــی نیــز معضــالت خاصــی پیــِش روی تحقــق ســناریوی حداکثــری قــرار 

دارد کــه عمــاًل اجــرای آن را غیــر ممکــن می ســازد.
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ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پارکینگ های عمومی*
)مطالعۀ موردی: احداث پارکینگ عمومی در ناحیه 5 منطقه 14 شهرداری تهران(

معصومه محقق منتظری
کارشناس ارشد جامعه شناسی

ma.mohaghegh15@gmail.com

چکیده
ــر  ــاخت ها ب ــاد زیرس ــعه و ایج ــای توس ــه معن ــدار ب ــل پای اصــل انســان محوری در حمل ونق
مبنــای احتــرام بــه حقــوق شــهروندی و انســانی اســت و پارکینگ هــای عمومــی بــه عنــوان 
یکــی از زیرســاخت های مهــم حمل ونقــل در ایــن زمینــه، ســهم باالیــی دارنــد. اجــرای طــرح 
احــداث پارکینــگ عمومــی در ناحیــه 5 منطقــه 14، پاســخی بــه نیازهــای شــهروندان دربــاره 
مشــکالت تــرددی و افزایــش شــاخص های حمل ونقــل پایــدار شــهری اســت. پژوهــش حاضــر 
در پــی شناســایی و پیش بینــی تأثیــرات و انــواع پیامدهــای احتمالــی اجــرای طــرح و اقدامــات 

تعدیلی مناسب در چارچوب مطالعات ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی است.
رویکــرد روشــی ایــن پژوهــش را می تــوان بــه واســطه اســتفاده از فنــون و ابــزار مختلــف، 
ترکیبــی نــام نهــاد. داده هــای پژوهــش از طریق پیمایش )ســاکنان و مراجعــان(، مصاحبه های 
عمیــق و نیمه ســاختمند و مشــاهده گــردآوري شــده  اســت. در بخــش دیگــر پژوهــش از 
طریــق سیســتم اطالعــات جغرافیایــی GIS، ســه مــکان بــا اولویــت انتخــاب شــد و بــا مــرور 
شــاخص های موجــود در زمینــه مکان یابــی پارکینگ هــای عمومــی، چهــار شــاخص 
شناســایی شــد. ســپس بــا توجــه بــه نتایــج مصاحبــه بــا کارشناســان حمل ونقل، مســئوالن، 
آگاهــان محلــی و انجــام بازدیدهــای میدانــی کارشناســان، مــکان مناســب بــرای احــداث 

پارکینگ در سطح محدوده مورد مطالعه پیشنهاد شده است.
نتایــج نشــان داد کــه کمبــود فضــای پــارک خــودرو بــا وجــود فعالیــت مراکــز اداری، 
خدماتــی و تجــاری بــا عملکــرد فرامنطقــه ای در ایــن محــدوده باعــث افزایش حجــم ترافیک 
ســاکن و بــه شــکل مســتقیم روی بهره بــرداری از پتاســیل حاصلــۀ ایــن مراکــز تأثیــر منفــی 
داشــته و ابعــاد مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی، محیط زیســتی و اقتصــادی زندگــی ســاکنان 
را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. کاهــش قانون گریــزی ابــزاری در میــان شــهروندان، رونــق 

* ایــن مقالــه از طــرح پژوهشــی »مطالعــه و بررســی اجتماعــی و فرهنگــی احــداث پارکینــگ عمومــی 
در ســطح ناحیــه 5 منطقــه 14 شــهرداری تهــران« در ســال 1398 بــا حمایــت معاونــت اجتماعــی و 

فرهنگی شهرداری منطقه 14 استخراج شده است.
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کســب وکار بــازار گل محالتــی، افزایــش ایمنــی، کاهــش خشــونت، بهبــود منظــر شــهری و 
ــگ  ــداث پارکین ــدۀ اح ــای شناخته ش ــن پیامده ــی از مهمتری ــرانه های خدمات ــش س افزای
ــدوده،  ــطح مح ــای س ــی زمین ه ــا بررس ــت ب ــت. در نهای ــدوده اس ــن مح ــی در ای عموم
مناســب ترین مــکان بــرای احــداث پارکینــگ و چگونگــی طراحــی بهینــه پارکینــگ بــرای 

پاسخگویی به نیازهای آینده پیشنهاد شده است.

واژه هــای کلیــدی: ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی، پارکینــگ عمومــی و منطقــه 
14 شهرداری تهران.
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مقدمه 
امــروزه افزایــش میــزان اتــکا بــه خــودروی شــخصی، یکــی از مهمتریــن چالش هــای 
فــراروی سیاســت گذاری امــور شــهری در جهــان در حــال توســعه بــه  شــمار می آیــد. 
بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده، آن دســته از شــهرهای در حــال توســعه کــه تولیــد 
ناخالــص ســرانه آنهــا کمتــر از 5000 دالر اســت، از نــرخ رشــد ســریع تری در زمینــه 
مالکیــت خــودروی شــخصی برخــوردار هســتند )ســرور و امینــی، 1392: 279( کــه تهران 
نیــز جــزء ایــن شــهرها محســوب می شــود. مســائل حمل ونقــل در کالن شــهر تهــران 
ــن مســائل شــهری اســت و سیســتم حمل ونقــل شــهری، نقــش  ــره مهمتری در زم

اساسی در کیفیت زندگی شهری دارد.
ــه در  ــتند ک ــل هس ــاخت  های حمل ونق ــی از زیرس ــش مهم ــا، بخ پارکینگ ه
مناطــق شــهری بایــد پیش بینــی شــوند. بــرای اینکــه پارکینگ هــا بتواننــد بــه عنــوان 
راه  حلــی در کاهــش بــار ترافیــک عمــل کننــد، الزم اســت بــه درســتی برنامه ریــزی و 
کنتــرل شــوند )همــان: 285(. دربــاره سیاســت های پارکینــگ، توجــه بــه ایــن مســئله 
اهمیــت بســیاری دارد کــه در هــر شــهر، میــزان پارکینگ کافــی برای موفقیت بیشــتر 
مســائل و کیفیــت باالتــر زندگــی شــهروندان الزم اســت. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه 
بیشــتر شــهرها هنــوز بــه توســعه و ســاخت حداقــل ظرفیــت پارکینــگ تعیین شــده 
تأکیــد دارنــد، امــا شــهرهایی کــه پیشــتاز اصالحــات پارکینــگ هســتند، نیازهــای 
ــد.  ــن آن کرده ان ــگ را جایگزی ــر پارکین ــش داده و سیاســت حداکث ــی را کاه حداقل
ــت  ــد کیفی ــگ می توان ــت پارکین ــداث و مدیری ــت های اح ــت سیاس ــاب درس انتخ
ــال داشــته باشــد  ــه دنب ــز شــهرها را ب ــی و محیط زیســتی مراک اقتصــادی، اجتماع

)کرمانشــاهی و دیگــران، 1397: 17(.
ــود پارکینــگ عمومــی در شــهر تهــران باعــث مشــکالت  در حــال حاضــر کمب
متعــددی از قبیــل اتــالف وقــت شــهروندان، اشــغال فضــای معابــر و به تبــع آن کاهش 
ظرفیــت معبــر و کاهــش ســرعت عبــور و مــرور، افزایــش ترافیــک، آلودگــی هــوا و در 
نتیجــه کاهــش رفــاه شــهروندان شــده اســت. بــر اســاس آخریــن نتایــج)1(، در شــهر 
تهــران حــدود 64 درصــد از شــهروندان بــه طــور متوســط زمانــی بیــش از ده دقیقــه 
بــرای یافتــن جــای پــارک صــرف می نماینــد و یافتــن جــای پــارک خــودرو بــرای 65 
درصــد از آنــان، تنــش عصبــی زیــادی ایجــاد می نمایــد )ر.ک: الوانچــی و مقــدم، 1398(. 
در حــال حاضــر یکــی از مشــکالت منطقــه 14 شــهرداری تهــران در ســطح ناحیــه 
5، کمبــود فضــای پــارک خــودرو اســت. ایــن محــدوده در بخــش شــرقی منطقــه و در 
جنــوب شــرقی تهــران واقــع شــده اســت کــه فعالیــت مراکــز مهــم خدماتــی، اداری و 
تجــاری بــا فواصــل بســیار کــم نظیــر: بــازار گل شــهید محالتــی، دادســرای عمومــی 
و انقــالب ناحیــه 14 )مجتمــع قضایــی شــهید محالتــی(، مجتمــع خانــواده 1، اداره 
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پســت شــرق تهــران، شــهرداری منطقــه 14، ایســتگاه آتش نشــانی و مراکــز آموزشــی 
موجــب افزایــش نــرخ جــذب ســفر بــه ایــن محدوده شــده اســت. ایــن در حالی اســت 
کــه کمبــود زیرســاخت مناســب جهــت پــارک خــودرو باعــث افزایــش حجــم ترافیک 
خیابان هــا و معابــر منتهــی بــه ایــن مراکــز شــده کــه خــود مشــکلی جــدی بر ســر راه 
ــز و زمینه ســاز آســیب های بســیاری  ــن مراک ــرداری از پتانســیل حاصــل از ای بهره ب

در ســطح محــدوده شــده اســت.

شکل 1- اهم کاربری های سطح محدوده

وجــود بــازار گل و گیــاه محالتــی بــه عنــوان عنصــری ویــژه در ناحیــه 5 ســبب 
ــرد  ــا عملک ــازار ب ــن ب ــت. ای ــده اس ــش ش ــط پیرامون ــر محی ــددی ب ــرات متع تأثی
ــی  ــه خــود جلــب می کنــد. ایــن در حال ــه جمعیــت زیــادی را ب فرامنطقــه ای، روزان
اســت کــه بــا وجــود پویایــی فعالیتــی و کارکــردی، بــه ســبب وجــود کاســتی های 
زیرســاختی و خدمات رســانی بــه مشــتریان، بهره برداری هــای مناســب از ایــن فعالیت 
بــه عمــل نمی آیــد. بــر اســاس نتایــج پژوهــش انجــام شــده بــا موضــوع چالش هــای 
بــازار گل و گیــاه شــهید محالتــی)2(، کمبــود تســهیالتی ماننــد پارکینــگ در تضعیــف 
ــاال بــوده اســت )ر.ک:  ــا وزن ب ــازار از جملــه عوامــل تأثیرگــذار ب نقــش مــکان ایــن ب
رضابیگــی، 1397(. ناکامــی در پیــدا کــردن محــل پــارک و ترافیــک شــدید بــه منزلــه 
منصــرف شــدن فــرد و مراجعــه بــه مراکــز دیگر می شــود. از ایــن رو الزم اســت تدابیری 
اعمــال شــود کــه بــا برطــرف کــردن معضــالت، محیطــی مناســب جهــت خریــد و 
فــروش گل ایجــاد شــده، در ایــن میــان بــه بهــره  وری اقتصــاد بــاال دســت یافــت. در 
ایــن زمینــه اجــرای طــرح احــداث پارکینــگ از ســوی شــهرداری منطقــه، پاســخی به 
نیازهــای شــهروندان دربــاره مشــکالت تــرددی، پویایــی محــدودۀ تجــاری و افزایــش 
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شــاخص های حمل ونقــل پایــدار شــهری و دسترســی متــوازن بــه خدمــات شــهری 
در راســتای ایجــاد شــهری زیســت پذیر خواهــد بــود.

ارزیابــی و پایــش، بخشــی جدایی ناپذیــر در سیســتم های پویا محســوب می شــود. 
حاکــم ســاختن ارزیابــی بــر فراینــد اجــرای پــروژه در شــهر، ســبب تحقــق اهــداف 
مثبــت و کاهــش یــا حــذف تبعــات احتمالــی آن پــروژه خواهــد شــد. اگــر اجــرای 
پروژه هــای احــداث پارکینــگ عمومــی در ســطح شــهری همچــون تهران بــدون توجه 
بــه تأثیــرات و روابــط متقابــل پــروژه و محیــط اجــرای آن صــورت گیــرد، نه تنها ممکن 
اســت از مشــکالت موجــود نکاهــد، بلکــه خــود باعــث مشــکالت عدیــده و مســائل 
ــط،  ــل مرتب ــی عوام ــه تمام ــرورت دارد ک ــن ض ــود. بنابرای ــز می ش ــدنی نی حل نش
ــا مشــخص نمــودن جهت گیری هــای الزم  ــا ب مــورد مطالعــه و توجــه قــرار گیــرد ت
بــرای مدیــران و برنامه ریــزان شــهری بتــوان بهتریــن نتیجــه را از اجــرای پــروژه بــه 
دســت آورد. توجــه بــه مقوله هــای اجتماعــی و لحــاظ کــردن آن در الگــوی پیشــرفت 
ــی  ــده، بررس ــای یادش ــی از جنبه ه ــه یک ــی دارد ک ــای مختلف ــعه، جنبه ه و توس
ــع  ــر بیشــترین مناف ــد توســعه، مبتنــی ب ــن فرآین پیامدهــا و دســتاورد ها اســت. ای
ــه  ــد »ب ــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی می توان و کمتریــن هزینه  هــا اســت. ارزیاب
توســعه پایــدار و همه جانبــه، ارتقــای کیفیــت زندگــي، کاهــش محرومیــت و توســعۀ 
برابــري اجتماعــي درون نســلي و بین نســلي، افزایــش بازدهــي مداخــالت توســعه اي، 
اســتفاده بهینــه از منابــع، تنــوع فرهنگــي و انســجام اجتماعــي و همچنین پیشــگیري 

از مســائل اجتماعــي و فرهنگــي کمــک کنــد« )ونکلــي، 1388: 3(.
پژوهــش حاضــر ابتــدا بــا بررســی اســتانداردها و آمــار مرتبــط بــا پارکینگ هــای 
ــه ســطح  ــه شناســایی دامنــۀ نیازهــا و مشــکالت ســاکنان و مراجعــان ب عمومــی ب
محــدوده پرداختــه اســت و در گام بعــدی بــا شــناخت پیامدهــای احــداث پارکینــگ 
ضمــن پیشــنهاد مــکان مناســب بــرای احــداث، بــه شناســایی عوامــل محدودکننــده 

ــردازد. ــیب ها می پ ــوارض آس ــش ع و کاه

ادبیات تجربی
بــا بررســی مقــاالت و پژوهش هــای انجــام شــده داخلــی با موضــوع احــداث پارکینگ، 
ــن  ــه تعیی ــه ب ــود: دســته ای ک ــوان در دو حــوزه بررســی نم ــات را می ت ــن مطالع ای
مکان یابــی احــداث پارکینــگ اختصــاص دارنــد کــه بــا توجــه بــه نتایــج پژوهش هــای 
یادشــده، مکان یابــی نشــدن مناســب پارکینگ هــا باعــث شــده کــه مــردم تمایلــی 
ــه اســتفاده از آنهــا نداشــته باشــند کــه نتیجــۀ آن، تشــدید ترافیــک و مشــکالت  ب
جانبــی دیگــر اســت. در بیشــتر ایــن مطالعــات، پارامترهــای تأثیرگــذار در مکان یابــی 
پارکینــگ شناســایی شــده و بــا وزن دهــی بــه هــر کــدام از آنهــا، مــکان بهینــه بــرای 
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پارکینــگ تعییــن شــده اســت و دســته دوم بــا نــگاه اجتماعــی بــه موضــوع پارکینــگ 
پرداخته انــد. عمــده پژوهش هــای انجــام شــده در ســال های اخیــر مربــوط بــه نحــوۀ 
ــا دیــدگاه اجتماعــی بــه  مکان یابــی بهینــۀ پارکینگ هــای عمومــی بــوده و کمتــر ب
ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت. در زیــر بــه چنــد نمونــه از پژوهش هایــی کــه در 
ســال های اخیــر بــا دیــدگاه اجتماعــی بــه موضــوع پارکینــگ پرداخته انــد و بــا اهداف 

پژوهش حاضر همسو بوده اند، اشاره شده است.
الوانچــی و مقــدم )1398( بــا بررســی اســتاندارد ها و آمــار مرتبط بــا پارکینگ های 
عمومــی بــر وجــود مشــکل پــارک خــودرو در تهــران صحــه  گذاشــتند و ســپس بــا 
مراجعــه بــه صاحبــان خــودرو، دامنــۀ مشــکالتی را کــه نبــود فضاهــای پــارک خــودرو 
بــرای آنهــا بــه وجــود آورده اســت، شناســایی کردنــد. نتایــج به دســت آمده حاکــی از 
تأثیــرات منفــی اجتماعــی - روانــی کمبــود پارکینــگ بــر زندگــی شــهروندان تهرانــی 

بــوده اســت. 
ــی و  ــای اجتماع ــه ویژگی ه ــی )1398( در پژوهــش خــود نشــان داد ک عبدالله
ــاد( بــه گونــه ای اســت  اقتصــادی ســاکنان محــدوده مــورد مطالعــه )محلــه یافت آب
کــه اگــر در واگــذاری پارکینگ هــای احداثــی، شــرایط اقتصــادی و اجتماعی ســاکنان 
مــورد توجــه قــرار نگیــرد، نه  تنهــا تحقــق هدف هــای ایــن پــروژه را بــا مشــکل مواجــه 
می کنــد، بلکــه می توانــد پیامدهــای منفــی زیــادی را نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد. 
بایــد مکانیســمهای واگــذاری عادالنــه پارکینگ  هــا طراحــی شــود و ضمــن تقویــت 
هماهنگی هــای درون ســازمانی و بین ســازمانی، بــر مردممحــوری و مشــارکتی شــدن 

پــروژه تأکیــد شــود. 
علیخــواه )1393( بــه بررســی تأثیــر احــداث پارکینگ طبقاتی شــریف در محدودۀ 
اجــرای طــرح پرداختــه اســت. نتایــج نشــان  داد کــه تأثیراتــی نظیــر افزایــش امنیــت، 
افزایــش کیفیــت زندگــی، تقویت مفهــوم و نظام محلــه ای، افزایش ســرمایۀ اجتماعی، 
افزایــش نظــم، تأثیــر مثبــت بــر جامعه پذیــری کــودکان، کاهــش اســترس، بهبــود 
ســیما و منظــر شــهری، کاهــش آلودگــی صوتــی و هــوا، ســهولت تــردد و کاهــش 

خطــرات از جملــه تأثیــرات احــداث پارکینــگ بــوده اســت.
در زمینــه مطالعــات خارجــی انجــام شــده نیــز الکســاندری1 )2020( در مقالــه ای 
بــه بررســی تأثیــر کمبــود فضــای پــارک در ازدحــام و شــلوغی فضاهای شــهری یونان 
ــر طراحــی و ســاخت پارکینگ هــا  داخــل ســاختمان ها  پرداختــه اســت. تأکیــد او ب
بــوده اســت. همچنیــن از طریــق مقایســۀ میــان انــواع پارکینگ هــا بــه ایــن نتیجــه 
ــه و ایجــاد فضــای پارکینــگ  ــن گزین رســید کــه پارکینــگ حاشــیه ای، ناپایدارتری
داخــل ســاختمان ها، پایدارتریــن گزینــه بــرای منظــر شــهری محســوب می شــود.
1- Alexandri
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گ های عمومی
ث پارکین

ت اجتماعی و فرهنگی احدا
ارزیابی تأثیرا

منجراســنا1 )2017( در مقالــه ای بــا اســتفاده از یــک مــدل ارزیابــی شبیه ســازی 
بــه بررســی تأثیــر سیســتم های حمل ونقــل هوشــمند )ITS( روی مدیریــت پارکینــگ 
شــهری می پــردازد. در ایــن مقالــه، پارکینگ هــای هوشــمند بــه عنــوان راه حلــی کــه 
ــه  ــور جســت وجوی دسترســی ب ــه منظ ــا را ب ــده خودروه ــان صرف ش ــد زم می توان
پارکینــگ کاهــش دهــد، تأکیــد شــده اســت. در ایــن زمینه کاهش انتشــار منوکســید 
کربــن، کاهــش مصــرف ســوخت و بازگشــت ســرمایۀ اوپراتــور در کمتــر از یک ســال، 

از پیامدهــای اجــرای ایــن طــرح بــرآورد شــده اســت.
کایســیدو2 )2010( بــه بررســی تأثیــر مدیریــت اطالعــات در دسترســی پارکینگ 
بــر کاهــش مدت زمــان ســرگردانی پرداختــه اســت. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد که 
ــن  ــاده روی بی ــۀ پی ــگ و فاصل ــت وجوی پارکین ــرای جس ــده ب ــان صرف ش مدت زم

پارکینــگ تــا مقصــد مــورد نظــر، تأثیــر بســزایی در تقاضــای پارکینــگ دارد.
ــن  ــان دهنده ای ــی، نش ــدگاه اجتماع ــا دی ــی ب ــی و داخل ــات خارج ــرور ادبی م
موضــوع اســت کــه در همــه  ایــن پژوهش هــا بــر زمــان و ســوخت بــه عنــوان دارایــی 
بــاارزش شــهروندان تأکیــد شــده کــه در طــول یافتــن جــای پــارک بــه هــدر مــی رود. 
همچنیــن نتایجــی نظیــر اختــالل در محیــط پیرامــون، افزایــش امنیــت، کاهــش 
ــی منظــر  ــش زیبای ــوا و افزای ــی ه ــان، کاهــش آلودگ ــی در زم ــک، صرفه جوی ترافی
ــت. در  ــوده اس ــا ب ــداث پارکینگ ه ــت آمده از اح ــترک به دس ــج مش ــهری از نتای ش
اکثــر مطالعــات خارجــی، ارجحیــت بــا ســاخت پارکینگ هــای طبقاتــی بــه دلیــل 
اســتفاده بهینــه از فضــا و حــذف خودورهــا از منظــر شــهری بــوده اســت. همچنیــن بر 
اجــرای سیســتم های مدیریــت  هوشــمند بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ابــزار مؤثــر در 
مدیریــت شــهرها و کنتــرل ترافیــک تأکیــد شــده اســت. در ایــن پژوهــش ســعی بــر 
ایــن اســت کــه ضمــن شناســایی تأثیــرات و پیامدهای اجتماعــی احــداث پارکینگ در 
ابعــاد مختلــف آن بــا رعایــت اســتاندارها و معیارهــای علمــی بــه مکان یابــی پارکینگ 

در محــدودۀ مــورد مطالعــه نیــز پرداختــه شــود.

ادبیات نظری
ــی کــه وظیفــۀ جمــع آوری ترافیــک ســاکن را از  ــارت اســت از محل های پارکینــگ عب
خیابان هــا بــر عهــده دارد. امــروزه بــا افزایــش چشــمگیر تعــداد خودروهــا و نیــاز مبــرم به 
محــل پــارک خودروهــا، ایجــاد محل هایــی بــرای جمــع آوری ترافیــک ســاکن بــه یــک 
ــه ایــن ترتیــب ایجــاد پارکینگ هــای  نیــاز اساســی در شــهرها تبدیــل شــده اســت. ب
عمومــی بــه عنــوان یکــی از برنامه هــای اصلــی در کنتــرل و مدیریــت ترافیــک مطــرح 

شده است )یغفوری و دیگران، 1395: 178(.

1- Mangiaracina
2- Kaisidow
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پارکینگ هــا بــر اســاس موقعیــت مکانــی بــه دو دســته پارکینگ هــای حاشــیه ای 
ــف،  ــورهای مختل ــود. در کش ــیم بندی می ش ــیه ای تقس ــر حاش ــای غی و پارکینگ ه
ــی، بامــی و  ــی، همســطح، طبقات ــواع پارکینگ هــا اعــم از پارکینگ  هــای خیابان از ان
مکانیــزه کــه همــه زیرمجموعــه پارکینگ هــای حاشــیه ای و غیــر حاشــیه ای اســت، 
اســتفاده می شــود. مشــخصات عملکــردی پارکینگ هــای حاشــیه ای و غیر حاشــیه ای 
را می تــوان از منظــر اســتفاده کنندگان، صاحبــان، اداره کننــدگان و نحــوۀ اســتفاده از 

آنهــا بررســی کــرد )کرمانشــاهی و دیگــران، 1397: 5(.
ــرار گرفتــه،  ــیه ای: ایــن پارکینگ هــا در حاشــیه  خیابان هــا ق ــای حاش پارکینگ ه
فضــای کنــار خیابــان را اشــغال می کننــد. ایــن وضعیــت می توانــد مشــکالتی را بــرای 
معابــر شــهری و تــردد خودروهــا بــه  وجــود آورد. در این دســته از پارکینگ  هــا، تداخل 
ورود و خــروج خودروهــا جهــت پــارک بــا جریــان عبــوری از کنــار آنهــا و مشــکالت 
پیش  آمــده ناشــی از آن، نمــود بارزتــری دارد )کرمانشــاهی و دیگــران، 1397: 6(. از معایــب 
ایــن پارکینگ هــا می تــوان بــه افزایــش احتمــال وقــوع تصادفــات، کاهــش ظرفیــت 

معابر و تقاطع ها و آلودگی هوا اشاره داشت. 
پارکینگ هــای غیــر حاشــیه ای: پارکینگ هایــی هســتند کــه در خــارج از ســطح 
ســواره رو بــه صــورت همســطح یــا طبقاتــی ســاخته می شــوند. بــا توجــه بــه آنکــه 
توقــف وســایل نقلیــه در ایــن پارکینگ  هــا در خــارج از ســطح ســواره انجــام می شــود، 
ســطح ســواره رو را اشــغال نمی کننــد و از ایــن رو ظرفیــت معابــر را به ویــژه در 
محدوده هــای مرکــزی شــهر تحــت تأثیــر قــرار نمی دهــد. انــواع پارکینگ هــای غیــر 
حاشــیه ای بــه صــورت پارکینگ هــای مســطح، زیرزمینــی، مکانیزه و طبقاتی ســاخته 
می شــوند. پارکینگ هــای طبقاتــی، تمــام یــا بخشــی از ســاختمان اســت کــه بــرای 
پــارک خودروهــا در چندیــن طبقــه طراحــی شــده اســت. در مناطقــی کــه کمیابــی و 
ــن  ــارک در ســطح را نمی دهــد، در ای ــی زمیــن، اجــازه گســترش مکان هــای پ گران
نــوع پارکینگ هــا بــه ازای یــک محــدوده معیــن زمیــن، تعــداد وســیله نقلیه بیشــتری 
امــکان پــارک خواهنــد یافــت. امــروزه اســتفاده از پارکینگ هــای طبقاتــی زیر زمینــی 
ــری از  ــن ســاختمان ها و جلوگی ــه از فضــای زیر زمی ــه منظــور اســتفاده بهین ــز ب نی

تخریب منظر شهری مورد توجه قرار گرفته است )همان: 7(.
شــاخص های مهــم شناســایی مــکان پارکینــگ: محــدود بــودن زمیــن مناســب 
ــگ و  ــن ضــرورت ســاخت پارکین ــی و همچنی ــای عموم ــرای ســاخت پارکینگ ه ب
احســاس نیــاز مبــرم بــه آن باعــث می شــود تــا انتخــاب یــک مــکان مناســب بــرای 
ســاخت پارکینــگ، جــزء مســائل قابــل تأمــل باشــد و اهمیــت خاصــی پیــدا کنــد. 
محــل مناســب بــرای یــک پارکینــگ، محلــی اســت کــه عــالوه بــر اینکــه بــه مراکــز 
مــورد نظــر راننــدگان نزدیــک باشــد، باعــث ایجــاد ترافیــک و بی نظمــی در ســطح 
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شــهر نگــردد. بــه طــور کلــی می تــوان مکان یابــی پارکینــگ را اینگونــه تعریــف نمــود: 
»مکان یابــی پارکینــگ یعنــی یافتــن محلــی مناســب بــرای احــداث پارکینــگ کــه 
هــم از لحــاظ هزینــه و هــم از نظــر پاســخگویی بــه نیازهــای منطقــه مــورد مطالعــه، 
ــای  ــز معیاره ــهری نی ــای ش ــی پارکینگ ه ــاره مکان یاب ــد«. درب ــه باش ــکان بهین م
مختلــف بــا شــدت تأثیر هــای متفاوتــی وجــود دارد. از جملــه مهمتریــن ایــن معیارهــا 
می تــوان نزدیــک بــودن بــه مراکــز جــذب ســفر از قبیــل مراکــز تجــاری عمــده، مراکز 
بهداشــتی، درمانــی و نزدیــک بــودن بــه شــبکه های معابــر اصلــی شــهر کــه دارای 
مشــکل ترافیــک هســتند و ظرفیــت پذیــرش بــار ناشــی از ورود و خــروج خودروهــای 
پارکینــگ عمومــی اشــاره کــرد. همچنیــن پارکینگ هــای احداثــی بایــد بــا توپوگرافی 
ــر اســاس شــرایط محیطــی خــاص شــهر  ــوع پارکینــگ ب شــهر ترکیــب شــوند و ن
انتخــاب شــود و تقاضــای پارکینــگ را مرتفــع ســازد. جانمایــی پارکینگ هــا بایــد بــر 
اســاس مزایــای اقتصــادی و اجتماعــی مســتقیم، مزایــای غیــر مســتقیم اقتصــادی، 

اثرات محیط زیستی و پایداری شهری باشد )حسن پور، 1397: 115(.
حمل ونقــل پایــدار: حمل ونقــل پایــدار، یکــی از بخش هــای اصلــی شناسایی شــده 
در رویکــرد توســعۀ پایــدار اجتماعــی اســت. علــت مهــم بــودن مبحــث حمل ونقــل 
ــهری  ــل ش ــام حمل ونق ــودن نظ ــاز ب ــدار، مسئله س ــعۀ پای ــرد توس ــهری در رویک ش
امــروزی بــا توجــه بــه مســائل اقتصــادی، اجتماعــی و محیط زیســتی آن اســت؛ زیــرا 
ــر  ــهری گریبان گی ــل ش ــده ای در حمل ونق ــایی های عم ــکالت و نارس ــروزه مش ام
اقتصــاد، اجتمــاع و محیط زیســت شــهری بــه عنــوان شــاخص های اصلــی پایــداری 
اســت کــه توجــه بــه مبحــث پایــداری در ایــن حــوزه را بیــش از پیــش ضــروری جلــوه 
ــت گذاری در  ــردن سیاس ــگ ک ــا هماهن ــدار ب ــل پای ــرد حمل ونق ــد. رویک می ده
ــن  ــت وجوی یافت ــل در جس ــی و حمل ونق ــری اراض ــزی کارب ــای برنامه ری زمینه ه
توازنــی میــان کیفیت هــای محیطــی، اجتماعــی و اقتصــادی در زمــان حــال و آتــی 

است )سرور و امینی، 1392: 27(. 
بــا توجــه بــه ارتبــاط مســتقیم پارکینــگ بــا حمل ونقــل شــهری بــرای رســیدن 
بــه یــک چارچــوب سیاســت پارکینــگ پایــدار، ابتــدا ایــن سیاســت ها بایــد در قالــب 
ــه  ــدار از دو ده ــل پای ــالح حمل ونق ــد. اصط ــداف آن باش ــدار و اه ــل پای حمل ونق
پیــش وارد دانــش تخصصــی مطالعــات شــهری شــد کــه مفهــوم آن را می تــوان بــه 
طــور خالصــه برگرفتــه از تعریــف اصلــی توســعۀ پایــدار چنیــن دانســت: حمل ونقــل 
ــا، پیوســته و  ــه ای از سیاســت ها و دســتورالعمل های یکپارچــه، پوی ــدار، مجموع پای
در بردارنــده اهــداف اقتصــادی، اجتماعــی و محیط زیســتی اســت کــه توزیــع عادالنــه 
و اســتفادۀ مؤثــر از منابــع را جهــت رفــع نیازهــای حمل ونقــل جامعــه و نســل های 
ــا  ــه اروپ ــورایی از اتحادی ــدار در ش ــل پای ــی حمل ونق ــراه دارد. ویژگ ــه هم ــی ب آت
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ــه مطــرح شــده اســت: »حمل ونقــل پایــدار،  متشــکل از وزیــران حمل ونقــل، اینگون
دسترســی های اساســی و ایمــن را بــرای ایجــاد بســتری جهــت توســعه شــرکت ها، 
ــه  ــی ها ب ــن دسترس ــن ای ــد. همچنی ــم می کن ــا فراه ــات آنه ــرای مالق ــاع و ب اجتم
نحــوی اســت کــه ســالمت انســان و اکوسیســتم و عدالــت بین نســلی و فرانســلی را 

ارتقــا دهــد« )کرمانشــاهی و دیگــران، 1397: 17(.
نظریــه حمل ونقــل دارای مؤلفه هــای متعــددی در زیرمجموعــۀ اهــداف اقتصادی، 
ــی )1996(، حمل ونقــل  ــک جهان اجتماعــی و محیط زیســتی اســت. در گــزارش بان

پایــدار و ارکان آن بــه شــرح زیــر بیــان شــده اســت:
ـ رکــن اقتصــادی و مالــی کــه شــامل مناســب بــودن ســاختار ســازمانی، اقدامــات و 

سرمایه گذاری برای ساخت های حمل ونقل است.
ـ رکــن محیط زیســتی و اکولوژیکــی کــه شــامل بررســی چگونگــی ســرمایه گذاری 
بــرای حمل ونقــل و انتخــاب اشــکال مختلــف آن اســت و روی کاهــش مصــرف انــرژی 

و انتشار آالینده ها اثر می گذارد. 
ــرای  ــه خدمــات حمل ونقــل ب ــودن دسترســی ب ــر کافــی ب ـ رکــن اجتماعــی کــه ب
همــه اقشــار جامعــه، امنیــت، آســایش و آرامش شــهروندان در قبال پدیــده حمل ونقل 

تأکید دارد )سرور و امینی، 1392: 28(. 
ــهرها،  ــود در ش ــای موج ــه بحران ه ــخ ب ــتم در پاس ــرن بیس ــت پذیری: در ق زیس
نظریه هــا و رویکردهــای مختلفــی بــرای خــروج از مســائل ارائــه شــد. یکــی از ایــن 
نظریه هــا، رویکــرد شــهر زیســت پذیر اســت. بــر پایــۀ مــرور ادبیــات، زیســت پذیری، 
ــه اهــداف  ــا رســیدن ب ــی ی یکــی از راه هــای توصیــف راه حل هــای دولت هــای محل
توســعه پایــدار محســوب شــده اســت. زیســت پذیری اساســاً از اواخــر قــرن بیســتم 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. جیــن جاکوبــز و اپلیــارد بــه مفهــوم زیســت پذیری 
بــه عنــوان یکــی از رویکردهــای دســتیابی بــه محیط شــهری قابــل زیســت و باکیفیت 
تأکیــد کردنــد. هــدف اصلــی آ نهــا، بهبــود کیفیــت فضاهای شــهری با مقیاس انســانی 

در شهرهای مدرن بود )سلیمانی مهرنجانی و دیگران، 1395 47(.
ــهری در دوران  ــزی ش ــای برنامه ری ــن ایده ه ــی از بزرگ تری ــت پذیری، یک زیس
معاصــر دانســته شــده اســت. به طور کلی شــهر زیســت پذیر شــامل مجموعــه متنوعی 
از موضوعــات مختلــف اســت کــه بــه وســیله برخــی اصــول راهنمــا بیــان می شــود. 
زیســت پذیری در معنــای اصلــی و کلــی خــود بــه مفهــوم دســتیابی به قابلیــت زندگی 
اســت و در واقــع همــان دســتیابی بــه کیفیــت برنامه ریــزی شــهری خــوب یــا مــکان 
ــه  ــی اســت ک ــری بســیار متنوع ــل اندازه گی ــای قاب ــامل نماگره ــدار اســت و ش پای
معمــوالً تراکــم، حمل ونقــل، امنیــت و پایــداری اجــزای ثابــت آن را تشــکیل می دهند. 
زیســت پذیری بــه یــک سیســتم شــهری کــه در آن بــه ســالمت اجتماعــی، کالبــدی 
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و روانــی همــه ســاکنانش توجــه شــده اســت، اطــالق می شــود؛ زیــرا زیســت پذیری 
صرفــاً پیامــد ملمــوس شــرایط بســنده و مطلــوب شــهری نیســت، بلکه پیامــدی قابل 
لمــس از ادراک مــردم از زندگــی شــهری اســت. یــک شــخص بایــد هــم شــهر روی 
زمیــن و هــم شــهر موجــود در اذهــان را در نظــر بگیــرد. زیســت پذیری بــه سیســتم 
ــاالی  ــا دسترســی مناســب اطــالق می شــود کــه کیفیــت ب شــهری ســالم، امــن، ب
زندگــی و محیطــی جــذاب بــرای شــهروندان بــه ارمغــان مــی آورد و اصول اساســی این 
مفهــوم شــامل دسترســی و مشــارکت اســت کــه مفاهیــم مربــوط بــه زیســت پذیری 

ــد )ساســان پور و دیگــران، 1397 241(.  ــر مبنــای آن شــکل می گیرن ب
معیارهــای زیســت پذیری همچنیــن بــا توجه بــه شــرایط مکانی و زمانــی مختلف، 
متفاوتنــد. بنابرایــن قابــل تعویــض بــا یکدیگر نیســتند و باید توســط مــردم در مکان ها 
و مقیاس هــای زمانــی مختلــف مــورد درک و ســنجش قــرار  گیرنــد. دسترســی، برابری 
و مشــارکت کــه مفاهیــم مربــوط بــه زیســت پذیری اســت، بــر مبنــای آنهــا شــکل 
ــد از:  ــت پذیر عبارتن ــهر زیس ــک ش ــای ی ــول و ویژگی ه ــن اص ــرد. مهمتری می گی
زیرســاخت ها )حمل ونقــل، ارتباطــات، آب و بهداشــت(، غــذا، هــوای پــاک، مســکن 
ــه خدمــات و  مناســب، شــغل راضی کننــده و فضــای ســبز و پارک هــا، دسترســی ب

امکانــات باکیفیــت )ســلیمانی مهرنجانــی و دیگــران، 1395: 32(.
اجــرای طــرح احــداث پارکینــگ در محــدودۀ مــورد مطالعــه می توانــد بــه صــورت 
ــدی در  ــی، اقتصــادی، محیط زیســتی و کالب ــی و فرهنگ ــاد اجتماع ــان در ابع همزم
ــر  ــای تأثیرپذی ــاد، متغیره ــک از ابع ــر ی ــه در ه ــذار باشــد ک ــدف تأثیرگ ــۀ ه جامع
خــود را در برخواهنــد داشــت. از آنجــا کــه دسترســی مطمئــن شــهروندان بــه نقــاط 
ــهر از  ــطح ش ــود در س ــون موج ــای گوناگ ــدی از کاربری ه ــهر و بهره من ــف ش مختل
مهمتریــن ویژگی هــای محیــط شــهری مطلــوب اســت، می تــوان بــه اهمیــت رابطــۀ 
برنامه ریــزی شــهری و حمل ونقــل پــی بــرد. ناکارآمــدی سیســتم حمل ونقــل شــهری 
و در زیرمجموعــۀ آن، کمبــود فضاهــای پــارک، عــوارض جــدی محیطــی و پیامدهــای 
منفــی اجتماعــی و اقتصــادی را بــه دنبــال خواهد داشــت و باعــث ناکارآمــدی عملکرد 
ــر  ــز ب ــک، تمرک ــل و ترافی ــت حمل ونق ــی در مدیری ــرد اصل شــهری می شــود. رویک
حمل ونقــل پایــدار اســت کــه می توانــد داشــتن شــهری زیســت پذیر را میســر ســازد.

بــا توجــه بــه مطلــب عنوان شــده، در زیــر بــه مــدل مفهومــی پژوهــش در قالــب 
پنــج حــوزه اجتماعــی و فرهنگــی، اقتصــادی، محیط زیســتی، کالبــدي و ترافیکــی 
ــده  ــری مطرح ش ــای نظ ــینه و رویکرده ــدام از پیش ــر ک ــه ه ــت ک ــده اس ــاره ش اش

اســتخراج شــده اســت.



58

13
99

ـز 
پایی

 
رم 

چها
ره 

شما
 

ی 
ماع

جت
ت ا

یرا
 تاث

بی
زیا

 ار
ی 

صص
تخ  

ی -
علم

مه 
لنا

فص

شکل 2- مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش هــای ارزیابــي تأثیــرات اجتماعــي بنــا بــه ماهیتــي کــه دارنــد، محــدود بــه 
اســتفاده از تنهــا یــک روش خــاص نیســتند، بلکــه برحســب نیــاز همزمــان از روش هــا 
و فنــون مختلفــي متناســب بــا هــر مرحلــه از پژوهــش اســتفاده می کننــد. بنابرایــن 
در ایــن پژوهــش همزمــان از روش هــاي کمــي و کیفــی و بــرای جمــع آوری اطالعــات 
از روش هــای اســنادی و میدانــی اســتفاده شــده اســت. اجــرای دو پیمایــش در بیــن 
ــا  ــه ب ــی ک ــین آباد دوالب( و مراجعان ــام و حس ــهدای گمن ــای ش ــاکنان )محله ه س
خــودروی شــخصی بــه ســطح محــدوده مراجعــه نمــوده بودنــد )مراجعــان بــه بــازار 
گل شــهید محالتــی و ســازمان ها و مراکــز اداری خدماتــی فعــال ســطح محــدوده(، 
بــا اســتفاده از فرمــول بــرآورد حجــم نمونــه کوکــران، بــا روش نمونه  گیــري تصادفــي 
)بــراي انتخــاب منــازل و افــراد( بــه تکمیــل ســیصد پرسشــنامه  اقــدام شــده اســت. 
همچنیــن انجــام ســی مصاحبــه  عمیــق و نیمه ســاختمند بــا گروه هــای مختلــف تــا 
رســیدن بــه تکــرار و اشــباع نظــری، مشــاهده میدانــی و عکس بــرداری از دیگــر فنونی 

بود که در این پژوهش از آنها استفاده شده است.
در بخــش دیگــری از پژوهــش بــه مکان یابــی احــداث پارکینگ در ســطح محدوده 
ــق  ــدا از طری ــد. ابت ــه از روش تلفیقــی اســتفاده گردی ــن زمین ــه شــد و در ای پرداخت
سیســتم اطالعــات جغرافیایــی GIS، ســه مــکان بــا اولویــت انتخــاب شــد. ســپس بــا 
مــرور شــاخص های موجــود در زمینــۀ مکان یابــی در بیــن مطالعات موضوعــی مرتبط، 
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چهــار شــاخص شــامل فاصلــه از مراکــز جــاذب ســفر، فاصلــه از معابــر، هزینــه تملــک 
ــه  ــا توجــه ب ــرای پارکینــگ)3( شناســایی شــد. در ادامــه ب و کاربری هــای مناســب ب
نظرهــای مصاحبه شــوندگان شــامل مســئوالن، کارشناســان حمل ونقــل و آگاهــان 
محلــی، مکانــی از ســوی آنــان پیشــنهاد شــد و در نهایــت گــروه پژوهــش بــا توجــه 
بــه نتایــج کارشناســی ها، مشــاهدات میدانــی و بررســی محــدوده، مــکان پیشــنهادی 

را تعییــن نمــود. 
میــدان مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش، ناحیــه 5 منطقــه 14 شــهرداری تهــران 
شــامل دو محلــۀ شــهدای گمنــام و حســین آباد دوالب بــوده اســت )حــوزۀ مداخلــه 
طــرح در مــرز میــان ایــن دو محلــه واقــع شــده اســت(. بــر اســاس داده هــای جمعیتی 
ســال 1395، جمعیــت ایــن ناحیــه 52555 نفــر اســت. مرزهــای ناحیــه از شــمال بــه 
بزرگــراه شــهید محالتــی، از جنــوب بــه خیابــان ده حقــی و از غــرب بــه بزرگــراه امــام 
علــی)ع( و از شــرق بــه بزرگــراه بســیج محــدود می  شــود. ناحیــه 5 شــهرداری منطقــه 
14 از جملــه نواحــی ای محســوب می شــود کــه بیشــترین ســطح بی دفاعــی را داشــته، 

بیشــترین لبــه را بــا محیط هــای مســکونی و فرهنگــی دارد.

یافته های پژوهش
در ایــن بخــش از مقالــه بــه برخــی از مهمتریــن یافته هــای پژوهــش بــه طــور خالصــه 
پرداختــه شــده اســت. باتوجــه بــه اینکــه ایــن پژوهــش از نــوع اتاف قبــل از اجراســت، 
ســعی شــده تــا پیامدهــای احــداث پارکینــگ در مراحــل مختلــف اجــرای آن بــرآورد 

شود.
ضــرورت احــداث پارکینــگ در ســطح محــدوده: مشــاهدات میدانــی اولیــه نشــان 
ــاعات اوج  ــا در س ــا و کوچه ه ــا در خیابان ه ــارک خودروه ــم پ ــم تراک ــه حج داد ک
مراجعــه بــه ایــن مراکــز در حــدی اســت کــه موجــب افزایــش بــار ترافیکــی و انباشــت 
خــودرو در ســطح محــدوده شــده اســت. نبــود پارکینــگ عمومــی باعــث شــده تــا 
راننــدگان، خودروهــای خــود را بــه صــورت دوبلــه در حاشــیه خیابان هــا و کوچه هــای 
اطــراف پــارک کننــد. تجــاوز بــه حریــم پیــاده و اخــالل در عبور و مــرور وســایل نقلیه، 
ــژه در ســاعات اوج ترافیــک موجــب نارضایتــی  ــی در مســیر به وی تأخیرهــای طوالن
ــی، محیط زیســتی و اقتصــادی  ــی، فرهنگ ــف اجتماع ــاد مختل ــاکنان شــده و ابع س

زندگی ساکنان محدوده را تحت تأثیر قرار داده است. 
ــی از  ــه یک ــان داد ک ــورایاری نش ــای ش ــه 5 و اعض ــهردار ناحی ــا ش ــه ب مصاحب
ــازار گل و  ضروری تریــن نیازهــای ناحیــه، احــداث پارکینــگ در محــدوده اطــراف ب
دادسراســت. در ایــن راســتا نتایــج پیمایــش ســاکنان نشــان داد کــه نبــود پارکینــگ 
عمومــی در اطــراف بــازار گل و دادگاه خانــواده، دومیــن اولویــت در بیــن مشــکالت 
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ــه  ــن در زمین ــون فریدم ــل از آزم ــج حاص ــت. نتای ــوده اس ــه ب ــده در محل مطرح ش
مهمتریــن مشــکالت بــه وجــود آمــده بــرای ســاکنان بــه واســطه پــارک خودروهــای 
ــارک  ــر ســر جــای پ ــه ترتیــب »دعــوای مراجعــان ب مراجعــان نیــز نشــان دادکــه ب
خــودرو« بــا میانگیــن 5/58 ، »مشــکل عبــور و مــرور ســاکنان از کوچــه و خیابان هــای 
ــای  ــارک خودروه ــا پ ــا ب ــه و خیابان ه ــلوغی کوچ ــن 5/41 و »ش ــا میانگی ــه« ب محل
ــگاه ســاکنان  ــه ترتیــب از مهمتریــن مشــکالت از ن ــا میانگیــن 5/16 ب مراجعــان« ب

ــوده اســت. ب
ــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده  ــارک خــودرو: ب ــاره پ مشــکالت مراجعــان درب
از بخــش پیمایــش مراجعــان در ایــن پژوهــش، 71 درصــد از مراجعانی که بــا خودروی 
شــخصی خــود بــه ایــن محــدوده مراجعــه کــرده بودنــد، از وضعیــت پــارک خــودروی 
خــود رضایــت پایینــی داشــته اند. مهمتریــن مشــکالتی کــه مراجعــان پــس از ورود 
بــه ســطح محــدوده بــا آن مواجــه بودنــد، عبــارت از دغدغــه ذهنــی از پــارک خــودرو 
در مــکان نامناســب و ترافیــک بــه وجــود آمــده از توقــف و پــارک نامنظــم خودروهــا 
بــوده اســت. بیشــترین مدت زمــان صرف شــده پاســخگویان )34 درصــد( بــرای یافتــن 
جــای پــارک، پنــج الــی ده دقیقــه بــوده اســت. در همیــن زمینــه، 32 درصــد هــم 
بیشــتر از ده دقیقــه زمــان بــرای یافتــن جــای پــارک صــرف کرده انــد. بــرای بیــش 
از نیمــی از پاســخگویان هــم صــرف زمــان بــرای یافتــن جــای پــارک باعــث بــه وجــود 
آمــدن »تنــش عصبــی« در حــد زیــاد و خیلــی زیــاد شــده بــود. نتایــج نشــان داد کــه 
ــه  ــارک، مشــکالتی ب ــرای خودروهــای حــدود 45 درصــد از مراجعــان در محــل پ ب
وجــود آمــده بــود. از میــان مشــکالت عنوان شــده، بیشــترین مــوارد بــه ترتیب شــامل: 
پنچــر شــدن چرخ هــا، خــط انداختــن بدنــه ماشــین، حمــل بــا جرثقیــل و بــاز کــردن 

درب ماشین توسط سارقان بوده است.
رونــق کســب وکار بــازار گل و گیــاه شــهید محالتی: وجــود بــازار گل و گیاه شــهید 
محالتــی گذشــته از پتاســیل اقتصــادی کــه بــرای منطقــه 14 شــهرداری تهــران و 
ناحیــه 5 آن دارد، بــه نوعــی جزئــی از هویــت ایــن منطقــه نیــز محســوب می شــود. 
ــه ای، یکــی از قطب هــای  ــی چندعملکــردی و فرا منطق ــوان فضای ــه عن ــازار ب ــن ب ای
اقتصــادی و اجتماعــی محســوب می شــود کــه موقعیــت اســتراتژیکی در منطقــه 14 
شــهر تهــران دارد و بــه عنــوان یکــی از کانون هــای هویتــی منطقــه همــواره از آن یــاد 
می شــود. در حــال حاضــر ایــن بــازار دارای مســاحتی بالــغ بــر 25000 متــر مربــع و 
12900 متــر مربــع زیربنــای تجــاری اســت کــه در قالــب ده ســولۀ اساســی شــامل 
248 غرفــه تجــاری بــا فعالیــت غالــب فــروش گل وگیــاه آپارتمانــی و گل شــاخه ای و 
232 غرفــه تجــاری در قالــب غرفه هــای ساخته شــده از مصالــح ســبک و غیــر اساســی 

است که به فروش گل ریشه ای و گلدان، بذر گیاه، وسائل تزیینی و... می پردازد. 
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ــازار گل  ــا اعضــای شــورایاری ب ــه ب ــج مصاحب ــر اســاس اســناد موجــود و نتای ب
و غرفــه داران، یکــی از مهمتریــن مســائل ایــن بــازار کــه تأثیــر بســزایی بــر جــذب 
مشــتریان بــازار هــم داشــته، نبــود پارکینــگ عمومی اســت. همچنین نتایــج مصاحبه 
بــا غرفــه داران نشــان از مشــکل پــارک وانت بارهــا جهــت بارگیــری و تخلیه بار داشــته 
اســت. مســائل مطرح شــده ســبب کاهــش کیفیــت بــازار و تنــزل کارکــرد اقتصــادی 
آن شــده اســت. از ســوی دیگــر، نتیجــه پیمایــش مراجعــان نشــان از تأثیــر بــاالی 
وجــود پارکینــگ در انتخــاب مقاصــد ســفرهای شــهری )تفریحــی و خریــد( داشــته 
اســت. بیــش از نیمــی از پاســخگویان در ســفرهای داخــل شــهری ترجیــح داده بودنــد 
بــه مکانــی برونــد کــه پارکینــگ داشــته باشــد. 65 درصــد از پاســخگویان نیــز اذعــان 
داشــته اند کــه وجــود پارکینــگ در انتخــاب محــدوده سفرهایشــان تأثیــر گذار اســت. 
توجــه بــه ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه بازارهــای گل و گیــاه در سراســر 
ــی مناســب جهــت  ــوان عرضــۀ گل، فضای ــه عن ــی ب ــر مکان ــاً عــالوه ب جهــان عموم
گشــت وگذار و بهره منــدی افــراد از زیبایی هــای طبیعــی فراهــم می ســازند. از 
ایــن رو همــواره دارای نقش هــای تفریحــی و گردشــگری نیــز هســتند. بــا توجــه بــه 
عملکــرد بــازار گل و گیــاه محالتــی می تــوان دریافــت کــه تقاضــای الزم بــرای وجــود 
چنیــن فعالیتــی در ایــن منطقــه فراهــم اســت، امــا بــه ســبب وجــود کاســتی های 
زیرســاختی و خدمات رســانی به ویــژه نبــود پارکینــگ بــرای مشــتریان و غرفــه داران، 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــد. ب ــل نمی آی ــه عم ــت ب ــن فعالی ــی از ای ــای کاف بهره  برداری ه
کاربری هــای پشــتیبان نظیــر تأمیــن پارکینگ مناســب در مجــاورت بــازار گل، نه تنها 
کســب و کار غرفــه داران در ایــن ناحیــه رونــق خواهــد یافــت و مراجعه کننــدگان بــا 
آرامــش خاطــر بــه مقصــود خــود می رســند، بلکــه بــه عنــوان یــک پــروژۀ محــرک 

توســعه ســبب افزایــش رونــق و رشــد کل ناحیــه و منطقــه خواهــد شــد.

شکل 3- تأثیر احداث پارکینگ در افزایش رونق اقتصادی
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افزایــش خشــونت: نتایــج مشــاهدات میدانــی و مصاحبــه بــا کالنتــری 132 نبــرد 
نشــان داد کــه فعالیــت دو مجتمــع قضایــی دادگاه خانــواده و دادســرا در نزدیکــی هــم 
و مراجعــۀ افــراد بــا فشــار عصبــی بــاال بــه ایــن محــدوده، زمینــه را بــرای ایجــاد نــزاع 
و درگیــری بــر ســر کوچک تریــن مســائل فراهــم کــرده اســت. ایــن نقطــه هــرروزه 
شــاهد درگیری هــای باالیــی از هتاکــی تــا زد و خــورد بــر ســر جــای پــارک اســت. 
وقــوع نــزاع و درگیری هــای خیابانــی بــه دلیــل کمبــود جــای پــارک، یکی از مســائلی 
اســت کــه ســاکنان و مراجعــان ســطح محــدوده شــاهد آن هســتند. در ایــن زمینــه، 
ســی درصــد از مراجعــان شــاهد نــزاع و درگیــری بــر ســر جای پــارک در ایــن محدوده 
بوده انــد و هفتــاد درصــد از ســاکنان نیــز بــه وجــود نــزاع و درگیــری بــر ســر جــای 

پارک خودرو به عنوان یکی از مشکالت محلۀ خود اشاره داشته اند.
افزایــش منزلــت منطقــه: هــرروزه افــراد زیــادی از مناطــق مختلــف تهــران بــرای 
انجــام فعالیت هــای روزمــرۀ خــود بــه ســازمان ها و مراکــز اداری و تجــاری فعــال در 
ــط شــهری خــود را  ــی از محی ــر بخش های ــد و ناگزی ــه می کنن ــن قســمت مراجع ای
ــی و  ــای کم ــل از یافته ه ــج حاص ــوند. نتای ــر می ش ــا آن درگی ــد و ب ــه می کنن تجرب
ــورت  ــه ص ــهری ب ــر ش ــی منظ ــرات منف ــکل گیری تأثی ــان دهنده ش ــی نش کیف
هرج ومــرج ترافیکــی و انســانی در ارائــۀ یــک تصویــر مطلــوب از منطقــه 14 اســت. 
می تــوان گفــت کــه ایــن نقطــه از منطقــه، بیشــترین مراجعــات فرامنطقــه ای را دارد 

و می تواند به عنوان ارائه دهندۀ تصویری از منطقه ایفای نقش نماید.
منظــر، پدیــده ای اســت کــه به واســطه ادراکمــان از محیط و تفســیر ذهــن، توأمان 
حاصــل می شــود و حتــی پــس از تــرک محیــط نیــز در خاطــر انســان می  مانــد. در 
واقــع منظــر حاصــل تعامــل میــان انســان و محیــط و پدیــده ای اســت کــه بــه ابعــاد 
عینــی و ذهنــی تفکیــک می شــود. بهبــود منظــر و کیفیــت فضاهــای شــهری بــر رفتار 
و فعالیــت روزمــره و اجتماعــی شــهروندان تأثیــر مســتقیم دارد )قره بگلــو و خواجه ســعید، 
1397: 43(. بنابرایــن بایــد تدابیــری اعمــال شــود کــه بــا بــر طــرف کــردن معضــالت 
و بــرآورده ســاختن کیفیــت الزم، تصویــر ذهنــی مثبتــی از ســفر بــه ایــن منطقــه در 
ذهــن مراجعــان ایجــاد شــود. در ایــن زمینــه احــداث پارکینــگ عمومــی بــا کاهــش 
پــارک حاشــیه ای، پارک هــای دوبلــه و کاهــش نــزاع و درگیــری بــر ســر جــای پــارک، 
ضمــن بهبــود منظــر شــهری باعــث ایجــاد تصویــر ذهنــی مثبــت در مراجعان از ســفر 

بــه منطقــه و افزایــش منزلــت منطقــه خواهــد شــد.
کاهــش قانون گریــزی: محــور اســتحکام و انســجام هــر جامعــه ای، توجــه بــه قانــون 
و رعایــت آن اســت. قانــون بــه عنــوان محــور تنظیــم کننــده روابط میــان افــراد جامعه 
اســت. هــر جامعــه  ای برای ثبــات پایــداری و در نتیجه اجــرای برنامه ها و سیاســت های 
طراحی شــده نیــاز بــه رعایــت نظــم و قانــون و مقــررات از ســوی افــراد آن جامعــه دارد، 
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بــه گونــه ای کــه گریــز از قانــون، حالتــی غیــر عــادی بــرای جامعــه تلقــی می شــود. 
ــزی در جامعــه  ــی اســت. قانون گری ــده اجتماعــی و جهان ــزی، پدی امــروزه قانون گری
موجــب ایجــاد یــک جامعــه  نابهنجــار شــده و آشــفتگی اجتماعــی را در جامعــه بــه 

وجود می آورد )عزیزی و پرتوی، 1395: 115(. 
مشــاهدات میدانــی از چگونگــی پارک خودروها در ســطح محــدوده و مصاحبه های 
انجــام شــده بــا پلیــس راهــور منطقــه 14 نشــان دهندۀ حجــم بــاالی پــارک خــودرو 
ــر اســاس  ــزی در ســطح محــدوده اســت. ب ــی و قانون گری ــر قانون ــای غی در مکان ه
آمــار ارائه شــده در مرکــز پلیــس راهــور منطقــه 14 در روزهــای عــادی بیــن دویســت 
تــا ســیصد برگــه جریمــه و در روزهــای آخــر هفتــه و اعیــاد تــا هــزار برگــه جریمــه 
در ایــن محــدوده پــر شــده اســت و ســابقۀ ده دســتگاه خــودرو حمــل بــا جرثقیــل در 

یــک روز هــم اتفــاق افتــاده اســت. 
ــای  ــده یافته ه ــی تکمیل کنن ــه نوع ــی ب ــای کم ــت آمده از یافته ه ــج به دس نتای
کیفــی بــوده اســت. در ایــن زمینــه، پیمایــش مراجعــان نشــان داده کــه حــدود 50 
درصــد از پاســخگویان، ســابقۀ جریمــه شــدن در ایــن محــدوده توســط پلیــس راهــور 
را داشــته اند کــه آمــار قابــل توجهــی بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه حــدود 
15 درصــد از پاســخگویان هــم بــا تجربــۀ حمــل بــا جرثقیــل مواجــه شــده بودنــد. 
نتایــج مصاحبــه بــا تعــدادی از مراجعــان کــه خودروهــای خــود را زیــر تابلــو حمــل 
ــا وجــود  ــا جرثقیــل پــارک کــرده بودنــد، گویــای ایــن مســئله بــوده اســت کــه ب ب
آگاهــی از موضــوع جریمــه شــدن بــه دلیــل کمبــود فضــای پــارک، ترجیــح داده انــد 
ــرا چــاره ای جــز  ــارک کننــد، زی خــودرو خــود را در محدوده هــای توقــف ممنــوع پ

ایــن نبــوده اســت.
اگــر عوامــل قانون گریــزی بــه چهــار دســته عوامــل فــردی و فیزیولوژیکــی، عوامل 
اجتماعــی و جامعه شــناختی، عوامــل مرتبــط بــا کاهــش نظــارت و کنتــرل ترافیــک 

)پلیس( و عوامل مهندســی 
و محیطــی تقســیم بندی 
گــردد، بــا توجــه بــه نتایــج 
می تــوان  به دســت آمده 
در  قانون گریــزی  علــل 
ایــن محــدوده را بــه عوامــل 
ــی و در  ــی و محیط مهندس
زیرمجموعــه آن بــه ناکافــی 
بــودن پارکینگ هــا مربــوط 
شکل 4- پارک خودرو زیر تابلو توقف ممنوعدانســت. عــدم برنامه ریــزی 
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ــرانه  ــن س ــرای تأمی ــب ب مناس
ــا وجــود  اســتاندارد پارکینــگ ب
ــازار  ــاری ب ــز تج ــت مرک فعالی
ســازمان های  ادارات،  و  گل 
خدماتــی و مراکز آموزشــی، افراد 
مراجعه کننــده بــه ایــن محدوده 
را بــه ســمت قانون گریزی ســوق 
می دهــد. ادامــه ایــن وضعیــت از 
در  جامعه شــناختی  دیــدگاه 
نهایــت بــه نهادینــه شــدن 
قانون گریــزی ابــزاری منجــر 

می  شــود. در ایــن حالــت، فــرد در موقعیــت کنــش، بــه محاســبۀ ســود و زیــان ناشــی 
از عــدم اطاعــت قانــون می پــردازد و در نهایــت بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه کنــش 

ــرای او دارد. ــوع ســود بیشــتری ب ــی در مجم ــر قانون غی
افزایــش امنیــت: مشــاهدات میدانــی و نتایــج مصاحبه هــا نشــان داد کــه بــه دلیــل 
کمبــود فضاهــای مناســب بــرای پــارک خــودروی مراجعــان، رهــا بــودن خــودرو بــه 
ــه  ــا زمین هــای بی دفــاع شــهری )کــه تبدیــل ب مــدت طوالنــی ضمــن همجــواری ب
پاتــوق معتــادان و کارتن خواب  هــا شــده اســت(، فرصــت مناســبی بــرای ســارقان جهت 
دســتبرد خودروهــای پارک شــده بــه وجــود آمــده اســت. نتایــج مصاحبــه بــا کالنتــری 
132 نبــرد حاکــی از امنیــت بســیار پایین محدوده اطراف بازار گل بوده اســت. بیشــترین 
جرایــم گزارش شــده کــه هــرروزه در ایــن مرکــز بــه ثبــت می رســد بــه ترتیــب شــامل: 
آســیب رســاندن بــه خودروهــا در اطــراف بــازار گل بــه صــورت شکســتن شیشــه ها و 
درب خــودرو، ســرقت اجــزای خــودرو و ســرقت خــودرو اســت کــه در روزهــای آخــر 
ــش  ــوارد افزای ــن م ــی، ای ــازار گل شــهید محالت ــه ب ــاال ب ــۀ ب ــل مراجع ــه دلی ســال ب
چشــمگیری می یابــد. وجــود ایــن آســیب ها بــه نوعــی باعــث کاهــش امنیــت ســطح 
محــدوده شــده و امنیــت خاطــر ســاکنان را بــه مخاطــره انداختــه اســت. یافته هــای 
پژوهــش در بخــش کمــی و کیفــی مؤیــد ایــن موضــوع اســت کــه احــداث پارکینــگ بــا 
حــذف پــارک خــودروی مراجعــان در اطــراف زمین هــای بایــر و کاهــش زمینه هــای 

ایجاد سرقت در سطح محدوده، سبب افزایش امنیت در محله خواهد شد.
افزایــش ســرانه   های خدماتــی: بررســی طرح هــای فرادســت توســعه پارکینــگ در 
ــد اســت.  ــزام تأمیــن پارکینــگ در ساخت وســازهای جدی ــر ال شــهر تهــران مبنــی ب
بررســی وضــع کنونــی تعــداد پارکینگ هــای موجود در شــهر تهــران، تفاوت چشــمگیر 
ــاس  ــر اس ــده را ب ــای تعیین ش ــداد پارکینگ ه ــا تع ــود ب ــای موج ــداد پارکینگ ه تع

شکل 5- عوامل قانون گریزی
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گ های عمومی
ث پارکین

ت اجتماعی و فرهنگی احدا
ارزیابی تأثیرا

ضوابــط نشــان  می دهــد. بــر اســاس طــرح جامــع حمل ونقــل و ترافیــک شــهر تهــران 
در زمینــه پارکینــگ آمــده اســت کــه در ســال 1404، دارنــدگان وســایل شــخصی بایــد 
بتواننــد بــدون ایجــاد خلــل در حرکــت ســایر وســایل نقلیــه و در کوتاه تریــن زمــان 
ممکــن، مکانــی بــرای پــارک وســیله نقلیــه خــود پیــدا کننــد و حداکثر با طی مســافت 
150 تــا 300 متــر، خــود را بــه کاربری هــای اداری یــا تجــاری مــورد نظــر برســانند و 
در عیــن حــال متناســب بــا زمــان پــارک خــود، هزینــه اســتفاده از خدمــات شــهری را 
نیــز بپردازنــد. در  همیــن طــرح اشــاره شــده کــه در افــق طــرح )1404(، شــهر تهــران 
بــه حــدود 413 هــزار فضــای پــارک نیــاز دارد. بنــا بــه پیش بینی هــای این چنینــی و 
ــه طــور  ــوان دریافــت کــه ب بررســی طرح هــای فرادســت توســعه شــهر تهــران می ت
کلــی رویکــرد فعلــی دربــاره پارکینــگ در شــهر تهــران مبتنی بــر الزام تأمیــن پارکینگ 

است )کرمانشاهی و دیگران، 1397: 3(.
ــر  ــیه ای، غی ــگ حاش ــای پارکین ــداد فضاه ــل، تع ــع حمل ونق ــات جام در مطالع
حاشــیه ای و پارکبــان کــه مجموعــاً عرصــه پارکینــگ را نشــان می دهــد، بــه تفکیــک 
هــر یــک از مناطــق شــهرداری تهــران ارائــه شــده اســت و بــر اســاس تحلیل هــای 
صورت گرفتــه روی تقاضــای پارکینــگ در هــر یــک از ایــن مناطــق، میــزان کمبــود 
پارکینــگ از ســال 1386 تــا افــق ســال 1404 نمایــش داده شــده اســت. در جــدول 

زیــر، اطالعــات مربــوط بــه منطقــه 14 شــهرداری تهــران ارائــه شــده اســت.
جدول 1- کمبود پارکینگ در سال 1404 در منطقه 14

کمبود پارکینگ پارکینگ موجود
سال 1404 جمع فضا غیر حاشیه ای حاشیه ای

6430 7951 7194 757
)شرکت مطالعات، طرح جامع حمل ونقل شهرداری تهران، 1390(

بــر اســاس اســناد موجــود و مصاحبه هــای انجــام شــده بــا معاونــت حمل ونقــل 
منطقــه، در حــال حاضــر در منطقــه 14 تنهــا یــک پارکینــگ عمومــی وابســته بــه 
ــال،  ــای فع ــگ خصوصــی وجــود دارد و ســایر پارکینگ ه ــک پارکین شــهرداری و ی
غیــر اســتاندارد هســتند و هــم اکنــون منطقــه 14 بــا کمبــود ســرانه پارکینــگ مواجه 
اســت. یکــی از پیامدهــای مثبــت احــداث پارکینــگ در ایــن محــدوده، نزدیک شــدن 
بــه ســرانه های اســتاندارد پارکینــگ در جهــت تحقــق اســناد فرادســتی خواهــد بــود.

افزایــش ایمنــی عابــران پیــاده: ورود و خــروج وســایل نقلیــه بــه محل هــای پــارک 
حاشــیه ای و عبــور عابــران پیــاده از میــان وســایل نقلیه پارک شــده در حاشــیه خیابان  
بــا وجــود فعالیــت دو مرکــز آموزشــی )ابتدایــی و متوســطه دوم(، تداخــل و ازدحــام 
خودروهــا در زمــان تعطیلــی مــدارس کــه در بســیاری از مواقــع خیابان را قفــل نموده، 



66

13
99

ـز 
پایی

 
رم 

چها
ره 

شما
 

ی 
ماع

جت
ت ا

یرا
 تاث

بی
زیا

 ار
ی 

صص
تخ  

ی -
علم

مه 
لنا

فص

از عوامــل جــدی در بــروز تصادفــات بــه  شــمار می آیــد. ایــن مســئله از یکســو، ایمنــی 
رفت وآمــد دانش آمــوزان را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت و از ســوی دیگــر بــا توجــه 
بــه نتایــج مصاحبــه بــا مدیــران و مســئوالن ایــن دو مرکــز، بــه شــکل غیــر مســتقیم 
کیفیــت مشــارکت اولیــا بــا مدرســه را بــه دلیــل دغدغــۀ والدیــن از نبــود جــای پــارک 
ــداث  ــای اح ــی از پیامده ــت. یک ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــان تح ــرای خودروهایش ب
پارکینــگ در ایــن محــدوده، خالــی شــدن خیابــان از حجــم وســایل نقلیــه و افزایــش 
ــوزان در  ــهروندان و دانش آم ــد ش ــدن آمد وش ــن ش ــا و ایم ــردد خودروه ــت ت کیفی
معابــر خواهــد بــود؛ تأثیــری کــه 65 درصــد از ســاکنان نیــز در حــد خیلــی زیــاد بــه 

آن اذعان داشته اند.
ســهولت تــردد خودروهــای امــدادی: خیابان کوثــر و میرهاشــمی، یکــی از گره های 
ترافیکــی و عملکــردی در دو مــاه پایانــی ســال در منطقــه 14 شــناخته شــده اســت. 
ــیه ای و  ــای حاش ــا پارک ه ــد، ب ــردد می کنن ــا ت ــن خیابان ه ــه در ای ــی ک خودروهای
دوبلــه در بســیاری از مــوارد بــر ظرفیــت معبــر ایــن خیابان هــا اثــر گذاشــته و باعــث 
بــروز ســوانح ترافیکــی در ســطح معابــر و تأخیرهــای طوالنــی در مســیر می شــوند. 
ایــن مســئله بــا وجــود فعالیــت »ایســتگاه 24« ســازمان آتش نشــانی کــه از موقعیــت 
سوق الجیشــی در بیــن ایســتگاه های شــهر تهــران برخــوردار بــوده، یکــی از 8 منطقــه 

عملیاتی در تهران محسوب می شود، بیشتر قابل تأمل است. 
ــرات مســتقیم  ــث کاهــش اث ــد باع ــل می توان ــۀ شــبکۀ حمل ونق ــرد بهین عملک
ــانی  ــان امداد رس ــه ارزش زم ــوان ب ــن رو می ت ــردد. از ای ــران گ ــتقیم بح ــر مس و غی
)کــه بایــد کمتــر از 3 تــا 4 دقیقــه( و کاهــش زمــان تأخیــر بــرای کمــک پــی  بــرد. 
کارشناســان مدیریــت بحــران، یکــی از دالیــل گســترده شــدن ابعــاد بحــران را عــدم 
امدادرســانی به موقــع می داننــد و هــر ثانیــه تأخیــر، تلفــات و خســارات مالــی و جانــی 
زیــادی بــه دنبــال خواهــد داشــت. نتایــج مصاحبــه بــا رییــس و آتش نشــانان ایســتگاه 
نشــان دهندۀ اثــرات مســتقیم وضعیــت نامطلــوب ترافیکی و تــرددی در خیابــان زمزم 
بــر ارزش زمــان امدادرســانی و تأخیــر کمــک در دو مــاه آخــر ســال بــوده اســت. یکــی 
ــان از حجــم  از پیامدهــای احــداث پارکینــگ در ایــن محــدوده، خالــی شــدن خیاب
وســایل نقلیــه و افزایــش کیفیــت تــردد خودروهــا و از بیــن رفتــن مشــکل ترافیــک 

مقطعــی بــرای خودروهــای امــدادی مســتقر در ایــن خیابان هاســت.

نتیجه گیری
اصــل انســان محوری در حمل ونقــل پایــدار بــه معنــای توســعه و ایجــاد زیرســاخت  ها 
بــر مبنــای احتــرام بــه حقــوق شــهروندی و انســانی اســت و پارکینگ هــای عمومــی بــه 
عنــوان یکــی از زیرســاخت های مهــم حمل ونقــل در ایــن زمینــه، ســهم باالیــی دارنــد. 
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نتایــج بررســی ها نشــان داد کــه کمبــود زیرســاخت مناســب بــرای پــارک خــودرو در 
محــدوده مــورد مطالعــه بــا توجــه به وجــود مراکــز اداری، خدماتــی و تجاری بــا عملکرد 
فرامنطقــه ای باعــث افزایــش حجــم ترافیــک خیابان هــا و معابــر منتهــی بــه ایــن مراکز 

شده که این مسئله به مشکلی جدی برای شهروندان تبدیل شده است. 
ســاکنان، مراجعانــی کــه بــا خودروی شــخصی )بــه بــازار گل و ســازمان های فعال( 
ــازار گل شــهید محالتــی  ــه ایــن منطقــه ســفر می کننــد، دانش آمــوزان، کســبه ب ب
ــی، شــهرداری و شــورایاری از  ــروی انتظام ــور، نی ــس راه ــر پلی و ســازمان هایی نظی
مهمتریــن ذی نفعــان احــداث پارکینــگ عمومــی در این محدوده محســوب می شــوند. 
احــداث پارکینــگ روی پنج حــوزه تأثیرات اجتماعــی و فرهنگی، اقتصــادی، ترافیکی، 
ــن  ــود. از مهمتری ــد ب ــذار خواه ــن محــدوده تأثیرگ ــدی و محیط زیســتی در ای کالب
پیامدهــای شناسایی شــده بــه ترتیــب اولویــت کاهــش قانون گریــزی، ســهولت تــردد، 
رونــق کســب وکار بــازار گل شــهید محالتــی و ایجــاد فرصت هــای شــغلی، افزایــش 
ایمنــی، کاهــش خشــونت، افزایــش منزلــت منطقــه، بهبــود منظــر شــهری و افزایــش 

ســرانه های خدماتــی بــوده اســت.

 

افزایش رضایت شهروندان از 
 عملکرد شهرداری

کاهش خشونت 
 اجتماعی

ایمحلهافزایش احساس تعلق   

های افزایش سرانه
 خدماتی

 افزایش منزلت منطقه

 کاهش آلودگی هوا

 کاهش آلودگی صوتی

کاهش قانون 
 گریزی

رونق کسب و کار بازار گل 
 و ایجاد فرصت شغلی

افزایش ایمنی عبور و 
 مرور عابران پیاده

 بهبود منظر شهری

کاهش حجم ترافیک 
 ساکن

 اجتماعی و فرهنگی

 ترافیکی

یست محیطیز  

 اقتصادی

 کالبدی

پیامدهای احداث 
 پارکینگ عمومی

د حودروهای سهولت ترد
 امدادی

 افزایش امنیت

شکل 6- مدل پیامدهای احداث پارکینگ



68

13
99

ـز 
پایی

 
رم 

چها
ره 

شما
 

ی 
ماع

جت
ت ا

یرا
 تاث

بی
زیا

 ار
ی 

صص
تخ  

ی -
علم

مه 
لنا

فص

ــۀ 5،  ــگ: ناحی ــاخت پارکین ــت س ــن جه ــۀ زمی ــب ترین گزین ــایی مناس شناس
بیشــترین مقــدار زمین هــای بایــر را در میــان نواحــی منطقــه 14 در خــود جــای داده 
اســت. زمین هــای ایــن ناحیــه، بســتر اراضــی کشــاورزی در شــرق محلــه دوالب بــوده 
اســت کــه از دهــه 1360 شمســی مــورد ساخت وســاز قــرار گرفته انــد. نتایــج نشــان 
می دهــد کــه هرچنــد بافــت ایــن ناحیــه نســبت بــه محــالت همجــوار نوســاز بــوده، 
وجــود زمین هــای بایــر و مناطــق بی دفــاع شــهری بــا وســعت قابــل مالحظــه در دل 
بافــت مســکونی و وجــود کاربری هایــی کــه شــب هنگام از عملکــرد و فعالیــت تهــی 
ــش  ــبب پیدای ــوده و س ــا نم ــزه مهی ــرم و ب ــرای ج ــبی را ب ــۀ مناس ــوند، زمین می ش
آســیب های اجتماعــی متعــددی شــده اســت. اگــر پیش بینی هــای آینــده برای توســعه 
ایــن زمین هــا به خوبــی جهــت داده نشــود، ســبب تشــدید معضــالت فعلــی خواهــد 
شــد. بــا توجــه بــه مشــکل پــارک خــودرو در ایــن محــدوده می تــوان بــا برنامه ریــزی 
درســت، زمینه هــای بهره  بــرداری مناســب از ایــن زمین  هــا را جهــت احــداث پارکینــگ 
فراهــم کــرد و ایــن نقطه ضعــف را بــه نقطــۀ قــوت تبدیــل نمــود. در ایــن زمینــه در 
بخشــی از پژوهــش، اقــدام بــه شناســایی مــکان  مناســب جهت ســاخت پارکینگ شــده 
اســت. بــه ایــن منظــور ابتــدا از طریــق اســتفاده از فنونــی کــه در بخــش روش شناســی 
بــه آن پرداختــه شــد، ســه قطعــه زمیــن شناســایی و اولویت بنــدی شــد کــه در تصویــر 
ــج  ــی، نتای ــی های میدان ــام بررس ــا انج ــت ب ــت. در نهای ــده اس ــان داده  ش ــر نش زی
ــی  ــل و بررس ــان حمل ونق ــان و کارشناس ــا متخصص ــده ب ــام ش ــای انج مصاحبه ه
اســتانداردها، گزینــه نهایــی پیشــنهادی در ایــن پژوهــش، قطعــه زمینــی بــا مشــخصه 

G211 است که موقعیت آن با شماره 1 در شکل زیر نمایش داده شده است. 

شکل 7- زمین های شناسایی شده در بخش اول
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G211 شکل 8- زمین شماره 1 با مشخصه

بــر اســاس اطالعــات به دســت آمده، مالکیــت زمیــن در دســت وزارت راه و 
شهرســازی اســت و بــه عنــوان فضــای ســبز تثبیــت کاربــری شــده اســت و در حــال 
حاضــر کشــاورزانی کــه حــق نســق بر زمیــن دارنــد، مشــغول ســبزی کاری روی زمین 
هســتند. ایــن زمیــن، مســاحتی حــدود 8000 متــر مربــع دارد و از چهــار طــرف بــه 
دو خیابــان اصلــی )زمــزم و کوثــر( و دو خیابــان فرعــی محــدود شــده اســت کــه ایــن 
امــر می توانــد مزیتــی ترافیکــی را در ورودی و خروجــی پارکینــگ بــه همــراه داشــته 
باشــد. بــا توجــه بــه آمــار رســمی شــهرداری تهــران کــه مؤیــد فاصلــۀ زیــاد میــان 
عرضــه و تقاضــای عمومــی پــارک خــودرو در شــهر اســت، می تــوان یکــی دیگــر از 
مزایــای ایــن قطعــه زمیــن را فاصلــه دسترســی بســیار مناســب بــه مراکــز فعــال در 
ســطح محــدوده دانســت. در جــدول زیــر، فاصلــه   زمیــن تــا مراکــز فعــال در ســطح 
محــدوده محاســبه شــده اســت. بــا توجــه بــه اطالعــات ایــن جــدول و بررســی فاصلــه 
اســتاندارد پارکینــگ بــا کاربری هــا کــه در طــرح جامــع حمل ونقــل بیــن 150 -300 
ــن قطعــه زمیــن، مناســب ترین  ــوان دریافــت کــه ای متــر اشــاره شــده اســت، می ت
فاصلــۀ اســتاندارد را بــا کاربری هــای موجــود در ســطح محــدوده در مقایســه بــا ســایر 

ــا داشــته اســت.  گزینه ه
جدول 2- فواصل زمین  پیشنهادی تا اماکن مجاور

زاد
اه آ

شگ
دان

وند
هر

ش

وال
 اح

ت
ثب

ری
النت

ک

ری
ردا

شه

سرا
داد

ت
پس

ره 
ادا

اده
انو

ه خ
دگا

دا

گل
زار 

با

اماکن

650 250 420 350 200 300 50 50 100 زمین شماره 1 
)متر(



70

13
99

ـز 
پایی

 
رم 

چها
ره 

شما
 

ی 
ماع

جت
ت ا

یرا
 تاث

بی
زیا

 ار
ی 

صص
تخ  

ی -
علم

مه 
لنا

فص

شکل 9- مزیت ترافیکی در ورودی و خروجی پارکینگ

طراحــی بهینــه نــوع پارکینــگ: بــا توجــه بــه دالیــل و مــوارد شناسایی شــدۀ زیــر، 
ــاری،  ــی و تج ــع فرهنگ ــب مجتم ــی در قال ــگ طبقات ــاخت پارکین ــنهاد س پیش

مناسب ترین گزینه در راستای رفع نیازهای این منطقه خواهد بود. 
نتایــج پیمایــش در بخــش ســاکنان نشــان داد کــه یکــی از نیازهــای ســاکنان، 
کمبــود مراکــز تجــاری و خریــد در ســطح محــدوده اســت. نبــود مراکــز تجــاری بــه 
عنــوان ســومین مشــکل شناسایی شــده در بیــن ســه اولویــت اول مشــکالت محلــه 
ــه بیشــتر از نیمــی از پاســخگویان )53  ــن زمین ــوده اســت. در ای ــد ســاکنان ب از دی
درصــد(، ضــرورت باالیــی را بــرای احــداث مجتمــع تجــاری و مراکــز خریــد مــدرن 
در محــدوده سکونتشــان احســاس می کننــد. طــی مصاحبــه بــا اعضــای شــورایاری و 
مدیــران محــالت )شــهدای گمنــام و حســین آباد دوالب( نیــز یکــی از نیازهــای محله، 

نبــود مجتمع هــای تجــاری و مراکــز خریــد عنــوان شــده اســت.
تحلیــل ابعــاد مختلــف مالــی و ســودآوری طــرح از دیــدگاه ســرمایه گذار و توجیــه 
مالــی و اقتصــادی پــروژه از معیارهــای مهــم در اجــرای هــر پــروژه ای اســت کــه در 
صــورت نادیــده گرفتــن، پــروژه محکــوم به شکســت خواهــد بــود. نتایج به دســت آمده 
از پرسشــنامه ســاکنان دربــاره داشــتن پارکینــگ در منــازل مســکونی نشــان داد کــه 
ــته اند.  ــگ داش ــان، پارکین ــودرو شخصی ش ــارک خ ــرای پ ــاکنان ب ــد از س 91 درص
بنابرایــن مشــخص می شــود کــه در صــورت احــداث پارکینــگ تنهــا درصــد کمــی از 
ســاکنان محــدوده )9 درصــد( در صــورت نیــاز از آن اســتفاده خواهنــد کــرد و بیشــتر 

اختصــاص بــه مراجعــان خواهــد داشــت.
ــش  ــروه پژوه ــده  گ ــده و بررســی های به عمل آم ــام ش ــای انج ــج مصاحبه ه نتای
از فعالیــت دو پارکینــگ دادگاه خانــواده و دادســرا )کــه در حــال حاضــر بــه صــورت 
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غیــر اســتاندارد، در مــکان نامناســب و بــا ظرفیــت بســیار پاییــن جهــت تأمیــن نیــاز 
مراجعــان ایــن دو مرکــز فعــال هســتند( نشــان داد کــه بعــد از ســاعت 14، ورودی بــه 
پارکینــگ ندارنــد و پارکینگ هــا در ســاعت 16 بــه دلیــل نبــود مراجعه کننــده تعطیل 
می شــوند. بازدیدهــای میدانــی در ســاعات اداری و غیــر اداری از ســطح محــدوده نیــز 
نشــان دهنده  خالــی شــدن جمعیــت و امنیت بســیار پایین ســطح محدوده در ســاعات 
پایانــی روز بــوده اســت. مراجعــه کــردن بــه پارکینــگ در ســاعات غیــر اداری، یکــی از 
تهدیــدات اقتصــادی احــداث پارکینــگ در ایــن محــدوده در نظــر گرفتــه شــده اســت.

در حــال حاضــر در خیابــان کوثــر و در مجــاورت دادســرای انقــالب، ســاختمان 
فروشــگاه زنجیــره ای شــهروند در حــال احــداث اســت. نتایــج مشــاهدات میدانــی و 
ــی نامناســب محــل احــداث در  ــت مکان ــا کارشناســان، نشــان از موقعی ــه  ب مصاحب
ــت  ــن ظرفی ــدم تأمی ــه ع ــت ک ــی اس ــن در حال ــاور دارد. ای ــای مج ــن کاربری  ه بی
ــزود.  ــه شــلوغی ســطح محــدوده خواهــد اف ــن فروشــگاه ب پارکینــگ اســتاندارد ای
همچنیــن مجــاورت آن بــا دادســرا )کــه هــر روزه مجرمانــی بــا جرایمی ســنگین برای 
رســیدگی بــه ایــن مرکــز منتقــل می شــوند(، صحنه هــای نامناســبی را در معــرض 
دیــد خانواده هــا به ویــژه خانواده هــای دارای فرزنــد خواهــد گذاشــت. مجمــوع ایــن 
عوامــل باعــث بــه وجــود آمــدن دیــدگاه منفــی دربــاره موقعیت مکانــی پــروژه احداث 
فروشــگاه شــهروند شــده و اجــرای آن از ســوی کارشناســان و اعضــای شــورایاری زیــر 

ســؤال رفتــه اســت.
بــا در نظــر گرفتــن نــکات مطرح شــده، رویکــرد پیشــنهادی بــه دلیل ایــن پژوهش 
بــرای بلندمــدت، برنامه ریــزی و رایزنــی جهــت ســاخت یــک مجتمــع تجــاری، اداری 
و فرهنگــی  ضمــن انتقــال فروشــگاه شــهروند بــه بخشــی از آن، همــراه بــا پارکینــگ 
طبقاتــی اســتاندارد بــا ظرفیــت مناســب اســت کــه در آینــده نیــز بتوانــد ورودی و 
افزایــش حجــم خودروهــا بــه ســطح محــدوده را پوشــش دهــد و از آن در راســتای رفع 

 
خیابان شهروی: مقایسه تردد در ساعت اداری )11 صبح( و غیر اداری )5 عصر(

شکل 10- تردد در ساعات اداری و غیر اداری در یک مسیر
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نیازهــای ناحیــه و منطقــه بهره بــرداری شــود. ایــن در حالــی اســت کــه اجــرای ایــن 
پــروژه ضمــن پاســخگویی بــه نیــاز ســاکنان بــه مراکــز خریــد و مجتمع هــای تجــاری 
ــد از ســاعات  ــه  بع ــدم مراجع ــر ع ــای اقتصــادی مطرح شــده نظی ــد تهدیده می توان
اداری را جبــران نمایــد و بــا تأثیــر در میــزان حضورپذیــری و فعالیــت مــردم در طــول 
شــبانه روز ســبب حــل یکــی دیگــر از مشــکالت شناسایی شــده ســطح محــدوده یعنی 
ــه علــت وجــود کارتن خــواب و معتــاد در  ــی روز ) ب ــژه در ســاعات پایان ناامنــی به وی
زمین هــای بایــر( و کاهــش معضــالت اجتماعــی و افزایــش احســاس امنیــت محــدوده 
شــود. در نظــر گرفتــن بخشــی از فضــای مجموعــه بــرای فعالیــت کــودکان بــا هــدف 
افزایــش فرصت هــای تفریحــی و فراغتــی کــودکان می توانــد بســیار تأثیرگــذار باشــد. 
ــش نظــارت  ــال آن افزای ــه دنب ــه و ب ــا از ســایر قســمت های منطق حضــور خانواده ه
اجتماعــی از جملــه مــواردی اســت کــه می توانــد احســاس امنیــت در ایــن محــدوده 

را افزایــش دهــد و تاحــدودی بــر امنیــت ایــن محــدوده بیفزایــد.
ارائــه پیشــنهادهایی دربــاره مدیریــت پارکینــگ: یکــی از دالیــل اســتفاده نکردن 
از پارکینگ هــای عمومــی، نــرخ بــاالی تعریف شــده بــرای آن بــوده اســت. اطالعــات 
به دســت آمده از پیمایــش مراجعــان نشــان داد کــه میــزان رضایــت از نــرخ ورودی و 
ــای  ــد و پارکینگ ه ــی 74 درص ــور کل ــه ط ــی ب ــای عموم ــف پارکینگ ه ــق توق ح
طبقاتــی 46 درصــد در حــد پاییــن بــوده اســت. از ســوی دیگــر بــه دلیــل مشــکالت 
پــارک و نبــود پارکینــگ در ســطح محــدوده بیــش از نیمــی از مراجعــان )58 درصــد( 
در حــد زیــاد و خیلــی زیــاد تمایــل بــه پــارک خــودرو در پارکینگ بــا پرداخــت هزینه 
دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه طراحــی مکانیســمهای عادالنــه قیمت گــذاری نــرخ 
پارکینــگ، یکــی از راهکارهایــی اســت کــه بــا در نظــر داشــتن آن می تــوان مراجعــان 

به سطح محدوده را به استفاده از پارکینگ ترغیب نمود.
اصــوالً پارکینگ هــای حاشــیه ای بــا توجــه بــه فراهــم آوردن امــکان پارک وســیله 
نقلیــه در نزدیک تریــن فاصلــه ممکــن از مقصــد، از مطلوب تریــن انــواع پارکینــگ بــه 
عنــوان یــک رقیــب قدرتمنــد بــرای پارکینگ هــای غیــر حاشــیه ای مطــرح هســتند؛ 
بــه  گونــه ای کــه هــر نــوع ســرمایه گذاری در زمینــه  پارکینگ هــای غیــر حاشــیه ای 
بــدون توجــه بــه وضعیــت پــارک در حاشــیه معابــر اطــراف و تهدیدهــای ناشــی از 
ــود. از ایــن رو یکــی از  ــا ریســک بســیاری همــراه خواهــد ب ایــن رقیــب قدرتمنــد ب
مهمتریــن راهکارهــا بــرای حمایــت از ســرمایه گذاری در ســاخت پارکینــگ طبقاتــی، 
ضابطه  منــد کــردن پارکینگ هــای حاشــیه ای و متناســب  کــردن تعرفــه پارکینــگ بــا 
اعمــال قیمت هــای مناســب بــرای فضاهــای پارکینــگ حاشــیه ای ســطح محــدوده از 

ســوی مدیریــت شــهری اســت.
ــا  ــده ب ــیوه های ممنوع کنن ــگ، ش ــرمایه گذار پارکین ــت از س ــتای حمای در راس
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نصــب تابلوهــای ممنوعیــت پــارک در حاشــیه معابــر بــا هماهنگــی پلیــس راهــور 
منطقــه می توانــد مفیــد باشــد. ممنوعیــت پــارک می توانــد بــه صــورت دائمــی یــا 
ســاعتی باشــد. اعمــال ایــن شــیوه، ضمــن راحتــی جریــان تــردد، افزایــش ایمنــی 
عابــران پیــاده و وســایل نقلیــه عبــوری، باعــث ایجــاد تقاضــای کافــی بــرای پارکینــگ  
طبقاتــی خواهــد شــد. اطالع رســانی درســت از وجــود پارکینــگ از طریــق تابلوهــای 
ــون  ــتفاده از تلویزی ــتر در ســطح محــدوده و اس ــی، نصــب پوس ــی و رانندگ راهنمای

ــد مفیــد باشــد. شــهری موجــود در ســطح محــدوده نیــز می توان
ســرمایه گذاری در جهــت تســهیالت بــه روز و اســتاندارد پارکینــگ، یکــی از مــوارد 
ــطوح  ــی رود. س ــمار م ــه  ش ــی ب ــای طبقات ــی پارکینگ ه ــاخت و طراح ــم در س مه
مختلــف امکانــات و چگونگــی مدیریــت پارکینگ هــا می توانــد بــر افزایــش یــا کاهــش 
ترافیــک شــهری تأثیرگــذار باشــد. نتایــج به دســت آمده از پیمایــش مراجعــان نشــان 
داد کــه نزدیــک بــه 40 درصــد از پاســخگویان معتقــد بوده انــد کــه وجــود امکانــات 
بــا اســتاندارد بــاال در پارکینگ هــای عمومــی، اهمیــت زیــادی برایشــان دارد. امــا در 
حــال حاضــر بــه علــت کمبــود پارکینگ هــای عمومــی در ســطح شــهر و نبــود حــق 
انتخــاب محــل پــارک، ایــن عامــل، تأثیــر کمــی در گزینــش پارکینــگ بــرای آنهــا 

داشــته اســت. 
امکاناتــی کــه در انتخــاب پارکینــگ بــرای پاســخگویان مهــم بــوده اســت عبارتند 
ــرویس  ــد(، س ــنایی )48 درص ــد(، روش ــی )71 درص ــای نظارت ــود دوربین ه از: وج
ــه مناســب و طراحــی ورودی و  بهداشــتی )39 درصــد( و در رتبه هــای بعــدی، تهوی
خروجــی هوشــمند. در ایــن زمینــه مجهــز کــردن پارکینــگ بــه سیســتم هوشــمند، 
شــامل سیســتم مدیریــت پارکینــگPMS( 1(، سیســتم هدایــت پارکینــگ2 )PGS( و 
سیســتم تخلیــه دود و آلودگــی پارکینــگSMS( 3(، انجــام کلیــه محاســبات ریالــی 
جهــت ورود و خــروج و میــزان توقــف خــودرو توســط ســامانه راهبنــد و گیــت و ایجــاد 
اســتاندارد های بــاالی امنیتــی، ضمــن ایجــاد فضایــی کــه نیازهــای برحق شــهروندان 
را برطــرف می کنــد، در زمــان صرف شــده جهــت پــارک، افزایــش و راحتــی مشــتریان 

نیــز تأثیرگــذار اســت. 

1- Parking management system
2- Parking guidance system
3- Smoke management system
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پی نوشت
ایــن تحقیــق را امیــن الوانچــی و نــادر مقــدم بــا عنــوان »ارزیابــی مشــکالت فضاهــای عمومــی . 1

پــارک خــودرو از دیــد شــهروندان تهرانــی« در ســال 1398 انجــام داده انــد. 
ایــن تحقیــق را راضیــه رضابیگــی بــا عنــوان »بررســی چالش هــای بــازار گل شــهید محالتــی در . 2

ــزی و  ــت برنامه ری ــه ســفارش معاون ــرای ســامان دهی آن«، ب ــی ب ــه راهکارهای ــه 14 و ارائ منطق
توســعه شــهرداری تهــران منطقــه 14 انجــام داده اســت.

فاصلــه از مراکــز جــاذب ســفر: ایــن مراکــز شــامل مراکــز خریــد تجــاری و خدماتــی، مراکــز اداری . 3
و مراکــز آموزشــی و فرهنگــی اســت. فاصلــه از مرکــز تجــاری بــه عنــوان یکــی از معیارهــای مهــم 
در مکان یابــی پارکینــگ اســت کــه مطلوب تریــن فاصلــه از مراکــز اداری بــه چهــار دســته تقســیم 

می شــود کــه مناطــق واقــع در فاصلــه 150 متــری، ارزش باالیــی دارنــد.
فاصلــه از معابــر و شــبکه های ارتباطــی: درجــه 1 )خیابان هــای شــریانی درجــه 1 بــا خاصیــت 
ورود و خــروج بــه محــدودۀ مطالعاتــی(، درجــه 2 )خیابان هــای شــریانی درجــه 2 بــدون خاصیــت 
ــی و  ــای اصل ــیه خیابان ه ــه در حاش ــی ک ــی(. محدوده های ــدودۀ مطالعات ــه مح ــروج ب ورود و خ
شــریانی درجــه 2 قــرار دارنــد، بــه لحــاظ تأمیــن دسترســی مناســب، بهتریــن شــرایط را بــرای 

ــد. ــگ دارن ــی پارکین مکان یاب
هزینــه تملــک: پارکینــگ، کابــری ای نیســت کــه افــراد قصــد توقــف در آن را داشــته باشــند و 
فقــط بــرای پــارک اتومبیل هایشــان از آن اســتفاده می کننــد. بنابرایــن بایــد در جایــی احــداث 

شــود، کــه ارزش زمیــن در آنجــا زیــاد نباشــد.
کاربــری مناســب: شــامل پارکینگ هــا، مــدارس و فضاهــای ســبز پیشــنهادی طــرح تفصیلــی کــه 
تــا بــه حــال اجــرا نشــده اند و ســاختمان های فرســوده )ســلیمانی، پریشــان و اعلــی، 1393: 128(.
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چکیده
هــدف پژوهــش حاضــر، ارزیابــی اجتماعــی و فرهنگــی مددســرای محلــه نفــت منطقــه 5 
شــهرداری تهــران و ارائــه راه کارهــای اصالحــی و جبرانــی بــرای اجــرای هرچــه بهتــر ایــن 
پــروژه اســت. بــرای نیــل بــه هــدف ذکرشــده از روش توصیفــی- تحلیلــی بــا رویکــرد تحلیــل 
ذی نفعــان اســتفاده شــده اســت. از یکســو بــا در نظــر گرفتــن دامنــۀ جغرافیایــی تأثیر محیط 
پیرامــون مددســرا بــر کارکــرد آن، می تــوان از تأثیــر منفــی همجــواری دره فرحــزاد بــه عنوان 
ــاع شــهری،  ــای بی دف ــا ایجــاد فضاه ــه نفــت ب ــی آســیب های اجتماعــی محل ــون اصل کان
حضــور افــراد بی خانمــان و تشــدید زباله گــردی بــر کارکــرد و وجهــه مددســرا ســخن گفــت 
و از ســویی دیگــر در بُعــد دامنــه اجتماعــی مي تــوان مدعــي شــد اگــر یکــی از اهــداف اصلــی 
احــداث مددســراها را پیشــگیری از مرگ ومیــر افــراد معتــاد و بی خانمــان در معابــر عمومــی 
و حفــظ مبلمــان شــهری و زدودن ایــن افــراد از چهــرۀ شــهر و نــه بازپــروري در نظــر گیریــم، 
ــه 5 در ایجــاد فضــای  ــت مددســرای منطق ــی از موفقی ــق حاک ــای تحقی ــا و داده ه یافته ه
خوابگاهــی و رفاهــی مناســب مددجویــان اســت. امــا در نهایــت دو آســیب اصلــی در عملکــرد 
ــه محــل دائمــی اقامــت  ــل شــدن مددســرا ب ــل شناســایی اســت: 1- تبدی مددســراها قاب
ــان و در  ــدن چرخــه توانمندســازی مراجع ــا 2- ناتمــام مان ــان و رسوبی شــدن آنه مددجوی

نتیجه از دست رفتن ماهیت بازپرورانه مجموعه.

ــزاد،  ــی، دره فرح ــران، بی خانمان ــهرداری ته ــه5 ش ــرا، منطق ــدی: مددس ــای کلی واژه ه
تحلیل ذی نفعان، حلقه حمایتی و ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی.
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مقدمه 
راه انــدازي گرمخانه هــا)1( در بســیاري از کالن شــهرهاي جهــان، یکــي از راهکارهــاي 
ــل  ــه دالی ــه ب ــرادي ک ــراد بي خانمــان شــهري اســت؛ اف ــت اف ــه وضعی رســیدگي ب
گوناگــون اجتماعــي و اقتصــادي، محــروم از حــق برخــورداري از ســرپناه و مســکني 
ایمــن و پایــدار هســتند. بدیــن جهــت، بــراي کاهــش آســیب هاي مترتــب بــر ایــن 
گــروه اجتماعــي، احــداث و فعــال نــگاه داشــتن گرمخانه هــا بــه اقدامــي رایــج )و البتــه 

کوتاه مدت( بدل شده است.
در کالن شــهر تهــران، راه انــدازی و توســعه گرمخانه هــا از ســال 1382 مــورد توجه 
قــرار گرفــت؛ زمانــي کــه بــه دلیــل وجــود ســرماي شــدید و بي توجهــي نســبت بــه 
ــن موضــوع در  عواقــب آن، هجــده نفــر در ســطح شــهر تهــران جــان ســپردند و ای
ــس  ــدي، 1392: 73-76(. پ ــي میب ــرد )امام ــا ک ــه پ ــادي ب ــداي زی ــر و ص ــانه ها س رس
ــه مســئله  ــا دســتور معــاون سیاســي وزارت کشــور، مســئولیت رســیدگي ب از آن ب
ــر  ــر آن ب ــارت ب ــران و نظ ــهرداري ته ــده ش ــر عه ــا ب ــت بي خانمان ه ــکان موق اس
عهــده فرمانــداري قــرار گرفــت. اولیــن مرکــز تأسیس شــده، مرکــز غربالگــري اولیــه 
ــه دیگــر افتتــاح شــد. ایــن گرمخانه هــا،  ــود. پــس از آن، دو گرمخان در اسالمشــهر ب
چادرهایــي از جنــس ضــد آب بودنــد کــه در پارک هــای المهــدی واقــع در منطقــه 9 
و هرنــدی واقــع در منطقــه 12 قــرار داشــتند کــه بــا توجــه بــه مخاطــرات احتمالــی و 
مشــکالتی کــه بــه وجــود آمــد، بــه تدریــج چنــد گرمخانــه دیگــر نیــز در ســوله هاي 
ورزشــي کــه تغییــر کاربــري داده بودنــد، راه انــدازي شــد کــه از آن جملــه می تــوان 
بــه دو مددســرای خــاوران واقــع در منطقــه 15 و مددســرای بهمــن در منطقــه 16 در 
ســال 1385 اشــاره نمــود. در حــال حاضــر ظرفیــت مددســرای خــاوران، 700 نفــر و 

ظرفیــت مددســرای بهمــن،180 نفــر اســت. 
ــی از  ــه منظــور تمرکززدای ــران و ب ــاز شــهر ته ــه نی ــا توجــه ب در ســال 1390 ب
مددســراهای خــاوران و بهمــن، راه انــدازی مددســراهای منطقــه ای در ســطح مناطــق 
بیســت ودوگانه شــهر تهــران در دســتورکار ســازمان رفــاه، خدمــات و مشــارکت های 
اجتماعــی قــرار گرفــت. بدیــن ترتیــب در ســال 1391، ایــن تعــداد بــه 6 مددســرا، در 
ســال 1392 بــه 11 مددســرا، در ســال 1393 بــه 18 مددســرا و در ســال 1394 بــه 

21 مددســرا رســید )ســایت شــهرداری تهــران، آبــان 1395(.
همان طــور کــه بیــان شــد، مرکــز خدمــات اجتماعــی شــهرداری تهــران از اواســط 
ــام  ــران را انج ــهر ته ــطح ش ــا در س ــت بی خانمان ه ــع آوری و مدیری ــه 80، جم ده
می دهــد. افــراد جمــع آوری شــده بــه مکان هایــی بــا عنــوان گرمخانــه یــا مددســرا 
منتقــل می شــوند. در ایــن مکان هــا، خدمــات گوناگونــی بــه افــراد بی خانمــان ارائــه 
می گــردد. گرمخانــه محلــه شــهرک نفــت منطقــه 5 )واقــع در خیابــان نفــت، خیابــان 
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هفدهــم، خیابــان قــدس، پــالک 9(، یکــی از مراکــز یادشــده اســت کــه از دی مــاه 
ســال 1393 آغــاز بــه کار نمــوده اســت. ایــن مرکــز در ســه طبقــه بــا ظرفیــت 120 
تخــت از ســاعت 7 تــا 18 بــه افــراد بی خانمــان خدمــات ارائــه می دهــد. همچنیــن 
طــی مصاحبــه بــا مســئول مددســرا بــه ایــن نکتــه اشــاره شــد کــه ایــن مددســرا از 
معــدود مراکــز واجــد ارائــه خدمــات دو مرکــز کاهــش آســیب ها1 و متــادون درمانــی2 
در میــان مددســراهای شــهر تهــران اســت. عــالوه بــر مــوارد یادشــده مي تــوان مــوارد 

زیــر را بــه عنــوان خدمــات ایــن مجتمــع برشــمرد:
- ارائه خدمات اقامت کوتاه مدت شبانه

- ارائه خدمات اولیه بهداشتي )استحمام، وسایل نظافت و شست وشو و البسه تمیز(
- تأمین غذاي رایگان )شام گرم، چاي، صبحانه ساده(

- ارائه خدمات کاهش آسیب )با تمرکز بر انتقال بیماري هاي عفوني و واگیر(
- ارائه خدمات درماني به افراد وابسته به سوء مصرف مواد

- ارائه خدمات مددکاري، مشاوره اي و روان شناختي
- ارائه خدمات پزشکي اولیه )سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی، 1394(

بــا توجــه بــه اینکــه دســتورالعملي بــراي نحــوۀ راه انــدازي و ادارۀ مددســرای محله 
نفــت تهیــه نشــده اســت، مي تــوان طبــق اطالعــات منــدرج در دســتورالعمل اجرایــی 

مددســراهای  منطقــه ای، اهــداف کلــی زیــر را ذکــر کــرد:
- پیشگیري از آسیب هاي جسمي، رواني و اجتماعي

- کمک به افراد بي خانمان و سازمان دهي آنها
- برطرف کردن تشویش خاطر شهروندان

- ارائــه خدمــات بــه افــرادي کــه روزهــا توانایــي اداره امــور خــود را دارنــد و شــب ها 
نیازمنــد ســرپناه هســتند.

- توسعه زیرساخت هاي اجتماعي در حوزه آسیب دیدگان اجتماعي در شهر تهران
- افزایش امید به زندگي در افراد آسیب دیده

- افزایش سطح بهداشت افراد آسیب دیده
- افزایش امنیت اجتماعي در شب )سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی، 1394(.

دربــاره گــروه هــدف، بــه طــور مشــخص افــراد بي خانمــان در ســطح منطقــه 5 
تهــران، بــه عنــوان گــروه هــدف اصلــي ایــن پــروژه شــناخته مي شــود، امــا بــه دلیــل 
آنکــه افــراد بي خانمــان، وابســتگي مکانــي ثابتــي ندارنــد، مي تــوان دایــره شــمول را 
بــه منطقــه غــرب تهــران وســعت داد. همچنیــن از آنجایــي کــه نحــوۀ پذیــرش افــراد 
بي خانمــان بــه صــورت خودمعــرف بــوده یــا توســط گشــت هاي جمــع آوري انجــام 

1- Drop In Center (DIC)
2- Metadon Mintenance Therapy (MMT)
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ــد بســیار متکثــر باشــد. امــا  مي شــود، بنابرایــن موقعیــت افــراد بي خانمــان مي توان
دربــاره ســن و جنســیت افــراد بي خانمــان و همچنیــن تابعیــت آنهــا، محدودیت هایــي 
وجــود دارد. تنهــا افــراد بــاالي هجــده ســال پذیرش مي شــوند و این مجتمــع صرفاً قرار 
اســت بــه مــردان بي خانمــان خدمــات ارائــه دهــد. دربــاره تابعیــت افــراد بي خانمــان 
نیــز طبــق دســتورالعمل ها، صرفــاً افــراد بي خانمــان تابــع ایــران مي تواننــد از خدمــات 
مجتمــع اســتفاده کننــد یــا حداکثــر اتبــاع خارجــي مجــاز. امــا از آنجایــي کــه احــراز 
هویــت و وضعیــت تابعیــت بــراي افــراد بي خانمــان کــه الزامــاً اوراق هویتــي ندارنــد، 

دشــوار اســت، عمــاًل ایــن شــرط منتفــي اســت. 
آنچــه ضــرورت و اهمیــت ایــن پژوهــش را برجســته می نمایــد ایــن مهم اســت که 
ــی  ــرات کوتاه  مــدت و بلندمدت ــان از تغیی ــا و واکنش هــای ذی نفع ــه تجربه ه ــاف ب ات
ــردم  ــای م ــت. قضاوت ه ــاس اس ــیار حس ــود، بس ــاد می ش ــان ایج ــه در زندگی ش ک
دربــاره اقدامــات توســعه ای نیــز بــرای اتــاف اهمیــت زیــادی دارد. تجربــه اقدامــات 
ــه  ــی در اینگون ــع متفاوت ــف، مناف ــای مختل ــه گروه ه ــد ک ــان می ده ــعه ای نش توس
 اقدامــات دارنــد و بــه همیــن لحــاظ داوری آنهــا نیز متفــاوت اســت )فاضلــی، 1389: 65(. 
از ایــن رو هــر کــدام از ایــن گروه هــا، به تنهایــی می تواننــد در اجــرای پــروژه اختــالل 
ایجــاد کننــد و مانــع پیشــرفت پــروژه و اتمــام نابهنگام آن شــوند. همچنین شناســایی 
آثــار مثبــت پــروژه بــرای تقویــت آن و شناســایی آثــار منفــی احتمالــی بــرای کاهــش 
ــدام  ــه اق ــی ک ــه در صورت ــد ک ــچ1 و راس2 معتقدن ــرل آن ضــروری اســت. برن و کنت
ــدام و  ــر از اق ــی متأث ــازمان اجتماع ــاع، س ــع اجتم ــۀ مناب توســعه ای روی ســه مقول
شــاخص های کیفیــت زندگــی دارای تأثیــرات احتمالــی باشــد، الزم اســت تــا اتــاف 

انجــام پذیــرد )فاضلــی، 1389: 105(.
در ایــن رابطــه بــراي ارتقــای ســطح عملکــرد گرمخانه هــا و کاســتن از عواقــب و 
پیامدهــاي منفــي احتمالــي ناشــي از آنهــا، انجــام مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــي، 
ــه مطالعــات اســنادي و  ــاً ب ــوان صرف ــاره نمي ت ــر اســت. در این ب امــري اجتناب ناپذی
تحقیقــات پیشــین اکتفــا کــرد. از آنجایــي کــه شــرایط محیطــي متفــاوت اســت و از 
ســوي دیگــر گــروه هــدف )افــراد بي خانمــان( داراي گوناگونــي هســتند، نیــاز اســت 
کــه حداقــل مطالعــه اي در قالــب »اتــاف« انجــام گیــرد. بــا ایــن حــال از آنجایــي کــه 
احــداث چنیــن مراکــزي تــوأم بــا تمرکــز و ازدحــام جمعیــت قابــل توجهــي از افــراد 
ــه  ــي اســت، تجرب ــف اجتماع ــر آســیب هاي مختل ــاً تحــت تأثی ــان و عمدت بي خانم
نشــان داده کــه احتمــال وقــوع آســیب هاي جدیــد و پیامدهــاي منفــي ثانویــه نیــز 

بســیار زیــاد اســت )توفیــق، 1393: 5(.

1- Branch
2- Ross
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در همیــن رابطــه پرداختــن بــه افــراد بی خانمــان شــهری هــم بــه عنوان شــهروند 
و هــم بــه عنــوان آســیب دیدگان اجتماعــی از اهــم وظایــف مدیریــت شــهری اســت. 
بررســی ایــن تأثیــرات در واقــع قــدم گذاشــتن بــه حــوزه اتــاف اســت. بنابرایــن بــه 
نظــر می رســد کــه در ایــن مقالــه - کــه مشــخصاً بــه اتــاف یکــی از مددســراهای واقــع 
ــد  ــا، همانن ــامان دهی بی خانمان ه ــردازد - س ــران می پ ــهرداری ته ــه 5 ش در منطق
ســایر پروژه هــا دارای تأثیــرات مثبــت و منفــی خواهــد بــود. از ایــن رو الزم اســت تــا 

ایــن تأثیــرات، شناســایی و بــرای تقویــت آنهــا را هکارهــای الزم ارائــه گــردد. 
بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن ادبیــات، تــالش می شــود بــه ایــن پرســش ها پاســخ 

داده شــود: 
- گرمخانــه منطقــه 5 شــهرداری تهــران، چــه تأثیــرات احتمالــی اجتماعــی و فرهنگی 

در پــی داشــته اســت؟ 
- توصیه هــا و پیشــنهادها بــه منظــور کاهــش و تعدیــل پیامدهــای منفــی احتمالــی 

و افزایــش پیامدهــای مثبــت بــرای پــروژه کدامنــد؟ 
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، پیش بینــی و شــناخت آثــار و پیامدهــای اجتماعــی 
ناشــی از طــرح مددســرای منطقــه 5 شــهرداری تهــران در راســتای اصــالح و مدیریت 

ایــن آثــار و پیامدهــا اســت.

پیشینۀ تجربی پژوهش
ــا گذشــت بیــش از یــک دهــه از احــداث گرمخانه هــا در ســطح شــهر تهــران، آثــار  ب
پژوهشــی مناســب و درخــور تأملــی در ایــن زمینــه وجــود دارد. برخی از ایــن تحقیقات، 
پژوهش هــای بنیادینــی هســتند که درصــدد تئوری پــردازی دربــاره پدیــده بی خانمانی 
ــردی  ــد و برخــی نیــز پژوهش هــای کارب ــه عنــوان یــک آســیب اجتماعــی برآمده ان ب
ــای  ــا و پروژه ه ــاف( طرح ه ــی )ات ــی فرهنگ ــی اجتماع ــه ارزیاب ــه در زمین ــتند ک هس
توســعه ای احــداث گرمخانه هــا صــورت گرفته انــد. در رابطــه بــا مهمتریــن مطالعــات 
ــینه  ــت پیش ــا( و درنظرداش ــراها )گرمخانه ه ــروژه مددس ــه پ ــه در زمین ــام گرفت انج

طرح های مطالعاتی در ایران، می توان به پژوهش های زیر اشاره کرد.
 عقیــل دغاقلــه )1389( بــه »ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی تأســیس و بهره بــرداری 
ــه بعثــت« پرداختــه اســت. طبــق نتایــج ایــن تحقیــق، پیامدهــاي احــداث  گرمخان
ایــن گرمخانــه را مي تــوان در ســه دســته، شــامل آســیب هایي کــه در پــي تأســیس 
چنیــن مرکــزی بــه محلــه و منطقــه وارد مي شــود، آســیب هایي کــه بــر اثــر تمرکــز 
ــي  ــي - اجتماع ــرات فرهنگ ــرد و اث ــکان شــکل مي گی ــک م ــان در ی ــراد بي خانم اف
ناشــي از تداخــالت ســازماني ایــن طــرح بــر محیــط اطــراف آن تقســیم بندي کــرد. 
بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از ماتریــس دامنه یابــي ایــن تحقیــق، در مجمــوع 
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تأثیــرات اولیــه طــرح گرمخانه هــا مثبــت ارزیابــي شــده اســت؛ بــه ایــن معني کــه اگر 
ایــن کار صــورت نگیــرد، امــکان پراکندگــي افــراد در شــهر، مرگ ومیــر یــا دشــواري 
ــد  ــیب هایي مانن ــترش آس ــف، گس ــاي مختل ــا در زمینه ه ــه آنه ــاني ب خدمات رس

ــراد مســتعد بي خانمــان شــدن وجــود دارد.  ــري اف تکدي گــري و تأثیرپذی
محمدعلــی رمضانــی نیــز در پژوهشــی دیگــر )1391( بــا عنــوان »ارزیابــی تأثیرات 
اجتماعــی و فرهنگــی پــروژه سامان ســرای لویــزان و توســعه و ســامان دهی آن« بــه 
ارزیابــی پــس از اجــراي ایــن طــرح پرداختــه اســت. سامان ســراي لویــزان، اقامتــگاه 
موقــت زنــان اســت. ایــن پژوهــش بــر چنــد مســئلۀ عمــده تأکیــد دارد کــه مهم تریــن 
ــالوه  ــه ع ــي اســت. ب ــا بي خانمان ــارزه ب ــراي مب ــي ب ــاي حمایت ــا، نقــص حلقه ه آنه
ــه وضعیــت  ــه ایــن پژوهــش از کمبــود نیــرو، رســیدگي نامناســب ب پاســخگویان ب
ــا  ــددکاران ب ــد م ــورد تن ــرا و برخ ــدک سامان س ــات ان ــان، امکان ــتي کارکن بهداش
ــد کــه در  ــه عنــوان آســیب هاي دیگــر سامان ســرا ســخن گفته ان مددجویــان نیــز ب

ایــن گــزارش بــر آنهــا تأکیــد شــده اســت.
صدیــق سروســتانی و نصــر اصفهانــی )1389( در تحقیــق خــود بــا عنــوان »اعتیاد، 
ــیر  ــرد »مس ــتفاده از رویک ــا اس ــران« ب ــهر ته ــی در ش ــی و کارتن خواب ــرد اجتماع ط
ــران  ــهر ته ــی در ش ــل و ریشــه هاي کارتن خواب ــه جســت وجوي عل ــی1« ب بی خانمان
ــف  ــای مختل ــی تجربه ه ــی و بررس ــیوه اي از بازنمای ــرد، ش ــن رویک ــد. ای پرداخته ان
افــراد بی خانمــان اســت کــه در آن ویژگی هــاي فــردي، شــرایط زندگــی، تجربه هــای 
افــراد و تمامــی عوامــل مؤثــر بــر وضعیــت آنهــا در بررســی مســئله بــه حســاب می آید. 
یافته هــاي تحقیــق نشــان می دهــد کــه ســه عامــل مهــم و اساســی در بی خانمانــی 
افــراد نقــش داشــته اســت: اعتیــاد و مصــرف مــواد مخــدر، ناتوانی هــاي جســمی و 

روانــی، مهاجــرت و عــدم تطابــق بــا محیــط جدیــد.
عــالوه بــر ایــن پژوهــش مرتبــط دیگري که به دســت آمــد، گزارش »مستندســازي 
تجربیــات طــرح ســامان دهی متکدیــان و افــراد بی خانمان در شــهرداری تهران« اســت 
کــه راضیــه امامــي میبــدي انجــام داده و در مجموعــه اي بــا عنــوان »مستندســازي 
تجــارب مدیریتــي ســامان دهی متکدیــان و افــراد بی خانمــان در شــهرداری تهــران« 
زیــر نظــر کیومــرث اشــتریان در ســال 1392 انتشــار یافتــه اســت. در ایــن پژوهــش 
کــه بیشــتر ســابقه تجــارب مدیریــت شــهري در زمینــه برخــورد بــا متکدیــان و افــراد 
ــي  ــه ســال هاي 1378 ال ــوط ب ــرار داده، اطالعــات مرب بي خانمــان را مــورد توجــه ق

1388 در ایــن حــوزه بررســي شــده اســت.
ــا«  ــي و راهکاره ــارب جهان ــل، تج ــي: عل ــناختي کارتن خواب ــۀ جامعه ش »مطالع
)1389( پژوهشــی اســت کــه اکبــر علیوردي نیــا آن را بــراي دفتر مطالعــات فرهنگي و 
1- Homelessness Pathways
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ت اجتماعی و فرهنگی مددسراهای شهر تهران
ارزیابی تأثیرا

اجتماعــي شــهر تهــران انجــام داده اســت. وی مي کوشــد تــا مقدمات کار ســامان دهي 
ــایي  ــا شناس ــا ب ــد ت ــالش مي کن ــق ت ــن تحقی ــازد. ای ــم س ــا را فراه کارتن خواب ه
ــاي  ــاد و بیماري ه ــزان اعتی ــي می ــا، بررس ــي آنه ــل اجتماع ــا، تحلی کارتن خواب ه
مســري در میــان آنــان و بررســي و مطالعــۀ تجربه هــای جهانــي در ایــن زمینــه، علــل 
ــراي حــل  ــي ب ــد و راهکارهای ــن کن ــناختي تبیی ــان جامعه ش ــه زب ــده را ب ــن پدی ای
ایــن مســئله ارائــه دهــد. روش ایــن تحقیــق، پیمایشــی و ابــزار جمــع آوري اطالعــات، 
پرسشــنامه بــوده اســت. جامعــه آمــاري تحقیــق، کلیــه کارتن خواب هــاي ســاکن در 
مراکــز نگهــداري بــا عنــوان گرمخانه هاســت و حجــم نمونــه، 318 نفــر بــوده اســت.

در مرتبط تریــن پژوهــش در ایــن زمینــه بــه لحــاظ موضوعــی و دامنــه جغرافیایی 
اقــدام مداخلــه ای مــورد مطالعــه، ابراهیــم توفیــق بــه »ارزیابــي تأثیــرات اجتماعــي و 
فرهنگــي پــروژه توســعه و ســامان دهي گرمخانــه در منطقــه 5 شــهرداري تهــران - 
محلــه اندیشــه« )1393( پرداختــه اســت. ایــن پژوهــش بــه عنــوان یــک اتــاف پیــش 
از اجــرا بــا تشــریح کامــل و جامــع مبانــی نظــری دربــاره ســامان دهی بی خانمان هــا 
و بهره گیــری از روش تحقیــق بــا رویکــرد تحلیــل ذی نفعــان و ارائــه کاربســت مــورد 
نظــر بــا نظرداشــت همیــن رویکــرد، از جملــه منابــع مهــم مــورد اســتناد در پژوهــش 

حاضــر اســت. 
در مقــام تطبیــق، مهمتریــن تجربــه انباشــتی مشــترک ایــن پژوهش هــا، انتقــاد 
بــه بی توجهــی بــه چرخــۀ حمایتــی، رســوبی  شــدن مددجویــان و لــزوم بازنگــری در 
برخــی ســازوکارهای مددسراهاســت. جنبــه نوآورانــه پژوهــش حاضــر در مقایســه بــا 
تحقیقــات نامبــرده در ایــن اســت کــه اتــاف حاضــر بــا بهره گیــری از رویکــرد تحلیــل 
ذی نفعــان و در نظــر گرفتــن و گســترش حلقــه حمایتــی در ســه ضلــع )مددجویــان، 
نهادهــای متولــی کاهــش آســیب ها و مدیریــت شــهری و جامعــه محلــی میزبــان(، 

ایــن دایــره را وســعت داده اســت. 
بــارت1 و همــکاران در مطالعــه ای از وضعیــت بی خانمانــی بــه ایــن نکتــه اشــاره 
کرده انــد کــه اکثــر کســانی کــه در حــال حاضــر بی خانمــان هســتند، حداقــل یــک 
یــا چنــد بــار نیــز قبــاًل ایــن وضعیــت را تجربــه کرده انــد. تأکیــد آنــان بــر بازگشــت 
بــه وضعیــت بی خانمانــی از ســوی افــراد اســت. در ایــن ارتبــاط، آگــرام2 در پیمایــش 
ــراد بی خانمــان قبــاًل نیــز بی خانمــان  خــود در ســال 2005 دریافــت کــه 66% از اف
ــه بی خانمان هــا  ــن مطالعــات نشــان می دهــد کــه برنامه هــای کمــک ب ــد. ای بوده ان
نتوانســته اســت بــه حــل مشــکالت اساســی مددجویانــی کــه مجبورنــد در خیابــان 

.(Doak, 2008: 104) زندگــی کننــد، بپــردازد

1- Bart
2- Agram
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جاهیــل1 بــا رویکــردی کارکردگرایانــه به تحلیــل کارکردهای خانــه و مخاطراتی که 
بــرای افــراد هنــگام بی بهــره  بــودن از آن برایشــان پیــش می آیــد، توجــه نمــوده اســت. 
وی بیــان مــی دارد کــه بــا درک ایــن موضــوع کــه خانــه چــه چیزهایــی بــه یــک فــرد 
ارائــه می دهــد، مــا می توانیــم درک بهتــری از دلیــل اهمیــت جلوگیــری از بی خانمانــی 

بیــش از درمــان آن، زمانــی کــه اتفــاق می افتــد داشــته باشــیم )ر.ک: ســیدپورآذر، 1394(.
مطالعــات باســوک2 بــا عنــوان روابــط اجتماعی و تأثیــر آن بر بی خانمانــی )1987( 
نشــان می دهــد کــه فقــدان روابــط اجتماعــی یــا ناکافــی بــودن آن بــا بی خانمانــی 
ــی  ــت اجتماع ــاداري دارد. وجــود شــبکۀ حمای ــان، رابطــه معن ــان زن ــژه در می به وی
مناســب، متغیــري کلیــدي در پیشــگیري از بی خانمانــی و بســیاري از نتایــج منفــی 
ــواده  ــواده بی واســطه، خان ــد در ســطح خان دیگــر اســت. حمایــت اجتماعــی می توان
گســترده یــا اجتمــاع وجــود داشــته باشــد. وجــود یــک شــبکه از دوســتان، خانــواده 
و یــا هــر دو کــه بتوانــد فــرد در زمــان نیــاز بــر آنهــا تکیــه کنــد، می توانــد فرآینــد 
بی خانمانــی را در ابتــداي آن، قبــل از اینکــه فــرد واقعــاً بی خانمــان شــود، متوقــف 
کنــد. در ایــن زمــان راهنمایــی شــخصی کــه می خواهــد از بی خانمانــی رهایــی یابــد، 
راحت تــر از کســی اســت کــه زمــان بیشــتري از بی خانمانــی اش ســپري شــده اســت 

)ر.ک: علیوردي نیــا، 1389(.
در میــان فعالیت هــای بین المللــی، شــورای فــدرال آمریــکا، فعالیت هــای ویــژه ای 
در راســتای کنتــرل توســعۀ بی خانمانــی طراحــی نمــوده اســت. ایــن طــرح کــه بــه 
اســتراتژی »درهــای بــاز« معــروف اســت، در اواســط ســال 2010 منتشــر شــد و بــه 
ــی شــناخته شــد کــه در طــول دهــه  ــر در کنتــرل بی خانمان عنــوان فرآینــدی مؤث
گذشــته، پیشــرفت های چشــمگیری در کاهــش بی خانمانــی در میــان اجتماعــات و 

جمعیت هــای خــاص داشــته اســت.
استراتژی فدرال بر چهار هدف تمرکز دارد:

1. پایان دادن به بی خانمانی مزمن در طول پنج سال
2. جلوگیری و پایان بی خانمانی در میان جانبازان و معلولین در طول پنج سال

3. جلوگیری و پایان بی خانمانی برای خانواده ها، جوانان و کودکان در مدت ده سال
4. مجموعــه روش هایــی بــرای پایــان دادن بــه تمــام انــواع بی خانمانــی )هومبــز3 بــه نقــل 

از ســیدپور آذر، 1394: 11(.
ــه  ــور ب ــارج از کش ــل و خ ــه در داخ ــاي صورت گرفت ــج پژوهش ه ــا و نتای یافته ه
ــا  ــوان ب ــی را نمی ت ــه روشــنی بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه بی خانمان ــی و ب خوب

1- Jahill
2- Bassuk
3- Hombs
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یــک عامــل تبییــن کــرد. بــه عبارتــی بی خانمانــی یــک پدیــده تک علیتــی نیســت. 
ــه  ــی یــک پدیــده و واقعیــت اجتماعــی اســت. ب ــگاه جامعه شــناختی، بی خانمان از ن
ــا واقعیت هــاي  ــد آن را ب ــراي بررســی هــر واقعیــت اجتماعــی بای همیــن منظــور ب
ــه یابی و  ــان در ریش ــرش جامعه شناس ــن رو نگ ــرد. از ای ــن ک ــر تبیی ــی دیگ اجتماع

ــت.  ــدي اس ــرش چندبُع ــک نگ ــی، ی ــی بی خانمان علت یاب

رویکرد نظري
در حــوزۀ بی خانمانــی، رویکردهــای مختلفــی مطــرح می شــود. دو رویکــرد تضــاد و 

طرد اجتماعی را در رابطه با موضوع پژوهش می توان مورد توجه قرار داد.
رویکــرد تضــاد، جامعــه را بــه صــورت مجموعــه اي از گروه هــاي متمایــز می دانــد 
ــژه  ــی و به وی ــرد، بی خانمان ــن رویک ــتند. در ای ــی هس ــارض دائم ــاد و تع ــه در تض ک
ــاختاري در  ــه مشــکلی س ــود، بلک ــردي محســوب نمی ش ــاري ف ــی، رفت کارتن خواب
جامعــه اســت. از ایــن دیــدگاه، فقــر و وضعیــت اقتصــادي، علــت اصلــی بی خانمانــی 
اســت. آنهــا همچنیــن بــر رابطــه بیــن کمبــود واحدهــاي مســکونی مناســب بــراي 
افــراد کــم درآمــد و بیــکاري نیــز تأکیــد می کننــد. نظریه پــردازان تضــاد بــر عواملــی 
چــون ســوء مصــرف مــواد، مصــرف الــکل، بیماري هــاي روانــی و بی ســازمانی خانــواده 
بــراي تبییــن علــل بی خانمانــی، کمتــر متمرکــز می شــوند؛ زیــرا معتقدنــد کــه ایــن 
عوامــل فــردي نیســت کــه موجــب بی خانمانــی افــراد می شــود، بلکــه عوامــل ثانویــه 
در ایــن امــر دخیــل اســت. بنابرایــن عوامــل ســاختاري و اجتماعــی، تأثیــر عمــده اي 
ــه  ــا اینک ــا دارد و ی ــا و کارتن خواب ه ــی بی خانمان ه ــامان زندگ ــت نابس ــر وضعی ب

ــود. ــی می ش ــداوم بی خانمان ــب ت موج
ــوالً  ــده  شــدن اســت و معم ــی ران ــع نوع ــم در واق ــی1 ه ــرد اجتماع ــرد ط رویک
ــی و  ــرد اجتماع ــدگاه، ط ــن دی ــاس ای ــر اس ــرد. ب ــرار می گی ــارکت ق ــر مش در براب
فقــدان قابلیت هــاي اجتماعــی بــا یکدیگــر رابطــه تنگاتنگــی دارنــد. از ایــن رو هرچــه 
ــا فقــدان قابلیت هــاي اجتماعــی ماننــد ســطح ســواد، ســالمتی و  فــرد از کمبــود ی
مهــارت شــغلی برخــوردار باشــد، بــه همــان میــزان از منابــع مــادي، روابــط اجتماعــی 
و فعالیت هــاي مدنــی بــه دور بــوده، در نتیجــه دچــار طــرد اجتماعــی خواهــد شــد. 
می تــوان گفــت بی خانمانــی تحــت تأثیــر فقــدان و یــا کمبــود قابلیت هــاي اجتماعــی 
بــه وقــوع می پیونــدد یــا بــه بیانــی دیگــر، افــراد هنگامــی بی خانمــان می گردنــد کــه 
در اثــر کمبــود قابلیت هــاي اجتماعــی، دچــار طــرد اجتماعــی گردیده انــد و از ایــن رو 

ــران، 1392: 15-13(. ــری و دیگ ــوند )کالنت ــواب می ش ــان و کارتن خ بی خانم

1- Social Exclusion
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روش شناسی پژوهش
در ایــن پژوهــش بــه عنــوان یــک تحقیــق ارزیابــي تأثیــرات اجتماعــي فرهنگــی، از 

روش »تحلیل ذي نفعان1« )ر.ک: توفیق، 1393( استفاده شده است. 
ــاي  ــژه اي در نظریه ه ــگاه وی ــته، جای ــه گذش ــي دو ده ــان« ط ــوم »ذي نفع مفه
مدیریــت دولتــي و غیــر انتفاعــي کســب کــرده اســت. ایــن مفهــوم بــه افــراد، گروه هــا 
و ســازمان هایي اشــاره دارد کــه بایــد توســط رهبــران و مدیــران مــورد توجــه ویــژه 

قــرار گیرنــد. بــه طــور کلــي تعاریــف زیــر دربــارۀ ذي نفعــان ارائــه شــده اســت:
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــازماني را تح ــتراتژي هاي س ــد اس ــه مي توانن ــي ک ــام گروه های - تم

 .)Nutt & Backoff, 1992: 439( دهنــد و یــا تحــت تأثیــر آن قــرار گیرنــد
ــر  ــره و تغیی ــراي پاســخگویي، مذاک ــدرت ب ــاي کوچــک داراي ق ــا گروه ه ــراد ی - اف

.)Eden & Ackerman, 2011: 117( ــازمان ــتراتژیک س ــده اس آین
- آن دســته از افــراد یــا گروه هایــی کــه جهــت تحقــق اهــداف خــود بــه ســازمان وابســته 

 .)Johnson & Scholes, 2002: 206( هســتند و متقابــالً ســازمان نیــز بــه آنهــا وابســته اســت
- ذي نفــع بــه بازیگرانــي اطــالق مي شــود )فــرد یا ســازمان( کــه داراي منافع مشــخص 

از سیاســت در حال تدوین هســتند.
بــه بــاور برخــي پژوهشــگران، مســئلۀ مهــم در شناســایي ذي نفعــان، قــدرت آنهــا 
در تحــت تأثیــر قــرار دادن آینــدۀ اقــدام بــه طــور مســتقیم اســت کــه در غیــر ایــن 
صــورت و بــدون وجــود قــدرت، آنهــا دیگــر ذي نفــع ســازمان بــه حســاب نخواهنــد 
آمــد )Bryson, 2004: 4(. بــه طــور کلــي بایــد گفــت کــه ذي نفــع، شــخص، گــروه و یــا 
ــف  ــن تعری ــع اســت. ای نهــادي اســت کــه در اجــراي طــرح مــورد نظــر داراي مناف
ــدگان و آنهایــي مي شــود کــه  ــدگان و بازن شــامل ذي نفعــان حاضــر، واســطه ها، برن
ــن  ــا ای ــار گــذارده شــده اند. ب ــا از آن کن ــد ی ــرار گرفته ان ــري ق ــد تصمیم گی در فراین

ــر تقســیم نمــود: ــه گروه هــاي زی ــوان ب ــي، ذي نفعــان را مي ت ــف کل تعری
1. ذي نفعــان کلیــدي: آنهایــي هســتند کــه مي تواننــد اثــر مهمــي بــر اجــراي طــرح 

داشــته باشــند یــا در تحقــق اهــداف آن، مهم تریــن نقــش را ایفــا کننــد. 
2. ذي نفعــان اولیــه: آنهایــي هســتند کــه تحــت تأثیــر اجــراي طــرح قــرار مي گیرنــد، 

خــواه از آن منتفــع شــوند یــا منفعتــي را از دســت بدهنــد. 
ــر  ــه: آنهایــي کــه داراي نقــش واســطه اي هســتند و مي تواننــد ب 3. ذي نفعــان ثانوی

اجــراي طــرح، اثــر مهمــي داشــته باشــند.
بــر اســاس یــک تعریــف دیگــر، تحلیــل ذي نفعان عبــارت اســت از »فراینــد نظام مند 
جمــع آوري اطالعــات کمــي بــه منظــور شناســایي منافــع افــرادي کــه بایــد در جریــان 

 .)Schmeer, 2001: 4( »ایجــاد، توســعه و یــا اجــراي یک سیاســت مدنظــر قــرار گیــرد
1- Stakeholder Analysis
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ــزاري  ــوان اب ــه عن ــان ب ــل ذي نفع ــد از تحلی ــران و سیاســت گذاران مي توانن مدی
بــراي شناســایي بازیگــران اصلــي و ارزیابــي دانــش، منافــع، جهت گیــري و اتحــاد آنها 
و هــر مســئله مهــم دیگــر مرتبــط بــا سیاســت اســتفاده کننــد. ایــن تحلیــل، امــکان 
تعامــل مؤثرتــر بــا ذي نفعــان را بــراي سیاســت گذاران و مدیــران فراهــم مي ســازد و 
موجــب افزایــش حمایــت آنهــا از سیاســت یــا برنامــه مــورد نظــر مي شــود )همــان(. 
بــه طــور خالصــه، اهــداف تحلیــل ذي نفعــان را مي تــوان چنیــن برشــمرد: تشــخیص 
هویــت هــر یــک از ذي نفعــان و هدف هایشــان و مشــخص نمــودن اهمیــت آنهــا بــراي 
آینــده ســازمان؛ تشــریح چگونگــي تأثیرگــذاري ذي نفعــان و تعییــن روابــط چندگانــه 
و الزم و ملــزوم بیــن آنهــا؛ توســعۀ اســتراتژي هاي مدیریــت ذي نفعــان و تشــخیص 
زمــان و روش مناســب بــراي تغییــر یــا ارتقــاي اهمیــت نقــش هــر یــک از ذي نفعــان. 
ایــن موضــوع خــود مســتلزم تعریــف دقیــق قــدرت و چگونگــي تأثیرگــذاري آنهــا بــر 

.)Eden & Ackerman, 2011 :مســیر حرکــت ســازمان اســت )ر.ک
اولیــن گام در اجــراي تحلیــل ذي نفعان، مشــخص نمــودن هدف از اجــراي تحلیل، 
شناســایي اســتفاده کنندگان بالقــوه از اطالعــات حاصــل و بــه کارگیــري طرحي جهت 
اســتفاده از اطالعــات حاصلــه اســت. اطالعــات حاصــل از تحلیل ذي نفعــان مي تواند در 
حوزه هــاي مختلفــي مــورد اســتفاده واقــع شــود: تأمین ورودي ســایر تحلیل هــا، ایجاد 
آگاهــي از پیشــرفت برنامه هــاي اجرایــي بــه منظــور افزایــش حمایــت از سیاســت هاي 
اصالحــي، هدایــت مشــارکت ها، ارزیابــي نهــادي و یــا در فرایندهــاي ایجــاد اجمــاع. 
سیاســت گذاران و مدیــران بــرای جلــب حمایــت ذي نفعــان بایــد اطالعــات حاصــل 
ــت  ــد )ر.ک: Schmeer, 2001(. در نهای ــتفاده کنن ــود اس ــاي خ ــل را در برنامه ه از تحلی

مي تــوان گفــت کــه تحلیــل ذي نفعــان معطــوف بــه اهــداف زیــر اســت:
- شناسایي و تعریف خصوصیات ذي نفعان کلیدي

- ارزیابــي شــیوه اي کــه ذي نفعــان ممکــن اســت از طریــق آن بــر نتایــج طــرح اثــر 
بگذارنــد یــا از نتایــج آن متأثــر شــوند.

- درک روابــط میــان ذي نفعــان، شــامل ارزیابــي تضادهــاي بالقــوه یــا بالفعــل منافــع 
و انتظــارات میــان ذي نفعــان

- ارزیابي ظرفیت ذي نفعان مختلف که مشارکت مي کنند.

فرایند گردآوري داده ها
پــروژه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی بــه دنبــال یافتــن راهبــردی مناســب 
بــا کمتریــن آثــار منفــی اســت و از طــرف دیگر بــا اســتفاده از اصــول و مراحــل ارزیابی 
تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی اســتاندارد به شناســایی، بــرآورد و مدیریــت پیامدهای 
ــه همیــن دلیــل از فنــون تعییــن راهبــرد و نیــز مطالعــات  ــردازد. ب اجتماعــی می پ
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ــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی اســتفاده شــده اســت. در مجمــوع در ایــن  ارزیاب
تحقیــق، از چنــد شــیوۀ عمــده بــراي گــردآوري و تجزیــه و تحلیــل اطالعات اســتفاده 
شــده اســت. از جملــه کوشــیده شــده اســت تــا از طریــق ارزیابــي مجموعــه اطالعــات 
ــوزۀ  ــهري در ح ــت ش ــرد مدیری ــاره عملک ــه درب ــددي ک ــنادي متع ــاري و اس آم
ســامان دهي افــراد بي خانمــان شــهري موجــود اســت، یافته هــاي معتبــري در اختیــار 
قــرار گیــرد. همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت محیــط اجتماعــی و جغرافیایی اســتقرار 
مددســرا، داده هــا از طریــق گــردآوري اســناد باالدســت، طــرح تفصیلــي منطقــه 5 
شــهرداری تهــران، ســند توســعه منطقــه 5 شــهرداری تهــران و محلــه شــهرک نفــت 
)گــردآوري داده هــا و آمارهــای موجــود دربــاره پــروژه و محــل اجراي پــروژه(، اطالعات 
فنــي مربــوط بــه پــروژه، اطالعــات و آمارهــاي مربــوط بــه محیــط اجتماعــي، نیمــرخ 
ــارۀ محیــط اجتماعــي )اتــاف،  محلــه شــهرک نفــت، نتایــج تحقیقــات پیشــین درب

نظرسنجي، هماندیشي محلي و...( و مصاحبه با ذی نفعان به  دست آمده است.
در ایــن پژوهــش بــا هفــده نفــر از ذی نفعــان شــامل معــاون خدمــات اجتماعــی 
ــرا، روان شــناس  ــر مددس ــی، مدی ــات و مشــارکت های اجتماع ــاه، خدم ــازمان رف س
مددســرا، مدیــر محلــه نفــت، دبیــر شــورایاری محلــه، عضــو شــورایاری محلــه، افســر 
کالنتــری 140 بــاغ فیــض، امــام جماعــت مســجد امام حســین)ع(، عضــو هیئت امنای 

مســجد، ســه نفــر از بنــگاه داران و پنــج تــن از مددجویــان مصاحبــه بــه  عمــل آمــد.

یافته های پژوهش
»کاهــش مرگ ومیــر افــراد بی خانمــان« و »ایجــاد مراکــز DIC )مرکــز کاهــش آســیب ها( 
و MMT )متــادون درمانــی( بــرای معتــادان و بــه تبــع آن، تمایــل معتــادان بــه تــرک 
مــواد مخــدر« را می تــوان از مهمتریــن تأثیــرات مثبــت احــداث مددســرای منطقــه 5 
شــهرداری تهــران نــام بــرد. »شــکل گیری بــازار احتمالــی بــرای پخــش و فــروش مــواد 
مخــدر«، »افزایــش احتمالــی فضای جــرم خیز و به تبــع آن، افزایش ناامنی )شــکل گیری 
و تقویــت شــبکه های جــرم(«، »مخالفــت ســاکنان محلــی بــا مددســرا« و »افــت نســبی 
قیمــت زمیــن و مســکن در اطــراف مددســرا« نیــز از مهمتریــن تأثیــرات منفــی اقــدام 

مداخله ای مدنظر است. تأثیرات یادشده در نمودار شماره 1 آمده است.
یافته هــای پژوهــش حاضــر، دو ســطح تحلیــل را مدنظــر قــرار داده اســت. از یــک 
ــه ارزیابــی تأثیــر محیــط پیرامــون  ــه دامنــه جغرافیایــی ب ــا قائــل  شــدن ب منظــر ب
مددســرا بــر کارکــرد آن پرداختــه کــه این ارزیابــی، حکایــت از تأثیر منفــی همجواری 
دره فرحــزاد بــه عنــوان کانــون اصلــی آســیب های اجتماعــی محلــه نفــت بــا ایجــاد 
ــدید  ــواب و تش ــان و کارتن خ ــراد بی خانم ــور اف ــهری، حض ــاع ش ــای بی دف فضاه

ــر کارکــرد و وجهــه مددســرا دارد.  زباله گــردی ب
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شکل 1: نمودار پیامدهای مثبت و منفی مددسرای منطقه 5 شهرداری تهران

از ســوی دیگــر در بُعــد دامنــه اجتماعــی در رابطــه بــا کارکــرد مددســراها مي توان 
مدعــي چنــد یافتــه شــد. اول اینکه اگــر یکی از اهداف احداث مددســراها را پیشــگیری 
از مرگ ومیــر افــراد متکــدی و بی خانمــان در معابــر عمومــی و حفــظ مبلمــان شــهری 
و زدودن ایــن افــراد از چهــره شــهر و نــه بازپــروري قلمداد نماییــم، یافته هــا و داده های 
تحقیــق حاکــی از موفقیــت مددســرای منطقــه 5 در ایجــاد فضای خوابگاهــی و رفاهی 
مناســب مددجویــان اســت. در نگاهــی کلی تــر، تــداوم رســوبی شــدن مددجویــان و 
تــداوم اعتیــاد، عــدم بازگشــت افــراد بی خانمــان بــه زندگــی عــادی بــه علت نبــود یک 
چرخــه حمایتــی، از مهمتریــن نقــاط ضعــف مددســراهای تهــران از جمله مددســرای 
منطقــه 5 بــه شــمار می آیــد. از ایــن رو مهمتریــن مشــکل، نقــص حلقه هــای حمایتــی 
بــرای مبــارزه بــا بی خانمانــی اســت. در نهایــت می تــوان گفــت کــه مددســراها تنهــا 
توانســته اند بــه یکــی از اهــداف خــود یعنــی پیشــگیری از مرگ ومیــر افــراد متکــدی 
و بی خانمــان در معابــر عمومــی بــه طــور کامــل دســت یابنــد. از ایــن رو در نهایــت دو 
آســیب اصلــی در عملکــرد مددســراها قابــل شناســایی اســت: ناتمــام مانــدن چرخــه 
توانمندســازی مراجعــان و در نتیجــه از دســت رفتــن ماهیــت بازپرورانــه مجموعــه و 

تبدیــل شــدن آن بــه محــل اقامــت مددجویان.
در زمینه دامنه  جغرافیایی و اجتماعی می توان به یافته های زیر اشاره نمود:

دره فرحزاد به عنوان کانون اصلی آسیب های اجتماعی محله نفت 
رشــد شــتابان شــهر تهــران و بــه تبــع پیوســتگی و اتصــال بافــت شــهری محلــه نفــت 
بــه دره فرحــزاد بــه عنــوان یکــی از مراکــز ســکونتی حاشــیه ای و یــک بافــت فرســوده 
شــهری، موجــد پیامدهایــی بــرای ایــن محلــه بــوده اســت. در حقیقــت محلــه نفت به 
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علــت همجــواری بــا دره فرحــزاد و ســکونت اقشــار خــاص از جامعــه در ایــن بافــت 
ســکونتی، بــا پدیــده تجمــع مهاجــران ایرانــی و اتبــاع خارجــی روبــه رو بــوده و از آنجــا 
ــی از  ــیب های اجتماع ــا آس ــواره ب ــک هم ــیه ای و ارگانی ــکونت گاه های حاش ــه س ک
جملــه فقــر، فســاد و اعتیــاد دســت بــه گریبــان هســتند، بــه تبــع محلــه نفــت نیــز 
درگیــر برخــی مشــکالت امنیــت فــردی و محلــی و پیامدهای ناشــی از ایــن همجواری 
محلــی شــده اســت )ر.ک: مقــدم، 1390( کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از: »فضاهــای 
ــردی«. در  ــواب« و »زباله گ ــان و کارتن خ ــراد بی خانم ــور اف ــهری«، »حض ــاع ش بی دف

ادامه، هر یک از موارد گفته شده توضیح داده شده است.

فضاهای بی دفاع شهری
در تعریــف فضاهــای بی دفــاع شــهری می تــوان گفــت: فضاهایــی کــه بــه کســی تعلــق 
ــا نظــارت و  ــک، از آنهــا نگهــداری نمی شــود و ی ــا در صــورت داشــتن مال ــدارد و ی ن
کنتــرل الزم بــر ایــن فضاهــا صــورت نمی گیــرد، بــه نحــوی کــه ایــن فضاهــا در تمامی 
ســاعات شــبانه روز و یــا بخشــی از ســاعات رهــا شــده و بــه نــدرت مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرنــد. در تعریفــی دیگــر، فضاهــای بی دفــاع شــهری دارای ویژگی هــای فیزیکــی 
ــت و از  ــه کاره اس ــه و نیم ــاختمان های مخروب ــنایی، س ــور و روش ــود ن ــد کمب مانن
ویژگی هــای اجتماعــی آن می تــوان بــه عــدم حضــور یــا اســتفاده مســتمر، خلوتــی، 
ــت و  ــا مســئول نظــارت، نداشــتن تابلوهــای شناســایی هوی ــور ی عــدم حضــور مأم

نداشتن عالئم اشاره نمود. 
ــاوت  ــاوت دارای کارکردهــای متف ــاع شــهری در زمان هــای متف فضاهــای بی دف
از جملــه گردهم آیــی دست فروشــان تــا محــل ســکونت بی خانمان هــا و گاه 
کژکارکردهــای نامطلــوب از جملــه ریختــن زبالــه تــا محــل اســتفاده مــواد مخــدر 
هســتند. در همیــن ارتبــاط می تــوان بــه وجــود فضاهــای بی دفــاع شــهری متعــدد 
در ســطح محلــه شــهرک نفــت و همجــواری محلــه بــا رود دره فرحــزاد بــه عنــوان 
مهمتریــن فضــای بی دفــاع شــهری و اســکان طبقــه خاصــی از اقشــار جامعــه در ایــن 
دره اشــاره نمــود کــه مأمنــی مناســب بــرای معتــادان، ســارقان محلــی و فضاهایــی 

بــرای وقــوع کژکارکردهــای اجتماعــی ایجــاد کــرده اســت. 
بــه دلیــل ارائــه خدمــات در مددســرا و مراجعــه بی خانمان هــا - کــه اکثریــت آنهــا 
ــه آن، مکان هــای بی دفــاع در ســطح محلــه افزایــش  را معتــادان تشــکیل می دهــد - ب
یافتــه اســت. مدیــر محلــه از رشــد بیســت درصــدی ایــن مکان ها پــس از افتتاح مددســرا 
ســخن بــه میــان مــی آورد: »درســت اســت کــه مــا از ســال ها پیــش بــه  دلیــل وجــود دره 
فرحــزاد بــا مشــکل مکان هــای  بی دفــاع مواجــه بودیــم، امــا بعــد از ســاخت مددســرا، این 

مکان هــا بیســت درصــد رشــد کرده انــد« )مصاحبــه بــا مدیــر محلــه نفــت(.
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حضور افراد بی خانمان و کارتن خواب
بــر اســاس اطالعــات دریافتــی پژوهشــی از هــر یــک از مناطــق بیســت دوگانه شــهر 
تهــران در ســال 1390، آســیب هاي اجتماعــی در ســطح مناطــق بــه تفکیــک ناحیــه 
ــن  ــایع ترین و مهمتری ــاس از ش ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ــدي ش ــا اولویت بن و محله ه
آســیب هاي اجتماعــی منطقــه 5 بــه ترتیــب بــه حضــور معتــادان خیابانــی و افــراد 
بی خانمــان، خریــد، فــروش و توزیــع مــواد مخــدر و تکدي اشــاره شــده اســت )کالنتری 
و دیگــران، 1392: 40(. ایــن مســئله همچنیــن در آن ســوی دره فرحــزاد در منطقــه 2 
نیــز شــایع و مشــهود اســت، بــه طــوری کــه بــر اســاس گــزارش گــروه اجتماعــي دفتر 
ــی در  ــواع آســیب هاي اجتماع ــه 2، ان ــه فرحــزاد منطق تســهیل گري نوســازي محل
محــل شناســایي شــده اســت کــه بیشــترین فراوانــي را خریــد و فــروش کاالي قاچاق، 
خشــونت علیــه زنــان، حضــور افــراد بی خانمــان و مصــرف مــواد مخــدر تشــکیل داده 

است )واحدی، 1390: 10(. 
ــه شــما  ــد اســت: »اینک ــت معتق ــه نف ــر شــورایاری محل ــه، دبی ــن زمین در همی
می فرماییــد اهالــی محــل هیــچ شــکایتی از وجــود گرمخانــه از ســامانه 137 و 1888 
نداشــته اند، بــه  دلیــل رضایــت مــردم نیســت، بلکــه بــه دلیــل ناآگاهــی مــردم از ایــن 
سامانه هاســت. بــه همیــن دلیــل بــه نظــر مــن تمــاس بــا ایــن ســامانه ها، شــاخص 
مناســبی بــرای ارزیابــی نظــرات مــردم محلــه نیســت، بلکــه چــون مــردم، نیــروی 
ــد  ــد، شــما بای ــا می دانن ــادان و کارتن خواب ه ــا معت ــی را مســئول برخــورد ب انتظام
شــکایت مــردم محلــه را از نیــروی انتظامــی و کالنتــری بــاغ فیــض پیگیــری کنیــد. 
ــه  عنــوان دبیــر شــورایاری محلــه، همیــن مســئله  ــه مــا ب اعتــراض مــردم محلــه ب
معتــادان اســت کــه آقــا شــما چــرا کاری نمی کنیــد؟ حتــی چندین بــار استشــهادیه 
ــا حــاال اتفاقــی در ایــن زمینــه نیفتــاده اســت. مــا مــردم محلــه در  نوشــتند، امــا ت
بحــث امنیــت محلــه از گرمخانــه متضــرر شــدیم، چــون خدمــات بــه معتادان، بیشــتر 

از خدمــات امنیتــی بــه محلــه اســت«.

زباله گردی
ــه جســت وجو و جداســازی  ــی در دســت، ب ــزاری ماننــد کیســه و گون ــا اب ــرادی ب اف
زباله هــا در ســطح محلــه نفــت مشــغولند کــه از دید ســاکنان محلــه، بســیار آزاردهنده 
اســت. آنــان تنهــا بــه جســت وجو بســنده نمی کننــد، بلکــه بــا پــاره کــردن کیســه 
زباله هــای موجــود و بــه هــم ریختــن محتویــات آنهــا، بــه دنبــال مــوادی چــون فلزات، 
شیشــه، کاغــذ و... هســتند تــا بتواننــد آنهــا را در مکان هایــی ماننــد داخــل دره فرحزاد 
بــه فــروش برســانند. می تــوان وجــود زبالــه در ســطح محلــه در تمــام ســاعات روز را 
ــا و  ــرای زباله گرده ــل دســترس ب ــم )طــالی کثیــف( و قاب ــه ســرمایۀ عظی ــه مثاب ب



92

13
99

ـز 
پایی

 
رم 

چها
ره 

شما
 

ی 
ماع

جت
ت ا

یرا
 تاث

بی
زیا

 ار
ی 

صص
تخ  

ی -
علم

مه 
لنا

فص

معتــادان دانســت. همان طــور کــه اشــاره شــد، همجــواری بــا رود دره فرحزاد و اســکان 
ــن دره، باعــث تشــدید حضــور زباله گردهــا و  طبقــه خاصــی از اقشــار جامعــه در ای
معتــادان در ســطح محلــه شــهرک نفــت شــده اســت. بــه طــوری کــه دبیر شــورایاری 
محلــه معتقــد اســت کــه از زمــان افتتــاح مددســرای محلــه، زباله گــردی بــه میــزان 
ســی درصــد افزایــش یافتــه اســت: »آقــا شــما خودتــان دو ســاعت در خیابان هــای 
اطــراف گرمخانــه قــدم بزنیــد و ببینیــد کــه معتــادان چــه بــر ســر ســطل های زبالــه 
ــار  ــر را در کن ــای ت ــد و زباله ه ــاره می کنن ــه را پ ــد. کیســه های زبال ــه می آورن و محل
ــوان  ــرأت می ت ــه ج ــد. ب ــراب می کنن ــه را خ ــر محل ــد و منظ ــه می ریزن ــطل زبال س
ــه نفــت، ســی درصــد بیشــتر  ــر، زباله گــردی در محل ــم کــه در ســال های اخی بگوی

شده است« )مصاحبه با دبیر شورایاری محله نفت(. 
ــوان  ــه عن ــرا در س ــي احــداث مددس ــرات اجتماع ــۀ تأثی ــن قســمت، دامن در ای
»کاهــش مرگ ومیــر افــراد بی خانمــان«، »مســئولیت ســنگین شــهرداری و نداشــتن 
تخصــص کافــی« و »عــدم چرخــه حمایتــی و رســوبی  شــدن مددجویــان« شناســایي و 
تحلیــل مي شــود. در ایــن بخــش مشــخص می شــود کــه منافــع یــا مســئولیت هاي 
چــه گروه هایــي بــه نوعــي بــا ایــن پــروژه گــره مي خــورد و چگونــه هــر یــک از ایــن 
ذي نفعــان از احــداث ایــن مجتمــع اثــر مي پذیرنــد. ایــن دامنه یابــي مبنــاي تحلیــل 

پیامدهــا و ارائــۀ راهکارهاســت. 

کاهش مرگ و میر افراد بي خانمان
مهمتریــن پیامــدي کــه بــا احــداث مددســرا متوجــه افــراد بي خانمــان خواهــد شــد، 
کاهــش مرگ ومیــر مددجویــان اســت. پراکندگــي افــراد بي خانمــان در شــهر، عــالوه 
ــف  ــاي مختل ــا در زمینه ه ــه آنه ــاني ب ــواري خدمات رس ــث دش ــر، باع ــر مرگ ومی ب
خواهــد شــد و گســترش آســیب هایي ماننــد تکــدي، ابتــال بــه بیماري هــاي واگیــردار 
و... را در پــی خواهــد داشــت. در واقــع مهمتریــن پیامــد ایــن اماکن، کاهــش مرگ ومیر 
افــرادی اســت کــه تــوان زندگــی در محیطــی امــن و پایــدار را ندارنــد. مددســراها از 
آغــاز بــا همیــن هــدف راه انــدازی شــدند. بزرگ تریــن پیامــد ایــن مراکــز نیــز همیــن 
کاهــش میــزان مرگ ومیــر بیــان شــده اســت کــه ایــن مراکــز در چنیــن کاری موفــق 
بوده انــد )منصــوری و دیگــران، 1394: 36(. در واقــع شــهرداري قطعــاً موفــق شــده اســت 
کــه از میــزان مرگ ومیــر شــبانه در خیابان هــاي تهــران بکاهــد. چنیــن کاري، هدفــي 
بــزرگ بــراي شــهرداري بــه حســاب مي آیــد و طبیعــي اســت کــه پیامدهــاي مثبتــي 
بــراي شــهرداري و نحــوۀ عملکــرد آن خواهــد گذاشــت. معــاون خدمــات اجتماعــی 
ســازمان در ســال های 1388 تــا 1393 در مصاحبــه بــا نویســندگان بــه ایــن نکتــه 
ــه  ــر ب ــورد مرگ و می ــک م ــی ی ــا 1393 حت ــال 1389 ت ــه: »از س ــد ک ــاره می کن اش
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ت اجتماعی و فرهنگی مددسراهای شهر تهران
ارزیابی تأثیرا

دلیــل یخ زدگــی و ســرمای بی خانمان هــا در تهــران مشــاهده نشــده اســت« )مصاحبــه 
با معاون خدمات اجتماعی سازمان(. 

یکــی از مســئوالن کالنتــری 140 بــاغ فیــض نیــز در همیــن زمینــه معتقــد اســت 
ــت  ــوزش و مدیری ــری، آم ــد، کنترل پذی ــه می آین ــه گرمخان ــادان ب ــه: »وقتــی معت ک
آنهــا آســان تر می شــود و در ضمــن خیــال ســاکنان از ســاعت 5 بعــد از ظهــر تــا 7 
صبــح راحــت اســت، چــون می داننــد کــه حــدود صــد نفــر در گرمخانــه هســتند و 
جلــوی خانــه آنهــا یــا کوچــه و خیابــان نمی خوابنــد. در ضمــن خــود کارتن خواب هــا 
ــا یکــی از  ــه ب ــد و از ســرما در امــان می ماننــد« )مصاحب ــرای خــواب دارن ــی ب هــم جای

مســئوالن کالنتــری 140 بــاغ فیــض(.

مسئولیت سنگین شهرداري و عدم تخصص کافی 
مي تــوان مدعــي شــد کــه یکــي از دالیــل اصلــي بــروز پیامدهــاي منفــي یــا عــدم 
کارآمــدی ســامان دهی بی خانمان هــا، عــدم تمایــل و تخصــص مجموعــه »شــهرداري« 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــان« اس ــراد بي خانم ــامان دهي اف ــئولیت »س ــول مس در قب
ناکارآمــدي و ناقــص  بــودن ارائــه خدمــات و همچنین عــدم هماهنگي چنیــن پروژه اي 
ــه  ــن مســئولیت ب ــل  شــدن ای ــون آن، ریشــه در تحمی ــي پیرام ــط اجتماع ــا محی ب
ــر  ــئولیت ام ــد، مس ــاره ش ــین اش ــش پیش ــه در بخ ــور ک ــهرداري دارد. همان ط ش
جمــع آوري و اســکان افــراد بي خانمــان بــه دلیــل مرگ ومیــر یــازده نفــر از 
بی خانمان هــا)2( بــه دلیــل یخ زدگــی در زمســتان 1383 در مجادلــه میــان نهادهــاي 
ذي ربــط بــر عهــده شــهرداري قــرار گرفــت. بر همیــن مبنا »گروهــي معتقدنــد احداث 
ســکونت گاه ها، وظیفــه بهزیســتي اســت و ســرپناه هاي حمایتــي بــه طــور کلــي در 
ــئولیت  ــورد مس ــث در م ــود و بح ــف مي ش ــتي تعری ــئولیت هاي بهزیس ــب مس قال

شهرداري، بیشتر سرپناه هاي اضطراري را شامل مي شود« )دغاقله، 1389: 43(. 
ــۀ  ــاي زیرمجموع ــف نهاده ــه وظای ــز ب ــن مراک ــدن ای ــه  ش ــب اضاف ــن ترتی بدی
شــهرداري، خودبه خــود حجــم کار شــهرداري را افزایــش داده و در انتخــاب پیمانــکار، 
ــه  ــل توجهــي از وظایــف اداري ب ــۀ خدمــات جانبــي، میــزان قاب ــر او و ارائ نظــارت ب
مجموعــه وظایــف شــهرداري اضافــه  شــده اســت. امــا تمامــي ایــن فعالیت هــا بیــش از 
آنکــه بــه تقویــت رابطــه مــردم بــا نهادهــاي بخــش عمومــي بینجامــد، در عمــل باعث 
ــه عنــوان هــدف حمــالت مقاومت هــاي محلــي،  نارضایتــي مي شــود و شــهرداري ب
بیــش از هــر نهــاد دیگــري در معــرض تنش قــرار خواهــد گرفــت )توفیــق، 1393: 126(. 
در رابطــه بــا مددســرای منطقــه 5 هــم می تــوان بــه وجــود ایــن نکتــه اذعــان نمود، 
بــه طــوری کــه مســئوالن محلــی ماننــد رییــس شــورایاری و مدیــر محلــه، مدیریــت 

ــد. ــازمان بهزیســتی می دانن ــه س ــادان را وظیف ــژه معت ــا و به وی بی خانمان ه
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عدم چرخه حمایتی و رسوبی  شدن مددجویان
چنان کــه آمــد، واگــذاري مســئولیت ســامان دهی بی خانمانــان بــه شــهرداري در حالــي 
صــورت پذیرفــت کــه ایــن نهــاد عمــالً از زیرســاخت هاي تخصصــي کافــي بــراي چنین 
امــري برخــوردار نبــود. هرچنــد در ســال هاي اخیــر تالش هایــي صــورت گرفتــه تــا این 
زیرســاخت ها هــم بــه لحــاظ تأسیســات و تجهیــزات فیزیکــي و هــم از نظــر نیــروي 
متخصــص انســاني تأمیــن شــود، هنــوز بــه آن میــزان از کارآمــدي و کیفیــت نرســیده 
اســت کــه بتوانــد امــر ســامان دهي و بازپــروري افــراد بي خانمــان را پیــش ببــرد. بــه 
ایــن دلیــل کــه همچنــان رویکــرد اصلــي کــه ســایر اقدامــات را تحــت الشــعاع قــرار 
مي دهــد، تنهــا تــالش بــرای »کاهــش مرگ و میــر افــراد بي خانمــان« اســت. یــا حتــي 
بــه نظــر می رســد کــه »هــدف اصلــی، یــک نــوع مبلمــان شــهري و زدودن ایــن افــراد 
از چهــره شــهر اســت و نــه بازپــروري« )رمضانــی، 1391: 47(. در نتیجــه »عمــالً شــهرداري 
فقــط در جمــع آوري و اســکان شــبانه افــراد بي خانمان فعالیــت دارد و براي ســامان دهي 
بــه ایــن معنــي کــه شــرایطي را بــراي بازگشــت افــراد بي خانمــان بــه زندگــي عــادي 
فراهــم کنــد، اقدامــي نمي کنــد« )علیوردی نیــا، 1389: 3(. از ایــن رو مهمتریــن مشــکل، 

نقص حلقه های حمایتی برای مبارزه با بی خانمانی است. 
در نهایــت می تــوان گفــت از میــان اهــداف ســیزده گانه تأســیس مددســراها، ایــن 
مراکــز تنهــا توانســته اند بــه یکــی از اهــداف خــود )پیشــگیری از مرگ و میــر افــراد 
ــه طــور کامــل دســت یابنــد. از ایــن رو  ــر عمومــی( ب متکــدی و بی خانمــان در معاب
در نهایــت دو آســیب اصلــی در عملکــرد مددســراها قابــل شناســایی اســت: ناتمــام 
مانــدن چرخــه توانمندســازی مراجعــان و در نتیجــه از دســت رفتن ماهیــت بازپرورانه 

مجموعــه و تبدیــل شــدن آن بــه محــل اقامــت مددجویــان.
نتیجــه تمرکــز یافتــن چنین رویکرد و شــرایطی، باقي ماندن و تشــدید ریشــۀ اصلي 
معضــل بي خانمانــي اســت. بــه طــوري کــه ســایر ابعــاد اجتماعــي مســئلۀ بي خانمانــي 
مــورد بي توجهــي قــرار گرفتــه و پــس از مدتــي بــا پیامدهــاي انباشــتي چندیــن برابري، 
خــود را تحمیــل خواهــد کــرد. بنابرایــن می تــوان چنیــن بیــان داشــت کــه هرچنــد در 
یــک دهــه اخیــر، مدیریــت شــهری بــا احــداث مددســراها و سامان ســراها، بــرای بهبــود 
وضعیــت موجــود تــالش نمــوده و راه انــدازی گرمخانه هــا در دهه 80، زمینه ســاز حرکت 
در امتــداد رســیدن بــه ایده آل هــای ســامان دهی بی خانمان هــا شــده اســت و در نگاهــی 
کلــی می تــوان اقدامــات یــک دهــه اخیــر را »دورۀ گــذار« از وضعیــت بحرانی دانســت که 
بــه دنبــال ایجــاد ثبــات در شــرایط پیش آمــده بــوده اســت. امــا آنچــه در کنــار احــداث 
ســرپناه در وضعیــت کنونــی از اولویــت اصلــی برخــوردار اســت، ایجــاد شــبکۀ وســیع 
اطالعاتــی، ارتباطــی و آموزشــی اســت کــه در خدمــت یــک چرخــۀ تکمیلــی حمایتــی 
بــه منظــور کمــک بــه آســیب دیدگان اجتماعــی بــرای بازگشــت به اجتمــاع قــرار گیرد.
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ارزیابی تأثیرا

نتیجه گیری 
در جریــان طراحــي راهبــرد بــراي مدیریــت پیامدهــاي »خدمــات مددســرای محلــه 
نفــت«، بــر اســاس بــه کارگیــري رویکــرد تحلیــل ذي نفعــان، تــالش شــد تــا بــا توجــه 
ــرار  ــر ق ــروژه اي، دامنــه گســترده اي از ذي نفعــان را تحــت تأثی ــه اینکــه چنیــن پ ب
مي دهــد، تمامــي ذي نفعــان مرتبــط مــورد توجــه قــرار گیرنــد. بــر ایــن اســاس، ســه 
دســته اصلــي از ذي نفعــان کــه هــر کــدام نقش و مشــارکتي ویــژه در چنیــن راهبردي 
ــط  ــي ذي رب ــي و دولت ــاي عموم ــدرکاران و نهاده ــت ان ــد از: 1- دس ــد، عبارتن دارن
)مدیریــت شــهری و متولیــان کاهــش آســیب های اجتماعــی به ویــژه بی خانمانــی( 
ــروژه  ــان پ ــان( و 3- ســمن ها و جامعــه محلــي میزب ــراد بي خانمــان )مددجوی 2- اف

)محله شهرک نفت(.
نویســندگان معتقدنــد کــه اگــر ارتباط مناســبي میان این ســه دســته از ذي نفعان 
فراهــم نشــود و جایــگاه و نــوع مشــارکت هــر کــدام از آنهــا مشــخص نشــود، چنان کــه 
تاکنــون نیــز وضعیــت بــه همیــن منــوال پیــش رفتــه اســت، نه تنهــا اهــداف مــورد 
انتظــار پــروژه تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه، بــه خوبــي تأمیــن نمي شــود، بلکــه پیامدهــا 

و عــوارض منفــي نیــز ممکــن اســت بــه بــار آیــد.
همان طــور کــه اشــاره شــد، جایــگاه شــهرداري به عنــوان متولــي امر ســامان دهي 
افــراد بي خانمــان، دچــار چالش هایــي اســت کــه در نتیجــه روي پــروژه تأثیــر دارد. 
عمــاًل اگــر ســه مرحلــه در امــر ســامان دهي افــراد بي خانمــان از هــم تفکیــک شــود، 
ــت  ــري و اســکان موق ــهر، غربالگ ــان از ســطح ش ــراد بي خانم ــع آوري اف ــي جم یعن
شــبانه افــراد بي خانمــان و بازپــروري و ارائــه خدمــات حمایتــي بــه افــراد بی خانمــان، 
شــهرداري بــه طــور مشــخص در مرحلــه دوم داراي مزیــت نســبي اســت و در ســطح 
ــادرت  ــان مب ــراد بي خانم ــع آوري اف ــه جم ــي ب ــروي انتظام ــا نی ــارکت ب اول در مش
مــي ورزد و در ســطح ســوم نیــز نهــادي ماننــد ســازمان بهزیســتی بایــد بــه بازپــروری 

معتــادان بپــردازد.
ــي شــده  ــداف پیش بین ــق اه ــراي تحق ــه ب ــت ک ــوان گف ــب مي ت ــن ترتی ــه ای ب
بــراي مددســرای محلــه نفــت فراتــر از هــدف فعلــی یعنــی کاهــش مرگ ومیــر افــراد 
بي خانمــان، بــه منظــور تحقــق کاهــش آســیب های اجتماعــی، ارائه خدمــات حمایتي 
ــواری  ــل همج ــه دلی ــر ب ــویی دیگ ــان و از س ــراد بي خانم ــازي اف ــي توانمندس و حت
مددســرا بــا دره فرحــزاد بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن کانون هــای آســیب زای شــهر 
ــان  ــر، مســئوالنه تر و شــفاف تري می ــکاري جّدي ت ــه هم ــران، ضــروري اســت ک ته
شــهرداري، نیــروي انتظامــي، وزارت بهداشــت و ســازمان بهزیســتي محقــق شــود. 
بــر ایــن اســاس ضلــع نخســت راهبــرد مدیریــت پیامدهــا شــکل مي گیــرد، یعنــي 

»همسوســازي نهادهــاي دولتــي ذي ربط«.



96

13
99

ـز 
پایی

 
رم 

چها
ره 

شما
 

ی 
ماع

جت
ت ا

یرا
 تاث

بی
زیا

 ار
ی 

صص
تخ  

ی -
علم

مه 
لنا

فص

ــودن مســئله و  ــادي ناشــي از چندوجهــي ب ــع ضــرورت همــکاري بین نه در واق
معضــل بي خانمانــي اســت. بــه عبــارت دیگــر، تنهــا زمانــي دور باطــل جمــع آوري، 
اســکان و تشــدید آســیب هاي ناشــي از بي خانمانــي پایــان مي یابــد کــه در ســطوح 
مختلــف بــه »تشــکیل حلقه هــاي حمایتــي« بــراي تغییــر شــرایط افــراد بي خانمــان 

اندیشــیده شــود )رمضانــي، 1391: 64(. 
بنابرایــن بــا چشــم انداز خــروج افــراد بي خانمــان از چرخــه بي خانماني، الزم اســت 
تــا از ســطح نیازهــاي اولیــه افــراد بي خانمــان فراتــر رفــت. در واقــع افــراد بي خانمــان 
عــالوه بــر اســکان، نیازمنــد خدمــات دیگــري هســتند. تأمیــن مجموعــه ایــن نیازهــا، 
ــتن  ــر داش ــدون در نظ ــه ب ــت، بلک ــر نیس ــازمان امکان پذی ــک س ــط ی ــا توس نه تنه
مشــارکت و دخالــت خــود افــراد بي خانمــان نیــز میســر نمي شــود. بــه عبــارت دیگــر 
عــالوه بــر تأمیــن ســرپناه و یــا حتــي ارائــه خدماتــي حمایتــي بــه افــراد بي خانمــان، 
نیــاز اســت تــا فراینــدي جهــت توانمندســازي افــراد بي خانمــان بــراي بازگشــت بــه 
جامعــه انجــام شــود. بــه ایــن معنــي کــه مهارت هــاي اجتماعــي و حرفــه اي آنهــا ارتقا 
ــراي اشــتغال و فعالیــت اقتصــادي رســمي برایشــان فراهــم  یافتــه و فرصت هایــي ب
شــود. ایــن جهت گیــري، ضلــع دوم راهبــرد مدیریــت پیامدهــا را بــه خــود اختصــاص 

مي دهــد، یعنــي »توانمندســازي افــراد بي خانمــان«. 
ــراد  ــان، تنهــا مشــارکت نهادهــاي عمومــي - دولتــي و خــود اف ــن می ــا در ای ام
ــب  ــژه از جان ــي به وی ــه اجتماع ــطحي از مداخل ــد؛ س ــت نمي کن ــان کفای بي خانم
ــدي  ــاي جدی ــد ظرفیت ه ــه مي توانن ــت ک ــز الزم اس ــي نی ــي و مدن ــاي محل نهاده
بــراي همــکاري فراهــم آورنــد. هــم از ایــن جهــت کــه بــا جلــب مشــارکت و در نظــر 
گرفتــن جایگاهــي نظارتــي بــراي نهــادي محلــي )شــورایاري و هیئت امنــای مســاجد 
ــات و آســیب هاي  ــاره تبع ــا درب ــاي آنه ــوان از نگراني ه ــت( مي ت ــه شــهرک نف محل
ــر  ــرف دیگ ــت و از ط ــه کاس ــرا در محل ــت مددس ــه فعالی ــتقرار و ادام ــي از اس ناش
ــه و  ــه مؤسســات خیری ــي )از جمل ــا و تالش هــاي نهادهــاي مدن ــوان حمایت ه مي ت
ســازمان هاي مــردم نهــاد( را بــه ســمت توانمندســازي افــراد بي خانمــان ســوق داد. 
در همیــن راســتا، ســومین ضلــع راهبــرد مدیریــت پیامدهــا مي توانــد شــامل »جلــب 

مشــارکت نهادهــاي محلــي و مدنــی« باشــد.
بــه ایــن ترتیــب راهبــرد اصلــي مدیریــت پیامدهــاي خدمــات مددســرای محلــه 
نفــت، عبــارت اســت از »جلــب مشــارکت ذي نفعــان محلــي و همسوســازي نهادهــاي 
دولتــي مرتبــط بــراي ارائــه سلســله خدمات حمایتــي و توانمندســازي جهــت تکمیل 

چرخــه درمــان، بازپــروري و ادغــام افــراد بي خانمــان در جامعــه«.
بــا توجــه بــه نــکات یادشــده و بــا در نظــر داشــتن ســه ضلــع راهبــرد مدیریــت 

ــه می گــردد.  ــر ارائ ــه صــورت خالصــه پیشــنهادهای زی پیامدهــا، ب
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پیشنهادهای ناظر به »بهبود فضای مددسرا«
ــی -  ــات رفاه ــش امکان ــرا، افزای ــی مددس ــاختمان فعل ــه س ــیدن ب ــتحکام  بخش اس
بهداشــتی اعــم از ســرویس های بهداشــتی و حمــام در مددســرا، رفــع مشــکل فاضالب 
ســاختمان، رســیدگی بــه مســائل مربــوط بــه حق انشــعاب آب، بــرق و گاز ســاختمان، 
افزایــش پرســنل مددســرا بــا توجه بــه تعــداد مددجویان، بهبــود شــرایط کاري نیروي 
انســاني شــاغل در مددســرا، پیگیــری مطالبات و پرداخــت معوقات پیمانــکار بهره بردار 
مددســرا و طراحــی و تدویــن فهرســتی بــرای نظــارت مســتمر و منظــم جهــت اصالح 

عملکرد مدیریت بهره بردار مددسرا باید اقدامات جدی انجام گیرد.

پیشنهادهای ناظر به »جلب رضایت و مشارکت های نهادهای محلی- مدنی«
رایزنــی و همــکاری بــا کالنتــری 140 بــاغ فیــض بــا هــدف اســتقرار کانکــس و مکاتبه 
بــرای افزایــش گشــت نیروهــای انتظامــی جهــت تقویــت امنیــت محلــه نفــت، تهیــه 
نقشــه آســیب های اجتماعــی محلــه نفــت، ســامان دهی رود دره فرحــزاد و فضاهــای 
بی دفــاع شــهری محلــه، اســتقرار کانکــس بازیافــت زبالــه و تخلیــه ســطل های زبالــه 
ــه منظــور مشــارکت ســاکنان، خیریــن و  دو یــا ســه نوبــت در روز، ظرفیت ســازی ب
ســمن ها بــرای تقویــت عملکرد مددســرا و در راســتای کاهــش آســیب های اجتماعی، 
ــی،  ــی مدن ــوی و آموزشــی توســط نهادهــای محل ــی، معن ــب همکاری هــای مال جل
واگــذاري بخشــي از مســئولیت نظــارت بــر عملکــرد مددســرا بــه هیئت امنــای محلــه 
و برگــزاری جلســه بــا شــورایاری محلــه و دعــوت از آنــان بــرای حضــور در مددســرا 

به منظور آشنایی با فعالیت های آن.

پیشنهادهای ناظر به »همسوسازي نهادهاي دولتي ذي ربط«
جلــب حمایــت و مشــارکت ســازمان بهزیســتي و دانشــگاه علــوم پزشــکي و گســترش 
همــکاری و تعامــل بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا هــدف اســتمرار خدمات دهــی مرکز 
کاهــش آســیب ها و متــادون درمانــی در مددســرا، تقویــت تعامــالت و همــکاری بــا 

مراکز »مددکار شهر« مستقر در پایانه های مسافربری شهر تهران.

پیشنهادهای ناظر به »توانمندسازي افراد بي خانمان«
ایجــاد بانــک اطالعــات جامــع هویتــی یکپارچــه از مددجویــان از لحظــۀ ورود بــه ایــن 
ــا  ــان ی ــر انگشــت مددجوی ــا اســتفاده از اث ــه جامعــه ب ــا بازگشــت کامــل ب مراکــز ت
بهره گیــری از روش هــای پیشــرفته و دقیــق همچــون ثبــت اطالعــات بــر اســاس قرنیه 
چشــم، توجــه جــدی بــه انجــام غربالگــری در مددســرا و در صــورت امــکان مکاتبــه و 
هماهنگــی بــا نهادهــای ذی ربــط همچــون ثبــت احــوال کشــور بــه منظــور تســریع 

در روند صدور مدارک هویتی المثنی برای مددجویان فاقد مدارک هویتی. 
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پی نوشت
1. در نخســتین ســال هاي راه انــدازي گرمخانه هــا در تهــران بــه دلیــل آنکــه فعالیــت 
ایــن مراکــز محــدود بــه فصــول ســرد ســال بــود، نــام گرمخانــه بــراي آنهــا مصطلــح 
شــد. امــا از ســال 1392، بــا تغییــر سیاســت هاي ســازمان رفــاه، خدمــات و 

مشارکت هاي اجتماعي، نام این مراکز به »مددسرا« تغییر یافت.
2. هرچنــد آمــاری از تعــداد دقیق فوت شــدگان در زمســتان 1393 در دســت نیســت، 
بیشــتر مســئوالن و کارشناســان ســازمان رفــاه، خدمــات و مشــارکت اجتماعــی در 
ــد، هــر چنــد تعــدادی هــم از مــرگ ده و  ــازده اشــاره کردن ــه عــدد ی مصاحبه هــا ب

دوازده نفر نیز سخن به میان آوردند.
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چکیده
ــی و  ــه فرهنگ ــروژه ســاخت مجموع ــی پ ــرات اجتماع ــی تأثی ــن پژوهــش، ارزیاب ــدف ای ه
ــه  ــرج و ارائ ــهرداری ک ــه 1 ش ــع در منطق ــالم آباد واق ــه اس ــرادآب در محل ــگردی ُم گردش
راهکارهایــی بــه منظــور افزایــش پیامدهــای مثبــت و کاهــش پیامدهــای منفــی ناشــی از آن 
اســت. روش ایــن پژوهــش از نظــر فراینــد اجــرا، تلفیقــی )کمــی و کیفــی( و از نظــر زمــان، 
مقطعــی بــوده اســت. اطالعــات در بخــش کمــی داده هــا بــا نمونــه ای 400 نفــری از اهالــی 
اســالم آباد کــرج بــه دســت آمــده اســت و در بخــش کیفــی هــم مصاحبه هایــی بــا مدیــران 
شــهرداری منطقــه کــرج، عوامــل اجرایــی، مطلعــان طــرح و افــراد شــاخص و نخبــگان محلی 
انجــام شــده اســت و بــرای تعییــن اعتبــار پرسشــنامه از اعتبــار صــوری و بــه منظــور تعییــن 
پایایــی از روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت. یافته هــای پژوهــش حاکی از آن اســت 
کــه  اجــرای ایــن پــروژه، اثــرات مثبتــی ماننــد بهبــود گــذران اوقــات فراغــت، بهبود ســیمای 
ــش احســاس  ــود محیط زیســت، احســاس آرامــش و نشــاط اجتماعــی، افزای ــی و بهب محل
امنیــت، افزایــش دسترســی بــه خدمــات تفریحــی و فرهنگــی، افزایــش قیمت مســکن، ایجاد 
فرصــت شــغلی و درآمدزایــی، بهبــود ســیمای محلــه، افزایــش مشــارکت و تعلــق محلــی و 
ــه مســئوالن و  ــردم ب ــد دل زدگــی و بی اعتمــادی م ــی مانن ــرات منف ــت و اث ــش رضای افزای
طــرح، مهاجــرت اجبــاری و ایجــاد نارضایتــی از ازدحــام و شــلوغی بعــد از اجــرای طــرح بــه 
همــراه خواهــد داشــت کــه بــا اجــرای سیاســت های درســت ســامان دهی و جلــب رضایــت 
ــور  ــریع ام ــت تس ــی جه ــرمایه گذار خصوص ــدی از س ــی و بهره من ــی اصول ــی و طراح اهال

می توان اثرات منفی را کاهش داد. 

واژه هــای کلیــدی: ارزیابی تأثیــرات اجتماعــی، مجموعه تفریحــی، گردشــگری و فرهنگی 
ُمرادآب و محله اسالم آباد کرج.

* ایــن مقالــه برگرفتــه از طرحــی بــا همیــن عنــوان بــوده کــه بــا حمایــت ســازمان فرهنگــی، هنــری 
و ورزشی شهرداری کرج اجرا شده است.
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بیان مسئله
مجموعــه تفریحــی و فرهنگــی، فضــای ارزشــمند توریســتی و اقتصــادی اســت و بــه 
 واســطه کاربری هــای تفریحــی، گردشــگری، اقتصــادی، فرهنگــی و محیط زیســتی که 
دارد، ضامــن ســالمت روان و جســم اســت. در ســاخت مجموعــه تفریحــی - فرهنگــی 
بایــد بــه تطابــق کاربری هــا، بــا نیازهای اهالــی توجه شــود. افزایــش روز افــزون نیازهای 
تفریحــی، نیــاز بــه مکان هــای مناســب بــرای فعالیت هــای تفرجــی را آشــکار می کنــد. 
تعییــن ایــن مکان هــا مســتلزم ارزیابــی دقیــق منابــع مختلفــی اســت کــه احتمــال 
مــی رود بتوانــد بــه  عنــوان یــک منبــع تفرجــی مــورد اســتفاده قــرار  گیــرد. در نظــر 
گرفتــن تپــه ُمــرادآب بــه  خاطــر اقلیــم و خصوصیــات فیزیکــی، طراحــی مجموعــه 
ــداف  ــد. اه ــوق می ده ــک س ــای اکولوژی ــر پایه ه ــرادآب را ب ــی - تفریحــی ُم فرهنگ
بنیانــی فعالیت هــای هــر جامعــه، ارتقــای شــرایط کمــی و کیفــی زندگی انســان اســت 
و هــدف توســعه پایــدار شــهری، ارتبــاط بــا طبیعــت، ایجــاد و حفــظ امنیــت و ایمنــی، 
افزایــش آگاهــی و دانــش و وحــدت و جامع نگــری اســت. مجموعه هــای فرهنگــی و 
تفریحــی شــهری اگــر بــه  صــورت صحیــح برنامه ریــزی شــوند، در سالم ســازی جســم 

و روان انسان ها و افزایش سرانه تفریحی و فرهنگی مؤثر هستند.
اســتقرار هــر عنصــر شــهری در موقعیــت فضایــی مکانــی خــاص از ســطح شــهر، 
تابــع اصــول و قواعــدی خــاص اســت کــه در صــورت رعایــت اصــول بــه موفقیــت و 
کارایــی عملکــردی آن عنصــر در همــان مــکان مشــخص خواهــد انجامیــد و در غیــر 
ایــن صــورت، مشــکالت اساســی از قبیــل عــدم دسترســی مناســب و مهمتــر از همــه 
ــروز خواهــد نمــود. رشــد ســریع جمعیــت  ــت شــهری ب ــت اصــول عدال عــدم رعای
ــع زمیــن و کمبــود شــدید  ــزون هزینه هــای تأمیــن مناب در شــهرها، افزایــش روزاف
ــرای  ــه فضاهــای تفریحــی و فرهنگــی ب ــزرگ، نیــاز شــهروندان ب آن در شــهرهای ب
گــذران اوقــات فراغــت، اهمیــت و تنــوع روز افــزون ورزش و تربیــت جســم در زندگــی 
شــهری، هزینه بــر بــودن احــداث فضاهــای ورزشــی و تفریحــی و آموزشــی و... تنهــا 
نمونه هایــی از مســائل مربــوط بــه حــوزۀ تفریحــی و فرهنگــی در ســکونت گاه های غیر 
رســمی اهالــی اســالم آباد  اســت )میربهشــت مقــام، 1390: 32-33(. شــناخت ویژگی های 
اجتماعــی - فرهنگــی و محیطــی اســالم آباد  کمــک می کنــد تــا در کنــار شــناخت 
نقــاط قــوت و کاســتی موجــود، دیــد روشــن تری از نیازمنــدی منطقــه دربــاره مســائل 

مختلــف از جملــه مســائل تفریحــی و فرهنگــی بــه دســت آیــد.
فضاهــای تفریحــی و فرهنگــی منجــر بــه افزایــش یکپارچگــی اجتماعــی، کاهــش 
فشــارهای روانــی، بهبــود و ســامان دهی محیط زیســت، افزایــش و آرامــش ســاکنان 
و ایجــاد محیــط ایمــن بــرای پــرورش کــودکان و فراغــت خانــواده اســت. بــه همیــن 
منظــور در منطقــه 1 شــهرداری کرج، کارشناســان بــا در نظر گرفتــن نیازهای حقیقی 
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شــهروندان و بــه منظــور ایجــاد فرصت هــای تفریحــی، ورزشــی، آموزشــی، فرهنگــی، 
اجتماعــی و تأمیــن ســالمت جســمانی و روانــی و پــر نمــودن اوقــات فراغــت آنهــا 
در همــۀ ســطوح ســنی و بــا هــدف افزایــش و بهینه ســازی کیفیــت زندگــی فــردی 
ــرر شــده اســت  ــق شــرکت در فضاهــای جمعــی و گروهــی مق و خانوادگــی از طری
ــای  ــود. مجموعه ه ــداث ش ــرادآب اح ــه ُم ــی در تپ ــه تفریحــی و فرهنگ ــا مجموع ت
فرهنگــی و تفریحــی بــه  عنــوان یــک نهــاد، بــر اســاس یــک نیــاز اجتماعــي شــکل 
ــات زندگــي  گرفتــه اســت. ایجــاد مجموعه هــای فرهنگــی و تفریحــی جــزء ضروری
شــهري به ویــژه در کالن شــهر کــرج اســت؛ ولــي ایــن موضــوع مي توانــد پیامدهایــي 
منفــي بــر زندگــي شــهروندان داشــته باشــد کــه نیــاز بــه بررســي دارد. طــرح احــداث 
مجموعــه فرهنگــی و تفریحــی بــا هــدف ســامان دهی فضاهــای بی دفــاع شــهری و 

ــر رســمی انجــام می شــود. ــدن ســکونت گاه های غی برچی
احــداث و ســاخت مجموعــه فرهنگــی - گردشــگری و تفریحــی ُمــرادآب، یکــی 
ــای  ــع نیازه ــرای رف ــرج ب ــه 1 ک ــت شــهری منطق ــه مدیری ــی اســت ک از برنامه های
ــه گردشــگری  ــگاه ب ــا ن ــرج ب ــی اســالم آباد  و شــهروندان ک ــژه اهال شــهروندان به وی
ــای  ــرار دارد. شــناخت ویژگی ه ــده و در دســت ســاخت ق ــدارک دی ــه ای ت فرامنطق
اجتماعــی - فرهنگــی و محیطــی منطقــه کمــک می کنــد تــا در کنــار شــناخت نقــاط 
قــوت و کاســتی موجــود، دیــد روشــن تری از نیازهــای منطقــه دربــاره مســائل مختلف 

از جملــه مســائل مرتبــط بــا ورزش بــه دســت آیــد. 
تپــه ُمــرادآب بــه  عنــوان مهم تریــن منبــع طبیعــي محلــه اســالم آباد اســت کــه 
از نظــر جغرافیایــی در منطقــه 1 شهرســتان کــرج و حــد فاصــل خیابــان چالــوس و 
منطقــه عظیمیــه قــرار گرفتــه اســت. این منطقه دارای بافت شــهری اســت و ســاکنان 
آن اغلــب از قــوم تــرک هســتند و کمتــر مــردم افغانســتانی در ایــن قســمت ســکنی 
دارنــد. آمــار توزیــع و مصــرف مــواد مخــدر در ایــن محلــه بســیار باالســت؛ بــه  طــوری  
کــه می تــوان گفــت کــه ســهم قابل توجهــی از فــروش مــواد مخــدر در اســتان البــرز 
مربــوط بــه ایــن منطقــه اســت. بــا وجــود تعــداد زیــاد مســجد و حســینیه و دارا بــودن 
ســه کتابخانــه و تعــدادی پاســگاه، بازخــورد مطلوبــی در زمینــه فرهنگــی در منطقــه 

مشــاهده نشــده اســت و نیازمنــد برنامه ریــزی بهتــری در زمینــه فرهنگــی اســت. 
عمــده مشــکالت ایــن منطقــه، نبــود فضــای فرهنگــی تأثیرگــذار، نبــود شــغل، 
ــکار وجــود جــرم و  ــم در منطقــه و ان ــواع جرائ نبــود کانال کشــی فاضــالب، وقــوع ان
توزیــع و مصــرف مــواد مخــدر توســط معتمــدان محلــی اســت کــه موجــب ســخت 

ــه اســالم آباد ، 1398(.  شــدن اصــالح امــور گشــته اســت )گــزارش محل
ایــن محــدوده روی تپــه اســالم آباد  و بــا خصوصیــات حاشیه نشــینی شــکل گرفته 
اســت و دارای 86.1 هکتــار محــدوده فرســوده تدقیــق شــده اســت و جمعیتــی بالــغ 
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بــر 35688 نفــر در آن زندگــی می کننــد. تراکــم خالــص جمعیتــی ایــن محــدوده نیــز 
738 نفــر در هکتــار اســت. ایــن محــدوده تــا ســال 1349 خالــی از ســکنه بــوده اســت 
و در پــی مهاجرت هــای دهــه 50 و 60 بــه  صــورت حاشیه نشــینی در بــاالی تپــه کــه 
شــیب زمیــن آن باالســت شــکل گرفتــه اســت. بــر اســاس نتایــج سرشــماری نفوس و 
مســکن 1395، کل تعــداد شــاغالن ایــن محــدوده، 121600 نفــر و میــزان افــراد غیــر 
شــاغل یــا مصرف کننــده، 27893 نفــر )شــامل افــراد خانــه دار، محصــل، دارای درآمــد 
ــردان در اســالم آباد  بیانگــر  ــن م ــکاری در بی ــاالی بی ــرخ ب ــدون کار و...( اســت. ن و ب
وضعیــت بــد معیشــتی و اقتصــادی اســت. محلــه از حلقه هــای بی نظمــی تشــکیل 
ــن بی نظمــی  ــه، ای ــاالی تپ ــه قســمت های ب ــک شــدن ب ــا نزدی ــه ب شــده اســت ک
بیشــتر می شــود. در ایــن میــان تنهــا خیابــان شــریعتی از پهنــای بزرگــی برخــوردار 
اســت کــه نقــش مهمــی در محلــه دارد و محــل تــردد وســایل نقلیــه و محــل تجمــع 

ــه اســت. ــا و ایســتگاه های وســایل نقلی دســت فروش، مغازه ه
ــب وکار  ــکونت و کس ــوزه س ــانی در ح ــالت انس ــل مداخ ــه دلی ــرادآب ب ــه ُم  تپ
ــت داده  ــود را از دس ــک خ ــی و اکولوژی ــم انداز طبیع ــمی(، چش ــر رس ــکونت غی )س
اســت و تبدیــل بــه مأمــن امنــی بــرای آســیب های اجتماعــی متفــاوت ماننــد خریــد 
و فــروش و مصــرف مــواد مخــدر شــده اســت. فاضــالب خانه هــای اســالم آباد، شــرایط 
محیطــی نامناســبی را در ایــن محــدوده  ایجــاد کــرده و بخــش قابــل توجهی از زیســت 
حیاتــی آن از بیــن رفتــه اســت و از شــکل اولــی خــود خــارج شــده و خبــری از زیبایــی 

بصــری و عنصــر آب بــه  عنــوان عنصــر حیات بخــش نیســت. 
آنچــه بیــش از اهــداف یــک سیاســت، برنامه و پــروژه مهم اســت، پیامدهــای آن برنامه 
اســت. پیامدهــای آن در بلندمــدت نــه تنهــا اهــداف را تحــت الشــعاع قرار  دهــد، که منجر 
بــه ایجــاد پیامدهــای منفــی یــا حتــی مثبتــی شــود کــه فراتــر از اهــداف از پیــش تعیین 
شــده اســت. پروژه هــای عمرانــی بــر عوامــل محیطــی از طریــق ایجــاد تغییــر در ســاختار 

و معمــوالً فضــای شــهری کــه بســتر اصلی زندگــی روزمــرۀ مــردم اســت، تأثیرگذارند. 
بــر اســاس ایــن ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی پــروژه و وضعیــت اجتماعــی و فرهنگــی 
تپــه ُمــرادآب در محلــه اســالم آباد درصــدد اســت تــا بــه بررســی پیامدهــای ســاخت 
ایــن مجموعــه فرهنگــی، تفریحــی و گردشــگری در تپــه ُمرادآب بپــردازد و اثــرات این 
پــروژه را از نظــر اجتماعــی و فرهنگــی بررســی نمایــد. در ایــن پژوهــش ســعی شــده تا 
نیازهــای اصلــی ســاکنان و مراجعه کننــدگان احتمالــی، وضعیــت موجــود محــدوده و 
طراحــی در حــال حاضــر مجموعــه تفریحــی و فرهنگــی تپــه ُمــرادآب بررســی شــود و 
بــا اســتفاده از یافته هــای پژوهــش تــالش شــده اســت تــا پیامدهــای مثبــت و منفــی 
ایجــاد مجموعــه پیش بینــی شــده، راهکارهایــی بــرای افزایــش پیامدهــای مثبــت و 

کــم کــردن پیامدهــای منفــی ارائــه شــود.
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توصیف اقدام مداخله ای
ایــن محــدوده دارای شــیب تنــد و پیچیدگــی متنــوع بــه دلیــل فــراز و نشــیب های 
فــراوان، رانــش زمیــن، وجــود گســل در جــوار تپــه ُمــرادآب و شــیب زیــاد اســت کــه 
در حــوزه عمومــی از مخاطــرات اصلــی ایــن حــوزه اســت. بخــش مســکونی حــوزه 
ــاالی 30 درصــد  ــب تپــه از شــیب ب ــرار دارد. غال ــرادآب ق ــه در غــرب تپــه ُم مداخل
برخــوردار اســت کــه در اجــرای بخــش تفریحــی و تفرجــی بایــد بــه ایــن مســأله توجه 
ــر  ــت(. از نظ ــه اس ــر 15 درج ــری، حداکث ــن کارب ــرای ای ــب ب ــیب مناس ــود )ش ش
آفتاب گیــری، تپــه از شــرایط یکســانی برخــوردار نیســت؛ بــه همیــن دلیــل اراضــی 
تپه هــای دامنه هــای شــرقی و شــمالی بســتر، مناســب تفــرج تابســتانه و دامنه هــای 
جنوبــی و غربــی، بیشــتر مناســب تفــرج زمســتانه اســت. دسترســی بــه حــوزه مداخله 
ــرادآب، تحت الشــعاع  ــه ُم ــراز تپ ــن  ت ــز و باالتری ــت آن در مرک ــه موقعی ــه ب ــا توج ب
ســاختار کالبــدی تپــه )محــل اســتقرار حــوزه مســکونی( و نحــوه پیونــد آن بــا حــوزه 

مداخله است.
مســیرهای ارتباطــی بافــت مســکونی بــا حــوزه مداخلــه، معابــری با شــیب بــاالی 15 
درجــه و پلکانــی و کمعــرض اســت )در خیابان هــای کافــی، قزلبــاش و حافــظ در شــرق(. 
مســیر ســواره فاقــد هرگونــه  ایمنــی بــا شــیب 8 تــا 15 درجه )شــهید گیوه کــش( و معابر 
بــا شــیب کــم و طوالنــی اســت. حــدود نیمــی از کل اراضــی فاقــد کاربــری اســت. کاربری 
پــارک و فضــای ســبز )26 درصــد کل اراضــی( در اختیــار پــارک دانایی، کاربری مســکونی 
)6 درصــد(، کاربــری خدماتــی )13 درصــد( اســت. برخــی از کاربری هــای ایــن حــوزه 
متناســب و منطبــق بــا کارکــرد تفریحی نیســت؛ ماننــد منبــع آب، مرکز کنترل ســازمان 
آتش نشــانی )ســامانه 125(، ســتاد آســیب دیدگان اجتماعــی، بــازار روز کاج، کالنتــری 
ــوری  ــازمان موت ــازمان آتش نشــانی، س 30 اســالم آباد ، ســاختمان در حــال احــداث س

شــهرداری، بناهــای مســکونی، تجــاری - خدماتــی، فرهنگســرای غدیــر و پســت برق.

شکل 1- ساختار حوزه مداخله
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ویژگی های حوزه مداخله از نظر کالبدی مشتمل بر:
1. بســتر طبیعــی: رودخانــه کــرج در شــرق، مســیل شــهر کــرج در غــرب و باغــات 
حاشــیۀ رودخانــه کــرج کــه در حــد فاصــل تپــه ُمــرادآب و رودخانــه کــرج قــرار دارد 
و وجــود پارک هــا و فضاهــای ســبز و بــاز )ماننــد پــارک خانــواده و باغــات مرکــز در 

غرب و شمال غربی( و عبور گسل از میان تپه. 
2. بســتر مصنــوع: بافــت قدیــم مرکز شــهر کــرج، بافــت باغشــهری جهانشــهر، بافت 
جدیــد عظیمیــه، بافت خودرو اسالمشــهر اســت. از نظر ســاختار اجتماعــی و اقتصادی 
در حــوزه فراگیــر، بافــت قدیــم کــرج در جنــوب تپــه ُمــرادآب دارای اقشــار میانــی 
جامعــه، محلــه عظیمــه در شــمال و شــمال غربــی تپــه و محلــه جهانشــهر در غــرب 
تپــه از محــالت مرفــه شــهر کــرج محســوب می شــود کــه از نظــر جایــگاه اقتصــادی 

و اجتماعی کاماًل متفاوت با اهالی تپه ُمرادآب است. 
ایــن پــروژه در محــل تپــه ُمــرادآب یــا اســالم آباد  بــا هــدف ایجــاد فضایــی شــاد و 
ســرزنده و در عیــن حــال ایمــن، افزایــش ســرانه فرهنگــی و گردشــگری بــرای اهالی و 
گردشــگران )شــهر کــرج و خــارج از کــرج( در حیــن اجــرا اســت. تپــه ُمــرادآب واقــع 
در منطقــه 1 شــهرداری کــرج بــا عرصــه ای در حــدود 72 هکتــار در حاشــیه جنوبــی 
بلــوار بســیج )بلــوار کاج( و منطقــه عظیمیــه کــرج قــرار گرفتــه اســت. ایــن اراضــی، 
تپه هایــی خشــک بــا درخــت کاری محــدود در برخــی نقاط دیده می شــود. در ســالیان 
گذشــته در ایــن اراضــی، ساخت و ســازهای وســیع و غیــر قانونــی صــورت گرفتــه بــود 
کــه چهــره ای نامطلــوب بــه ایــن بخــش از شــهر داده بــود. بــا پیگیری هایــی کــه طــی 
دو دهــه اخیــر انجــام شــد، برخــی از ایــن اراضــی آزاد شــده و بــه  صــورت تپه هــای 
درخــت کاری شــده درآمــد. مابقــی ایــن اراضــی در حــال آزادســازی اســت. در همیــن 
راســتا و بــه منظــور ســامان دهی ایــن اراضــی، طــرح باالدســتی توســط مهندســان 

مشــاور شــاران تهیــه شــده اســت. 
اراضــی تپــه ُمــرادآب در منطقــه 1 شــهرداری کــرج در دامنه های کوه البــرز و ضلع 
جنوبــی رودخانــه کــرج، یکــی از زیباتریــن چشــم اندازهای این شــهر اســت. دامنه های 
جنوبــی ایــن ســایت از بلــوار چمــران، نمــای بــارزی دارد و بلوک شــمالی که شــامل باغ 
ایــران و صفــه مرکــزی اســت، از منطقــه عظیمیــه کــرج دارای چشــم انداز گســترده ای  
اســت. مطالعــات شــاران را ابنیــه طراحــان البــرز بازنگــری و تدقیــق مســئله کرده انــد. 
ایــن طــرح مشــتمل بــر هفــت بلــوک اســت: 1- بلــوک بــاغ ایرانــی 2- بلــوک ورزشــی 
3- بلــوک ورزش هــای کوهســتانی 4- بلــوک تفریحــی 5- بلــوک فرهنگــی - هنــری 

و اقامتــی 6- بلــوک صفــه مرکــزی 7- بلــوک تپه هــای جنوبــی. 
بــا توجــه بــه هزینــه بــاالی ساخت و ســاز ابنیــه و بــا توجــه بــه بودجــه محــدود 
عمرانــی در هــر ســال، ابنیــه طراحــان البــرز و مســئوالن شــهری و اجرایــی تصمیــم 
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ــتور کار  ــاده شــده، در دس ــاری منظــر آم ــای معم ــدم اول، طرح ه ــا در ق ــد ت گرفتن
اجرایــی قــرار گیــرد و پــس از ایــن مرحلــه بــا توجــه بــه جانمایــی ابنیه هــای تجــاری، 
ــه شــده  ــوک در نظــر گرفت ــی کــه در هــر بل ــری و تفریحــی- خدمات فرهنگــی، هن
اســت، بــا دعــوت از ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی و طــی ســال های آتــی، طــرح 
ــی  ــط طبیع ــق محی ــا در تدقی ــردد. ام ــاده گ ــی آن آم ــه های اجرای ــاری و نقش معم
ــه  ــا توجــه ب ــرای مقام ســازی ترانشــه ها اســت. ب ایــن ســایت، مهم تریــن طراحــی ب
خــاک مخلــوط ایــن ســایت و وجــود نخاله هــای ســاختمانی، خــاک مناســب زراعــی 
ــرای پوشــش گیاهــی در  ــرورش صحیــح گیاهــی ب ــرای مقاوم ســازی و پ مناســب ب

ــود. ــه می ش ــر گرفت نظ
ــتی و  ــاع و پس ــا ارتف ــرج، ب ــهر ک ــانه های ش ــن نش ــرادآب از اصلی تری ــه ُم تپ
بلندی هــای خــاص خــود، مکانــی مفــرح، جــذاب و متنــوع برای گــذران اوقــات فراغت 
ــی  ــراد گوناگون ــد پاســخگوی نیازهــای تفریحــی اف ــردم اســت کــه می توان آحــاد م
باشــد. خوانــا کــردن دسترســی، وفــاداری بــه طبیعــت و توپوگرافــی تپــه و برقــراری 
ارتبــاط بصــری متقابــل میــان تپــه و شــهر کــرج بــا اســتقرار فعالیت هــای متناســب 

از اهــداف اصلــی اجــرای ایــن طــرح اســت.
ــر  ــر 80 مت ــکونی، زی ــای مس ــد از کاربری ه ــش از 75 درص ــه بی ــن محل در ای
زیربنــا دارنــد و میانگیــن مســاحت زیربنــا برابــر بــا 63.2 مترمربــع اســت، در حالــی 
کــه متوســط قطعــات مســکونی، 88.2 متــر اســت. بــه عبارتــی ســطح اشــغال در ایــن 
محلــه بســیار باالتــر از استانداردهاســت کــه شــرایط نامناســبی دارد. تراکــم خانــوار در 
واحــد مســکونی نیــز 1.1 اســت و الزم اســت جهــت کاهــش ایــن مقــدار برنامه ریــزی 

صــورت پذیــرد )مهندســان مشــاور پــرداراز، 1387: 220(. 
ــد  ــاختمان فاق ــاد، وجــود س ــی محــالت اســالم آب ــای عموم ــه ویژگی ه از جمل
نماســازی، معابر با پوشــش نامناســب، اســتفاده از ســنگ، بلوک ســیمانی، الســتیک و 
چــوب روی ســقف قســمت هایی از ســاختمان ماننــد: انبار یا ســرویس های بهداشــتی، 
رنگ هــا ی تیــره و گرفتــه محیــط، وجــود وســایل کهنــه روی بــام منــازل، اســتفاده 
از فضــای معابــر بــرای خشــک کــردن لبــاس، بوهــای نامطبــوع، بــازی کــودکان در 
کنــار جــوی آب و در یــک کالم آشــفتگی و اغتشــاش بصــری و ســیمای نامطلــوب 
اســت. محلــه اســالم آباد  از ســیمای عمومــی نامناســبی برخــوردار اســت. گذرگاه هــا 
و معابــر پــر پیچ و خــم و کمعــرض اســت و معمــوالً راه دسترســی خودروهــای امــداد 
اعــم از آتش نشــانی، اورژانــس و پلیــس امنیــت در مواقــع بــروز حــوادث و خطــرات 

وجــود نــدارد.
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شکل 2-ویژگی های محله اسالم آباد

شکل 3- سیمای عمومی محله زورآباد در شهر کرج

پیشینه تحقیق
اســکان غیــر رســمی بــه ســبب ایجــاد فقــر و گســترش آن و نیــز بــه مخاطــره انداختن 
محیط زیســت و تحمیــل هزینه هــای ســنگین بــرای حــل مشــکالت، تهدیــدی جدی 
بــرای پایــداری و انســجام جامعــه شــهری تلقــی شــده اســت، بــه گونــه ای کــه نیــاز 
جــدی بــه اتخــاذ تدابیــر ویــژه بــرای ســامان دهی وضعیــت کنونــی و جلوگیــری از 

گسترش آن در آینده باید در دستورکار دولت قرار  گیرد.
در ادامــه بــه برخــی از پژوهش هــا و مطالعــات انجــام شــده در حوزۀ حاشیه نشــینی 
و اثــرات ســاخت مجموعــه فرهنگــی و تفریحــی اشــاره شــده اســت. ابتــدا بــا اشــاره 
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ــه اثــرات و راه کارهــای ســامان دهی و  بــه شــیوۀ ســامان دهی کشــورهای مختلــف ب
ســپس بــا اشــاره بــه مجموعــه فرهنگــی - تفریحــی، بــه نقــش اجــرای ایــن طــرح در 

جوامــع آمــده اســت.
دایــب و همــکاران1 )2020( بــا اشــاره بــه وضعیــت نابســامان اجتماعــی، فرهنگی، 
اقتصــادی و بهداشــتی زیرســاختاری شــهرهای عربــی ماننــد لیبــی، مصــر، عــراق و 
فلســطین دریافتنــد کــه بایــد برای ســامان دهی شــهرک های غیر رســمی از مشــارکت 
مردمــی اســتفاده کــرد و دادن خدمــات بایــد بــه  صــورت عادالنــه و اســتاندارد باشــد. 
از ســویی دیگــر در جابه جایــی و تخلیــه ســکونت گاه ها، عــالوه بــر اســکان ایمــن بــه 
ــر ســاخت و در نظــر  معیشــت و شــبکه های اجتماعــی هــم توجــه شــود و عــالوه ب
گرفتــن زیرســاخت های شــهری در احیــا و بازســازی و تصحیــح الگوهــای ســکونت گاه 
غیــر رســمی بــه خدمــات اجتماعــی و فرهنگــی و بخــش اشــتغال زایی و آمــوزش و 

بهداشــت هــم توجــه شــود.
از نظــر تاکولــی و همــکاران2 )2015(، علــت مهاجــرت روستانشــینان بــه شــهرها، 
فقــر نیســت، بلکــه جذابیــت زندگــی شــهری، عاملــی مهــم در مهاجــرت روســتایی ها 
بــه شــهر بــوده، کــه بعــد از مهاجــرت بــا مشــکل مســکن، درآمــد و دسترســی بــه 
ــه دلیــل نداشــتن مهــارت تخصصــی مجبــور  ــه رو شــدند. مهاجــران ب خدمــات روب
بودنــد تــا ســاعات زیــادی کار کننــد و درآمــد کمتــری داشــته باشــند و در مســاکن 
غیــر رســمی زندگــی نماینــد کــه امنیــت الزم را نــدارد. از نظــر محققــان، تنهــا راه 
ــه  ــی و ب ــای محل ــا دولت ه ــی ب ــه مدن ــکاری جامع ــامان دهی حاشیه نشــیان، هم س
رســمیت شــناختن ســاکنان غیــر رســمی و جلوگیــری از ورود مهاجــران جدید اســت. 
ادویــن موچــارو3 )2012( بــا نظرســنجی از نود نفر از سرپرســتان خانوار ســاکن در 
زاغه هــای بنــگالدش و ده نفــر از صاحب نظــران دریافتــه اســت کــه ســکونت گاه های 
غیــر رســمی محصــول شهرنشــینی و صنعت اســت و صنعتی  شــدن منطقه مومباســا، 
تأثیر بســیاری در رشــد شــهرک های غیر رســمی در بنگالدش داشــته اســت. با رشــد 
صنایــع در ســطح شــهر، اکثــر کارگــران ایــن صنایــع بــرای زندگــی در شــهرک های 
غیــر رســمی پیرامــون ایــن صنایــع زندگــی می کننــد کــه بایــد در حیــن تأســیس 
صنایــع، بــه نیازهــای مســکن کارگــران توجــه می کردنــد. همچنین افزایــش جمعیت 
در منطقــه بــا توســعۀ مســکن مطابقــت نــدارد. بنابراین برای حل مشــکل مســکن غیر 
رســمی بایــد رشــد جمعیــت منطقــه بررســی شــود و برخــی از کارخانجــات و صنایــع 
در روســتاها و مناطــق دیگــر ســاخته شــود و بــا دادن خدمــات و ایجــاد فرصت هــای 

شــغلی از مهاجــرت بیشــتر جلوگیری شــود.

1- Diab and et al
2- Tacoli and et al
3- Edwin Mwacaro
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مطالعــات روزنفلــد1 )2012( در حــوزه ســکونت گاه های غیــر رســمی در منطقــه 
EECCA نشــان می دهــد کــه ســکونت گاه های غیــر رســمی، کیفیــت خوبــی ندارنــد 
و ســاکنان بــرای تأمیــن نیازهــای مالــی و اشــتغال بــه ایــن ســکونت گاه پنــاه آورده اند 
ــه رســمیت بشناســند و  کــه دولــت و سیاســت گذاران بایــد ایــن ســکونت گاه ها را ب
بــه به ســازی آن بپردازنــد. دادن خدمــات بــدون توجــه بــه ســاختار کالبــدی و ویژگــی 
ــت می افکنــد و باعــث  ــه دوش دول اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه، هزینــه اضافــی ب
دوبــاره کاری و ایجــاد توقعــات بیشــتر ســاکنان و عــدم مشــارکت ســاکنان می شــود. 
ســکونت گاه های غیــر رســمی در اشــکال متفــاوت باعــث ایجــاد آســیب هایی چــون 
ــهرداری  ــر ش ــی ب ــه گزاف ــود و هزین ــلحانه و... می ش ــی و مس ــای خیابان درگیری ه
ــز  ــی شــهری و رســمی را نی ــی اهال ــت زندگ ــه کیفی ــد ک ــت متحمــل می کن و دول
ــه  ــد ب ــراد جدی ــد از ورود اف ــا بای ــن بخش ه ــامان دهی ای ــرای س ــد. ب ــد می کن تهدی
ــا و  ــا، زیرزمین ه ــکونت گاه ها در گاراژه ــن س ــکل گیری ای ــکونت گاه ها و ش ــن س ای
فضاهــای بی دفــاع جلوگیــری کــرد. بخــش خصوصــی نیــز بایــد بــه همــراه مــردم بــه 
فعالیــت ســامان دهی بپــردازد و دولــت بــه عنــوان ناظــر و راهنما باشــد تا ســامان دهی 

ســکونت گاه های غیــر رســمی بــا ســرعت و رضایــت صــورت گیــرد.
ــا بررســی وضعیــت شــهرک های غیــر  حاجــی علــی و ســلیم ســلیمان2 )2006( ب
رســمی زنگبــار دریافتنــد کــه رشــد قارچ گونــه شــهرک های غیــر رســمی باعــث افزایش 
آلودگــی، جنگل زدایــی، جــاری شــدن ســیل و افزایــش زباله هــا در زمین هــای زراعــی 
شــده اســت. بــا افزایــش جمعیــت شــهری، نیازهــای مســکن همچنــان افزایــش می یابد 
ــت و  ــود. سیاس ــل می ش ــکونی تبدی ــهرک های مس ــه ش ــاورزی ب ــای کش و زمین ه
ــا رشــد مهاجرت هــا نبــوده اســت و مهاجــران  ــت همســو و منطبــق ب برنامه هــای دول
خودشــان بــرای خودشــان برنامه ریــزی می کننــد و اعتمــادی بــه دولت ندارند. مســئوالن، 
برنامــۀ متمرکــز و مناســبی بــرای اســتحکام و خدمات رســانی بــه ایــن افــراد ندارنــد. بــه 
همیــن منظــور، بــرای ســامان دهی ســکونت گاه های غیر رســمی باید به خدمات رســانی و 
تقویــت زیرســاخت ها بپردازنــد و بــا مشــارکت مردمی به حل مشــکل ایــن افــراد بپردازند؛ 
زیــرا مشــکالت و آســیب های ســاکنان غیــر رســمی، تمامــی شــهروندان و محیط زیســت 

را درگیــر می کنــد و باعــث رشــد آســیب های اجتماعــی و انحرافــات می شــود.
ــرات احــداث مجتمــع تفریحــی -  ــا مطالعــه اث ــاری )1396( ب توکلــی و محمدی
توریســتی دهلــران دریافتنــد کــه ســاخت مجتمــع تفریحــی و گردشــگری، پیامدهای 
مثبتــی ماننــد: افزایــش گردشــگری، درآمدزایــی و اشــتغال، افزایــش ســرانه تفریــح 
و بهبــود شــرایط زیســتی و تنوع بخشــی و پیامدهــای منفــی ماننــد: ایجــاد آلودگــی 

1- Rosenfeld
2- Haji Al,. Salim Sulaman
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ــرای  ــزی ب ــرداری، خاک ری ــل خاک ب ــی از مراح ــک ناش ــلوغی و ترافی ــی و ش صوت
اجــرای ســازه و فاضــالب، برداشــت و نابــودی بخشــی از پوشــش گیاهــی بــه  خاطــر 
ــوران  ــات و جان ــش حیوان ــات وح ــب حی ــری و تخری ــی بص ــاز، آلودگ ساخت و س

)ناخواســته یــا خواســته( بــه همــراه دارد.
نتایــج مطالعــه خاک زنــد و هاللــی )1391( در حــوزه پــارک جنگلــی تلــو نشــان 
می دهــد کــه ســاخت ایــن پــارک جنگلــی، ضمــن حفــظ و نگهــداری و مراقبــت از 
منابــع طبیعــی، از تصــرف غیــر قانونــی و فرســایش بیــش از انــدازه خــاک ســدلتیان 
جلوگیــری کــرده اســت و بــه واســطه تطابــق امکانــات تفریحــی و ورزشــی بــا نیازهای 
مردمــی، نتایــج مثبتــی چــون افزایــش امنیــت، حفــظ توپوگرافــی، افزایــش نشــاط، 
شــادی و تفریــح خانوادگــی، بهبــود ســیما منظــر، حفــظ پوشــش جانــوری و گیاهــی، 
ارتقــای فضــای ســبز و تعامــالت خانوادگــی، افزایــش فعالیــت بدنــی، ورزش گروهــی 

و پیــاده روی بــه همــراه داشــته اســت.
بــه طــور کلــی ســاخت مجموعــه تفریحــی و گردشــگری، بــرای ارتقــای کیفیــت 
زندگــی، آرامــش و ســالمت جامعــه و برقــراری ارتبــاط درســت بــا طبیعــت و دانــش 
محیط زیســتی الزم اســت. در ســاخت فضــای تفریحــی بــر عارضه هــای طبیعــی )تپــه 
ُمــرادآب( بایــد معیــار امنیــت، دسترســی و خدمــات رفاهــی رعایــت شــود، بــه نحــوی 
کــه بــه طبیعــت کمتریــن آســیب را وارد کنــد. بــه هــر حــال ایجــاد هــر ســازه ای 
منجــر بــه تغییــر بافــت و اکولــوژی محیط زیســت می شــود. همچنیــن بــرای رعایــت 
و برابــری و دســترس همــگان بــه خدمــات مجموعــه تفریحــی - فرهنگــی بایــد بــه 
تمامــی اقشــار و درآمدهــای آنهــا توجــه شــود، تــا تمامــی افــراد از آن بهره منــد شــوند 

و از تملــک قشــر خــاص )افــراد بــا درآمــد بــاال( جلوگیــری شــود. 
نتایــج پژوهــش خــاک زنــد و هاللــی )1391( نشــان داد کــه فضــای فرهنگــی - 
تفریحــی، یــک فضــای عمومــی اســت کــه صــرف نظــر از نــوع کاربــری بایــد مطابــق 
بــا روحیــه و شــرایط اجتماعــی مخاطبــان طراحــی گــردد و مطابــق خواســت و نیــاز 
مــردم بــا حفــظ توپوگرافــی و زیســت بوم طبیعــی محــدوه اجــرا شــود. ســاخت چنین 
مجموعــه ای منجــر بــه بهبــود دیــد و منظــر شــهری، افزایــش آســایش و آرامــش و 
ســالمت و نشــاط شــهروندان، ارتقــای فضــای ســبز و تعامــالت خانوادگــی، افزایــش 

ــی، ورزش گروهــی، پیــاده روی و... می شــود.  فعالیــت بدن
از نظــر توکلــی و محمدیــاری )1396(، اجــرای طــرح در بخش هــای بافت هــای 
فرســوده شــهری می توانــد اثــرات مثبــت ماننــد: رونــق صنعــت توریســم، درآمدزایــی، 
ــرات منفــی ماننــد:  ــد ساخت و ســاز و اث اشــتغال زایی، حفــظ شــرایط اقلیمــی و رون
آلودگــی صوتــی، شــلوغی، ترافیــک، آلودگــی بصــری و تخریب حیات وحــش حیوانات 

و جانــوران )ناخواســته یــا خواســته( بــه همــراه داشــته باشــد. 
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شــاروی و یوســری )2020( هم بر این باورند که برای کاهش مشــکالت شــهرک های 
غیــر رســمی بایــد بــا اســتفاده از نظرســنجی و مطالعــه ویژگی هــای فــردی، اجتماعــی و 
فرهنگــی و زیرســاخت ها و خدمــات عمومــی، زمیــن و امــالک و بهداشــت و شــناخت 
مشــکالت ســاکنان غیــر رســمی بــه ارائــه راهــکار پرداخــت؛ بایــد بــرای ســامان دهی 
شــهرک های غیــر رســمی از مشــارکت مردم اســتفاده کــرد؛ دادن خدمات بایــد به  صورت 
عادالنــه و اســتاندارد باشــد؛ از ســویی در جابه جایــی و تخلیــه ســکونت گاه ها بایــد عالوه بر 
اســکان ایمــن بــه معیشــت و شــبکه های اجتماعــی هــم توجــه شــود و ســرمایه گذاری 

عمومــی بایــد بــه  طــور کامــل و چندمنظوره و مشــخص باشــد.
تاکولــی و همــکاران )2015( و ادویــن موچــارو )2012( هــم معتقدنــد کــه بــرای 
حــل مشــکل مهاجــران )ســاکنان غیــر رســمی کــه اصــوالً فاقــد مهــارت خاصــی 
ــا یکدیگــر همــکاری کننــد و  ــی ب ــی و دولت هــای محل ــد جامعــه مدن هســتند( بای
ســاکنان غیــر رســمی بــه رســمیت شــناخته شــوند و بــه آنهــا خدمــات داده شــود. 
برخــی از کارخانجــات و صنایــع بایــد در روســتاها و مناطــق دیگــر ســاخته شــود و 
بــا دادن خدمــات و ایجــاد فرصت هــای شــغلی از مهاجــرت بیشــتر جلوگیــری شــود.

مطالعــات روزنفلــد )2012(، حاجــی علــی و ســلیم ســلیمان )2006( در 
ــت  ــر سیاس ــام ه ــه انج ــد ک ــان می ده ــمی نش ــر رس ــکونت گاه های غی حوزه س
یک طرفــه و از بــاال بــه پاییــن دولــت و شــهرداری، نتیجــه ای جــز افزایــش هزینــه و 
رشــد نابرابــری و درگیــری نخواهــد داشــت و بــه طــور کلــی سیاســت و برنامه هــای 
ــا رشــد مهاجرت هــا نبــوده اســت. مهاجــران خودشــان  ــت همســو و منطبــق ب دول
بــرای خودشــان برنامه ریــزی می کننــد و اعتمــادی بــه دولــت ندارنــد و مســئوالن، 
برنامــه متمرکــز و مناســبی بــرای اســتحکام و خدمات رســانی بــه ایــن افــراد ندارنــد. 
ــاخت ها  ــت زیرس ــانی و تقوی ــه خدمات رس ــد ب ــراد بای ــن اف ــامان دهی ای ــرای س ب
بپردازنــد و بــا مشــارکت مردمــی بــه حــل مشــکل ایــن افــراد بپردازنــد؛ زیرا مشــکالت 
و آســیب های ســاکنان غیــر رســمی، تمامــی شــهروندان و محیط زیســت را درگیــر 

ــود. ــات می ش ــی و انحراف ــیب های اجتماع ــد آس ــث رش ــد و باع می کن
ــکونت گاه های  ــد س ــش و رش ــه پیدای ــت ک ــی از آن اس ــی ها حاک ــج بررس نتای
ــه توســعه جهــان، امــری محتــوم و اقدامــات تخریبــی  نامناســب در کشــورهای رو ب
بــرای حــذف آن، محکــوم بــه شکســت اســت. سیاســت های هوشــمندانه و واقع بینانــه 
ــد. توافــق بیــن  در اصــالح نظــام مســکن گروه هــای کم درآمــد، تأثیــر بیشــتری دارن
کلیــه ذی نفعــان طــرح، پیش شــرط اساســی در هرگونــه تــالش بــرای ســامان دهی و 
ــه ایــن منظــور الزم اســت مــردم را  به ســازی ســکونت گاه های غیــر رســمی اســت. ب
بــه مشــارکت دعــوت کــرد و بــا حفــظ هویــت فرهنگــی محلــی و اقتصــادی محلــی، بــه 
توســعه اقتصــادی و اصــالح ســازه ها پرداخــت. بــه  عبارتــی از طریق تأمین زیرســاخت ها 
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و خدمــات شــهری، بهبــود کیفیــت خدمــات، اصــالح قوانیــن و رسمی ســازی مالکیــت 
بــرای ســاکنان غیــر رســمی، هــم از تــداوم اســکان غیــر رســمی در آینــده جلوگیــری 
شــود و هــم فرصت هــای اســکان رســمی بیشــتری بــرای افــراد فقیــر فراهــم شــود. 

ســاخت مجموعــه تفریحــی، فرهنگــی و گردشــگری ُمــرادآب بــدون ســامان دهی 
ــایی  ــت. شناس ــر اس ــری بی ثم ــرادآب، ام ــی ُم ــت اهال ــا و وضعی ــه نیازه ــه ب و توج
نیازهــا و ویژگی هــای فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصــادی محــدوده اجرایــی و اهالــی 
ســاکن، پیش شــرط اجرایــی و عامــل موفقیــت طــرح اســت کــه بــرای موفقیــت ایــن 
ــا نیازهــای  ــدا کاربری هــای متناســب ب ــد ابت ــی بای ــی مل ــه ای و حت طــرح فرامنطق
ــه نیازهــای لوکــس و فرامنطقــه ای و در اجــرا و  محــدوده و اهالــی کــرج و ســپس ب
ــود.  ــه ش ــرح توج ــی ط ــت بوم و توپوگراف ــظ زیس ــه حف ــد ب ــا بای ــاخت کاربری ه س
ســاخت مجموعــه بــر اســاس اصــول توســعه پایــدار و زیســت بوم شــهری می توانــد 
ــکل گیری  ــی، ش ــط اجتماع ــترش رواب ــی، گس ــق محل ــاط، تعل ــش نش ــث افزای باع
حلقه هــای ارتباطــی، حفــظ هویــت تاریخــی و محلــی، زیباســازی منظــر شــهری، 
توســعه گردشــگری، بهبــود خدمات رســانی، بهبــود کیفیــت زندگی و احســاس برابری 
ــه نیازهــای مردمــی  ــی و بی توجهــی ب ــر اصول ــا ســاخت غی اجتماعــی و... شــود؛ ام
ــه مســئوالن و  ــان ب ــه کاهــش اطمین ــد منجــر ب و عــدم مشــارکت مردمــی می توان
بی تفاوتــی اجتماعــی، مهاجرت هــای اجبــاری، کاهــش بازدیــد از مجموعــه، از بیــن 

رفتــن توپوگرافــی، ازدحــام، ناامنــی، ترافیــک و شــلوغی و... شــود.

چارچوب نظری
پایــداری شــهری بــه معنــای حفــظ و نگهــداری و توســعۀ منابــع طبیعــی و انســانی در 
شــهرها اســت. در نظریۀ بوم شــهری، توســعۀ پایدار، ســازگاری میان اهداف محیطی، 
اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه دســتری بــه منابــع را بــه صــورت عادالنــه و بــدون 
تخریــب محیط زیســت امکان پذیــر می ســازد. توســعۀ پایــدار، مفهومــی عدالت محــور 
مبتنــی بــر مشــارکت و انســجام اجتماعــی و دســتیابی بــه امکانــات و بهبــود کیفیــت 
زندگــی اســت. شــرط الزم بــرای پایــداری شــهری، تأمیــن نیازهــای حــال بــدون بــه 
خطــر انداختــن نیازهــای آتی شــهروندان اســت. در این صــورت باید شــرایط اجتماعی 
ــداف  ــد. اه ــا باش ــهری محی ــداری ش ــور پای ــه منظ ــتی ب ــادی و محیط زیس و اقتص
راهبــردی توســعۀ پایــدار، توانمندســازی، افزایــش قــدرت انتخــاب، مشــارکت، ارتقای 
کیفیــت زندگــی، امنیــت و رفــاه اجتماعــی در دو بعــد کالبــدی و غیــر کالبــدی اســت. 
از نظــر آنهــا، توســعۀ پایــدار بــه دنبــال آن اســت کــه از طریــق توســعۀ اقتصــادی و 
مســئولیت پذیری محیطــی، شــرایط زندگــی انســانی را خــوب، زیســت پذیر و بــادوام 
نمایــد و شــرایط زندگــی را بهتــر کنــد و بــه همیــن منظــور طراحــی شــهری بــا هــدف 
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رفــاه اجتماعــی، نقــش مهمــی در افزایــش ســالمت و حفــظ محیط زیســت و پایــداری 
.(Smith & Timberlake, 1995) اجتماعی دارد

ــدار، زندگــی در  ــه اصــول توســعۀ پای ــدون توجــه ب ــدگاه، ب ــن دی ــر اســاس ای ب
نواحــی کالن شــهرها، بــه بی برنامگــی، آشــفتگی، ناهنجــاری و خصایصــی چون ضعف 
ــود و  ــر می ش ــی منج ــای اجتماع ــن حمایت ه ــن رفت ــی و از بی ــای اجتماع پیونده
ــر مهاجــران تحمیــل می کنــد کــه باعــث  ــادی را ب ــی زی فشــارهای فیزیکــی و روان
ــه جامعــه می شــود.  شــکل گیری احســاس خودبیگانگــی و بی مســئولیتی نســبت ب
در ایــن نظریــه، الگــوی مســکونی، تجــاری، صنعتــی و ســکونت شــهری، یــک الگــوی 
بوم شــناختی مناطــق متحدالمرکــز را تشــکیل می دهــد که از مرکز به ســمت حاشــیۀ 
خارجــی شــهر گســترش می یابــد. درســت در مجــاورت هســتۀ تجــاری و بازرگانــی 
شــهر، یــک منطقــه گــذار وجــود دارد کــه از مســکونی بــه تجــاری تغییــر می کنــد. در 
ایــن منطقــه، باالتریــن نــرخ بزهــکاری و خشــونت مشــاهده می شــود. در ایــن منطقــه 
ــواده ای ناقــص و درهــم شکســته و  ــا زوال فیزیکــی، خانه هــای ضعیــف، خان گــذرا ب
ــد  ــی بتوان ــای عموم ــر فضاه ــوند. اگ ــن مشــخص می ش ــدار و ناهمگ ــت ناپای جمعی
رضایــت شــهروندان را تأمیــن کنــد، می توانــد فضایــی بــرای بهبــود روابــط و تعامــل، 

افزایــش رضایتمنــدی و کاهــش محرومیــت اجتماعــی باشــد )بــراون، 1381: 48-46(.
از نظــر کمپــل و همــکاران، ارتباطــی جدانشــدنی بیــن کیفیــت محیط زیســت و 
کیفیــت زندگــی وجــود دارد و بهبــود کیفیــت زندگــی بــدون حفــظ محیط زیســت 
ــاز،  ــای ب ــت، فض ــه طبیع ــه ب ــهری، توج ــدار ش ــعۀ پای ــرد. در توس ــورت نمی گی ص
زیرســاخت ها و مصنوعــات انســانی، محیــط کالبــدی و زیســت بوم شــهری در گــرو 
توجــه بــه شــرایط اجتماعــی، فرهنگــی و کالبــدی شــهری و رضایــت شــهروندان از 
خدمــات و فضــای شــهری اســت. بــا بهبــود کیفیــت محیــط شــهری، رضایتمنــدی و 
حــس تعلــق و روابــط اجتماعــی شــهروندان نیــز افزایــش می یابــد. بهبــود کیفیــت 
زندگــی ضامــن خوشــبختی و رفــاه اجتماعــی شــهروندان اســت کــه در طراحی هــای 
ــود  ــه می ش ــازه ها توج ــاخت س ــادی در س ــر م ــادی و غی ــد م ــه دو بع ــهری ب  ش

.(Campbell & et al., 1976: 2009-2010)

فضــای عمومــی موفــق، قابــل دســترس بــرای همــه گروه هــای مختلــف مکانــی 
و ســنی و پاســخگوی نیازهــای عمومــی شــهروندان اســت و افــراد بــه راحتــی و بــا 
آســایش، در فضایــی ایمــن، جــذاب، متنــوع و زیبــا بــه فعالیــت می پردازنــد و تعامــل 
ــی دارد. فضــای عمومــی  ــق مکان ــن فضــا، نقــش مهمــی در ایجــاد حــس تعل در ای
اســتاندارد، فضایــی اســت کــه مبتنــی بــر ســه شــاخص اصلــی دسترســی، جانمایــی 
مناســب )اســتفاده عادالنــه همــه اقشــار اجتماعــی از فضــا( و امنیــت روانــی و ایمنــی 
اســت. جانمایــی مناســب، امکانــات و زیبایــی بصــری آن منجــر بــه افزایــش راحتــی و 
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آرامــش و تحــرک شــهروندان می شــود و چنیــن مجموعــه و ســازۀ شــهری بــه دلیــل 
ــت  ــت تقوی ــیله در جه ــن وس ــان، مهم تری ــرد اجتماعی ش ــدی و کارک ــاختار کالب س
جامعــه مدنــی هســتند. فضــای ســبز مناســب می توانــد مرکــز تعامــالت اجتماعــی 
ــرای ســاکنان و مســافران باشــد و  ــد محــل مکــث ب ــی می توان باشــد. چنیــن فضای

عرصــه ای بــرای فعالیــت روزانــه و روابــط باشــد )حبیبــی، 1379: 179(. 
از نظــر پارســونز، هــر نظــام اجتماعــی دارای کارکــرد اســت و کارکــرد مجموعــه، 
فعالیت هایــی اســت کــه در جهــت بــرآوردن یــک نیاز یــا نیازهــای نظام اجتماعــی انجام 
می گیــرد و هــر نظــام چهــار تکلیــف: تطبیــق )محیــط را بــا نیازهایــش ســازگار ســازد(، 
دســتیابی بــه هــدف، یکپارچگــی )روابــط متقابــل اجــزای ســازنده اش را تنظیــم کنــد( 
و نگهداشــت الگــو )انگیزش هــای افــراد و الگوهــای فرهنگــی آفریننــده را نگهــداری و 
تجدیــد کنــد( را بــه عهــده دارد و ارگانیســم زیست شــناختی، نوعــی نظــام کنش اســت 
کــه کارکــرد تطبیقــی اش را از طریــق ســازگاری و تغییــر شــکل جهــان خارجــی انجــام 
می دهــد و کنشــگران برحســب میــزان رضایــت از محیــط فیزیکــی و فرهنگ مشــترک 
بــا یکدیگــر در تعامــل هســتند )ریتــزر، 1391: 141-142(. از نظــر او، هر نظــام باید نیازهای 
مهــم کنشــگران را بــه انــدازه کافــی بــرآورده ســازد و بایــد مشــارکت کافــی اعضایــش را 
برانگیزانــد و دســت کم، حداقــِل نظــارت را بــر رفتــار بالقــوه مخــرب اعضایــش داشــته 
باشــد. ســاختارها بــرای کاهــش کارکــرد منفــی و مخــرب بایــد بــه صــورت یکپارچــه و 
هدفمنــد در راســتای اهــداف کنشــگران عمــل کنــد )همــان: 135(. بــر اســاس دیــدگاه 
کارکردگرایــی و توســعۀ پایــدار می تــوان بــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی - فرهنگــی 

مجموعــه فرهنگــی گردشــگری و تفریحــی ُمــرادآب پرداخــت.
هــدف توســعۀ پایــدار شــهری بایــد ایجــاد شــهر ســالم و مــردم ســاالر و بــا منابــع 
کافــی باشــد؛ یعنــی شــهر بایــد فــرم، ســاختار و کارکــرد و منظــر شــهری مناســب 
داشــته باشــد و کارکردهای آن متناســب با نیازهای شــهروندان باشــد و زندگی بهتری 
را بــرای شــهروندان فراهــم کنــد. در طراحــی هــر عنصــر شــهری بایــد رفــاه و ســالمت 
شــهروندان در نظــر گرفتــه شــود. همچنیــن در ســاخت هــر عنصــر شــهری )مجموعه 
تفریحــی، فرهنگــی و گردشــگری ُمــرادآب( بایــد بــه اصــول توزیــع عادالنــه و حفــظ 
هویــت و فرهنــگ و محیط زیســتی توجــه شــود. بــه عبارتــی کاربــری متناســب بــا 
ــی اقشــار پایین دســت  ــای ســنی باشــد و اهال ــه گروه ه ــا و خواســته های هم نیازه
ُمــرادآب هــم توانایــی اســتفاده داشــته باشــند و زیســت بوم آن محــدوده )توپوگرافــی 
تپــه ُمــرادآب( و حلقه هــای ارتباطــی آنهــا حفــظ شــود. امــا در صــورت بی توجهــی 
بــه نیازهــای اهالــی و اســتانداردها، ســاخت مجموعــه تفریحی، فرهنگی و گردشــگری 
ُمــرادآب می توانــد دارای کارکردهــای منفــی هــم ماننــد از بیــن رفتــن فــرم شــهری 
)از بیــن رفتــن توپوگرافــی تپــه ُمــرادآب و بافــت( شــود و مــردم اســتقبال چندانــی 
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نخواهنــد کــرد، یــا قابــل اســتفاده بــرای همــه آنهــا نخواهــد بــود. توســعۀ پایــدار در 
بخــش توســعه و ســامان دهی بافــت شــهری، سیســتمی اســت کــه ضمــن توجــه 
بــه کیفیــت زندگــی و امنیــت، بایــد حافــظ محیط زیســت نیــز باشــد. در بافت هــای 
ــای  ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــد ب ــات توســعۀ شــهری بای ــز اقدام فرســوده شــهری نی
محیطــی و منطقــه ای و نیازهــا و تعلقــات محلــی صــورت پذیــرد. در ایــن پژوهــش، 
مفهــوم پایــداری در چهــار بعــد )اثــر( اثــرات محیطی زیســتی، اجتماعــی، فرهنگــی و 

اقتصــادی قابــل بررســی اســت. 
- آثــار محیط زیســتی: ســاخت مجموعــه فرهنگــی گردشــگری و تفریحــی ُمــرادآب 
می توانــد پیامدهــای محیط زیســتی چــون زیباســازی شــهری، افزایــش ســرانۀ فضای 
ســبز، ایجــاد آلودگي هــاي صوتــي )هنــگام ســاخت پــروژه و پــس از پایــان آن و هنگام 
راه انــدازی طــرح( و ایجــاد آلودگی هــای دیــداری )در صــورت رعایــت نکــردن تناســب 

فیزیکی با بافت محله( برای محله به همراه داشته باشد.
- آثــار اجتماعــی: از نظــر اجتماعــی، ســاخت مجموعه فرهنگــی و تفریحــی می تواند 
منجــر بــه افزایــش رضایت، دسترســی مناســب اهالی بــه خدمات تفریحــی - فرهنگی 
و افزایــش تعامــل اهالــی بــه مشــارکت شــود. در واقــع افزایــش فرصت هــای تفریحــی 
ســاکنان محلــه، کاهــش میــزان جــرم و بزهکاری )بــه  واســطه ســامان دهی مکان های 
ــه  ــی ب ــی، دسترس ــط اجتماع ــالت و رواب ــش تعام ــازی(، افزای ــاع و توانمندس بی دف
ــش  ــی، افزای ــت زندگ ــود کیفی ــی، بهب ــت اجتماع ــش عدال ــات شــهری و افزای خدم
ــزاع و  ــروز ن ــا، ب ــش رفت و آمده ــع و افزای ــه، تجم ــای محل ــی، احی ــرمایۀ اجتماع س

درگیری و نارضایتی ساکنان اطراف، از اثرات اجتماعی این طرح است.
- آثــار اقتصــادی: از مزایــای اقتصــادی کــه توســعه و ســامان دهی ُمــرادآب بــه همراه 
دارد، عبارتنــد از: رونــق محلــه )ایجــاد مراکــز تجــاری و رفاهــی در مجموعــه فرهنگــی 
گردشــگری و تفریحــی ُمــرادآب و اطــراف آن، برگزاری نمایشــگاه های بــزرگ فرهنگی 
و رفاهی(، اشــتغال زایی و توســعۀ گردشــگری با ســاخت مجموعه فرهنگی گردشــگری 
و تفریحــی ُمــرادآب و ارائــۀ خدمــات، مشــاغل حفاظتــی و خدماتــی - آموزشــی ایجــاد 
می شــود کــه ایــن امــر منجــر بــه اشــتغال زایی شــده، امــکان شــکل گیری مشــاغل 
جدیــد را نیــز بــه وجــود مــی آورد. بــا توجــه بــه توپوگرافــی و دیــد منظری ایــن محیط 
ــش ســطح  ــد در افزای ــط می توان ــن محی ــه ای ــه اطــراف خــود، ورود گردشــگران ب ب
کیفــی زندگــی اهالــی، افزایــش ســرزندگی محلــه، افزایــش ســطح رضایتنــدی افــراد، 

حفظ و ارتقای جایگاه تاریخی محله و سرمایه گذار، نقش مؤثری داشته باشد.
- آثــار فرهنگی: ســاخت مجموعه تفریحــی و فرهنگی تپــه ُمرادآب از نظــر اجتماعی- 
ــذارد:  ــر بگ ــر اث ــوارد زی ــر م ــد ب ــم - می توان ــاهده می کنی ــدل مش ــه در م  چنان ک
1- ســرمایه اجتماعــی )از طریــق ایجاد انســجام، مشــارکت، تعامل قومی، اعتمادســازی 
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و گسســت پیوندهــا در پــی مهاجــرت اجبــاری( 2- کیفیت زندگــی 2- عدالت اجتماعی: 
ــه اســالم آباد، ســهولت دسترســی و  ــی نســبت ب ــح نگــرش اجتماع ــق تصحی از طری
افزایــش ســرانه های تفریحــی و فرهنگــی و ایجــاد اشــتغال 3- بی عدالتــی اجتماعــی: 
از طریــق ایجــاد نارضایتــی نســبت بــه عملکــرد مســئوالن و جانمایی کاربری ها، اســکان 
و مهاجــرت اجبــاری و بــاز تولیــد فقــر و 4- کیفیــت زندگــی: از طریق امنیــت اجتماعی، 
بهبــود وضعیــت فراغتــی و فرهنگــی، نشــاط اجتماعــی، ارتقــای ســطح کیفــی زندگی، 

بهبود سیمای شهری و حفظ زیست بوم طبیعی.

شکل4- مدل مفهومی

روش شناسی تحقیق
روش ایــن پژوهــش، توصیفــی- تحلیلی بوده، از روش اســنادی و میدانی بــرای گردآوری 
اطالعــات اســتفاده شــده اســت. در بخــش اســنادی، مــدارک و مطالعــۀ موجــود دربــاره 
مــکان پــروژه مــورد نظــر گــردآوردی شــده اســت و در بخــش میدانــی نیز وضــع موجود 
در قالــب مصاحبه هــای اکتشــافی، مشــاهده و بررســی کاربری هــای عمــده، شناســایی 
ــت و  ــیده اس ــام رس ــه اتم ــنامه ب ــرای پرسش ــا اج ــت ب ــی و در نهای ــای مردم گروه ه
تحلیل هــا بــر اســاس داده هــای کمــی و کیفــی اســت. در بخــش کمــی، جامعــه آمــاری 
پژوهــش مشــتمل بــر الــف( کلیــه ســاکنان منطقــه 1 کــرج کــه بــر اســاس آخریــن 
گــزارش شــهرداری منطقــۀ 1 شــهرداری برابــر 128.943 نفــر اســت؛ ب( کلیه ســاکنان 
محلــه اســالم آباد )زورآبــاد( پ( همــۀ کســبۀ فعــال در محــدودۀ پــروژه و امالکی هــای 
ــرادآب کــه از محلــه اســالم آباد  محلــه اســالم آباد ت( همــه ســاکنان قدیمــی تپــه ُم
ــران  ــرادآب توســط اداره ســامان دهی( ث( همــۀ مدی خــارج شــده اند )تملکی هــای ُم
ــه و همچنیــن معاونت هــای ذی نفــع در شــهرداری  محلــی و نهادهــای ذی نفــع محل
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ــازمان ســیما و منظــر، اداره  ــاون شــهردار، س ــد: مع ــرج مانن ــۀ 1 شــهرداری ک منطق
مســتغالت و اراضــی شــهری، ســازمان حمل ونقــل و راه داری شــهرداری کــرج، ســازمان 
ــه، اداره  ــرج، شــورایاری محل ــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری ک فرهنگــی، معاون

سامان دهی، گروه های مردمی، تسهیلگران اجتماعی و... است.
در بخــش کمــی، نمونه گیــری افــراد بــا اســتفاده از روش خوشــه ای چندمرحلــه ای و 
حجــم نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران 400 نفــر انتخــاب شــدند. در بخــش کیفــی 
نیــز مصاحبه هــا بــا افــراد مطلــع و ذی نفــع در طــرف و آشــنا نســبت بــه اجــرای طــرح و 
رونــد ســامان دهی محلــه اســالم آباد بــه ترتیــب مصاحبه بــا ســاکنان منطقــه 1 )15 نفر(، 
اهالــی خارج شــده از اســالم آباد بــه واســطه تملــک اداره ســامان دهی )14 نفــر(، ســاکنان 
قدیمــی اســالم آباد )10 نفــر(، امالکی هــای اســالم آباد )7 نفــر(، کاســبان اطــراف طــرح 

اســالم آباد )8 نفــر( و مســئوالن و مطلعــان طــرح )23 نفــر( انجــام شــده اســت.

یافته های پژوهش
بــر اســاس نتایــج جــدول )1(، 76.3 درصــد از اهالــی معتقدنــد کــه ســاخت مجموعــه 
تفریحــی و گردشــگری تپــه ُمــرادآب، الزم و ضــروری اســت و از 23.7 درصــد از اهالــی 
اســالم آباد کــه بــا انجــام طــرح مخالــف هســتند، 11.7 درصــد آنهــا معتقدنــد کــه بــا 
ــی نزدیــک مجموعــه بی خانمــان می شــوند، 10 درصــد  ســاختن ایــن مجموعــه، اهال
معتقدنــد کــه ســامان دهی بافــت فرســوده محلــه در اولویــت اســتو 1.5 درصــد از آنهــا بــر 
ایــن باورنــد کــه رســیدگی بــه وضعیــت معیشــتی مــردم در اولویــت اســت و 0.5 درصــد 

آنها می گویند که ساخت این مجموعه وعده و وعید است و عملی نمی شود.
جدول 1- میزان ضرورت و اهمیت ساخت مجموعه تفریحی - فرهنگی ُمرادآب
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150 1.3 - 20 10.7 32 68 اهالی تملکی

250 - 2.4 6.8 9.6 18.8 81.2 اهالی غیر تملکی

400 0.5 1.5 11.8 10 23.7 76.3 اهالی اسالم آباد

2 6 47 40 95 305 تعداد
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ــر ضــرورت و اهمیــت اجــرای ایــن پــروژه جهــت  مســئوالن و مطلعــان طــرح ب
ــه  ــد ک ــته اند و معتقدن ــان داش ــرادآب اذع ــه ُم ــالم آباد و تپ ــه اس ــامان دهی محل س
بــرای حفــظ محیط زیســت تپــه ُمــرادآب و افزایــش ســرانه های تفریحــی و فرهنگــی 
بایــد ایــن مجموعــه تفریحــی و گردشــگری تپــه ُمــرادآب ســاخته شــود و بــر ایــن 
باورنــد کــه بــه  علــت نداشــتن اعتبــارات کافــی و زمان بــر بــودن تملــک خانه هــای 
تپــه ُمــرادآب، ســاخت ایــن مجموعــه در حــوزۀ عمومــی بــه تعویــق افتــاده اســت. بــا 
اجــرای ایــن پــروژه، ضمــن افزایــش ســرانه تفریحــی و فرهنگــی، فضاهــای بی دفــاع از 
بیــن مــی رود و وضعیــت تپــه، ایمــن می شــود. بــا توجه بــه کمبــود امکانــات تفریحی، 
گردشــگری و ورزشــی و کیفیــت زندگــی اهالی، ســاخت ایــن مجموعه ضروری اســت.

از نظــر اهالــی، اجــرای طــرح بــا توجــه بــه شــرایط و وضعیــت اهالــی، اثــرات مثبت 
زیــادی دارد، ماننــد: ســرگرمی، تفریــح اهالــی و خانواده هــا، افزایــش امنیــت، افزایــش 
قیمــت ملــک، بهبــود فضــای محلــی، زیبایــی و تمیــزی محلــه، اشــتغال زایی، پویایــی 
و افزایــش تعامــالت بــه  واســطه تــردد اهالــی ایــن منطقــه یــا مناطــق دیگــر بــه ایــن 
محــل. امــا ایــن اهالــی همچنــان گوشــزد می کننــد کــه تمامــی اثــرات مثبــت ایــن 
طــرح، زمانــی اثرگــذار و عملــی می شــود کــه کاربری هــا منطبــق بــا نیازهــا باشــد، 
فرصــت دسترســی بــرای همــه اقشــار و گروه هــای ســنی باشــد، امنیــت برقــرار باشــد، 
ــه  ــغلی ب ــای ش ــد، فرصت ه ــته باش ــود داش ــگ وج ــی رانی و پارکین ــوط تاکس خط
اهالــی واگــذار شــود، پــروژه زودتــر عملــی شــود و از همــه مهمتــر بــه ســامان دهی 
محلــه نیــز در راســتای ســاخت مجموعــه توجــه شــود؛ زیــرا مشــکالت اهالــی فراتــر 

از ســاخت یــک مجموعــه تفریحــی و فرهنگــی اســت.
ــه خاطــر طــرح  ــه ب ــرادآب ک ــه ُم ــی قدیمــی تپ ــارت یکــی از اهال ــر اظه ــا ب بن
ــاش ســاختمان(،  ــرد 37 ســاله نق ــه اســت )م ــه اســالم آباد رفت ســامان دهی از محل
اجــرای ایــن طــرح دارای اثــرات مثبــت و منفــی اســت: »در حــال حاضــر ایــن تپــه 
ــا  ــا. ی ــره اونج ــه ب ــواده نمی تون ــا خان ــه ب ــی و ن ــه تنهای ــس ن ــداره. هیچ ک ــت ن امنی
ــات  ــر امکان ــه معتادهاســت. خــوب اگ ــا پاتوق ــرن اون جــا، ی ــی می ــا چندتای جوان ه
بــزارن و ایــن مجموعــه رو بســازن، معمــوالً مــردم بــرای تفریــح و ســرگرمی میــرن. 
ایــن خــودش باعــث خوشــحالی و ســرگرمی مــردم می شــه. رفــت و آمــد اهالــی بــه 
تپــه و داشــتن امکانــات، خــودش امنیــت محلــه رو زیــاد می کنــه. از طرفــی هم هرچی 
شــهرداری و مســئوالن کاری بــرای مــردم بکننــد، مــردم از شــون راضی تــر می شــن 
و بهشــون اعتمــاد می کننــد. رفــت و آمــد اهالــی و افــراد دیگــه بــه تپــه و راه انــدازی 
شــغل ســبک باعــث اشــتغال حداقــل بــرای ایــن جوان هــا می شــه )اشــتغال زایی( و 
ایــن محلــه از ایــن وضعیــت نابســامانی و زشــتی هــم درمیــاد کــه آدم جــرأت نمی کنه 
بــره بــاالی تپــه. حداقــل اینطــوری راحــت بــا خانــواده اش میــره )امنیــت و ســرگرمی( 
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)اثــرات مثبــت(. از نظــر مــن اجــرای ایــن طــرح، همــش مثبتــه. البتــه اگــر اهالــی ای 
کــه خونشــون در طــرح هســت، راضیشــون کننــد، خــوب مشــکلی پیــش نمیــاد. هــر 
کاری می توانیــد، انجــام بدهیــد. فقــط امنیــت داشــته باشــه. طــوری نباشــه کــه خــود 

ایــن پــارک، محــل جمــع شــدن معتادهــا بشــه )اثــرات منفــی(«. 
بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده، اجرای طــرح بیشــتر منجر بــه افزایــش آرامش 
و نشــاط، بهبــود وضعیــت دسترســی بــه تپــه ُمــرادآب، افزایش دسترســی بــه خدمات 
تفریحــی و فرهنگــی، افزایــش امنیــت، بهبــود گــذران اوقــات فراغــت، جمــع شــدن 
معتــادان و کارتن خواب هــا از محلــه اســالم آباد، رونــق فعالیــت کســبه و اشــتغال زایی 
و تاحــدودی منجــر بــه افزایــش رضایــت اهالــی از محــل ســکونت، تعلــق بــه محلــه، 
افزایــش خدمات دهــی بــه اهالــی، افزایــش تعامــالت، شــلوغی و ازدحــام و تخریــب 

خانه هــای نزدیــک مجموعــه و مهاجــرت اجبــاری اهالــی می شــود.
جدول 2- اثرات اجرای طرح بر اساس یافته های کمی

خیلی 
زیاد زیاد تاحدودی کم خیلی کم اصاًل تأثیرات

11.8 21.3 38.8 7.8 8 12.5 افزایش رضایت ساکنان

12.5 17.5 34.3 17.5 6.5 11.8 افزایش تمایل به زندگی در 
اسالم آباد

11.8 23.8 34.3 12.5 8 9.8 احساس آرامش و نشاط 
اجتماعی

11.5 18 36.5 17 7.5 9.5 افزایش خدمات دهی به اهالی

14.3 24 35.3 9.5 6.3 10.8 بهبود وضعیت دسترسی به 
تپه ُمرادآب

10.3 25.3 38.8 10 8.5 7.3 افزایش امنیت

8.8 22.5 39 13.5 6.3 10
امکان ایجاد ارتباط با اهالی 

اطراف و آشنایی با افراد 
جدید 

14.3 38.3 34 0.8 7.5 5.1 بهبود گذران اوقات فراغت

7.8 16 35.8 13.8 13.8 13 اعتماد و رضایت از مسئوالن 
شهرداری

12.3 24.5 28.3 12.3 10 12.8 رونق فعالیت کسبه

12.5 23.8 29.3 14.8 11.8 8 اشتغال زایی به  واسطه 
کاربری ها در مجموعه 

14 31.5 32 9.3 7.5 5.8 زیبایی بصری و تمیزی 
محدوده
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ارزیابی تأثیرا

خیلی 
زیاد زیاد تاحدودی کم خیلی کم اصاًل تأثیرات

12 33.8 31 9.5 8.3 5.5 افزایش دسترسی به خدمات 
تفریحی و فرهنگی

10 22.5 35.8 10.5 10.5 10.8 شلوغی و ازدحام به  خاطر 
بازدیدکنندگان مجموعه

16.8 31.3 23.8 13.8 8.8 5.8 رونق زمین و مسکن

18.5 23.5 30.5 10.8 8.5 8.3
جمع شدن معتادان و 
کارتن خواب ها از محله 

اسالم آباد

11.5 22.8 32.3 16.3 11.3 6
تخریب خانه های نزدیک 

مجموعه و مهاجرت اجباری 
اهالی

16.3 28.5 27.3 9.3 7 11.8 افزایش تعلق جوانان برای 
سکونت در محل

از نظــر امالکــی محمــدی: »اینجــا هیچ امکانات تفریحی و گردشــگری نــداره. خوب 
داشــتن پــارک و فضــای ســبز عــالوه بــر قشــنگی، راحتــی میــاره. خانــواده راحت تــر 
ــر  ــه امــن می شــه )اث ــی هــم می شــه. محل ــح. باعــث درآمدزای ــرن تفری می توننــد ب
مثبــت(. ولــی بــا ســاختن ایــن مجموعــه، یــه ســری خونــه هــم خــراب میشــه. یــا 
اگــر بخــوان جــاده عریــض بکننــد، بــرای دسترســی، دوبــاره یــه ســری خونــه دیگــه 
خــراب میشــه، چــون اینجــا هــم فضایــی بــرای جابه جایــی اهالــی نیســت و مــردم 
اســالم آباد هــم وضعیــت مالیشــون خــوب نیســت و در خریــد هــم ملکشــون اعیانــی 
ــا  ــه بنــا پــول میــدن، مجبــورن بــرن خــط 4 حصــار ی و عرصــه حســاب نمیشــه. ب
ســهرابیه کــه وضعــش از اینجــا بدتــره. بایــد تکلیــف مــردم رو مشــخص کننــد. مــردم 
خیلــی مشــکل دارنــد. بیانــد مجــوز و وام بــدن کنــار ایــن مجموعــه، تجمیع ســازی 

هــم بکننــد )اثــرات منفــی(«.
از نظــر کارشناســان، ایجــاد دسترســی های محلی و توســعه سلســله مراتب شــبکه 
معابــر به ویــژه رینــگ 30 متــری کــه در حــال اجــرا اســت و همچنیــن توســعه پــارک 
ــه  ــاده راه داخــل مجموع ــز پی ــواری و نی ــاد مســیر دوچرخه س ــبز و ایج و فضــای س
ــا را در  ــایر پروژه ه ــکان و فرصــت اجــرای س ــرادآب، ام ــه ُم ــی تپ تفریحــی- فرهنگ
محــل فراهــم خواهــد آورد. تمامــی منافــع چنیــن پروژه هایــی در جهــت ســهم بری 
مردمــان ایــن محــدوده و در جهــت کاهــش فاصله بین مناطــق برخــوردار و نابرخوردار 
بــوده اســت. بنــا بــر نظــر کارشــناس اجــرای ســاخت مجموعــه تفریحــی، گردشــگری 
و فرهنگــی تپــه ُمــرادآب، بــا توجــه بــه فقــر امکانــات تفریحــی و اجتماعــی در محــل 



122

13
99

ـز 
پایی

 
رم 

چها
ره 

شما
 

ی 
ماع

جت
ت ا

یرا
 تاث

بی
زیا

 ار
ی 

صص
تخ  

ی -
علم

مه 
لنا

فص

مــورد نظــر، قطعــاً در صــورت وجــود یــک برنامه ریــز ی مناســب بــرای بهره بــرداری، 
می توانــد منجــر بــه بهبــود گــذران اوقــات فراغــت، افزایــش ارتباطــات و تعامــالت، باال 
رفتــن قیمــت زمین و مســکن، شــادابی و نشــاط، افزایش بهداشــت محیط، ســرزندگی 
محلــه، تصحیــح نگــرش و معرفــی درســت اســالم آباد، افزایــش امنیت، توانمندســازی 
محلــه و رشــد اقتصــادی )درآمدزایــی و کارآفرینــی( می شــود و همچنیــن معتقدنــد 
کــه هــر طرحــی، اثــرات منفــی ماننــد مهاجــرت اجبــاری، نارضایتــی اهالــی، شــلوغی 
و ازدحــام، کاهــش تعلــق محلــی و گسســت روابــط همســایگی و گرانــی اجبــاری بــه 

دلیــل افزایــش بازدیدکننــدگان بــه همــراه دارد.
البتــه بســیاری از کارشناســان هــم بــر ایــن باورنــد کــه ایــن طــرح اثر منفی نــدارد. 
بــرای اســتفاده کارآمــد و کاهــش اثــرات منفــی احتمالــی بهتــر اســت ســاکنانی را کــه 
امالکشــان در طــرح قــرار دارد، راضــی کننــد و بــا تزریــق بودجــه و اعتبــار کافــی و 
بهره منــدی از ســرمایه گذار خصوصــی، دادن ســند و تجمیع ســازی و مشــخص کــردن 
وضعیــت ســامان دهی محلــه و تصحیــح معابــر، رونــد اجرایــی طرح را تســریع بخشــند 

و رضایتمنــدی از طــرح را افزایــش دهنــد.
بنــا بــه اظهــارت رســولی )رئیــس کمیســیون شهرســازی و معمــاری(: »بــا توجه به 
مجموعــه فضاهــای پیش بینــی  شــده، اجــرای ایــن طــرح، نتایــج مثبتــی بــرای ایــن 
محلــه شــهر بــه دنبــال خواهد داشــت. بــا اجرایــی شــدن فعالیت هــای باغ هــای ایرانی 
)بــاغ اســتخر، بــاغ مطبــق و بــاغ خلــوت(، ورزشــی و ورزشــی کوهســتانی، تفریحــی 
)تــراس بــازی، مســیرهای صعــودی هیجانــی، صفه هــای بــازی و هیجــان، خانه هــای 
درختــی، سرســره، آب بــازی، بادبادک بــازی، نقــای روی زمیــن و...(، فرهنگــی، هنری و 
اقامتــی )آمفی تئاتــر روبــاز، پردیــس ســینمایی، نمایشــگاه و نگارخانــه، کتابخانه، هتل 
و...( و پارک هــای مختلــف، زمینــه و بســتر بهبــود گــذران، ارتبــاط بیشــتر مــردم بــا 
هــم در فضاهــای مختلــف، شــادابی و نشــاط و ســرزندگی، افزایــش بهداشــت محیط و 
ســالمت و نیــز بــا ارتقــای جایــگاه توریســتی، تفریحــی و فرهنگــی محلــه اســالم آباد، 
هویــت محلــی جدیــدی را بــه تپــه ُمــرادآب خواهــد بخشــید. طرح هــای جابه جایــی 
ســاکنان بــا تبعــات منفــی هــم همــراه اســت. ولــی ایــن شــیوه عمــل اکنــون جــای 
خــود را بــه اســتقرار ســاکنان در محــل داده اســت. در دور پنجــم، سیاســت اصلــی، 
اســتقرار ســاکنان در محــل بــوده و بــا توجــه بــه تصویــب طــرح فقــط امــالک ریزشــی 
و معارضیــن باقی مانــده در مســیر اجــرای طرح هــا و آن هــم بــا توافــق تملــک شــده 

و اکثــراً در همــان محلــه اســالم آباد ســکونت اختیــار کرده انــد«.
اجــرای ایــن طــرح می توانــد اثــرات منفــی نیــز بــه همــراه داشــته باشــد، چنان که 
ــد:  ــاره می گوی ــن ب ــامان دهی( در ای ــرح س ــی ط ــر اجرای ــرد )مدی ــدس جوانم  مهن
»از بیــن رفتــن تعلــق خاطــر ســاکنان بــه محــل زندگــی، از بیــن رفتــن ســاختارهای 
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فرهنگــی و اجتماعــی، ایجــاد بافت هــای مشــابه تپــه و ایجــاد نامناســب در حاشــیه 
شــهر بــه لحــاظ عــدم امــکان خریــد امــالک مناســب توســط اهالــی کــه ملــک آنهــا 
تملــک می شــود، نارضایتــی مــردم و ســاکنان نســبت بــه مدیریت شــهری و همچنین 
اجــرای ایــن طــرح در آینــده احتمــاالً تــردد ماشــین های ســواری و عمومــی و تــردد 

زیــاد مــردم و مشــکالت فرهنگــی در پــی خواهــد داشــت«.
از نظــر مرجانــه فرهنگــی )مدیــر کل طرح هــای توســعه شــهری(: »عــدم اجــرای 
صحیــح طــرح و نظــارت بــر بهره بــرداری آن ممکــن اســت منجــر بــه عــدم مشــارکت 
ــه  ــرداری طــرح و در نتیجــه عــدم شــکل گیری احســاس تعلــق ب ســاکنان در بهره ب
مجموعــه در محلــه ُمــرادآب گــردد. در صــورت عــدم مدیریــت می توانــد منجــر بــه 
مشــکالت بیشــتری گــردد، ماننــد: ورود فرهنــگ غیــر بومــی و بیگانــه بــه محــدوده و 

ایجــاد ترافیــک عبــوری«.
 از نظــر کارشناســان، ســاخت مجموعــه از طریــق اشــتغال زایی و ایجــاد فرصت هــا، 
ارزش افــزوده زمیــن و امــالک و جــذب ســرمایه گذار و گردشــگر بــر اقتصــاد منطقه ای 
ــش  ــر افزای ــتر ب ــهری بیش ــت ش ــرح، مدیری ــن ط ــت. در ای ــذار اس ــی تأثیرگ و محل
ــه  ــا ب ــود ت ســرانه های خدمــات عمومــی شــامل فرهنگــی، ورزشــی و گردشــگری ب
انتفــاع مالــی؛ بنابرایــن اجــرای پــروژه می توانــد باعــث تعریــف و ایجــاد منابــع پایــدار 
ــالم آباد و  ــت اس ــامان دهی وضعی ــهری و س ــت ش ــهر و مدیری ــرای ش ــدی ب درآم
ساخت و ســاز در محلــه هــم شــود. اجــرای ایــن طــرح دارای منافــع اقتصــادی اســت. 
البتــه کارشناســان، میــزان و نفــوذ اثــر اقتصــادی طــرح را منــوط بــه زمــان و شــرایط 
اجرایــی و نقــش مشــارکتی مردمــی و امتیــازات شــهرداری بــرای مشــارکت اهالــی در 
طــرح می داننــد. اثــر اقتصــادی طــرح حتــی فراتــر از نیازهــای محلــی و منطقــه ای 
اســت و اجــرای طــرح منجــر بــه ایجــاد چرخــه اقتصــادی جدیــد در محله خواهد شــد.

از نظــر پاســخگویان )ســاکنان منطقــه 1 کــرج(، اجــرای ایــن طــرح باعــث افزایش 
تحــرک، نشــاط، ســرگرمی، کاهــش ســرگردانی جوان هــا، ایجــاد اشــتغال و افزایــش 
امنیــت، افزایــش قیمــت ملــک، ایجــاد روحیــه نشــاط و ســرگرمی خانواده هــا و امنیت 
محلــه می شــود کــه در صــورت مجهــز نبــودن، اســتفاده کنندگان آن، گروهــی خــاص 
ــه 1،  ــی و منطق ــا ســاکنان محل ــد وســیعی نخواهــد داشــت. تنه ــود و بع خواهــد ب
اســتفاده کنندگان آن خواهنــد بــود. بــه همیــن منظــور بــا تزریــق بودجــه و اعتبــار و 
اســتفاده از مدیــر دلســوز و کاردان و ســرمایه گذار خصوصــی، اجــرای طــرح را تســریع 
ــا اســتفاده زودتــر از ایــن امــکان، اعتمــاد مــردم جلــب شــودو اثــرات  بخشــند تــا ب

منفــی آن کاهــش یابــد.
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جدول2- اثرات احتمالی طرح بر اساس یافته های کیفی بنا بر اولویت
بهبود گذران اوقات فراغت

اثرات مثبت

افزایش قیمت زمین و مسکن
رشد اقتصادی و اشتغال زایی و و ورود سرمایه گذار

افزایش بهداشت محیط
تقویت هویت محلی و افزایش تعامالت اجتماعی

افزایش امنیت
نشاط و سرزندگی شهری و محله

افزایش احساس تعلق به محدوده و شکل گیری هویت اجتماعی
افزایش سرانه فضای سبز و فضاهای ورزشی و فرهنگی

افزایش آبادانی و زیباسازی محله
ورود گردشگر به محله و رونق محله

تصحیح نگرش و معرفی درست اسالم آباد
از بین رفتن فضای بی دفاع

ترافیک و شلوغی

اثرات منفی

سوداگری زمین
مهاجرت اجباری و نارضایتی آنها

از دست دادن تعلق محلی
بی اعتمادی به مسئوالن و دلزدگی از طرح

نابرابری اجتماعی و شکل گیری سکونت گاه های غیر رسمی جدید
ایجاد درگیری و نزاع در فرایند تملک خانه ها

یکــی از مســائل اساســی این طــرح، اثرگذاری بــر توپوگرافی و حفــظ محیط طبیعی 
تپــه ُمــرادآب اســت. در حــوزه اثر طــرح بر توپوگرافــی تپه ُمــرادآب، کارشناســان دو نگاه 
متفــاوت دارنــد: برخــی از آنهــا معتقدنــد کــه هــدف همــه طرح هــا در ایــن وضعیــت، 
حفــظ توپوگرافــی اســت و در ایــن طــرح هــم ســعی می شــود کــه موجودیــت تپه حفظ 
شــود. امــا برخــی معتقدنــد کــه طــرح شــاران و بــا توجــه بــه اجــرای بخش هایــی از آن 
قبــل از مشــاور معیــن، منجــر بــه تخریــب و بــه هــم خــوردن حفــظ توپوگرافــی تپــه 
ُمــرادآب شــده اســت. حفــظ ســیمای کوهســتانی و طبیعــی ایــن ســایت، بایــد یکــی از 
مهم تریــن اهــداف باشــد. تپه هــای ُمــرادآب، وســعت و ارتفــاع چنــدان زیــادی نــدارد و 

ممکــن اســت بــا دخــل و تصرف هــای عمرانــی کامــالً نابــود شــود.
ــر ضــرورت وجــود و ورود  ــز کارشناســان ب در حــوزه ســرمایه گذار خصوصــی نی
ــت  ــی شــدن اجــرای طــرح و محدودی ــه طوالن ــا توجــه ب ــه طــرح ب ســرمایه گذار ب
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ــا توجــه  منابــع مالــی شــهرداری تأکیــد دارنــد و حتــی متفق القــول هســتند کــه ب
بــه تحریم هــای کشــور، اگــر نتــوان ســرمایه گذار خارجــی را جــذب کــرد، در جــذب 
ســرمایه گذار خصوصــی نیــز بــه  واســطه بروکراســی و قوانیــن دســت و پاگیــر و زمان بر 
بــودن آن نیــز موفــق عمــل نکرده انــد و جایگاهــی در ایــن حــوزه بــرای آن در نظــر 
نگرفتنــد. شــهرداری و مجریــان طــرح امیدوارنــد کــه بــا ســاخت رینــگ 30 متــری، 

ســرمایه گذاران، جــذب ایــن طــرح شــوند.
از نظــر مهنــدس حســنی )کارشــناس و مســئول فنــی شــرکت معیــن(: »حفــظ 
ســیمای کوهســتانی و طبیعــی ایــن ســایت، بایــد یکــی از مهم تریــن اهــداف باشــد. 
تپــه ی ُمــرادآب وســعت و ارتفــاع چنــدان زیــادی نــدارد و ممکــن اســت بــا دخــل 
ــه جــای تراشــیدن  ــود شــود. شــاید بهتــر باشــد ب و تصرف هــای عمرانــی کامــاًل ناب
ســایت و حمــل مقــدار بســیار زیــاد نخالــه بــرای رســیدن بــه خــاک زراعــی مناســب 
و مقاوم ســازی ترانشــه ها، دیواره هایــی از صخره هایــی طبیعــی ایجــاد شــده، خــاک 
زراعــی مناســب در پشــت ایــن صخره هــا ریختــه شــود. در همیــن حوالــی )خــوراس، 
برغــان، حصــار، جــاده در حــال احــداث همــت و...(، مقــدار بســیار خوبی از ســنگ های 
ــت  ــن اس ــت ای ــا حقیق ــت. ام ــوان یاف ــه ها می ت ــازی ترانش ــرای مقاوم س ــی ب طبیع
کــه زیســت بوم طبیعــی ایــن منطقــه، ســال ها پیــش در اثــر ساخت و ســازهای غیــر 
ــوان انجــام داد،  ــه می ت ــا کاری ک ــه. تنه ــن رفت ــاًل از بی ــه کام ــدون برنام ــی و ب قانون
ایــن اســت کــه بــار دیگــر بــا ایجــاد بســتری مناســب بــرای کشــت گیاهــان، چهــره 
طبیعــی آن را دوبــاره احیــا کــرد. مهم تریــن مانــع در جهــت احیــای چهــره طبیعــی 
منطقــه، اســتفاده از مــواد و مصالحــی اســت کــه مانــع رشــد گیاهــان می شــود؛ مثــل 
بتــن، آســفالت یــا هــر نــوع ســازه ای کــه مانــع ارتبــاط گیــاه بــا خــاک و آب می شــود«. 
در ایــن بخــش بــا در نظــر گرفتــن تأثیرات اقدامات مشــابه بــا اســتفاده از مطالعات 
ــی  ــان و بررس ــئوالن و مطلع ــان و مس ــا کارشناس ــه ب ــی و مصاحب ــی و میدان تطبیق
وضعیــت ســامان دهی تپــه ُمــرادآب از دیــدگاه امالکی ها، کســبه و کارشــناس شــهری 
ــان و  ــط کارشناس ــرات توس ــدی اث ــاس اولویت بن ــر اس ــی و ب و تســهیلگران اجتماع
امتیازهــای کسب شــده در بخــش کمــی )پیمایــش( و کیفــی )مصاحبه هــا( مشــخص 
شــد کــه مهمتریــن اثــرات اجتماعــی ایــن طــرح مشــتمل بــر بهبــود گــذران اوقــات 
فراغــت، افزایــش دسترســی بــه خدمــات تفریحــی و فرهنگــی، بهبــود ســیمای محلی 
و بهبــود محیط زیســت، افزایــش احســاس امنیــت و امنیــت اجتماعــی و نشــاط اســت.
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جدول3- دامنه یابی اثرات طرح

ذی نفعان قلمرو 
اجتماعی نوع اثر اهمیت گسترۀ اثر تأثیرات

اهالی اسالم آباد، 
ساکنان منطقه 1 کرج و 

بازدیدکنندگان
مستقیم مثبت زیاد فرامنطقه ای بهبود گذران اوقات فراغت

اهالی اسالم آباد، 
ساکنان منطقه 1 کرج و 

بازدیدکنندگان
مستقیم مثبت زیاد فرامنطقه ای

افزایش دسترسی به 
خدمات تفریحی و 

فرهنگی
اهالی اسالم آباد، 

ساکنان منطقه 1 کرج و 
شهرداری، سازمان زیبا 

و منظر

مستقیم مثبت زیاد منطقه ای بهبود سیمای محلی و 
بهبود محیط زیست

اهالی اسالم آباد، ساکنان 
منطقه 1 کرج، کالنتری و 

شهرداری
مستقیم مثبت زیاد منطقه ای افزایش احساس امنیت و 

امنیت اجتماعی

اهالی اسالم آباد، ساکنان 
منطقه 1 کرج مستقیم مثبت زیاد منطقه ای احساس آرامش و نشاط 

اجتماعی
اهالی اسالم آباد، ساکنان 
منطقه 1 کرج، شهرداری، 
سازمان زیبا و منظر، اداره 

سامان دهی، شورایای 
محله

غیر 
مستقیم مثبت زیاد منطقه ای

افزایش تمایل ساکنان 
اطراف طرح به بازسازی 
خانه ها و بهبود سیمای 

محله

اهالی اسالم آباد، ساکنان 
منطقه 1 کرج، شهرداری، 
سازمان زیبا و منظر، اداره 

سامان دهی، شورایای 
محله

غیر 
مستقیم مثبت زیاد منطقه ای افزایش تعلق محلی

شهرداری غیر 
مستقیم مثبت متوسط منطقه ای افزایش رضایت از عملکرد 

شهرداری و اعتماد
اهالی اسالم آباد، ساکنان 

کرجی انباشتی مثبت متوسط فرامنطقه ای گسترش روابط و تعامل 
اجتماعی

اهالی اسالم آباد، ساکنان 
منطقه 1 کرج، پیمانکاران 
عمران و طراحان پروژه، 

امالکی و کسبه

مستقیم مثبت متوسط منطقه ای ایجاد فرصت شغلی و 
درآمدزایی

اهالی اسالم آباد و اطراف 
تپه، امالکی ها مستقیم منفی متوسط منطقه ای

تخریب خانه های نزدیک 
مجموعه و مهاجرت اجباری 

اهالی و ایجاد نارضایتی
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ذی نفعان قلمرو 
اجتماعی نوع اثر اهمیت گسترۀ اثر تأثیرات

اهالی اسالم آباد، کسبه انباشتی منفی کم منطقه ای شلوغی و ازدحام به خاطر 
بازدیدکنندگان مجموعه

اهالی اسالم آباد، امالکی، 
کسبه مستقیم مثبت کم منطقه ای افزایش قیمت مسکن

اهالی اسالم آباد، ساکنان 
منطقه 1، شهرداری، 
سازمان زیبا و منظر، 
سازمان فرهنگی و 

اجتماعی

مستقیم مثبت کم منطقه ای مشارکت

اهالی اسالم آباد و 
کالنتری مستقیم منفی خیلی کم منطقه ای ایجاد ناامنی و کاهش 

امنیت اجتماعی
اهالی اسالم آباد، 

شهرداری، سازمان زیبا 
و منظر، شورایاری، اداره 

سامان دهی، سازمان 
فرهنگی

غیر 
مستقیم منفی متوسط منطقه ای دل زدگی وبی اعتمادی 

مردم به مسئوالن و طرح

اهالی اسالم آباد، ساکنان 
منطقه 1، شهرداری، 
سازمان زیبا و منظر، 
سازمان حمل ونقل و 

ترافیک شهرداری

مستقیم منفی متوسط منطقه ای تخریب فضای طبیعی و 
توپوگرافی تپه

نتیجه گیری
تحلیــل اطالعــات پایــه اي محــدوده نشــان مي دهــد کــه ســاخت مجموعــه تفریحــی، 
گردشــگری و فرهنگــی در ســطح محلــی و منطقــه ای و فرامنطقــه ای دارای پیامدهای 
مثبــت و منفــی بــوده اســت؛ ولــی اثــرات منفــی آن بســیار کــم اســت و در صــورت 
ــه محیــط رخ می دهــد و ایــن  انجــام نادرســت و عــدم تدابیــر همه جانبــه نســبت ب
مجموعــه و تپــه ُمــرادآب، محــل تجمــع گروه هــای خــاص و آســیب های اجتماعــی 
ماننــد معتــادان و کارتن خواب هــا می شــود. بــا خالــی شــدن تپــه ُمــرادآب از ســاکنان 
بــه واســطه برنامــه ســامان دهی، فضاهــای بی دفاع بیشــتر شــده اســت و ایــن محدوده 
محــل تــردد افــراد بزهــکار شــده اســت. البتــه در شــرایط فعلــی بــه دلیل عــدم امنیت 
و نداشــتن امکانــات، تــردد افــراد ایــن تپــه محــدود اســت و ســاختن ایــن مجموعــه 
ــش  ــه و افزای ــامان دهی تپ ــرای س ــکاری ب ــگری، راه ــی و گردش ــی و فرهنگ تفریح

سرانه های تفریحی و فرهنگی و خروج اهالی و تپه از این وضعیت است. 
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ســاخت ایــن مجموعه راهــکاری برای بازگردانــدن هویت طبیعی تپــه و توپوگرافی 
تپــه اســت؛ زیــرا ایــن تپــه از نظــر محیط زیســتی و بهداشــت محیــط بــه دلیــل دفــن 
زبالــه و ســرازیر شــدن فاضــالب بخش هایــی از حاشــیه محــدوده، وضعیــت نامطلوبــی 
داشــته اســت. ســاخت مجموعــه تفریحــی و گردشــگری ُمــرادآب منجــر بــه توســعۀ 
فضاهــای عمومــی بــرای توســعۀ گردشــگری خواهــد شــد. بــا توجــه بــه پاییــن بــودن 
ــت  ــرادآب از باف ــه ُم ــه تپ ــه و تخلی ــن منطق ــی و تفریحــی در ای ــرانه های فرهنگ س
ــرای  ــه ب ــن گزین ــه، بهتری مســکونی، ســاخت مجموعــه تفریحــی و فرهنگــی در تپ

حفــظ محیط زیســت و بهبــود کیفیــت زندگــی اهالــی اســت. 
یکــی از ویژگی هــای برجســته و پیامدهــای مثبــت مجموعــه تفریحــی و گردشــگری 
ــرای  ــت در شــب ب ــات فراغ ــذران اوق ــرای گ ــن ب ــی ام ــاد فضــای عموم ــرادآب، ایج ُم
شــهروندان کرجــی و مســافران اســت. بایــد از ایــن فرصــت بــرای زنده ســازی و پویایــی 
محلــه اســالم آباد اســتفاده شــود. مجموعــه تفریحی و فرهنگــی و فضاهای عمومی ســبز، 
وابســتگی های اجتماعــی و میزان مشــارکت پذیری شــهروندان و آرامش روحــی را افزایش 
می دهــد. مهم تریــن پیامدهــای مثبــت اجتماعــی پــروژه عبارتنــد از: برابــری بیــن زن و 
مــرد در دسترســی بــه امکانــات تفریحــی و رفاهــی، افزایــش حضــور اهالــی در اجتماعات 
و فعالیت هــای اجتماعــی، زیبایــی مناظــر شــهری، افزایــش تعلــق زنــان بــه محــل، بهبود 
گــذران اوقــات فراغــت، افزایــش بهداشــت و ســالمت جســمی و روحــی بازدیدکننــدگان.

 ســاخت مجموعــه تفریحــی و گردشــگری ُمــرادآب و توســعۀ فضاهــای عمومی که 
زندگــی شــبانه در آنهــا در جریــان داشــته باشــد، می توانــد بــر شــادابی و طــراوت و 
ســالمت شــهروندان تأثیــر بســیار زیــادی داشــته باشــد. اثــرات احتمالــی اجــرای ایــن 
طــرح بــا تأکیــد بــر اصــول نظــری و دیــدگاه اهالــی مشــتمل بــر ســه بعــد زیــر اســت:

1- بهبــود کیفیــت محیطــی تپــه ُمــرادآب و محلــه اســالم آباد: اجــرای موفقیت آمیــز 
ایــن طــرح می توانــد منجــر بــه دسترســی عادالنــه بــه امکانــات رفاهــی و تفریحــی و 
فرهنگــی و دســتیابی بــه محیــط ایمــن و پرنشــاط شــود. توجــه بــه نیازهــای گروه های 
مختلــف و هموارســازی اســتفاده همــه از کاربری هــای مجموعــه و ایجــاد دسترســی 
مناســب بــرای همــگان و ایجــاد فضــای پارکینــگ و توجــه بــه پویایــی و تحــرک محلی 
و گردشــگری و ســامان دهی وضعیــت، بــا افزایــش امکانــات و خدمــات منجــر بــه بهبــود 
وضعیــت و کیفیــت محیطــی و ســرزندگی فضــا و اهالــی می شــود. بــه  طور کلی ســاخت 
مجموعــه تفریحــی و گردشــگری ُمــرادآب بــا رعایــت اصــول و اســتانداردهای معیــن و 
ــود  ــت، بهب ــش امنی ــق افزای ــد از طری ــدگاه طبیعت محــور و ســامان دهنده می توان دی
اوقــات فراغــت، افزایــش نشــاط، ارتقــای ســطح کیفــی زندگــی، بهبود ســیمای شــهری 

و حفــظ زیســت بوم طبیعــی، کیفیــت محیطــی محلــه اســالم آباد را بهبــود بخشــد.
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ــه  ــاخت مجموع ــا س ــالم آباد : ب ــه اس ــی محل ــی و پویای ــرمایۀ اجتماع ــود س 2- بهب
تفریحــی، گردشــگری و فرهنگــی ُمــرادآب می تــوان تعامــالت اجتماعــی درون محله و 
برون محلــه ای را افزایــش داد؛ افــراد را از انــزوای محلــی خــارج کــرد و ایــن امــر منجــر 
بــه افزایــش تعامــالت در محیــط جدیــد می شــود و از ســویی بــا طراحــی درســت و 
افزایــش امکانــات، اعتمــاد کاربــران بــه نهادهــا و شــهرداری هــم افزایــش می یابــد. 
مشــارکت، اصــل مهمــی در تقویــت حــس تعلــق بــه مجموعــه اســت کــه متأســفانه 
در طراحــی و اجــرا، نقشــی بــرای اهالــی و شــهروندان در نظــر نگرفتــه شــده اســت. 
در ســاخت ایــن مجموعــه بــا امــالک درگیــر طــرح روبــه رو هســتند کــه چــاره ای جــز 
تخریــب و تخلیــه آن وجــود نــدارد. بــه همین منظــور توجه بــه اصل مشــارکت و ایجاد 
اعتمــاد، عنصــر مهمــی اســت. بــرای افزایــش اســتقبال اهالــی و جلوگیــری از مردانــه 
شــدن فضاهــای تفریحــی و تجمــع گروه هــای خــاص در مجموعــه، بایــد مســئوالن 
در معرفــی و نمایــش مجموعــه بــه عناصــر هویت بخــش و راحتــی و دسترســی اهالــی 
ــرای  ــی ب ــی، کارآفرین ــای قوم ــا و آیین ه ــزاری جشــن ها، بازی ه ــد. برگ توجــه کنن
بانــوان در مجموعــه و تأکیــد بــر آمــوزش نیازمندی هــای اهالــی در بخــش فرهنگــی 
و بــه نمایــش گذاشــتن عکس هــای اهالــی قدیمــی تپــه ُمــرادآب و عکس هــای تپــه 
ُمــرادآب، تعلــق خاطــر و اســتقبال اهالــی را افزایــش داده، بــا تجهیز مجموعــه و معرفی 
درســت ایــن مجموعــه بــه واســطه نهادهــا و رســانه ها، خــواه یــا ناخــواه مســافران و 
اهالــی مناطــق دیگــر نیــز ورود پیــدا می کننــد. همچنیــن بــه نظرهــای اهالــی نیــز 
توجــه شــود. بــه  طــور مثــال در نام گــذاری از مــردم نظرســنجی شــود. برخــی از اهالی 

خواســتار تغییــر نــام ایــن مجموعــه هســتند.
3- دسترســی همگانــی و رضایــت از محیــط و بهبــود شــرایط )عدالت محوری(: ســاخت 
مجموعــه از طریــق دسترســی همــه اهالــی و اقشــار بــه خدمــات تفریحــی و فرهنگــی، 
دسترســی مناســب، ایجــاد فرصت هــای شــغلی، درآمدزایــی و ارزش قیمــت امــالک، 
ســهولت دسترســی بــه خدمــات، تصحیــح نگــرش اجتماعــی بــه محلــه اســالم آباد و 
خــارج شــدن آن از غــالف حاشیه نشــینی و ســکونت گاه غیــر رســمی و ایجــاد رضایت از 
شــرایط محیطــی بــه واســطه امکانــات و کاربری هــای مناســب، منجر به ایجاد احســاس 
عدالــت می شــود. امــا از ســویی بــا تخلیــه امــالک در طــرح و مهاجــرت اجبــاری و خرید 
کارشناســانه و بــدون رضایــت اهالــی منجــر بــه نارضایتــی و بی عدالتــی می شــود. بــرای 
دسترســی مناســب و عادالنــه همــۀ اعضــای جامعــه از خدمــات و امکانــات مجموعــه 
بایــد در طراحــی و اســتفاده از کاربری هــای مجموعــه بــه تمامــی اقشــار به ویــژه اقشــار 
آســیب پذیر و کم تــوان )ماننــد کــودکان، ســالمندان، نابینایــان و معلــوالن( توجــه شــود 
و اســتفاده از سیســتم حمل ونقل مناســب و تعبیه وســایل و مســیر مناســب، دسترســی 
بــه امکانــات را بــرای آنهــا تســهیل نماینــد و فضــای مجموعــه را بــرای فعالیــت جمعــی 
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فعــال کننــد. بــه ایــن منظــور بایــد فضــای ایمــن و مجهــزی را بســازند کــه خانواده هــا 
بیشــتر حضــور پیــدا کننــد و بایــد پاســخگوی نیازهــای تفریحــی و فرهنگــی تمامــی 
افــراد و ذائقه هــا باشــد. طراحــان و مجریــان پــروژه بایــد درک درســتی از نیــاز و فضــا و 
کاربری هــای مجموعــه داشــته باشــند و کاربری هــای جدیــد و متنــوع و متناســبی را 
در مجموعــه ســاخت کــه اســتقبال بازدیدکننــدگان بیشــتر شــود. بــه  طور مثــال ضمن 
در نظــر گرفتــن فضــای بــازی بــرای کــودکان، فضــای هیجانــی بــرای جوانــان، محیــط 
مفــرح و آرام بــرای خانواده هــا، محیــط بــرای کوهنوردهــا و دوچرخه ســواران و... در عیــن 
ــدون  ــف را پاســخگو باشــد. ب ــوع، نیازهــای گروه هــای مختل داشــتن مکان هــای متن
تداخــل کاربــری و مداخلــه در توپوگرافــی محیــط و تخریــب فــرم و عملکــرد معنــای 
طبیعــی تپــه ُمــرادآب، بایــد از تمامــی فضاهــای تپــه بــه نحــو احســن اســتفاده شــود 
و هیــچ فضــای پنهــان و بــدون کارآمــدی در محیــط مجموعــه نباشــد. از ســویی بایــد 
تمامــی خدمــات و امکانــات بــه  طــور متناســب در فضــای مجموعــه توزیع شــده باشــد و 
همــه افــراد بــه ســرویس بهداشــتی، ســطل زباله، مبلمــان شــهری، آب خــوری، امکانات 
ورزشــی، آالچیق و ســایبان دسترســی داشــته باشــند. وســایل ورزشــی و حتی دوچرخه 
بــا توجــه بــه وضعیــت فیزیکــی و جنســی کاربــران تعبیــه شــده باشــد و هــر عملکــرد و 
تصمیمــی دربــاره تپــه ُمــرادآب بــدون توجــه بــه نیازهــای اهالــی و متناســب بــا محیط 
و زنــده نگــه داشــتن زیســت بوم تپــه ُمــرادآب بی فایــده اســت. اگــر ســاخت مجموعــه 
بــدون توجــه بــه زیســت گیاهــی و درختــان متناســب و بی توجهی بــه جانــوران و اهالی 
اســالم صــورت گیــرد، منجــر بــه به هــم خــوردن شــرایط هوایــی و زیســت بوم محلــه 
و از بیــن رفتــن زیســت جانــوری محلــه می شــود. از ســویی بــرای برقــراری عدالــت، 
در اســتخدام نیــروی کار مجموعــه و دســتیابی بــه فرصت هــای شــغلی ماننــد اجــاره 
غرفــه و... مجموعــه بایــد اهالــی اســالم آباد در اولویــت باشــند. همچنیــن بایــد در تخلیه 
و تخریــب خانه هــای درگیــر طــرح حتمــاً بــا اســتفاده از کارشــناس اجتماعــی، شــهری، 
معتمــدان محلــی و آگاه ســازی محلــه و توجــه بــه اســکان مجــدد و نــگاه انســان محور 

بــه مهاجــرت آنهــا پرداخــت تــا رضایــت آنهــا جلــب شــود.
بــا توجــه بــه بالتکلیفــی ســامان دهی و زمان بــر بــودن ایــن طــرح، اهالــی نســبت 
بــه ســرانجام و عملــی شــدن پــروژه امیــدوار نیســتند. بــرای اجتنــاب از نگرانی بیشــتر 
و جلــب اعتمــاد ناشــی از طوالنــی شــدن پــروژه، ضــروری اســت کــه بــا بهره منــدی از 
ســرمایه گذار خصوصــی و تأمیــن بودجــه، تمهیــدات الزم بــرای تجهیــز و بهره بــرداری 
ســریع از مجموعــه صــورت گیــرد. در حــوزه جبــران هــم باید گفــت که پروژه، آســیب 
مســتقیمی بــرای کاربری هــای مجــاور و ســاکنان محــدوده نخواهــد داشــت و تقریبــاً 
اکثــر ســاکنان بــا پــروژه موافــق بــوده، خواهــان بهره بــرداری ســریع تر از آن هســتند. 
تنهــا بــا بخــش تملــک و مهاجــرت اجبــاری مشــکل دارنــد کــه بایــد تدابیــر درســت 
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انجــام شــود. بایــد در نظــر داشــت کــه تنظیــم برنامه هــای مدیریــت پیامدهــا بیشــتر 
بــا محوریــت شــهرداری انجــام می شــود و از همیــن رو راهبردهــای ارائه شــده بیشــتر 

محــدود بــه اختیــارات و وظایــف قانونی شــهرداری اســت.
ــه ماهیــت دگرگون شــده  آن در هــر بخــش،  ــرادآب بنــا ب ــرداری از تپــه ُم  بهره ب
ــای  ــرداری از دره و فض ــرای بهره ب ــد. ب ــب می کن ــی را طل ــط خاص ــا و ضواب معیاره
مجــاور آن، رابطــه انســان بــا طبیعــت تقویــت گــردد. ســامان دهی و ایجــاد کاربــری 
مناســب بــرای فضاهایــی کــه از تــوان محیطــی بــاال برخــواردار هســتند، از رهــا شــدن 
ــرای  ــی ب ــه محل ــا ب ــل آنه ــع از تبدی ــرده، مان ــری ک ــا جلوگی ــه آنه ــدم توجــه ب و ع
جــذب فعالیت هــای غیــر مجــاز بــا کیفیــت نــازل خواهــد شــد. بــه ایــن منظــور الزم 
اســت تــا وضعیــت ســاختار و کارکــرد اکولوژیــک تپــه را از نظــر طبیعــی و مصنــوع 
بــه منظــور شــناخت و تعریــف مزیت هــا، امکانــات و محدودیت هــا و ضوابــط کاربــری 
ــه آن  ــی ب ــای محیط ــا قابلیت ه ــب ب ــای مناس ــم و کاربری ه ــخص نمایی در آن مش
افــزوده شــود. پیونــد و ارتبــاط مــداوم ســاکنان شــهری بــا طبیعــت می توانــد موجبات 
ســرزندگی و پویایــی اجتماعــات بشــری را فراهــم آورد. در عصــر حاضــر و بــه دنبــال 
شــتاب گرفتــن رونــد نابــودی، بــرای جلوگیــری از رونــد تخریــب مناظــر، بســترها و 
ــر  ــای هویت بخــش بیشــتر از ه ــن فضاه ــی و ســامان دهی ای چشــم اندازهای طبیع
زمــان دیگــر بــه چشــم می آیــد. اگــر ارزش هــای محیطــی تپــه ُمــرادآب بــه درســتی 
حفاظــت و احیــا و بــا نیازهــای انســان امــروز همــگام شــوند، نــه تنهــا تعــادل و تــوازن 
ــد،  ــه آن بازمی گردان ــر را ب ــه درگی ــالت و منطق ــه مح ــت رفت ــتی از دس محیط زیس

بلکــه می توانــد آرامــش و آســایش روحــی و روانــی را بــه ســاکنان برگردانــد. 
 بدیــن منظــور بــا توجــه بــه ســه اصــل بهبــود کیفیــت زندگــی، عدالــت اجتماعی 

و ســرمایه اجتماعــی، پیشــنهادهایی ارائه شــده اســت:
ــی و  ــی و فرهنگ ــه تفریح ــاخت مجموع ــی در س ــت اجتماع ــت عدال ــرای رعای 1. ب

گردشگری ُمرادآب توصیه می شود:
* کاربرهــا بــه طــور متناســب و بــر اســاس نیــاز اهالــی و مراجعــان بــه طــور یکســان 
در اختیــار همــگان قــرار بگیــرد و امکانــات به صورت مناســب در فضــای مجموعه 
توزیــع گردیــده، بــه فراخــور نیــاز گروه هــای ســن مختلــف باشــد. بــه همیــن 
منظــور بایــد فضاهــای ســبز و مســیرهای پیــاده روی و دوچرخه ســواری، زمیــن 
ــی و... در فضــای مجموعــه لحــاظ  ــازی کــودک، پارکینــگ، بازی هــای هیجان ب
شــده، کاربری هــای جدیــد بــرای ترغیــب و ارضــای نیــاز مراجعــان فرامنطقــه ای 

نیــز در مجموعــه تعبیــه شــود.
* بهبــود دسترســی بــه تپــه ُمــرادآب و مجموعــه تفریحــی، فرهنگی و گردشــگری از 
طریــق تقویــت وســایل حمل ونقــل عمومــی مناســب و ایجــاد مســیر پیاده روهــا 
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و دوچرخه ســواری و ایجــاد پارکینــگ مناســب در بیــن محوطــه بــرای افزایــش 
ــهروندان. سالمت ش

ــنی،  ــای س ــه گروه ه ــاده روی ب ــایل ورزشــی و مســیرهای پی ــی وس * در جانمای
ــا  ــان( توجــه شــود و ب ــوالن و نابینای ــد معل جنســی و گروه هــای خــاص )مانن
گذاشــتن ون، امــکان بازدیــد بــرای تمامــی اقشــار از نقــاط مختلــف مجموعــه 

ــد. ــر باش امکان پذی
* در طراحــی بافــت تجــاری بــا توجــه بــه تغییــرات و اصالحــات ایجادشــده در 
ــا هــر ذائقــه ای باشــد. همچنیــن  طــرح شــاران، بایــد کاربری هــا متناســب ب
بــا ایجادخرده فروشــی ها و دکه هــای کوچــک در مســیر دامنــه تپــه، 
ــای  ــه ج ــد و ب ــاد کنن ــی ایج ــادی اهال ــوان اقتص ــور ت ــه فراخ ــاغلی را ب مش
ــا  ــا ســاخت مصنوعــی، دکه هایــی کوچــک ب ســاخت کاربری هــای تجــاری ب
اســتفاده از چــوب و عناصــر طبیعــی ســاخته شــود تــا ضمــن ایجــاد زیبایــی 
بصــری، فرصــت شــغلی متنــوع و کــم هزینــه بــرای اهالــی ایجــاد کنــد )مثــل 

آبمیوه فروشــی، تنقالت فروشــی و...(.
* بــرای رعایــت عدالــت و انصــاف بایــد بافــت مســکونی معــارض در طــرح بــه قیمت 
عرصــه و اعیانــی خریــداری شــود و از راهــکار کلیــد بــه کلیــد اســتفاده شــود و 

مــردم بــه طــور کامــل در رونــد اجــرای طــرح و جابه جایــی قــرار گیرنــد. 
* دادن تســهیالت و امکانــات نیمبهــا بــرای اهالــی اســالم آباد، ماننــد بلیــط نیــم بهــا 

و دادن کارت عضویــت بــرای شــرکت در کالس فرهنگــی و تفریحی.
2. بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی در راســتای ســاخت مجموعــه تفریحــی و فرهنگــی 
ُمــرادآب بایــد بــه ایمنــی، امنیــت، بهبــود ســیمای شــهری، حفــظ زیســت بوم طبیعی 

و نشاط توجه شود. بنابراین توصیه می شود:
ــه  ــاع شــهری حــذف شــود. ب ــه فضــای بی دف ــد هرگون ــرای حفــظ امنیــت بای * ب
ایــن منظــور بایــد بــه نورپــردازی شــبانه اطــراف تپــه ُمــرادآب توجــه شــود و در 
اطــراف تپــه، دوربیــن نصــب شــود. گشــت و نگهبانــی در حاشــیه همــواره صورت 
گیــرد. بــرای حفــظ امنیــت و جلوگیــری از خطــر جانی ناشــی از سســتی و شــیب 
اطــراف و فضــای تپــه بایــد کاربرهــا و فضاهــای خدماتــی و تفریحــی و ورزشــی در 
مکان هــای مناســب از لحــاظ شــیب جانمایــی شــود. بــرای جلوگیــری از رانــش 

خــاک بایــد دیوارهــای حائــل در اطــراف تعبیــه در نظــر بگیرنــد.
ــه فضــای ســبز در  ــق تجرب ــرادآب از طری ــه ُم ــی تپ ــت طبیع ــدن هوی بازگردان  *
ــزی  ــا برنامه ری ــوع، ب ــی متن ــای فضای ــا کیفیت ه ــاوت ب ــی متف ــای ارتفاع ترازه
نقــاط عطــف و شــاخص در تمامــی نقــاط تپــه و اســتفاده از عناصــر طبیعــی و 
پوشــش گیاهــی مناســب و اســتفاده از دیــد منظــر 360 درجــه تپــه بــرای بــه 
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نمایــش گذاشــتن منظــر ایــن محیــط در زوایــای مختلــف و حضــور اقشــار ســنی 
مختلــف. بــرای حفاظــت از محیط زیســت و جلوگیــری از تخریــب محیط طبیعی 

بایــد زیســت بوم حیوانــات و پرنــدگان ســاکن در تپــه را حفــظ کننــد.
ایجــاد امنیــت و جلوگیــری از آلودگــی منظــر در فضاهــای طبیعــی تپه ُمــرادآب با   *
انتقــال معتــادان خیابانــی بــه مراکــز درمانــی و جمــع آوری زباله گردهــا و حیوانات 
ــی  ــرل مکان های ــه واســطه کنت ــد ســگ(، ایجــاد حــس امنیــت ب ولگــرد )مانن

پنهــان، نظــارت بــر محیــط، خوانایــی و نورپــردازی.
بــرای افزایــش نشــاط اهالــی بایــد ورزش هــای صبحگاهی بــا حضور کارشناســان   *
و مربــی زبــده بــه صــورت رایــگان هــر روز برگــزار شــود. جشــن های آیینــی و 

محلــی نیــز بــه مناســبات مختلــف در مجموعــه برگــزار شــود.
بــرای بهبــود ســیمای شــهری و حفــظ زیســت بوم طبیعــی بایــد بــه انرژی هــای   *
پــاک و اســتفاده از پتانســیل انــرژی خورشــیدی و بــاد و اســتفاده از روش هــای 
ــای  ــنگ و تپه ه ــنگ و قلوه س ــی و تخته س ــش گیاه ــد پوش ــی مانن اکولوژیک
خاکــی بــرای بازگردانــدن محیــط طبیعــی تپــه ُمرادآب بــه واســطه تخریب های 
ناشــی از تخلیــه نخالــه و ایجــاد ترانشــه ها بــرای کاهــش ارتفاع و شــیب ایجادی 

توجــه شــود.
تطبیــق تمامــی عناصــر موجــود و مزاحــم در کالبــد تپــه ُمــرادآب بــا اســتفاده   *
ــازمان آب و فاضــالب  ــای س ــژه در دیواره ــی و مناســب )به وی از پوشــش طبیع
ــن  ــب حفاظتــی ای و ســاختمان نیمه ســاخته آتش نشــانی حتمــاً پوشــش و قال
عناصــر بایــد متناســب بــا عنصــر طبیعــی تپه ُمــرادآب باشــد. نباید از پوســته های 
معمولــی و مصنوعــی اســتفاده شــود و تــا جایــی کــه امــکان دارد از دیــد و زائــد 
بــودن ســاختمان آتش نشــانی بــا کاهــش ارتفــاع و همســطحی معابــر کنــار بــه 

صــورت پلکانــی کاســته شــود(.
ــا  ــای تفریحــی ســازگار ب ــگ محیط زیســتی در اســتفاده از فضاه اشــاعه فرهن  *
طبیعــت منطقــه از طریــق توجــه بــه جریــان زندگــی گیاهــی، جانوری و انســانی 
ــازی  ــاز زنده س ــی و ب ــکلی و فرم ــرات ش ــای تفک ــه ج ــی ب ــای طبیع در اندام ه
تصاویــر ذهنــی مــردم از مکان هــای طبیعــی ســالم و کارا و ارتقــای فرهنــگ و 

آگاهــی محیطــی.
3. بــرای حفــظ و گســترش ســرمایه اجتماعــی در راســتای ســاخت مجموعــه تفریحی 

و فرهنگی و گردشگری ُمرادآب توصیه می شود:
دعــوت مــردم بــه مشــارکت در طراحــی، نگهــداری و حفــظ مجموعــه بــا افزایش   *

آگاهــی آنهــا.
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اســتفاده از تســهیلگران باتجربه و کارشناســان اجتماعی برای آگاه ســازی و جلب   *
مشــارکت و قانع ســازی مردمــی و کاهــش شــکاف بیــن مــردم و مســئوالن.

ــا تســریع رونــد اجرایــی طــرح و اعــالم زمان بنــدی طــرح و اطالع رســانی بــه  ب  *
اهالــی و مشــارکت مــردم در اجــرا و راه انــدازی طــرح از بی اعتمــادی مردم نســبت 
ــد به ســازی بافــت فرســوده و  ــرا در رون ــه مســئوالن و شــهرداری بکاهنــد؛ زی ب
ــه مســئوالن بی اعتمــاد هســتند. بالتکلیفــی ســامان دهی تپــه مــرادآب هنــوز ب

ــه در  ــالم آباد ک ــی اس ــی اهال ــای ارتباط ــت حلقه ه ــری از گسس ــرای جلوگی ب  *
جریــان ســاخت مجموعــه طــرح، ناچــار بــه مهاجــرت اجبــاری هســتند، بایــد 

ــه مکانــی مشــخص منتقــل شــوند. ــه صــورت یکجــا ب ســاکنان ب
بــا توجــه بــه وجــود اقــوام مختلــف در محلــه اســالم آباد و باززنده ســازی تاریــخ   *
و هویــت تپــه بایــد بــا برگــزاری مراســم و آیین هــای فرهنگــی و معرفــی مشــاهیر 
ــا  ــد ت ــرکت کنن ــه ش ــی در مجموع ــردم در گردهمای ــی، م ــه محل ــراد نخب و اف

ــد. حلقه هــای ارتباطــی و تعامــالت آنهــا افزایــش یاب
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چکیده
ــرات اجتماعــی نشــان داده  اســت کــه در  ــی تأثی ــر در حــوزۀ ارزیاب پیشــرفت های اخی
نتیجــه اجــرای پژوهش هــا، روش هــای مختلفــی بــرای پایــش و ارزیابــی بســط و توســعه 
یافتــه  اســت. ایــن روش هــای ارزیابــی شــامل شــاخص هایی بــرای گــردآوری شــواهد 
کمــی و کیفــی تأثیــر اجتماعــی علمــی اســت کــه در کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمدت 
بــه دســت آمــده اســت. در روان شناســی، تأثیــر پژوهش هــا عمدتــاً پــس از چــاپ نتایــج 
آنهــا در نشــریه های علمــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت؛ امــا روش هــای 
ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی پژوهش هــای روان شــناختی کمتر شناخته شــده اســت. ارزیابی 
تأثیــر در حوزه هــای روان شناســی تربیتــی و روان شناســی ســازمانی، هم افزایی هایــی را 
بــا رویکردهــای پاییــن بــه بــاال ارائــه می دهــد کــه صــدای شــهروندان و ذی نفعــان را در 
ــه  تجزیــه و تحلیل هــا لحــاظ می کننــد. بدیــن ترتیــب روش شناســی ارتباطــی نیــز ب

 عنوان یک روش مفید برای ارزیابی تأثیر اجتماعی پدیدار می شود.
هرچنــد روش شناســی ارتباطــی، تأثیــرات اجتماعــی را در علوم اجتماعی به شــکل 
گســترده ای تشــریح کــرده اســت، دانســته های مــا دربــاره چگونگــی اســتفاده از آن و 
ــه،  ــن مقال ــت. ای ــدک اس ــناختی، ان ــای روان ش ــت آمده در پژوهش ه ــرات به دس تأثی
ــق  ــی را از طری ــی در روان شناس ــر اجتماع ــه تأثی ــتیابی ب ــی دس ــوع چگونگ موض
روش شناســی ارتباطــی بیشــتر بازمی کنــد و به طــور ویژه بــر مبانی نظری روش شناســی 
ــرای  ــم در اج ــات مه ــی اقدام ــناختی و برخ ــای روان ش ــول پژوهش ه ــی، اص ارتباط
ــا و  ــای مشــورتی، کارگروه ه ــا طراحــی کمیته ه ــه ب روش شناســی ارتباطــی در رابط
جلســات عمومــی در پژوهــش، متمرکــز اســت. عــالوه بــر ایــن مقالــه حاضــر نشــان 
می دهــد کــه چگونــه روش شناســی ارتباطــی در پژوهش هــای روان شناســی بــه اجــرا 
ــتر  ــی بیش ــرای بررس ــی ب ــری و توصیه های ــا نتیجه گی ــه را ب ــت. مقال ــده اس درآم
شــیوه هایی کــه تأثیــرات اجتماعــی پژوهــش روان شــناختی را به  وســیله روش شناســی 

ارتباطی امکان پذیر می سازد، به پایان می بریم.

واژه هــای کلیــدی: ارزیابی تأثیر، روش شناســی ارتباطــی، پژوهش های روان شــناختی، 
تأثیر اجتماعی و روش ها.
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مقدمه
ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی، علــم در حــال تبدیــل  شــدن بــه موضــوع اساســی دربــاره 
ارزیابــی پژوهش هاســت کــه شــیوۀ مفهوم ســازی و اجــرای مطالعــات توســط 
ــزون  ــی روزاف ــد (Reale et al., 2017). نگران ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــمندان را تح دانش
ــان و  ــت گذاران، ذی نفع ــگاه ها، سیاس ــه، دانش ــن بودج ــای تأمی ــان، آژانس ه محقق
عمــوم مــردم دربــاره اینکــه چگونــه علــم می توانــد بــه پیشــرفت های ملموســی بــرای 
جامعــه منجــر شــود، نقــش عمــده ای در تدویــن دســتورکار تأثیــر پژوهــش در همــه 
ــازه  ــش ت ــن گرای ــه ای ــبت ب ــز نس ــی نی ــوزه روان شناس ــی دارد. ح ــته های علم رش
بین المللــی بی تفــاوت نبــوده اســت. برنامــه اســتراتژیکی کــه انجمــن روان شناســی 
آمریــکا در فوریــه 2019 آن را بــه تصویــب رســاند، مأموریــت داشــت تــا »پیشــرفت، 
ــود  ــه و بهب ــاع جامع ــرای انتف ــی را ب ــش روان شناس ــم و دان ــرد عل ــات و کارب ارتباط
ــش  ــه پیشــبرد دان ــاز ب ــه، نی ــن زمین ــد (APA, 2019: 5). در ای ــج ده ــا« تروی زندگی ه
ــای  ــی و روش ه ــرات اجتماع ــه تأثی ــود دارد ک ــش وج ــی پژوه ــاره روش شناس درب

مشخص توسعه آنها را ممکن سازد.
1)CM( روش شناسی ارتباطی

روش شناســی ارتباطــی، دســتیابی بــه تأثیــرات اجتماعــی را در زمینه هــای مختلــف 
دانــش و علــم بــه اثبــات رســانده اســت؛ زیــرا بــا هــدف مفیــد بــودن بــرای جامعــه، 
ــه،  ــی کل جامع ــه و حت ــورد مطالع ــای م ــراد و مجموعه ه ــود اف ــه بهب ــک ب کم

 .(Gómez et al., 2011) مفهوم سازی شده است
روش شناســی ارتباطــی نشــان دهنده تقاضــای اجتماعــی بــرای برقــراری گفت وگو 
و تعامــل در پژوهش هــا، از جملــه بررســی و تفکــر عمیــق در موضوعــات و زمینه هــای 
 .(Gómez et al., 2011) ــه اســت ــن زمین ــادی در ای ــای انتق ــۀ دیدگاه ه ــی و ارائ اجتماع
فلچــا، روش شناســی ارتباطــی کمیســیون اروپــا را (Flecha & Soler, 2010; 2014) به دلیل 
انجــام پژوهش هــای مرتبــط در چارچــوب برنامه هــای مبتنــی بــر ایــن روش شناســی 
بــه رســمیت می شناســد. نکتــه مهــم و قابل توجــه اینکــه در علــم، ادعــای قــدرت و 
پویایــی پژوهــش می توانــد عاملــی باشــد کــه پژوهشــگران بیــش از بهبــود زندگــی 
مــردم، جایــگاه یــا منافــع خــود را در اولویــت قــرار دهنــد؛ حتی اگــر بهبــود زندگی ها، 
دغدغــه ایــن دانشــمندان باشــد. چنیــن رویکــردی می توانــد منجــر به ســوگیری های 
فرهنگــی، جنســیتی، ســنی یــا طبقاتــی و یــا انحصــار در علــم و نتایــج به دســت آمده 
ــرا  ــرای رفــع ایــن مشــکل اســت؛ زی از آن شــود. روش شناســی ارتباطــی، کمکــی ب
ــا  ــی ب ــل بین االذهان ــو و تعام ــا در گفت وگ ــر ســاختن ذهنیت ه ــا درگی ــن روش ب ای

1- Comunicative Methodology
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رو

پژوهشــگران، امــکان توســعۀ دانــش جدیــدی را کــه »شــرایط بومــی را از تشــخیص 
طــرد اجتماعــی بــه ســمت رویکردهایــی بــرای کاهــش ایــن مســئله تغییــر دهــد«، 

.(Flecha, 2014) فراهــم مــی آورد
 تأکیــد بــر تعریــف تأثیــر اجتماعی کــه البتــه از نظر مفهومــی، متفــاوت از تأثیرات 
علمــی و سیاســی اســت، بهبــود زندگــی افــراد و شــرایط جوامــع را مطــرح می کنــد. 
رئــال و همکارانــش )2017(، مــروری دقیــق بــر ادبیــات ارزیابــی تأثیــرات پژوهــش در 
علــوم اجتماعــی و انســانی انجــام دادنــد کــه در آن تأثیــرات علمــی بــر توانایــی ایجــاد 
مکاتــب جدیــد فکــری و پژوهش هــای آینــده مطــرح شــد. آنهــا همچنیــن تأثیــرات 
سیاســی را بــا اســتفاده از دانــش علمــی توســط تصمیم گیرنــدگان و یــا کنشــگران 
ــتند ــط دانس ــات مرتب ــا اقدام ــت ها ی ــرای سیاس ــه ای ب ــوان پای ــه  عن ــی ب  اجتماع

ــود شــرایط زندگــی  ــا هــدف بهب ــرات ب ــن تأثی (Reale et al., 2017: 300). همچنیــن ای

افــراد بــا اهــداف گســترده تر جامعــه نیــز پیونــد دارد. فلچــا، تأثیــر اجتماعــی را بــه  
گونــه ای دموکراتیــک، بهبــود جامعــه و بهبــود وضعیــت شــهروندان از بعــد دســتیابی 
ــه توســعۀ  ــداف مطرح شــده در برنام ــال اه ــوان مث ــه  عن ــداف تعیین شــده )ب ــه اه ب

.(European Commission, 2017) ــد ــف می کن ــل( توصی ــازمان مل ــدار س پای
ــای به دســت آمده  ــات موضــوع و آموزه ه ــر ادبی ــروری گســترده ب ــر اســاس م  ب
از اقدامــات انجــام شــده در سراســر جهــان، فلچــا مجموعــه ای از شــاخص های کمــی 
ــدت،  ــی کوتاه م ــرات اجتماع ــری تأثی ــای اندازه گی ــع داده و روش ه ــی، مناب و کیف
میان مــدت و بلندمــدت را بــا اســتفاده از مســیرهای اصلــی تأثیــر )یعنــی دســتیابی به 
مأموریت هــای پژوهــش و نــوآوری1، پرداختــن بــه چالش هــای جهانــی و درگیر کردن 
شــهروندان اتحادیــه اروپــا( ارائــه کــرد. فلچــا )2000( ادعــا کــرد کــه »ســنجش تأثیــر 
اجتماعــی از پایگاه هــای داده و منابــع و مخــازن گــردآوری شــواهد تأثیــرات اجتماعــی 

 .(Flecha, 2000: 56) »اســتفاده می کنــد؛ نقشــی مشــابه پایــگاه داده در تأثیــر علــم
ــد کــه شــواهد  ــر، مخــازن و پایگاه هــای داده ای ظهــور کرده ان در ســال های اخی
،2)SIOR( تأثیــرات اجتماعــی را ارائــه می دهنــد؛ از جمله مخزن بــاز تأثیرات اجتماعــی 

 اولیــن مخــزن در سراســر جهــان اســت کــه شــواهد و مســتندات تأثیــرات اجتماعی را 
 .(Flecha et al., 2015) در همــه زمینه هــای علمــی بــه  صــورت رایــگان ذخیــره می کنــد
اینکــه مخــزن بــاز تأثیــرات اجتماعــی در حــال حاضــر بــا ویکی پدیــا و ORCID، دو 
پایــگاه داده مهــم بین المللــی گردآورنــده و منتشــرکننده دانــش علمــی مرتبط اســت، 
ــه  ــر اجتماعــی در سراســر دنیاســت. SIOR )ب ــزون تأثی نشــان دهنده اهمیــت روزاف
کمــک ویکی پدیــا و ORCID( در بردارنــده مجموعــه ای از شــاخص ها برای بــرآورد تأثیر 

1- R & I Missions
2- Social Impact Open Repository
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اجتماعــی پروژه هــای پژوهشــی اســت. تعریــف شــاخص ها به پیشــرفت ها در گســترش 
ــزان تناســب اولویت هــای  ــی می ــر پژوهــش و ارزیاب روش شناســی های ســنجش تأثی

.(European Commission, 2017) پژوهــش بــا دغدغه هــای شــهروندی مرتبــط اســت
ــرات فعالیت هــای پژوهشــی در سراســر  بهره گیــری از روش هــای ســنجش تأثی
ــت ــب اس ــی غال ــر علم ــد تأثی ــی از بع ــا ارزیاب ــت، ام ــه اس ــش یافت ــان افزای  جه

(Ravenscroft et al., 2017). بــا ایــن حــال روش هــای ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی، یکــی از 

ــی،  ــن بودجه هــای تحقیقات ــع علمــی، آژانس هــای تأمی دغدغه هــای مهــم در جوام
دانشــگاه ها و مؤسســاتی از ایــن دســت اســت. بیشــتر تالش هــا بــرای پیشــرفت دانش 
در ایــن زمینــه را به ویــژه در علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی در اروپــا )بــرای مثــال 
برنامــه چارچــوب کمیســیون اروپا، چارچوب تعالی پژوهشــی در انگلســتان(، آمریکای 
ــرمایه گذار  ــد س ــس1 )مانن ــورهای بریک ــوم( و کش ــی عل ــاد مل ــد بنی ــمالی )مانن ش

مطالعــات و پروژه هــا در برزیــل و گــروه علــم و فنــاوری در هنــد( می تــوان یافــت.
ــا و از  ــر همکاری هــای هدایت شــده از ســوی کمیســیون اروپ ــد ب ــا، تأکی در اروپ
طریــق انتصــاب یــک گــروه متخصص روش شناســی ارزیابی هــای پیــش از پژوهش، در 
خــالل پژوهــش و پــس از آن بــا افــق 2020 بــه ریاســت فلچا کــه در ســال 2016 انجام 
شــد، اهمیــت خاصــی دارد. گــزارش کار ایــن کمیســیون بــه ریاســت فلچــا و مطالــب 
انتشــاریافته بعــدی بــا عنــوان »کاربرد روش شناســی های ارزیابی تناســب افــق 2020« 
ــه  ــه اختصاص یافت ــی بودج ــرای ارزیاب ــار روش ب (European Commission, 2017)، چه

اروپــا در چارچــوب برنامه هــای زیــر ایجــاد کــرد: رویکردهــای اکتشــافی تخصصــی 
ــی  ــافی تخصص ــای اکتش ــور، رویکرده ــوای رایانه مح ــل محت ــتفاده از تحلی ــا اس ب
ــای  ــن کاوی و رویکرده ــای مت ــانی، رویکرده ــوای انس ــل محت ــتفاده از تحلی ــا اس ب
رســانه های اجتماعــی )از بــاال بــه پاییــن و از پاییــن بــه بــاال(. مبنــا و اســاس در ایــن 
ــت دادن شــهروندان در فرآینــد  رویکــرد ســنجش تأثیــر اجتماعــی پژوهــش، دخال

ایجــاد معیارهــای تعریــف تأثیــر اجتماعــی اســت.
فلچــا و گروهــش از روش شناســی ارتباطــی جهــت ایجــاد فضاهــای گفت وگویــی 
فراگیــر بــرای بحــث اســتفاده کردنــد )همــان(. ایــن روش، ســهم زیــادی در ارزیابــی 
ــی( دارد.  ــه روان شناس ــانی )از جمل ــی و انس ــوم اجتماع ــای عل ــش در حوزه ه پژوه
پرســش های راهگشــا بــرای بســط و توســعه روش هایــی کــه پیشــتر مطــرح کردیــم، 
بــر اســاس دیــدگاه نهــادی، دیــدگاه شــهروندی و دیــدگاه علمــی و فنــاوری بــود. بــا 
توجــه بــه دیــدگاه شــهروندی، پرسشــی کــه در تحلیــل قــرار داده شــد ایــن بــود کــه 

آیــا افــق 2020بــا نیازهــای شــهروندان اتحادیــه اروپــا مطابقــت دارد یــا خیــر.
ــن  ــوی بی ــون گفت وگ ــردم را در کان ــای م ــا و نظره ــهروندان، نیازه ــدگاه ش دی
1- BRICS Countries
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ــوم  ــته ها در عل ــایر رش ــابه س ــی، مش ــد. در روان شناس ــرار می ده ــه ق ــم و جامع عل
اجتماعــی و علــوم انســانی، مــا می توانیــم روندهــای مشــابهی را در جلــب مشــارکت 
جمعیــت هــدف در هــر کــدام از مراحــل پژوهــش )ماننــد طراحــی، تفســیر نتایــج 
ــا بررســی اعتبــار و روایــی( بیابیــم (Radstake et al., 2009; Davies et al., 2008). ایــن  و ی
مطالعــات حاصــل تعامــل مســئوالنه تر روان شناســی بــا جامعــه از طریــق گفت وگــو 
ــا اقشــار آســیب پذیر، از جملــه بومیــان محلــی (Davidson et al., 2000)، یــا بیمــاران  ب
ــاد جبران نشــده (Moreno-Poyato et al., 2019) اســت.  ــا آســیب های روان پزشــکی ح ب
عــالوه بــر ایــن بــروم و گلدمــن )2014(، درک عمومی از علــم را مــورد واکاوی قرار 
ــدون درک  ــراد را ب ــا روان شناســی در اف ــط ب ــای مرتب ــد و روش تصمیم گیری ه دادن
عمیقــی از پژوهــش تجزیــه و تحلیــل کردنــد. بــه طریــق مشــابه، برنامــه پژوهشــی 
کمیســیون اروپــا، »علــم، بــا و بــرای جامعــه« شــامل پروژه هایــی اســت کــه درصــدد 
هســتند تــا بــا حضــور پژوهش هــای روان شــناختی در مطالعــات مــوردی برگزیــده 
در ارزیابــی پــس از اجــرای علــم در جامعــه FP7 1، روی شــکاف میــان جوامــع علمــی و 

.(European Commission, 2015) کل جامعــه در ســطح وســیع آن، پلــی بزنــد
ایــن رونــد بین المللــی، گنجانــدن بیان صــدای افــراد )تقاضاهــا، نیازها و غیــره( در 
فرآینــد ارزیابــی پژوهــش )و طراحــی برنامه هــای چارچوب پژوهشــی جدیــد(، گرایش 
بســیاری بــه اســتفاده از رویکــرد بــاال بــه پاییــن دارد؛ یعنــی دیــدگاه پژوهشــگر بــه 

 .(Rau et al., 2018) )جــای نظرهــای شــهروندان )کــه در واقــع از پاییــن بــه باالســت 
ــد کمکــی  ــاال می توان ــه ب ــه پاییــن و روش هــای پاییــن ب ــاال ب ــد رویکــرد ب  پیون
باشــد بــرای دســتیابی بــه یــک نتیجــه کامــل و ارائــه درک جامعــی از تأثیــر اجتماعی 
پژوهــش در روان شناســی. بــرای  مثــال می تــوان بــه اســتفاده از این نوع روش شناســی 
بــرای ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی از طریــق اخــذ نظرهــای شــهروندان دربــاره بهبــود 
زندگــی روزمــره آنهــا پــس از اجــرای پژوهش هــا در رســانه های اجتماعــی اشــاره کــرد 
(Cabré-Olivé et al, 2017; Pulido et al, 2018). در پرتــو ایــن رابطــه اســت که روش شناســی 

ارتباطــی بــه  عنــوان نوعــی از روش شناســی بــا رویکــرد پاییــن بــه بــاال و برخــوردار از 
.(Gómez, 2015) صــدای مــردم، می توانــد بســیار مفیــد واقــع شــود

 آنچــه در ایــن مقالــه بــه بحــث می گذاریــم ایــن اســت کــه چگونــه بــا اســتفاده 
ــوان  ــی می ت ــوزه روان شناس ــای ح ــی در پژوهش ه ــی ارتباط ــرد روش شناس از رویک
بــه ســطوح قابل توجهــی از تأثیــر اجتماعــی رســید. هــدف مــا، بــاز کــردن موضــوع 
و بیــان چگونگــی دســتیابی بــه تأثیــر اجتماعــی در پژوهــش روان شــناختی از طریــق 
روش شناســی ارتباطــی اســت. ارزیابــی تأثیــر ارتباطــی پژوهــش بــه  عنــوان روشــی 
بــرای بحــث دربــاره هــدف - کــه پیشــتر بــه آن اشــاره شــد - اســتفاده می شــود. ابتــدا 
1- Framework Programmes for Research and Technological
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پیشــرفت های به دســت آمده در ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی پژوهــش روان شــناختی را، 
از جملــه روش هــای مــورد اســتفاده بــرای طرح هــا و برنامه هــای ارزیابــی، پروژه هــای 
پژوهشــی و مداخــالت مبتنــی بــر شــواهد در تحقیقــات روان شــناختی کــه بــه حــد 
ــی نظــری روش شناســی  تأثیرگــذاری رســیده اند، بیــان می کنیــم. پــس از آن، مبان
ــا پژوهش هــای روان شــناختی را توضیــح خواهیــم  ارتباطــی و مفروضــات مرتبــط ب
ــوان  ــه  عن ــوان از روش شناســی ارتباطــی ب ــه می ت ــه چگون ــم ک ــا روشــن کنی داد، ت
ابــزاری روش شــناختی بــرای انجــام بحــث اســتفاده کــرد. ســپس پژوهــش ارتباطــی 
را در روان شناســی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار می دهیــم، تــا اهــداف ذکرشــده در 
بــاال را بیشــتر مشــخص کنیــم. در پایــان، نتیجه گیــری می کنیــم و محدودیت هــای 
موجــود بــرای ارائــه روش هــای مرتبــط بــا تأثیــر اجتماعــی پژوهــش در روان شناســی 

را بیــان خواهیــم کــرد.

روش شناســی ارتباطــی بــه  عنــوان رویکــردی روش شــناختی بــرای ارزیابــی 
تأثیــرات اجتماعــی در پژوهش هــای روان شــناختی

روش شناســی ارتباطــی بــه  عنــوان رویکــرد روش شــناختی بــرای ارزیابــی تأثیــرات 
اجتماعــی در پژوهش هــای روان شــناختی بــه  عنــوان یــک روش مفیــد برای دســتیابی 
بــه تأثیــرات اجتماعــی از طریــق پژوهــش، بســیار شناخته شــده اســت؛ زیــرا نه تنهــا 
امــکان مطالعــۀ عناصــر انحصارگرایــی کــه نابرابری هــا را بازتولیــد می کننــد بــه مــا 
می دهــد، بلکــه امــکان بررســی عناصــر مؤثــر در غلبــه بــر آنهــا را نیــز در اختیارمــان 
 (European Commission, 2011; Gómez et al., 2011; Gómez, 2017; Díez Palomar می گــذارد
(et al., 2018. ایــن روش در رشــته های مختلــف علــوم اجتماعی، از جمله جامعه شناســی 

تربیت بدنــی   ،(Puigvert, 2014) جنســیتی  مطالعــات   ،(Flecha & Soler, 2014) 

(Castanedo & Capllonch, 2018) و سایر رشته ها به اجرا درآمده است. 

ایــن روش »از گفت وگویــی پیوســته و برابری خواهانــه میــان پژوهشــگران و 
ــرد  ــره می ب ــه« به ــورد مطالع ــای م ــا واقعیت ه ــع و ی ــه در جوام ــورد مطالع ــراد م  اف
ــش علمــی در بحث هاســت،  ــردن دان (Gómez et al., 2011). نقــش پژوهشــگران، وارد ک

ــا اســتفاده از جهــان زیســتی خــود1 شــکل  در حالــی  کــه ســوژه ها، دانــش خــود را ب
ــدی از  ــه درک جدی ــتیابی ب ــی، دس ــد گفت وگوی ــن فراین ــاس ای ــر اس ــد. ب می دهن
واقعیت هــای اجتماعــی در جهــت یافتــن پاســخ های بالقــوه بــرای مشــکالت اجتماعی، 
امــری طبیعــی و متــداول اســت. همان گونــه کــه راچونــرو و پــادروس )2010( اذعــان 
کرده انــد، گفت وگــو بــا مــردم و گنجانــدن صــدای مــردم در فراینــد پژوهــش، بــه وجــود 

ــن در حــوزۀ روان شناســی اســت. ــی تحول آفری ــده نوعــی هم افزای آورن

1- in Schütz’s (1967) terms



145

ش های روان شناختی
ت اجتماعی در پژوه

ت در ارزیابی تأثیرا
ش شناسی ارتباطی: مشارک

رو

ــن فرضیــه هستی شناســانه اســتفاده می کنــد کــه  روش شناســی ارتباطــی از ای
»واقعیــت« بــه  نوعــی یــک امــر »ارتباطــی« اســت؛ یعنی این ســاختار انســانی اســت که 
در آن، »معانــی« مرتبــط بــا »اشــیا« از طریــق تعامــالت بیــن افــراد بــه روشــی ارتباطــی 
ســاخته می شــوند. از نظــر معرفت شــناختی، ایــن روش، ماهیتــی گفت وگویــی دارد؛ 
زیــرا عبارت هــای علمــی به کاررفتــه در مباحــث )در ارتبــاط بــا شــواهد و قرائــن(، حاصل 
ــی افــراد حاضــر و مشــارکت کنندگان در  ــه بین االذهان ــر تجرب گفت وگویــی مبتنــی ب
پژوهــش اســت (Stolorow. et al., 1994; Gómez et al., 2006). جهت گیــری اجتماعــی ایــن 
روش، تحــول در بســتر اجتماعــی از طریــق کنــش ارتباطی و در عین حــال به  کارگیری 
ــی  ــت (Habermas, 1984; Soler & Flecha, 2010). روش شناس ــی اس ــی و کیف ــون کم فن
ــرد  ــره می ب ــگاره به ــت ان ــی از هف ــی و کیف ــون کم ــتفاده از فن ــا اس ــی ب  ارتباط

:(Gómez et al., 2006, 2019)

- جهانی بودن زبان و عمل
- افراد به  عنوان عوامل اجتماعی تحول گرا

- عقالنیت ارتباطی
- عقل سلیم

- ناپدید شدن فرض سلسله مراتب تفسیری
- سطح معرفت شناختی برابر

- دانش گفت وگویی
در ایــن مقالــه، مــا از مــوارد گویــا در تحقیقــات روان شناســی بــرای بحــث دربــاره 
چگونگــی اســتفاده از روش هــای ارتباطــی پژوهــش بــرای ارزیابــی تأثیــرات اجتماعی 
اســتفاده می کنیــم. جــدول )1(، خالصــه ای از مفروضــات اساســی را برای بحــث درباره 
پیشــرفت های روش ارزیابــی تأثیــر در میــان مــوارد گویــای منتخــب ارائــه می دهــد. 
ــوارد از روش شناســی ارتباطــی در پژوهش هــای  ــن م ــم، در ای ــا آنجــا کــه می دانی ت
ــاال توضیــح داده شــد، کدهــا  روان شــناختی اســتفاده می شــد. همان طــور کــه در ب

بــا هفــت فرضیــه روش شناســی ارتباطــی مطابقــت دارنــد.

اجرای روش شناسی ارتباطی با توجه به تأثیرات اجتماعی
ــرای  ــازمان دهی پژوهــش ب ــدی س ــای کلی ــی از رویه ه روش شناســی ارتباطــی، یک
طراحــی، اجــرا و تجزیــه و تحلیــل داده هاســت. ســازمان ارتباطــی پژوهــش، یکــی از 
ابعــاد روش شــناختی مشــخص اســت کــه امــکان ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی را بــر 

اساس سه دوره زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت فراهم می کند.
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جدول 1- طرح کدگذاری با استفاده از هفت فرضیه روش ارتباطی
استفاده در پژوهش روان شناختی کد تعریف انگاره

این فرضیه حاکی از آن است که متخصصان 
روان شناسی، بیماران، درمانگران، مشاوران، 
مراقبان، خانواده بیماران، انجمن بیماران و 
سایر اعضای مرتبط با روان شناسی، توانایی 
تعامل با دیگران را دارند تا نظرهای خود را 
بیان کنند، از جمله ارزیابی یک مداخله یا 

برنامه.

ULA

زبان و عمل، ظرفیت های ذاتی همه 
 (Habermas, 1984; انسان هاست

(Chomsky, 1996. هیچ سلسله مراتبی بین 
فرهنگ ها، گروه های سنی و جنسیت های 
مختلف برای ایجاد ظرفیت های شناختی 
و ارتباطی که به آنها امکان تفسیر جهان را 

می دهد، وجود ندارد.

جهانی بودن زبان و عمل

ویگوتسکی )1978( استدالل کرد که زبان، 
ابزاری نمادین است که به رشد شناختی 

کمک می کند و اجازه می دهد تا افراد برای 
تغییر تعامل کنند. در این راستا برونر )2012( 

گفته است که تغییر و تحول نشان دهنده 
ماهیت انسان است تا سازگاری بیولوژیکی.

ITA افراد، توانایی تفسیر جهان و انجام اقداماتی در 
جهت تحول و تغییر آن را دارند.

افراد به  مثابه عوامل 
اجتماعی تحول گرا

فرضیه عقالنیت ارتباطی در روان شناسی 
پیشنهاد می کند که پژوهشگران یا اعضای 
دیگر مشارکت کننده در پژوهش به  منظور 
بهبود فرایندها و روش های ارزیابی وارد 

گفت وگویی اسلوب دار شوند. هدف نهایی، 
بهره مندی کل جامعه از ارزیابی تأثیر است.

CR

به گفته هابرماس )1984(: »مفهوم عقالنیت 
ارتباطی را باید در رابطه با دستیابی به 

تفاهم در زبان تحلیل کرد. مفهوم دستیابی 
به تفاهم، توافقی با انگیزه منطقی را در بین 
شرکت کنندگان مطرح می کند که در برابر 
ادعاهای قابل نقد مورد سنجش قرار گرفته 

است«.

ت ارتباطی
عقالنی

پیوند بین روش شناسی ارتباطی و ارزیابی 
تأثیر اجتماعی بر اساس فرضیه عقل سلیم 

شامل کانال های باز گفت وگو و تعامالتی است 
که دیدگاه های مختلف و دانش زمینه ای 
عناصر و عوامل بسیار متنوع را از پزشکان 

گرفته تا پژوهشگران یا بیماران در برمی گیرد.

CS

افراد، دانش و اعتقادات گوناگونی را به دست 
می آورند که در درک آنها از جهان و عقل سلیم 

تأثیر می گذارد )شوتز، 1967(. این بستر و 
زمینه بر تفسیر افراد از واقعیت تأثیر می گذارد 

و زمینه های فرهنگی به افکار و اعمال معنا 
.)Rogoff, 2003( می بخشد

عقل سلیم

تفاسیر مخاطبان دانشگاهی و غیر 
دانشگاهی، ارزش یکسان دارد. بنابراین 
در ارزیابی تأثیر اجتماعی شکل گرفته با 

روش شناسی ارتباطی، بهترین موضوعات 
مطرح شده از سوی کاربران یا دانشمندان 

می تواند فرآیند ارزیابی را بهبود بخشد.

DIH

بک، چگونگی بروز انحصارزدایی دانش 
متخصصان در بستر یک جامعه را با توجه 

ویژه به نقش بازتابندگی یا بازاندیشی بررسی 
می کند )بک و دیگران، 1994(. لش در تجزیه 

و تحلیل خود از برداشت بک از بازاندیشی، 
اظهار داشت که »بازاندیشی و مدرنیته مستلزم 
آزادی روزافزون و انتقاد از سیستم های خبره 
است. بنابراین بازاندیشی ساختاری مستلزم 
رهایی از سیستم های خبره علوم غالب است. 
خودبازتابندگی یا خودبازاندیشی شامل آزادی 

و انتقاد از روان درمانی های مختلف است. 
بازاندیشی نه بر اعتماد، بلکه بر بی اعتمادی به 
سیستم های خبره استوار است« )همان: 116(.

ب تفسیری
ض سلسله مرات

ناپدید شدن فر
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ش های روان شناختی
ت اجتماعی در پژوه

ت در ارزیابی تأثیرا
ش شناسی ارتباطی: مشارک

رو

استفاده در پژوهش روان شناختی کد تعریف انگاره

سطح معرفت شناختی برابر روش شناسی 
ارتباطی به معنی تجزیه و تحلیل و درک 

دقیق تر مشکالت روان شناختی و اجتماعی 
است. در حوزه ارزیابی تأثیرات اجتماعی در 
رابطه با این فرضیه، استدالل های ارزیابانه 
از مخاطبان غیر دانشگاهی برای توسعه و 
بهبود آنها به یک اندازه معتبر و مفید است.

EEL

شرکت کنندگان و پژوهشگران در درک واقعیت 
اجتماعی و مشارکت در یک فرایند پژوهشی در 
سطح معرفت شناختی برابر قرار دارند. مشارکت 

پژوهشگران و غیر دانشگاهیان در پژوهش 
متفاوت است، زیرا دانش آنها نیز متنوع است. 
دانش افراد عادی، تجربه و آموخته های زندگی 
روزمره است، در حالی که پژوهشگران دارای 

دانش علمی هستند.

ت شناختی برابر
سطح معرف

روش های ارزیابی تأثیرات مرتبط با 
روش شناسی ارتباطی می توانند نتایج 
صحیح تری را در فرآیندهای ارزیابی به 
دست آورند، زیرا گفت وگو شامل نظرها، 

تأمالت، صداها، نیازها و دیدگاه های متنوع 
از عوامل مختلف است.

DK

روش شناسی ارتباطی پژوهش شامل دیدگاه های 
عینی و ذهنی برای پیشروی به  سوی دیدگاهی 
دوگانه از جهان است که ساختارها )سیستم ها( 
و زیست جهان را در همان سطح می شناسد. 

دیدگاه بین االذهانی، تأکید بر تفسیر واقعیت و 
تولید دانش جدید دارد که تحت تأثیر محیط 

 مردم و معنای آنان از واقعیت است 
)Flecha, 2000; Mercer, 2000(. ساخت 
دانش ارزیابی در گفت وگو بنا نهاده شده است، 
زیرا افراد با استفاده از گفت وگو، دانش را کسب 

.(Howe & Abedin, 2013) می کنند

ش گفتگویی
دان

ــه  طــور  ــه ب ــه ســازمان ارتباطــی پژوهــش وجــود دارد ک ــوط ب ــدام مرب ســه اق
ویــژه بــه ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی مرتبــط هســتند: ایجــاد کمیتــه مشــورتی، تعریــف 
ــروژه  ــک پ ــات از ابتــدای ی ــن اقدام ــزی جلســات عمومــی. ای کارگروه هــا و برنامه ری
ــرات اجتماعــی  ــری تأثی پژوهشــی پیش بینــی شــده اند و نقــش مشــترکی در پیگی
ــد.  ــده دارن ــر عه ــد پژوهــش ب ــوه در رون ــای بالق ــت پیونده ــج پژوهــش و هدای نتای
ــه، از ســه اقدامــی  ــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه گفت وگــوی برابری طلبان تأکیــد ب
کــه در بــاال متذکــر شــدیم حمایــت کــرده، در قالــب یــک ویژگــی مشــترک عمــل 
ــای  ــا و پروتکل ه ــفافیت رویه ه ــان از ش ــه اطمین ــی، وظیف ــروه پژوهش ــد. گ می کن
عملکــرد کمیتــه مشــورتی، کارگروه هــا و جلســات عمومــی را بــر عهــده دارد. افــزون 
بــر ایــن، ســازوکارهایی وجــود دارد کــه آنهــا بتواننــد در طــول پــروژه پژوهشــی، بــا 
اســتفاده از نظرهــای کاربــران از بهبــود رونــد پژوهــش اطمینــان یابنــد. تنــوع بــرای 

انجــام موفقیت آمیــز ایــن اقدامــات بســیار مهــم اســت.

طراحی برای ایجاد کمیته مشورتی
کمیتــه مشــورتی یــک پــروژه پژوهشــی، مبــادرت بــه ایجــاد گروهــی از افــراد می کند 
کــه نماینــده جامعــه یــا جامعه هــای مــورد مطالعــه هســتند. بــرای  مثــال اگــر یــک 
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مطالعــه روی تأثیــرات روان شــناختی مصــرف الــکل در دوران بلــوغ متمرکــز باشــد، 
بــرای نزدیک تــر شــدن بــه واقعیــت و دســتیابی بــه درک بهتــر موضــوع و راه حل هــای 
بالقــوه مرتبــط بــا آن، بایــد کمیتــه ای مشــورتی از جوانــان مبتــال بــه ایــن مشــکل 
ــه  ــورد مطالع ــروه م ــده از گ ــوالً دارای دو نماین ــا معم ــن کمیته ه تشــکیل شــود. ای
هســتند کــه بــر اســاس گفت وگــوی برابــر و محقــق ســاختن مفروضات اساســی روش 
ارتباطــی، بــا پژوهشــگران در تعامــل قــرار می گیرنــد. نماینــدگان، دانــش خــود را بــه 
فرآینــد پژوهــش می آورنــد و در عیــن  حــال می تواننــد دســتورالعمل ها و گزارش هــای 
ــی را مــرور  پژوهــش، پرسشــنامه ها و نیــز ســایر مــواد مــورد اســتفاده در کار میدان
کننــد. تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه آنهــا فعاالنــه در تغییــر و بهبــود وضعیــت اولیــه گروه 
ــد  ــه مشــورتی در رون ــی دارد. نقــش کمیت ــد، اهمیــت باالی آســیب پذیر نقــش دارن
ارزیابــی بــرای دســتیابی بــه تأثیــر اجتماعــی بســیار مهــم اســت، زیــرا ایــن هیئــت از 
ــد در مراحــل  نماینــدگان گروه هــای مــورد مطالعــه تشــکیل شــده اســت و می توان
پیــش از اجــرا، حیــن اجــرا یــا پــس از اجــرای پژوهــش نقــش داشــته باشــد. روش های 
گــردآوری نظرهــای آنهــا دربــاره ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی می توانــد کمــی و کیفی 

باشد.

تعیین کارگروه ها
علــم بــرای پیشــرفت دانــش، نیازمنــد یــک زمینــه پژوهشــی متشــکل از چندیــن 
ــد  ــان رش ــر جه ــته ای در سراس ــای میان رش ــا و پژوهش ه ــت. دانش ه ــوزه اس ح
کرده انــد و همــکاری بین رشــته ای در ســطح بین المللــی، ملــی یــا منطقــه ای، امــری 
عــادی اســت. در روش ارتباطــی، پژوهــش می توانــد زیرگروه هــای عملیاتــی ای را در 
برگیــرد کــه روی موضوعــات یــا وظایــف خــاص تمرکــز دارنــد. بــرای  مثــال در یــک 
پــروژه پژوهشــی مربــوط بــه تأثیــر روان شــناختی اســتفاده از فناوری ها در بزرگســالی، 
ــی  ــات، جامعه شناس ــی، ارتباط ــای روان شناس ــامل حوزه ه ــد ش ــا می توان کارگروه ه
ــد مســئولیت های  ــا می توان ــک از زیرکارگروه ه ــر ی ــوزش بزرگســاالن باشــد. ه و آم
مختلفــی را در فرآینــد پژوهــش بــر عهــده داشــته باشــد و داوطلبــان متخصــص در 
ــم  ــورتی و تی ــه مش ــد. کمیت ــرکت کنن ــا ش ــد در آنه ــاص می توانن ــای خ حوزه ه
ــا  ــنهادی کارگروه ه ــای پیش ــا طرح ه ــرفت ها و ی ــاره پیش ــش درب ــی پژوه هماهنگ

بحث می کنند. 
ــه  ــوب برنام ــب در چارچ ــی اغل ــرات اجتماع ــی تأثی ــا در ارزیاب ــش کارگروه ه نق
ــی  ــن گروه هــای عملیات ــر ای ــد پژوهــش متکــی ب ــرا فرآین ــروژه اســت، زی ــی پ زمان
اســت. جریــان ارتبــاط بــا کمیتــه مشــورتی، یکــی از مهم تریــن جنبه هــای بررســی 
و کاهــش مشــکالت بالقــوه ای اســت کــه می توانــد کاهش دهنــده تأثیــر اجتماعــی 
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ــاره کمیتــه مشــورتی گفتــه شــد، روش هــای گــردآوری  باشــد. هماننــد آنچــه درب
ــی باشــد. ــد کمــی و کیف ــی می توان ــر اجتماع ــی تأثی ــاره ارزیاب ــا درب بینش ه

برنامه ریزی جلسات عمومی
جلســات عمومــی شــامل حضــور همــه اعضــای پژوهــش در یــک مجمــع اســت که در 
ــودن روش هــای  ــی مفیــد ب ــه تأثیــرات اجتماعــی، ارزیاب آن روش هــای دســتیابی ب
پژوهــش یــا طراحــی اســتراتژی های انتشــار و ســایر موضوعــات مــورد بحــث قــرار 
می گیــرد. کمیتــه مشــورتی، نتایــج جلســات عمومــی را دریافــت می کنــد تــا آنهــا 
ــاز  ــوارد مطرح شــده نی ــود بیشــتر در م ــه بهب ــا ب ــه آی ــد و بســنجد ک ــی کن را ارزیاب
هســت یــا خیــر. افــزون بــر ایــن در انتهــای پــروژه، گــروه پژوهشــی، یــک کنفرانــس 

پایانی را خطاب به ذی نفعان و کاربران نهایی ترتیب می دهد. 
ــه شــامل  ــی شــوند ک ــر گفت وگوی ــل، درگی ــه همــه عوام ــن اســت ک هــدف ای
ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی نتایــج پژوهــش اســت. دربــاره پژوهش هــای روان شــناختی، 
کنفرانــس نهایــی می توانــد بیمــاران را بــه  عنــوان ســخنران معرفــی کنــد و مزایــای 
پژوهــش مشــارکتی بــا گــروه پژوهشــی را ارائــه کنــد. گاه ایــن ســخنرانان، اعضــای 
ــد،  ــاق می افت ــا اتف ــاره کارگروه ه ــه درب ــور ک ــتند و همان ط ــورتی هس ــه مش کمیت
ایــن جریــان تعاملــی میــان اعضــای جلســات عمومــی و کمیتــه مشــورتی بعــدی، بــا 
ســازمان و ســاختار ارتباطــی پژوهــش بســیار مرتبــط اســت. زمان بنــدی، برنامه ریزی 
ــات  ــا و الزام ــایی نیازه ــه شناس ــی ب ــازمان دهی جلســات عموم ــری س و انعطاف پذی

پیش آمــده طــی فراینــد پژوهــش بســتگی دارد.

پژوهش هــای  در  ارتباطــی  روش شناســی  از  اســتفاده  گویــا؛  مــوارد 
روان شــناختی دســتیابی بــه تأثیــرات اجتماعــی

در رونــد انجــام ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی، ســه مقطع زمانــی )پیش، حیــن و پس از 
اجــرا( وجــود دارد کــه اقدامــات روش شناســی ارتباطــی می توانــد نقش هــای مختلفی 
در هــر یــک از آنهــا ایفــا کنــد. ارزیابــی قبــل از تأثیــر اجتماعــی زمانی اســت کــه تأثیر 
اجتماعــی بالقــوه )نــه واقعــی( ارزیابــی شــود و چالش برانگیزتریــن نــوع ارزیابی اســت. 
ارزیابــی حیــن اجــرای پژوهــش، بــه  صــورت برنامــه ای و زمان بندی شــده اســت کــه 
در آن می تــوان اشــتباهات احتمالــی را بــا توجــه بــه تأثیــرات اجتماعــی شناســایی 
ــر از  ــی دیگ ــز یک ــش نی ــرای پژوه ــس از اج ــی پ ــش داد. ارزیاب ــا را کاه ــرد و آنه ک
 (Denzin & Lincoln, 2011) ارزیابی هاســت. در ایــن بخــش، با بیــان دو مــورد انتخاب شــده 
ــی از  ــج قابل توجه ــه نتای ــی ب ــی ارتباط ــه روش شناس ــه چگون ــم ک ــان می دهی نش
ــورد،  ــن دو م ــد. ای ــت می یاب ــناختی دس ــای روان ش ــی در پژوهش ه ــر اجتماع تأثی
جزئیــات مرتبطــی را بــرای الهــام بخشــیدن بــه ســایر پژوهشــگران در انجــام مطالعات 
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ــی در  ــر اجتماع ــه تأثی ــرای دســتیابی ب ــری از روش شناســی ارتباطــی ب ــا بهره گی ب
ــی آورد. ــم م ــناختی فراه ــای روان ش پژوهش ه

CHIPE مورد گویا 1: پروژه
پــروژه پژوهشــی »معرفت شناســی های شــخصی کــودکان: ســرمایه گذاری روی 
ــر«  ــری مؤث ــوزش و یادگی ــت آم ــدارس در جه ــا در م ــودکان و خانواده ه ــش ک دان
(García-Carrión, 2013-2015) کــه بــا بودجــه اتحادیــه اروپــا انجــام شــده بــود، نتایــج 

مناســبی را بــرای بهبــود رشــد شــناختی و اجتماعــی کــودکان فراهــم آورد و اســتفاده 
از روش شناســی ارتباطــی نیــز بــرای ایــن ارزیابــی حیــن اجــرا بــه  طــور ویــژه حائــز 
اهمیــت بــود. بخشــی از اقدامــات ایــن پروژه هــا بــه شــهروندان کمــک می کنــد تــا 
بــا هــدف دسترســی آتــی بــه بــازار کار و مشــارکت کامــل اجتماعــی، در آمــوزش و 
تحصیــل موفــق شــوند. ایــن پــروژه از ســویی بــر درک بهتــر نقــش معرفت شناســی 
شــخصی در مــدارس کــه بــه  نوبــه خــود بــه توســعه و تحکیــم شــیوه های نوآورانــه 
ــود  ــر، بهب ــویی دیگ ــد دارد؛ از س ــد، تأکی ــک می کن ــی کم ــتم های آموزش در سیس
آمــوزش و یادگیــری مؤثــر در محیط هــای آموزشــی گفت وگومحــور، بنیانــی را بــرای 

رشد افرادی با شایستگی و مهارت های بهتر پی می ریزد.
ــا  ــه  صــورت گفت وگــو ب ــی را ب ــروژه، مداخالت ــان پ ــا پای ــاز ت  پژوهشــگران از آغ
معلمــان، دانش آمــوزان و اعضــای خانــواده برنامه ریــزی و طراحــی کردنــد )کدهــای 
ULA و EEL، جــدول 1(. عــالوه بــر ایــن، آنهــا هــم در جلســات منظــم تشکیل شــده 
ــه اشــتراک  ــد. ب ــروژه بودن ــر پ ــع خــود درگی ــا و جوام ــم در خانه ه در دانشــگاه و ه
ــرای  ــیوه هایی ب ــا »ش ــاخت ت ــادر س ــگران را ق ــا، پژوهش ــن گفت وگوه ــتن ای گذاش
ــه  ــت درک تجرب ــده در جه ــترس پذیر و برانگیزانن ــی دار، دس ــی معن ــام پژوهش انج
افــراد بــه  طــور بین االذهانــی« بیابنــد (García-Carrión, 2015; 918). در عیــن حــال تأثیــر 
روش شناســی ارتباطــی بــر انــگاره DIH، در راســتای ایجــاد دانــش گفت وگومــدار را 

نشــان داد )جــدول 1(. 
در نهایت کودکان در کالس هایی که در آنها احســاس عضویت در جمع و ارزشــمند 
 (Hargreaves and García-Carrión, 2016) بــودن را داشــتند، تعامــالت ســامان یافته تر 
 .(Villardón-Gallego et al., 2018) و روابط توســعه یافته تری مبتنی بر همبســتگی داشــتند 
ــد  ــی در کل فرآین ــرات اجتماع ــی تأثی ــرای ارزیاب اجــرای روش شناســی ارتباطــی ب
پژوهــش، امــکان پیشــرفت در گســترش آن را فراهــم می کنــد. ایــن نمونــه ای بــود 
از اینکــه روش شناســی ارتباطــی چگونــه می توانــد افــراد را قــادر  ســازد تــا ماهیــت 
خــود را بــه  عنــوان عوامــل اجتماعــی تحول آفریــن نشــان دهند )کــد ITA، جــدول 1(.

در ایــن پــروژه، از روش شناســی ارتباطــی بــا فنــون مختلفــی اســتفاده شــد. بــرای 
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 مثــال، مشــاهدات شــرکت کنندگان در کالس هایــی که با عملکردهای موفق آموزشــی 
ارزیابــی شــده بــود؛ همچنیــن مصاحبــه بــا دانش آمــوزان، خانواده هــا، معلمان و ســایر 
اعضــای جامعــه. اســتفاده از ایــن فنــون بــا انگاره هــای روش شناســی ارتباطــی کــه در 
جــدول )1( خالصــه  شــده اســت )به ویــژه CR، CS، DIH و DK(، مطابقــت دارد. اعضای 
تیــم پژوهــش فعاالنــه در فعالیت هــای کالســی شــرکت کردنــد. در پایــان هــر دوره 
تحصیلــی، پژوهشــگر دربــاره مشــاهدات خــود بــا آمــوزگار و داوطلبــان - هــر زمــان 
کــه ممکــن بــود - بحــث و گفت وگــو کــرد تــا پژوهــش، دیدگاه هــا و برداشــت های 
ــی  ــش، نقش ــد پژوه ــرکت کنندگان در کل رون ــع ش ــرد. در واق ــز در برگی ــا را نی آنه
فعــال داشــتند. نتایــج مشــارکت آنهــا در تحــول و تأثیــر آموزشــی و نفــوذ و تأثیــر آن 
در انجــام اقدامــات موفقیت آمیــز آموزشــی بــرای دانش آمــوزان بــه اثبــات رســید. از 
طریــق ایــن پــروژه، خانواده هــا و داوطلبــان بــه اعضــای فعــال مدرســه بــدل شــدند 
و مســئولیت آمــوزش کــودکان را بــر عهــده گرفتنــد. بــرای مثــال، یکــی از آنهــا در 
نتیجــه مســتقیم مشــارکت در تعاملــی پــس از پژوهــش، بــه  عنــوان مدیــر نقشــی 

فعــال داشــت.
بــر اســاس خالصــه انتشــاریافته نتایــج از ســوی کمیســیون اروپــا، »برونــداد پروژه 
CHIPE شــامل پیشــرفت دســتاوردهای تحصیلــی و بهبــود آن، به ویــژه در مناطــق 
ــه ایــن نتیجــه رســید کــه یــک  محــروم اقتصــادی بــود« و »گــروه مجــری پــروژه ب
ــود  ــی را بهب ــرفت تحصیل ــوز، پیش ــر دانش آم ــز ب ــا تمرک ــور ب ــط گفت وگومح محی
ــویق  ــوزان را تش ــد و دانش آم ــد می کن ــده تولی ــی پیچی ــازه های زبان ــد، س می بخش
ــی  ــن روش، بحث های ــه ای ــد. آشــکار شــد ک ــروز دهن ــش خــود را ب ــا دان ــد ت می کن
دربــاره موضوعــات اخالقــی، تابــو یــا ســایر موضوعــات دشــوار بــه وجــود آورد و روابــط 

اجتماعــی مثبتــی را بــه ارمغــان آورد«.

MEMO4LOVE مورد گویا 2: پروژه
ــخصه  ــع مش ــه در واق ــد ک ــرکت کنندگان در کل فرآین ــدای ش ــن ص ــر گرفت در نظ
روش شناســی ارتباطــی اســت، در مطالعــات روان شــناختی حافظه، امری نوآورانه اســت؛ 
زیــرا در مطالعــات مربــوط بــه کیفیت حافظه، نوشــتن خاطــرات برای شــرکت کنندگان، 
امــری عــادی اســت، امــا اینکــه شــرکت کنندگان خــود دســت بــه خلــق گفت وگویــی 
ــه شــمار می آیــد. مســتندات  ــاره خاطــرات نوشتاری شــان بزننــد، یــک اســتثنا ب درب
ــه  ــه می دهــد. از یکســو، ب مکتــوب گفت وگوهــا، تفســیر بهتــری از خــود تفســیر ارائ
پژوهشــگر ایــن امــکان را می دهــد تــا کیفیــت حافظــه را بیشــتر درک کنــد کــه بــه 
معنــای جزییــات بیشــتر اســت و از ســوی دیگــر، شــرکت کننده از معنی و تأثیــر مداخله 

در پژوهش، آگاهی بیشتری کسب می کند.
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روش شناســی ارتباطــی از ایــن فــرض شــروع می شــود کــه شــرکت کنندگان در 
پژوهــش نماینــدگان اجتماعــی در حــال تحــول هســتند؛ زیــرا از طریق تأمــل و تعمق 
ــه و تغییــر  ــه مداخل ــادر ب اســت کــه مــا شــیوه های عمــل خــود را تولیــد کــرده، ق
 ،MEMO4LOVE ســاختارهای اجتماعــی می شــویم )جــدول 1(. از این لحــاظ، پــروژه
ــا  ــق جلســات آموزشــی ب ــوزان از طری ــوزگاران و دانش آم ــا، آم ــا خانواده ه ــدا ب از ابت
پژوهشــگران ارتبــاط برقــرار کــرد و آنهــا می توانســتند در آن جلســات از پژوهشــگران 
پرســش کننــد. بــه همیــن ترتیــب بــه دنبــال روش شناســی ارتباطــی، یــک شــورای 
مشــورتی متشــکل از پژوهشــگران خبــره ای کــه عضــو گــروه پژوهــش نبودنــد، افــراد 
ــای  ــرادی از حوزه ه ــی و اف ــطح بین الملل ــاد در س ــازمان های مردم نه ــته س برجس
مدیریــت و آمــوزش کــه همــه آنهــا از ابتــدای پژوهــش، حضــوری فعــال داشــتند نیــز 

شــکل گرفــت.
 در ایــن پــروژه، پرسشــنامه هایی طراحــی شــد کــه خــود نوجوانــان آن را تأییــد 
کردنــد؛ یعنــی اصــل گفت وگــوی برابــر در همــه مراحــل پروژه وجــود داشــت. جزئیات 
ایــن پــروژه نشــان می دهــد کــه ارتبــاط و گنجانــدن صداهــا، دو دلیل داشــت: نخســت 
آنکــه چنیــن رویکــرد تفســیری در زمــان ارزیابــی تأثیــر در برنامه های پیشــگیرانه، در 
ایــن حــوزه انــدک اســت؛ دوم اینکــه مقیاس هــای موجــود بــرای ســنجش خشــونت 
ــر جنســیت، بزه دیدگــی و نگــرش بــه خشــونت جنســیتی، متداول تریــن  مبتنــی ب
نــوع نخســتین روابــط جنســی - عاطفــی در بیــن نوجوانــان را کــه بــه  صــورت پراکنده 
و نــادر اتفــاق می افتــد و در آنهــا خشــونت زیــادی رخ می دهــد، در نظــر نمی گیرنــد 

.(Puigvert et al., 2019)

ــور  ــه  ط ــج ب ــت، نتای ــده اس ــه ش ــرکت کنندگان آن درآمیخت ــا ش ــروژه ب ــن پ  ای
ــه شــکل  ــی ب ــد و پیشــنهادهای مداخالت ــه  دســت  آمــده و بســط یافته ان مشــترک ب
مــدل درآمده انــد. بــه همیــن ترتیــب، موضــوع رضایــت در روابــط عاطفــی جنســی نیــز 
در ایــن پــروژه گنجانــده شــد - موضوعــی کــه مــورد بحــث عمومــی بــود - و بــه دلیــل 
دغدغــه و نگرانــی عوامــل و نماینــدگان مشــارکت کننده در ایــن پژوهــش، تصمیــم بــر 
ایــن شــد کــه ایــن مفهوم بــه مطالعه افــزوده شــود؛ یعنی اصــول روش شناســی ارتباطی، 
در عیــن نشــان دادن معضــالت اجتماعــی و پرداختــن مفصــل بــه عوامــل تحول آفریــن، 
موجــب شــد تــا موضوعــات تعیین شــده در پژوهــش نیــز در بســتر اجتماعــی کنونــی 
بســیار در ذهــن بماننــد و بــه همــان صــورت کــه در پــروژه MEMO4LOVE انجام شــد، 
بــا واقعیت هــای تــازه اجتماعــی منطبــق شــوند. نماینــدگان جامعــه مــورد مطالعــه از 
طریــق مشــارکت فعــال در پژوهــش، در جریــان اقدامــات قــرار گرفتنــد و توانســتند آنها 
را در بســترهای مرتبــط اشــاعه دهنــد. بــه ایــن معنــا کــه گفت وگــو تفســیر بیشــتر، 

معنــا و مفهــوم بیشــتری از پژوهــش را در زندگــی آنهــا بــه وجــود آورد.
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رو

یکــی از نتایــج ایــن مشــارکت، »بازســازی خاطــرات نوشته شــده در زندگی نامه هــا 
ــت علمــی از عشــق«  ــق یــک قرائ ــط خشــن جنســی و عاطفــی، از طری ــاره رواب درب
 بــود. یــک مداخلــه روان شــناختی - آموزشــی بــرای جلوگیــری از خشــونت جنســیتی 
(Racionero-Plaza et al., 2018). در بیــان روش شناســی ارتباطــی پژوهــش، این توضیح 
آمــده اســت: پیــش از اینکــه شــرکت کنندگان در ایــن پــروژه مطالعاتــی مشــارکت 
کننــد، پژوهشــگران دربــاره موضوع و چگونگــی پژوهش، آگاهی الزم را در اختیارشــان 
قــرار دادنــد. آنهــا نیــز فــرم رضایت نامــه کتبــی را تکمیل کردنــد. شــرکت کنندگان در 
ایــن پژوهــش، وقــت الزم را داشــتند تــا فــرم رضایت نامــه را بخواننــد و پرســش های 
خــود را از پژوهشــگران بپرســند. پژوهشــگران در صــورت لــزوم، توضیحاتــی را نیــز 
ارائــه دادنــد. اطالعــات الزم از جملــه هــدف مطالعــه، ماهیــت داوطلبانــه مشــارکت، 
امــکان انصــراف از شــرکت در پژوهــش در هــر زمــان، روش گــردآوری داده هــا، مــواد 
ــای  ــارکت کننده ها و بیانیه ه ــدن مش ــناس مان ــده، ناش ــه  کار برده ش ــات ب و اقدام

حریــم خصوصــی همگــی در فــرم رضایت نامــه ارائــه شــده بــود. 
از آنجــا کــه ایــن مقالــه، دیــدگاه روش شــناختی پژوهــش را توصیف می کنــد، الزم 
بــه ذکــر اســت کــه ایــن روش در عیــن حــال ایــن امــکان را فراهم مــی آورد تــا پژوهش 
در عیــن انطبــاق و هماهنگــی بــا رویکــرد تمرکــز بــر نیازهــای شــرکت کنندگان، بــه 

واقعیــت اجتماعــی نیــز نزدیک تــر شــود.
ــرد  ــاد ک ــرکت کنندگان ایج ــری در ش ــان تأثی ــوب، چن ــون مکت ــدن مت خوان
ــا  ــا پژوهشــگران، آنه ــاری ب ــاط گفت ــاب و ایجــاد ارتب ــدن کت ــه  محــض خوان ــه ب ک
ــروی از  ــا پی ــدند. ب ــوع ش ــر موض ــرای درک عمیق ت ــه ای ب ــکیل جلس ــتار تش خواس
اصــل روش شناســی ارتباطــی در پاســخگویی بــه نیازهــای اجتماعــی، هم زمــان یــک 
ــا نیازهــای شــرکت کنندگان،  ــاق پژوهــش ب گــروه متمرکــز تشــکیل شــد. در انطب
کدهــای اخالقــی پژوهــش متعــددی در ایــن رویکــرد وجــود دارد. همــان مقالــه علمی 
مربــوط بــه پژوهــش انجــام شــده )MEMO4LOVE( نشــان دهنده چگونگــی تأمــل و 
بازاندیشــی شــرکت کنندگان دربــاره روابــط بــا یــا بــدون خشــونت آنهاســت. در نتیجه 
ــت  ــم گرف ــود کــه یکــی از شــرکت کننده ها تصمی شــکل گیری همیــن گفت وگــو ب

تــا رابطــۀ فعلــی خــود را پایــان دهــد.

نتیجه گیری
ــای  ــر در پژوهش ه ــی تأثی ــای ارزیاب ــر روش ه ــروری ب ــه م ــه، ارائ ــن مقال ــدف ای ه
روان شــناختی و نشــان دادن تناســبی اســت کــه روش شناســی ارتباطــی بــا ایــن حوزه 
دارد. ایــن تجزیــه و تحلیــل نشــان می دهــد کــه هرچنــد تأثیــر علمی، نقشــی اساســی 
در ارزیابــی تأثیــر پژوهش هــای روان شــناختی داشــته اســت، دغدغه هــا و مشــارکت ها 
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ــاره چگونگــی اندازه گیــری تأثیــر اجتماعــی در طــول ســال های اخیــر افزایــش  درب
یافته  است. به این دلیل، ذکر نکات زیر بسیار مهم است: 

ــش  ــد مشــترک دان ــه ســمت تولی ــرای پیشــروی ب ــالش ب نخســت اینکــه در ت
ــای  ــد در فراینده ــه می توانن ــی ک ــوع صداهای ــن تن ــر گرفت ــی، در نظ روان شناس
ارزیابــی تأثیــر شــرکت کننــد، امــری مهــم اســت. دوم اینکــه ظهــور روش شناســی 
ارتباطــی بــه  عنــوان یکــی از روش هــا بــرای کمــک بــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در 
پژوهــش روان شــناختی، مفیــد اســت. ســوم اینکــه انگاره هــا و مفروضــات اساســی و 
اســتراتژی های مشــخص روش شناســی ارتباطــی، محیــط پژوهشــی خاصــی را ایجــاد 
ــا  ــوارد گوی ــود. م ــه می ش ــه جامع ــانی ب ــه موجــب تســهیل خدمات رس ــد ک می کن
در پژوهش هــای روان شــناختی، شــواهدی از اجــرای روش شناســی ارتباطــی در ایــن 

ــد.  ــه می ده ــه را ارائ زمین
پژوهش هــای روان شــناختی، نقشــی اساســی در پیشــرفت جوامــع ایفــا می کننــد 
و بهــره جســتن از روش شناســی ارتباطــی، پتانســیل الزم را بــرای افزایــش تأثیــرات 
اجتماعــی روان شــناختی دارنــد. بــا ایــن روش کاری، نه تنهــا می تــوان شــکاف بیــن 
علــم و جامعــه را کاهــش داد، بلکــه می تــوان افق هــای جدیــدی را بــرای دســتیابی 
بــه پژوهش هــای روان شــناختی بیشــتر و بهتــر گشــود؛ پژوهش هایــی کــه تــا بهبــود 

ــد. ــداوم می یابن ــان ها ت ــی انس زندگ

پی نوشت
نــام گروهــی بــه رهبــری قدرت هــای اقتصــادی نوظهــور اســت کــه از بــه هــم پیوســتن حــروف . 1

اول نــام انگلیســی کشــورهای عضــو برزیــل، روســیه، هنــد، چیــن و آفریقــای جنوبــی تشــکیل 
شــده  اســت. در ابتــدا، نــام ایــن گــروه، بریــک بــود؛ امــا پــس از پیوســتن آفریقــای جنوبــی، بــه 

بریکــس تغییــر نــام یافــت.
برنامه هــای چارچوبــی بــرای تحقیــق و توســعه فنــاوری، همچنیــن بــه نــام برنامه هــای چارچوبــی . 2

ــه  ــای بودج ــق 2020، برنامه ه ــوند. اف ــذاری می ش ــا FP8 نام گ ــه FP7 ب ــه اختصــار FP1 ب ــا ب ی
بــرای حمایــت و تقویــت پژوهــش در منطقــه اروپاســت کــه اتحادیــه اروپا/ کمیســیون اروپــا ایجاد 
 FP7 و FP6 کــرده اســت. اهــداف و اقدامــات خــاص بیــن دوره های تأمیــن مالی متفــاوت اســت. در
هنــوز تمرکــز بــر تحقیقــات فنــاوری اســت. در افــق 2020، تمرکــز بــر نــوآوری، رشــد ســریع تر 
اقتصــادی و ارائــه راه حل هایــی بــه کاربــران نهایــی اســت کــه اغلــب آژانس هــای دولتــی هســتند.
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گفت و گو

»حسن بنیانیان«
 رئیس کارگروه پیوست نگاری فرهنگی در 

دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

 پیوست نگاری باید مسئله تضاد منافع را حل کند
گفتگو: زنده یاد شیده اللمی





گفتگو با »حسن بنیانیان«
رئیس کارگروه پیوست نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

 پیوست نگاری باید مسئله تضاد منافع را حل کند
گفتگو: زنده یاد شیده اللمی1

حســن بنیانیــان، از چهره هــای شــناخته شــده و صاحــب نظــر در حــوزه فرهنگ 
اســت. او رئیــس کارگــروه پیوســت نگاری فرهنگــی در دبیرخانــه شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی بــوده اســت و سال هاســت در حــوزه سیاســت گذاری فرهنگی 
فعالیــت می کنــد. بنیانیــان داراي مــدرک کارشناســي مهندســي ســاختمان از 
ــزي توســعۀ اقتصــادي از  ــر، کارشناسي ارشــد برنامه ری دانشــگاه خواجــه نصی
دانشــگاه تهــران و دکتــراي مدیریــت دولتــي از مرکز تحقیقات ســازمان مدیریت 

و برنامه ریزي کشور است.
او در ســال های گذشــته، موضــوع پیوســت فرهنگــي را بــه عنــوان یــک امــر 
راهبــردي و تاثیرگــذار در اصــالح رویه هــا دنبــال کــرده اســت. موضوعــی کــه از 
ســال 1386 مــورد توجــه ویــژه شــورای عالــی انقالب فرهنگــی قرار گرفــت و در 
یکــی از بندهــای برنامــه توســعه گنجانده شــد. بــا وجود ایــن بنیانیــان می گوید 
اثرگــذاری پیوســت های فرهنگــی در ایــران بــا موانــع و محدودیت هــای فراوانــی 
مواجــه اســت کــه بخــش مهمــی  از ایــن موانــع را بایــد در ســاختار سیاســی و 

مدیریتــی حاکــم بــر کشــور جســت وجــو کرد.

* شــیده اللمــی همــکار فعــال، متعهــد و متخصــص فصلنامــه در تاریــخ 27 دی مــاه ســال 1399 در 
حادثه ای ناگوار و ناگهانی دار فانی را وداع گفت. روحش شاد.
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ــرورت  ــه ض ــه ب ــث توج ــر، بح ــه اخی ــژه دو ده ــته به وی ــال های گذش در س
ــتگاه ها  ــه دس ــورد توج ــت ها م ــب پیوس ــی در قال ــات اجتماع ــام مطالع انج
ــالب  ــی انق ــورای عال ــت. ش ــه اس ــرار گرفت ــت گذار ق ــازمان های سیاس و س
ــئله  ــه مس ــی ب ــه فرهنگ ــه از زاوی ــوده ک ــی ب ــزء نهادهای ــی ج فرهنگ
پیوســت نگاری توجــه کــرده و ســعی داشــته بــر ایــن حــوزه متمرکــز شــود. 
ــا  ــد، ب ــش برده ای ــورا پی ــما در ش ــه ش ــی ک ــت نگاری فرهنگ ــث پیوس بح

ــت؟ ــش رف ــت و پی ــکل گرف ــی ش ــه ضرورت های ــه چ ــه ب توج

ــتی،  ــت محیط زیس ــا پیوس ــی و ی ــی، فرهنگ ــت های اجتماع ــث پیوس ــفۀ بح فلس
برمی گــردد بــه ایــن معنــا کــه فعالیت هــای درونــی جامعــه بــه هــم پیوســتگی دارد 
و روی هــم تأثیــر می گــذارد. ایــن تأثیــرات گاهــی ســازنده و گاهــی مخــرب اســت. 
اگــر جامعــه ای بخواهــد پیشــرفت متــوازن داشــته باشــد، بایــد علــوم و تخصص هایــی 
را کــه بــه صــورت جداگانــه تعریــف کــرده و نیــز وزارت خانــه و ســازمان های مختلفــی 
را ســاخته و هــر کــدام در موضوعــی مســئولیتی دارنــد، جایــی دوباره جمــع کند. همه 
پیوســت ها در واقــع بــه دنبــال ایجــاد نوعــی هماهنگــی و وحدت رویه اســت. پیوســت 
فرهنگــی و اجتماعــی و محیط زیســتی و بهداشــتی، یــک نقطه تکاملی بــرای مدیریت 
اســت کــه امــور تفکیک شــده را بــه هــم پیونــد بدهــد. زمانــی کــه ایــن امــور بیــش 
از انــدازه از هــم جــدا می افتنــد، بخشــی نگری شــکل می گیــرد و فعالیت هــا، شــکل 
ــه  ــاز ب ــود، نی ــکار می ش ــان آش ــای منفی ش ــد و پیامده ــدا  می کنن ــره ای پی جزی

پیوست نگاری بیشتر احساس می شود.

شــما در حــوزه سیاســت گذاری بــه ایــن نیــاز رســیدید یــا در حــوزۀ اجرایــی 
عملکردها؟ و 

هــر دو. ایــن دو از هــم جــدا نیســتند. اجــازه بدهیــد مــن مثــال ســاده ای بزنــم. وقتــی 
در پزشــکی، فــردی متخصــص گــوارش می شــود، در زمینــه مشــخصی تخصــص پیــدا 
 می کنــد. در دســتگاه گــوارش انســان، یک ســری از اجــزای بــدن موضوعیــت دارنــد 
ــی  ــن اجزاســت. وقت ــای ای ــا و کارکرده ــق ویژگی ه و کار متخصــص، شــناخت دقی
ــوع  ــد، موض ــا می رس ــناخت بیماری ه ــی و ش ــۀ آسیب شناس ــه مرحل ــص ب متخص
ــاًل  ــد. مث ــر می گذارن ــم تأثی ــدن روی ه ــای ب ــون ارگان ه ــود؛ چ ــر  می ش پیچیده ت
ــر کلیــه هــم اثــر دارد، امــا شــناخت کلیــه و مســائل آن نیازمنــد  عملکــرد معــده ب
تخصــص دیگــری اســت. خــوب چــه بایــد کــرد؟ در دانــش پزشــکی بــه ایــن منطــق 
رســیدند کــه افــراد پیــش از آنکــه تخصــص بگیرنــد، الزم اســت کــه همــه اعضــای 
بــدن را بــه خوبــی بشناســند. بــه همیــن دلیــل اســت کــه ابتــدا پزشــک عمو مــی 

  می شوند و بعد متخصص.
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ــد،  ــته باش ــود داش ــی وج ــگاه فرابخش ــئولیت پذیری و ن ــن مس ــه ای اینک
ــگاه  ــوالً در جای ــی اص ــت. یعن ــران اس ــرای مدی ــی ب ــئولیت بدیه ــک مس ی
مدیریــت انتظــار ایــن اســت کــه هــر فــردی، مســئولیت پذیر و نســبت بــه 
پیامدهــای تصمیــم و اقداماتــش آگاه و متوجــه باشــد. امــا ایــن موضــوع در 
ایــران عمومــًا مســیر توصیــه ای را پیمــوده اســت و جنبــه الــزام آور نداشــته 
ــای  ــر پیامده ــه در براب ــتند ک ــخگو نیس ــا پاس ــران نه تنه ــت. مدی اس
تصمیمــات و اقداماتشــان هــم مــورد پرســش قــرار نمی گیرنــد. حتــی اگــر 
ــا  ــد، در بزنگاه ه ــه کرده ان ــت نگاری توج ــث پیوس ــه بح ــی ب ــی، زمان مدیران
و زمانــی کــه نتایــج یــک پیوســت بــرای مثــال، رأی بــه توقــف یــک پــروژه 
ــی  ــای بیرون ــدرت و متغیره ــه ق ــته ب ــراد وابس ــا اف ــا ی ــی داده، نهاده مل
ــت  ــدام نادرس ــا اق ــم ی ــا، تصمی ــم توصیه ه ــد و علی رغ ــه می کنن مداخل
ــا  ــرای محیط زیســت ی ــد ب ــه می توان ــا وجــود همــه پیامدهــای منفــی ک ب
ــی  ــی از کارهای ــاید یک ــد. ش ــه می یاب ــد، ادام ــته باش ــی داش ــه محل جامع
کــه از شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی انتظــار می رفتــه، ورود بــه همیــن 
حــوزه بــوده اســت؛ اینکــه بــه ضمانــت اجرایــی ایــن موضــوع توجــه کنــد. 

در ایــن زمینــه چــه اقداماتــی انجــام شــد؟
ایــن موضــوع، مســئله مهمــی اســت، امــا در عمــل راحــت نیســت. موضــوع بــا مصوبــه 
و قانــون بــه تنهایــی حــل نمی شــود؛ بــه ابــزار و عوامــل دیگــری نیــاز دارد. مــا بایــد 
ایده هایــی مطــرح کنیــم کــه مدیــر صنعتــی کــه محیط زیســت نخوانــده، فرهنگــی 
نخوانــده، بــه ایــن درک برســد کــه مــن چــون شــناخت کافــی نــدارم، بایــد صرفــاً 
کارفرمایــی کنــم و از مشــاوران ایــن حوزه هــا اســتفاده کنــم و بــه آنهــا اختیــار عمــل 
بدهــم. او بایــد بــه ایــن درک برســد کــه بــه پیامدهــای تصمیم هایــی کــه  می گیــرد، 
توجــه کنــد. اینکــه مــا بگوییــم عــده ای بیاینــد و مطالعــه کننــد و بــه مــا بگوینــد چــه 
کنیــم و چــه نکنیــم، یــک راه اســت؛ امــا در ســاختار کالن و انبوهــی از پروژه هــا و 

تصمیماتی که اجرا  می شود، این راه کار همیشه اجرایی و مؤثر نیست. 
در موضوعــات پیوســت هــم مــا دچــار خطایــی در شــناخت موضــوع شــده ایم. در 
دهه هــای گذشــته ایــن دیــدگاه رایــج بــوده کــه بیاییــم و پیوســت محیط زیســتی 
داشــته باشــیم، پیوســت  اجتماعــی داشــته باشــیم و االن دســتورالعمل های مختلفــی 
بــرای تهیــه چندیــن پیوســت داریــم. امــا ایــن تفکیک هــا درســت نیســت. بســته بــه 
تصمیمــات مختلــف، مــا نیــاز بــه تهیــه پیوســت هایی داریــم کــه جامعیــت داشــته 
باشــد. زمانــی کــه بحــث پیوســت نگاری مطــرح  می شــود، انتظــار ایــن اســت کــه بــه 
گونــه ای عمــل کنیــم کــه اثربخشــی تصمیمــات در رابطــه بــا ســاخت یــک جامعــه به 
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حداکثــر برســد. حــاال بســته بــه موضوعــی کــه در دســتورکار اســت، گاهــی وزنــۀ این 
پیوســت نگاری بــه ســمت موضوعــات اجتماعــی اســت، گاهــی محیط زیســتی اســت 
و گاهــی اقتصــادی. اگــر گروهــی کــه بــه عنــوان مشــاوران و محققــان پیوســت نگاری 
دعــوت  می کنیــد، ترکیــب دقیقــی داشــته باشــد، آن وقــت پیوســت، جامعیــت پیــدا 
 می کنــد. ایــن مســئلۀ بســیار مهمــی  اســت. گاهــی یک تصمیــم یا اقــدام در الیــه اول، 
پیامــد فرهنگــی نــدارد، امــا در الیــه دوم، پیامــد فرهنگــی خــودش را نشــان  می دهــد. 
بنابرایــن بــه نظــر مــن، پیوســت ها را نمی تــوان تفکیــک کــرد و مســیری کــه مــا در 
ســال های گذشــته در ایــن زمینــه و بــرای جداســازی رفته ایــم، درســت نبــوده اســت.

نتیجــه  ایــن می شــود کــه آب باالدســت زاینــده رود را ســمی   می کنیــم و کشــاورزی     
پایین دســت نابــود  می شــود. ایــن اقــدام نادرســت بــه جامعــه و بــه مشــروعیت نظــام، 
ــه  ــد. از ســوی دیگــر، بیابان زایــی را تشــدید  می کنــد؛ پــس ب توأمــان آســیب  می زن
ــن  ــه در ای ــتباهاتی اســت ک ــا نتیجــه اش ــد. اینه ــم آســیب  می زن محیط زیســت ه
چهــل ســال کردیــم، چــون مهنــدس مکانیــک را گذاشــتیم رئیــس فــوالد مبارکــه و 
االن هــم هرچنــد پیامدهــای ایــن شــیوه مدیریت هــا را دیده ایــم، همچنــان بــه همــان 

روال معیوب عمل می کنیم. 
مســئله دیگــری کــه اجــازه نمی دهــد مــا در ایــن زمینــه بــه بلــوغ برســیم ایــن 
ــم، وقتــی دولت هــا  ــی کــه در نظــام مدیریتــی داری ــه واســطه معضالت اســت کــه ب
عــوض می شــوند، همــه تجربیــات را دور  می ریزیــم و بــه نقطــه اول بــاز می گردیــم. 
ــا رئیــس ایــن مجموعــه  ــاره پیامدهــای همیــن پــروژه فــوالد مبارکــه ب زمانــی درب
صحبــت  می کــردم.  می گفــت مــن مســئول ســاختن اینجــا هســتم و ایــن چیزهایــی 
کــه می گوییــد، مشــکل شماســت. یعنــی مــا مدیرانــی داریــم کــه صرفــاً بــه یــک بعــد 
ماجــرا توجــه می کننــد و ابعــاد دیگــر را نه تنهــا نمی بیننــد، کــه از نظــر آنهــا اساســاً 
خــارج از حــوزه پاســخگویی و مسئولیتشــان اســت. مدیــران مــا بایــد تواضــع درونــی 
داشــته باشــند و بــه ایــن موضــوع آگاه باشــند کــه در هــر رشــته ای کــه متخصصنــد، 

بــاز نیــاز دارنــد در رشــته های دیگــر مشــاوره بگیرنــد.

 در واقــع شــما ریشــه اصلی نادیــده گرفتــن پیامدها و در پــی آن، نادیــده گرفتن 
ــه  پیوســت نگاری را بیشــتر مســئله ای مدیریتــی  می دانیــد. اینکــه مدیــران ب
پیامدهــای تصمیمشــان توجــه ندارنــد و در این بــاره توجیــه نیســتند. در اینجــا 
نقــش نهادهــای نظارتــی چــه می شــود؟ قانــون و دســتورالعمل هایی کــه بایــد 

مدیرانــی را کــه متوجــه نیســتند، متوجــه کند؟
ــن در  ــن اســت. قوانی ــن دســتورالعمل ها و قوانی ــر از ای ــم موضــوع فرات ــن  می گوی م
نظــام اجرایــی و مدیریتــی مــا بــه دالیــل مختلــف، کارکردشــان را از دســت داده انــد. 
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 می توانــد نادیــده گرفتــه شــوند، بــه دلیــل کثرتــی کــه دارنــد؛ تداخلــی کــه دارنــد. 
ــاز دور  ــود زمینه س ــن می ش ــد. ای ــض می کن ــری را نق ــون دیگ ــره قان ــی، تبص قانون
زدن قانــون. بیشــتر از قانــون و دســتورالعمل، مــا نیازمنــد فهــم اجتماعــی و فرهنگــی 

هستیم. 
مدیــران مــا همچنــان بــا فهــم مهندســی تصمیــم  می گیرنــد و اقــدام می کننــد. 
بررســی کنیــد ببینیــد مدیــران تیــم اســتانداری ها، چــه رشــته ای خوانده انــد. مــا ایــن 
ــه  ــاً دانش آموخت ــم. اســتانداران در بیشــتر دولت هــا عمدت موضــوع را بررســی کردی
ــای  ــن در تجربه ه ــور. م ــم همین ط ــان ه ــتند. معاونانش ــی هس ــته های مهندس رش
میدانــی که داشــتم، همیشــه پرســیده ام که چرا مــالک انتخاب مدیران و مشاورانشــان 
ــک  ــم. در ی ــر  می فهمی ــم را بهت ــرف ه ــا، ح ــا مهندس ه ــد م ــت؟  می گوین ــن اس ای
اســتانداری، شــش مهنــدس دور هــم  می نشــینند و دربــاره همه مســائل تصمیم گیری 
 می کننــد و نتیجــه ای کــه بــه دســت  می آیــد، خشــک شــدن زمین هــای پیرامــون 
زاینــده رود اســت. در حــوزه بهداشــت و درمــان هــم همیــن اســت. گروهی از پزشــکان 
دور هــم بــرای همــه افــراد جامعــه تصمیــم  می گیرنــد. این معضــالت فرهنگــی برآمده 
از گذشــته ماســت و در فرهنــگ مــا و فرهنــگ مدیریتــی مــا، رویکــرد قبیله گرایــی 
ادامــه دارد. فــرد در هــر جایگاهــی کــه قــرار  می گیــرد، بــا شایسته ســاالری تیمــش 

را نمی  چینــد. 

ــا  ــه توصیه ه ــود دارد ک ــم وج ــی ه ــران اجرای ــوی مدی ــاد از س ــن انتق ای
ــی و  ــوم اجتماع ــوزه عل ــان ح ــی از متخصص ــه از گروه ــورت ها ک و مش
ــت.  ــی نیس ــت و اجرای ــزه اس ــی تئوری ــد، خیل ــت کرده ان ــانی دریاف انس
مشــخصًا ایــن انتقــاد در زمینــه پیوســت نگاری کــه در ســال های گذشــته 
ــن  ــود. ای ــه می ش ــده، گفت ــج ش ــا رای ــوت و ضعف ه ــه ق ــا هم ــران ب در ای

ــد؟ ــدر وارد می دانی ــاد را چق انتق
یکــی از آثــار و بــرکات پیوســت نگاری ایــن اســت کــه در عمــل، مجــری اگــر کارفرمای 
خوبــی داشــته باشــد، ســه گــروه را کنــار هــم  می نشــاند: اســتادان دانشــگاه، مدیــران 
ــم  ــار ه ــن کن ــد. ای ــی آمده ان ــای دین ــه از حوزه ه ــل ک ــای فاض ــی و طلبه ه اجرای
نشســتن، خیلــی مهــم اســت و فایده هــای زیــادی دارد. مدیــران اجرایــی  می فهمنــد 
کــه در شــناخت جامعــه، چقــدر کم ســواد هســتند. طلبه هــای فاضــل کــه از حوزه های 
دینــی آمده انــد، در ایــن نشســت متوجــه  می شــوند کــه چقــدر حرف هایشــان کلــی 
اســت و متخصصــان علــوم انســانی هــم ممکــن اســت متوجــه شــوند کــه در ارائــه 
ــرای خــروج از بن بســت های اجتماعــی و فرهنگــی، چقــدر  ــی ب راهکارهــای عملیات

ناتواننــد. 
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تحلیــل مــن ایــن اســت کــه اگــر ایــن جمــع کنــار هــم دوام بیــاورد، دســت آخــر 
بــه همیــن نقطــه  می رســد کــه مــا نیــاز بــه توســعه علــوم انســانی و اجتماعــی بــا 
نــگاه بو مــی  داریــم. مســئله ایــن اســت کــه هــم مهندســان نمی داننــد اســتاد علــوم 
ــد مشــکل را  ــوم انســانی  می دانن ــه اســتادان عل ــه چــه درد  می خــورد و ن انســانی ب
ــتند.  ــری  می ایس ــن فک ــای روش ــت حرف ه ــد و پش ــل کنن ــد ح ــور  می توانن چط
ــم ایــن حرف هــا،  حــرِف مفــِت نفــت اســت. یــک جامعه شــناس بایــد  مــن  می گوی
کنــار مدیــر بنشــیند و بــه او راه حــل بدهــد. افــرادی داریــم کــه خــارج از ایــران درس 
خوانده انــد و خیلــی هــم مســلط بــه موضوعــات روز هســتند، امــا آنچــه  می گوینــد 
بــرای جامعــه فرانســه درســت اســت، امــا بــرای جامعــه مــا مثــاًل جامعــه مــا در یــزد، 
ــن  ــه، ای ــه جامع ــن  می شــود ک ــای درســتی نیســت. نتیجــه ای ــا و راهکاره حرف ه
ــا  ــم. م ــا را وارد  می دان ــن نقده ــن ای ــه، م ــد. بل ــس  می زن ــا را پ ــات و حرف ه اقدام
ــی کــه از  ــه پیوســت. زمان ــی ناکارآمــد در زمین ــم از طرح های ــات تلخــی داری تجربی
مدیــران اجرایــی  می پرســیم کــه چــرا پیوســت فرهنگــی تهیــه نمی کنیــد ، می گویند 

ــد. ــه نگرفته ان ــد و نتیج ــن کار را کرده ان ــاًل ای قب

ــت؟  ــش اس ــدام بخ ــه ک ــًا ب ــد، دقیق ــروه وارد می کنن ــن گ ــه ای ــدی ک نق
ــا اینکــه ســطحی  اینکــه پیوســت ها عملیاتــی نیســت و تئوریــزه اســت ی
ــت؟ ــی  نیس ــه بو م ــا اینک ــدارد ی ــا را ن ــناخت پیامده ــی ش ــت و توانای اس

مســئله مشــترک بیشــتر پیوســت ها ایــن اســت کــه عزیزانــی کــه ایــن مطالعــات را 
انجــام داده انــد، عمدتــاً در شــناخت وضــع موجــود بــا ذی نفعــان مانده انــد و جایــی 
کــه بایــد راه حــل بدهنــد، هــم بــه تئوری هــا ارجــاع  می دهنــد و از راه حــل دادن کــه 
مهم تریــن انتظــار مــا از اجــرای یــک پیوســت اســت، ناتواننــد. بخشــی از ایــن موضــوع 
بــه دلیــل شــیوه تربیــت متخصصــان حــوزه علــوم انســانی در ایــران اســت. برگردیــم 
ــا از ســال  ــم. در پزشــکی، م ــا بزن ــی از همان ج ــان موضــوع پزشــکی و مثال ــه هم ب
چهــارم و پنجــم، دانشــجویان را بــه بیمارســتان ها  می فرســتیم؛ امــا در حــوزۀ علــوم 
انســانی، ایــن کار را نمی کنیــم. جامعه شــناس بایــد بــرود ایــالم و آنجــا مدتــی زندگــی 
کنــد تــا بفهمد مســئله خودکشــی چیســت. مــا علمــی  را از غــرب  می آوریم و دانشــگاه 
ــی  ــم و انبوه ــعه  می دهی ــرعت توس ــه س ــدرک ب ــاز م ــه نی ــخگویی ب ــرای پاس را ب
متخصــص تولیــد  می کنیــم کــه در عمــل نــه بــرای نظــام دانشــگاهی مــا و نــه نظــام 

اجرایی، کارآمدی ندارند.
ابتــدای مصاحبــه گفتیــد کــه مدیریــت جزیــره ای، یکــی از مهم تریــن مســائل 
مــا در ایــران اســت. ایــن مســئله ای اســت کــه دولت هــا در چهل ســال گذشــته 
ــه بخشــی نگری  ــل ب ــن تمای ــد. ای ــدا کنن ــرای آن پی ــی ب نتوانســته اند راه حل
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ت نگاری باید مسئله تضاد منافع را حل کند
گفتگو با »حسن بنیانیان«؛ پیوس

در چــه عواملــی ریشــه دارد. آیــا بخشــی از آن برآمــده از ســازوکارهای غیــر 
شــفاف و رانت گونــه ای نیســت کــه بــه تــداوم ایــن وضعیــت و ترجیــح منافــع 

بخشی بر منافع ملی منجر شده است؟
بــه نظــر بنــده، چندیــن عامــل موجــب  می شــود تــا ایــن فراینــد ادامــه داشــته باشــد 
و منابــع مــا نابــود شــود و زمــان و ســرمایه مــا از دســت بــرود، بــدون اینکــه متوجــه 
شــویم. اولیــن پدیــده، امتــداد اســتبدادی اســت کــه برآمــده از یــک پیشــینه تاریخــی 
اســت و در رفتــار مــا مدیــران جــاری اســت و خودمــان هــم متوجــه  نمی شــویم. مــا 
در ایــران بــا نــگاه از بــاالی مدیــران بــه جامعــه مواجــه هســتیم. مدیــران ما اغلــب این 
تلقــی را دارنــد کــه چــون مدیــر هســتند، بیشــتر از مــردم  می فهمنــد. ایــن احســاس 
ــه  ــه مجلــس ب ــدای مجلــس پیــش از ورود ب ــق  می کننــد. کاندی ــه جامعــه تزری را ب
همــه تواضــع  می کنــد؛ امــا بــه محــض اینکــه اســمش در می آیــد، همه چیــز عــوض 
 می شــود؛ چــون فــرد بانفــوذی  می شــود کــه امضایــش خریــدار دارد. ایــن فــرد فکــر 
می کنــد هــر موضــوع نادرســتی را  می توانــد بــا پانــزده امضــا بــه قانــون تبدیــل کنــد 
و اینطــور اســت کــه کشــور مــا پــر شــده از قوانینــی کــه اجــرا نمی شــود. اینجاســت 

که  می گویم قانون، راهگشای ما نیست.
ســیزده ســال قبــل، مقــام معظــم رهبــری، بحــث پیوســت فرهنگــی را مطــرح 
کردنــد. یــک ســال بعــد تبدیــل شــد بــه قانــون برنامــه پنج ســاله پنجــم در ســال 86 
و شــورای انقــالب فرهنگــی مســئول ناظــر شــناخته شــد. اولیــن نهــادی که بــا اجرای 
پیوســت مخالفــت کــرد، ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بود. نهــادی که باید مســائل 
را در کنــار هــم ببینــد و اثربخشــی کارهــا را افزایــش بدهــد؛ امــا مشــخصاً اولیــن جایی 
کــه مخالفــت کــرد، آنجــا بــود و گفتنــد مزاحــم اجــرای طرح هــا  می شــود. پــس مــا 

قانــون داشــتیم و نهــاد ناظــر هــم داشــتیم، امــا کاری پیــش نرفــت.

چون تضاد منافع مانع شد؟
بلــه دقیقــاً. مشــکل مــا را قانــون بــه تنهایــی حــل نمی کنــد. ســاختار سیاســی و توزیع 
قــدرت مــا دچــار مشــکالت اساســی اســت و چــون بحث سیاســی اســت، کمتــر علمی 
ــن  ــداد قوانی ــون تع ــا کن ــد از مجلــس مشــروطه ت ــا بع ــه می شــود. م ــه آن  پرداخت ب
بیشــتری نســبت بــه فرانســه کــه پیشــینه اش در قانون گــذاری خیلــی بیشــتر از مــا 
ــا  ــی م ــود، ول ــل می ش ــی ح ــا کار فرهنگ ــا ب ــی از پدیده ه ــته ایم. خیل ــت داش اس
 می رویــم ســراغ قانــون. وقتــی هفتــاد درصــد مــردم عالقه منــد می شــوند کــه ماهــواره 
ــش  ــد و قانون ــا  می روی ــد. ام ــد حــل کنی ــون نمی توانی ــا قان ــن را ب داشــته باشــند، ای
ــد. نتیجــه  ــح نمی دهی ــردم هــم توضی ــه م ــان راحــت  می شــود و ب ــد. خیالت می کنی
چــه مــی شــود؟ می بینیــد قانــون منــع اســتفاده از ماهــواره داریــد، امــا پشــت همــه 
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بالکن هــا، بشــقاب ماهــواره هســت. چــرا؟ چــون روح حاکــم بــر مدیریــت از بــاال بــه 
پایین به شما اجازه نمی دهد که مردم را قانع کنید.

اینهــا مشــکل فــردی نیســت؛ مشــکل سیســتمی اســت. وقتــی نهــاد برنامه ریــزی 
را  می گذاریــم زیــر نظــر دولتــی کــه چهــار ســاله  می اندیشــد، ایــن مشــکالت را بــه 
وجــود  مــی آورد. همــه اینهــا بحــث آن ســاختار اســت کــه باید مســائلش را حــل کنیم. 
پیوســت نگاری در ایــران بــه نتیجــه ای کــه بایــد، نرســیده؛ چــون جنــس مشــکالت 
ــک  ــرای ی ــا ب ــدت. دولت ه ــا، کوتاه م ــای م ــگاه دولت ه ــا ن ــدت اســت، ام ــا بلندم م
ــن،  ــر ای ــد. عــالوه ب ــح دولت هــای بعــد را  می خورن ــد و مصال ــد و  می رون دوره  می آین
بخــش مهمــی  از مســائل اجتماعــی و فرهنگــی نادیــده گرفتــه و بــه حاشــیه رانــده 
شــده و در واقــع بایــد بگوییــم کــه متأســفانه بخشــی از مســائل مهــم فرهنگــی در 
ایــران بــرای نهادهــای سیاســت گذار و برنامه ریــز بــه کلــی ناشــناخته مانــده اســت. 
شــعائر دینــی مــا یــک ســرمایه تاریخــی اســت. نمــاز جماعــت، مســجد و اربعیــن، 
ســرمایه فرهنگــی ماســت. امــا توجــه بــه ایــن ســرمایه فرهنگــی نبایــد موجــب شــود 
تــا بقیــه مســائل فرهنگــی ناشــناخته بمانــد. وقتــی به عنــوان مدیــر کارخانه بایــد کار 
فرهنگــی کنیــم، همیــن کــه نمــاز جماعــت را راه انداخــت و مراســم را برگــزار کــرد، 
احســاس مســئولیتش تمــام  می شــود، در حالــی کــه مســائل دیگــری هــم هســت. 
اینکــه کارگــر خــالق بایــد احســاس تعلــق داشــته باشــد و احســاس مســئولیت کنــد. 

همــه اینهــا بخشــی از فرهنــگ اســت کــه متأســفانه در جامعــه رهــا شــده اســت. 
اینهــا را پیوســت فرهنگــی  می فهمــد. وقتــی توضیــح  می دهیــد کــه شــما بایــد 
ــه احســاس مســئولیت کارگــر هــم توجــه کنیــد، بســیاری از مدیــران  می گوینــد  ب
کــه مــن از ایــن زاویــه بــه مســئله نــگاه نکــرده بــودم. خــارج از ایــران، کارگــران از 
خدمــات قوی تریــن جامعه شناســان و روان شناســان برخوردارنــد. در کشــور مــا ایــن 
موضوعــات رهــا شــده اســت. کاری کــه      پیوســت-نگاری هــم بایــد بکنــد ایــن اســت 
کــه بایــد نــگاه فرهنگــی را گســترش دهــد. متأســفانه مدیــران مــا نــگاه حداقلــی بــه 
بحــث فرهنــگ دارنــد، در حالــی کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودند بــرای هر نــوآوری 
علمــی  و کارهــای مختلــف، لــوازم فرهنگــی باشــد. پیوســت نگاری بایــد مســئله تضــاد 
منافــع را حــل کنــد. امــروز وقتــی بــه کارخانــه  می گوینــد برو پیوســت محیط زیســت 
بیــاور،  می گویــد بگذاریــد مــن تولیــد کنــم. در حالــی کــه خــودش بایــد بگویــد مــن 
چــه کار کنــم کــه محیط زیســت را تخریــب نکنــم. اگــر قــرار باشــد کــه مــا بــا قانــون، 
ــه پیوســت فرهنگــی و محیط زیســت بنویســند، نتیجــه  ــم ک ــور کنی ــراد را مجب اف
 می شــود همیــن کــه کســی بــرای تولیــد بایــد هفــت خــوان را رد کنــد و آخــر هــم 

ــود.  ــرف  می ش منص
بنابرایــن تأکیــد  می کنــم کــه مــا بــرای نهادینــه شــدن پیوســت نگاری در نظــام 
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ــه تغییــرات فرهنگــی نیــاز  ــون نیــاز نداریــم؛ بیشــتر ب ــه قان مدیریتــی و اجرایــی، ب
داریــم. جهــاد دانشــگاهی  می توانــد بخشــی از فعالیتــش را بــر همیــن مبنــای تولیــد 
پیوســت های فرهنگــی و اجتماعــی اختصاص بدهد و اثربخشــی تصمیمــات مدیران را 
ارتقــا بخشــد. ولــی مــا در بحــث پیوســت نگاری هــم دچــار عقب ماندگی هســتیم و در 
پیشــبرد بخشــی از مهم تریــن برنامه هایمــان هــم دچــار عقب ماندگــی و پرســش های 
فراوانیــم. مــا بــرای مســجد هــم بایــد پیوســت بنویســیم. در حــال حاضــر اثربخشــی 
مســاجد زیــر ده درصــد اســت. اگــر در میدانــی، ســاختمان عظیمــی  بــه نــام مســجد 
داریــد، عقــل  می گویــد از صبــح تــا عصــر  می توانیــد از ایــن مــکان اســتفاده کنیــد. 
امــا آمدیــد جریان هــای رقیــب بــرای اینهــا ســاخته اید و مســجدی کــه بایــد پیــش 
ــی کــه فقــط  ــه مکان ــل شــده ب ــگاه فرهنگــی و اجتماعــی باشــد، تبدی از ظهــر، پای
ــامل  ــم، ش ــی  می گویی ــت فرهنگ ــی از پیوس ــن وقت ــود. بنابرای ــر درش باز می ش ظه
مســجد، مدرســه، بیمارســتان، کارخانــه و زدن جــاده  می شــود. ایــن رویکــرد اســت که 
 می توانــد نــگاه و مــدل توســعه ای مــا را تغییــر بدهــد. از توســعه ای کــه مــا داشــتیم، 
شــانزده میلیــون حاشیه نشــین شــهری درآمده اســت. این شــرایط فرآینــد تصمیمات 
ــد و  ــه آسیب شناســی کن ــن اســت ک ــران اســت. کار پیوســت نگاری ای ــص مدی ناق
راه حل هــا را بیابــد. پیوســت جامــع، پیوســتی اســت کــه  راه حــل مناســب را نشــان 

ــم.  ــدا کنی ــا را پی ــد راه حل ه ــا االن آســیب ها را  می شناســیم و بای دهــد. م
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خالصۀ کتاب
راهنمای عملی ارزیابی تأثیر اجتماعی

تهیه و تنظیم: علیرضا چمن زار

کتــاب »راهنمــای علمــی ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی« نوشــته رابــل جــی بــرج1  با 
ترجمــه محمدعلــی رمضانــی و مرتضــی قلیــچ اســت کــه نشــر جامعه شناســان 
در ســال 1398 آن را چــاپ و منتشــر کــرده اســت. ایــن کتــاب، چهارمین کتاب 
از مجموعــه کتاب هــای حــوزۀ ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی اســت کــه زیــر نظــر 

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر تهران است.
کتــاب در ســیزده فصــل تقســیم بندی شــده کــه ســه فصــل ابتدایــی آن، 
نگاهــی نظــری و تاریخــی بــه اتــا )ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی( دارد و فصل هــای 
بعــد، دســتورالعملی گام  بــه گام بــرای بررســی و ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی بــه 
خواننــده ارائــه می دهــد. همان طــور کــه مترجمــان کتــاب می گوینــد: »مؤلــف 
کتــاب به خوبــی توانســته اســت موضوعــات نظــری را بــا مباحــث روش شناســی 
ترکیــب کنــد و مراحــل مختلــف ارزیابــی اجتماعی را بــا مثال های عملــی و گویا 
نشــان دهــد«. فصل هــای عملــی کتــاب شــامل موضوعاتــی اســت کــه مخاطــب 
را بــرای مطالعــه و بررســی کامــل پــروژه آمــاده می کنــد. در شــروع کتــاب، ایــن 
موضــوع یــادآوری شــده کــه اگــر تمایــل بــه خوانــدن متــون نظــری نداریــد، 
مطالعــۀ خــود را مســتقیماً از فصــل 4 شــروع کنیــد. البتــه کــه خوانــدن فصــول 
ابتدایــی نیــز تصویــر کاملــی از رونــد شــکل گیری اتــا، موضوعــات و مفاهیــم 
مهــم در آن و همچنیــن شــاخص های مــورد مطالعــه اتــا را برای خواننده روشــن 
ــادا  ــکا و کان ــی آمری ــه اینکــه در بســتر جغرافیای ــا توجــه ب ــاب ب ــد. کت می کن
ــده  ــازمانی ذکرش ــیم بندی های س ــا و تقس ــیاری از مثال ه ــده، بس ــته  ش نوش
ــالش  ــده، ت ــه ارائه ش ــه در خالص ــت ک ــوده اس ــا ب ــه آن فض ــوط ب در آن، مرب
ــام ســازمان ها، حتی المقــدور  شــده کــه بــرای تلخیــص یادداشــت، از آوردن ن

اجتنــاب شــود.

1- Rabel J. Burdge
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ارزیابی تأثیر اجتماعی )چرایی و چیستی(
»ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی، شــاخه ای از علــوم اجتماعی اســت کــه فراهم کننــده دانش 
ــر  ــا تغیی ــروژه ی ــه، پ ــدام، برنام ــرات اق ــل منظــم و پیشــاپیش تأثی ــرای تحلی الزم ب
سیاســت پیشــنهادی در کیفیــت روزمــرۀ افــراد و اجتماعاتــی اســت کــه محیطشــان 
ــه در ســطح  ــری اســت ک ــوع تغیی ــر ن ــرات، ه ــر اســت«. منظــور از تأثی تحــت تأثی
ــد.  ــاق می افت ــر سیاســت ها اتف ــا و تغیی ــر پروژه ه ــردی، تحــت تأثی ــا ف ــی ی اجتماع
ارزیــاب اجتماعــی بــه کارفرمــای پــروژه کــه دولــت یــا بخــش خصوصــی می توانــد 
ــا  ــرده، ب ــی ک ــا را پیش بین ــی پروژه ه ــرات احتمال ــا تأثی ــد ت ــک می کن ــد، کم باش
بــرآوردی واقع گرایانــه، پیامدهــای اجتماعــی احتمالــی آن را مشــخص کــرده، بــرای 

آنها بدیل هایی ارائه کند.
نویســنده، مخاطبــان کتــاب را از ســویی، ارزیــاب اجتماعــی می دانــد که بــه  عنوان 
دســتورالعملی بــرای حرفــۀ تخصصــی قابــل  اســتفاده اســت و از ســوی دیگــر، رهبران 
اجتمــاع، مدیــران منابــع، حامیــان پــروژه، مســئوالن توســعۀ اجتمــاع، دانشــجویان 
رشــته هایی ماننــد معمــاری، برنامه ریــزی شــهری، علــوم اجتماعــی و هــر کســی کــه 
تمایــل دارد تــا گزارش هــای ارزیابــی اجتماعــی را بخوانــد و بفهمــد. کتــاب بــه  صورت 

رفــت و برگشــتی نوشــته  شــده، زیــرا هــدف ایــن اســت کــه کتابــی تمرینــی باشــد.
در فرآینــد اتــا، پنــج گــروه از کنشــگران ذی نفــع هســتند و هــر کــدام، ارزش هــا و 
منافــع خاصــی دارنــد کــه بــا اهــداف دیگــری در تضــاد اســت. از اهــداف اتــا، تمرکــز بر 
رفــع یــا کاهــش تضادهــا از طریــق ایجــاد شــبکۀ  ارتباطــی میــان آنهــا و برابری ســازی 
و خنثــی کــردن تمرکــز قــدرت در هــر کــدام از ذی نفعــان اســت. همچنیــن فراهــم 
ــات پیشــنهادی در  ــرات اجتماعــی اقدام ــی تأثی ــی عین ــرای ارزیاب ــی ب آوردن فرصت

ــانی. ــت انس محیط زیس
1.حامــی: »اوالً حامــی پیشــنهاددهنده طــرح و آغازگــر فراینــد اتاســت. ثانیــاً ارزیــاب 
و ارزشــیاب اســت و وظیفــه انجــام دادن اتــا برعهــدۀ اوســت. ثالثــاً مجــری اســت و کار 
ســاخت و راه انــدازی و نظــارت بــر اقــدام پیشــنهاد را انجــام می دهــد«. در ایاالت متحده 
آمریــکا، حامــی ســازمان دولــت محلــی یــا ایالتــی یــا ملــی اســت. در اکثــر کشــورهای 
در حــال  توســعه، حامــی، دولــت یــا نهــاد پرداخت کننــدۀ وام و کمــک ماننــد بانــک 
جهانــی پــول اســت. همــه حامیــان، در گام اول بــه دنبال رســیدن به منافــع نهادینه ای 
ــا کوچــک  کــه دارنــد، هســتند کــه در مجمــوع کســب ســود مــادی اســت. پــس ب
نشــان دادن مخاطــرات بــرای جوامــع محلــی تــا جایــی کــه ممکــن اســت آن را کم اثــر 

نشان می دهند. 
ــد  ــه در آن کار می کن ــی را ک ــا فضای ــد ت ــک می کن ــی کم ــه حام ــا ب ــام ات انج
بشناســد. اگــر هزینــۀ انجــام کاری بیشــتر از منافــع آن باشــد، طــرح پیشــنهادی کنــار 
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ــد.  ــا جانشــین های کم خطرتــری ادامــه مــی یاب گذاشــته می شــود یــا در مــواردی ب
همچنیــن گزارش هــای اتــا می توانــد بــه بهبــود تصــور عمــوم از حامــی کمــک کنــد.

2.اجتماع )کشــور، شهرســتان، شــهر، روســتا و...(: شــهروندان حســاس و رهبران 
منتخب اجتماع که نقشی فعال در طراحی و اجرای اتا بازی می کنند. 

ــری را  ــا، براب ــذار و داور تضاده ــوان قانون گ ــه  عن ــت ب ــی: »دول ــزاران دولت 3.کارگ
ــه قوانیــن را اعمــال می کنــد.  تضمیــن کــرده، خط مشــی را مشــخص و پایبنــدی ب
کارگــزاران دولتــی، یافته هــای ارزیابــی را در سیاســت های بعــدی لحــاظ می کننــد 
ــا ممنوعیــت  ــر اجــازه ی ــی را مبنــی ب ــم نهای ــد و تصمی ــی را انجــام می دهن و ارزیاب
ــد در نقش هــای  ــر قانون گــذاری می توان ــت عــالوه ب ــد«. دول ــروژه می گیرن اجــرای پ

حامی، جهت دهی فنی، رهبری پروژه و مفسر نگرانی های اجتماع ظاهر شود.
4.پژوهشــگر اتــا: »ارزیــاب تأثیــر اجتماعــی را حامــی بــه کار می گمــارد تــا پژوهــش 
اتــا را انجــام دهــد، گــزارش آن را بنویســد و فراینــد مشــارکت عمــوم را تســهیل کنــد«. 
ارزیــاب تأثیــر اجتماعــی بــه  عنــوان مفســر و میانجــی بیــن تمامــی ذی نفعانــی کــه 

درگیرند، عمل می کند.
5. تمــام افــراد محــدوده: منظــور از تمــام افــراد محــدوده، تمامی شــهروندانی اســت 
کــه ذی نفــع پــروژه یــا سیاســت بــه  حســاب می آینــد. فراینــد جلــب مشــارکت عمــوم 
افــراد، راهــی اســت بــرای افــراد ذی نفــع تــا در فراینــد برنامه ریــزی درگیــر شــوند و 

جانشین ها را برای حامی و دولت مطرح کنند.
ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی،  رویکــردی تحلیلــی و مشــارکتی اســت. ارزیــاب بــا بهره 
گرفتــن از پژوهش هــای پیشــین علــوم اجتماعــی، بهتــر می توانــد بفهمــد کــه وقــوع 
هــر کــدام از تأثیــرات مختلــف، احتمــاالً چــه پیامــدی بــرای جمعیت هــای انســانی 
خواهــد داشــت. رویکــرد مشــارکتی، بــه اجتمــاع متأثر امــکان می دهــد تــا در ارزیابی، 

مشــارکت کــرده، آن را از آِن خــود کنــد.

پیشینه و هدف ارزیابی تأثیر اجتماعی
در ســال 1970، ریچــارد نیکســون1 - رئیس جمهــور آمریــکا - قانــون ملــی 
محیط زیســتی2 را کــه در ســال 1969 نوشــته  شــده بــود، تصویــب کــرد. بــر اســاس 
ایــن قانــون، هــر سیاســت یــا طرحــی کــه اجــرای آن مســتلزم اســتفاده از زمیــن، پول 
یــا مالیــات ملــی و یــا اختیــارات قانونــی دولــت مرکــزی اســت، بایــد گــزارش تأثیــر 
ــن  ــنهادی و همچنی ــرات پیش ــی تأثی ــرح تفصیل ــامل ط ــه ش ــت محیطی3 را ک زیس

جانشین های آن در محیط فیزیکی، فرهنگی و انسانی است ارائه کنند. 

1- Richard Nixon
2- National Environmental Policy Act (Nepa)
3- Environmental impact statement ( EIS)
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ــل  ــی مث ــت در پروژه های ــه نتوانس ــد از اینک ــتی، بع ــر محیط زیس ــی تأثی ارزیاب
طــرح خــط لولــه آالســکا، پیامدهــای آن بــر جمعیت هــای انســانی و بــه  مــوازات آن، 
تعدیل هــای اقتصــادی و بیوفیزیکــی را مشــخص کنــد، باعــث ایجــاد اصطــالح جدیــد 

ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی )اتــا( در ســال 1973 شــد.
انجمــن کیفیــت محیط زیســت ایاالت متحــده1 در ســال 1973، اصــول راهنمــای 
اولیــه بــرای نوشــتن گــزارش تأثیــر محیط زیســتی را منتشــر کــرد که در ســال 1986 

کامــاًل بــه روز شــد. اصــول اساســی ایــن قانــون در ادامــه می آیــد:
1- توصیــف طرح هــای پیشــنهادی: توصیــف پــروژه یــا تغییــر سیاســتی بایــد بــه 

 اندازه ای باشد که خواننده بتواند پروژه را به خوبی تجسم کند.
2- رابطــه اقدامــی پیشــنهادی بــا برنامه هــای کاربــری زمیــن: از آنجــا که توســعه 
و تغییــر زمیــن، بخشــی از اغلــب طرح هاســت، گــزارش ارزیابــی تأثیــر محیط زیســتی 

باید مشخص کند که زمین و کاربری فعلی آن، چگونه تغییر خواهد کرد.
3- تأثیــر احتمالــی بــر محیط زیســت: حامیــان پــروژه بایــد بــه  تفصیــل شــرح دهند 

که طرح پیشنهادی، محیط زیست فعلی را به چه شکلی تغییر خواهد داد.
4- جانشــین های اقــدام پیشــنهادی: گزارش هــا بایــد بــه ایــن صــورت باشــد کــه 
بــرای هــر اقــدام و سیاســت پیشــنهادی، جانشــین هایی ارائــه کنــد کــه اهــداف را بــا 

ایجاد اختالل کمتر در محیط فیزیکی و انسانی به دنبال داشته باشد.
ــد و از  ــر: بســیاری از تغییــرات اجتناب ناپذیرن ــوب اجتناب ناپذی ــرات نامطل 5- تأثی
آنهــا بــه  عنــوان پیامدهــای توســعه یــاد می شــود. در گزارش ها بایــد هر تأثیــر نامطلوبی 

شرح داده شده، آنها را درک کرده، شیوه های تعدیلی به کار بسته شود. 
6- تأثیــرات محلــی کوتاه مــدت در برابــر تأثیــرات اجتماعــی بلندمــدت: ارزیابی 
تأثیــر محیط زیســتی و اجتماعــی بایــد تأثیــرات کوتاه مــدت را کــه بــه پــروژه مرتبــط 

هستند و قاعدتاً با آن از بین می روند، از تأثیرات بلندمدت پایدار متمایز کند.
ــد پیامدهایــی را مشــخص  ــت ناپذیر: همچنیــن گزارش هــا بای ــرات برگش 7- تأثی

کند که اجتماع انسانی و محیط را برای همیشه تغییر می دهند.
ــی و  ــرات اجتماع ــده تأثی ــد در برگیرن ــی بای ــزارش ارزیاب ــات: گ ــایر مالحظ 8- س
محیطــی نامتعــارف هــم باشــد. مثــاًل تأثیر روانــی زندگــی نزدیک نیروگاهی هســته ای 

را نمی توان به  سادگی، کمی کرد.
فراینــد مــرور و ارزیابــی محیط زیســتی در کانــادا از ســال 1973 شــروع شــد. ایــن 
فراینــد در ســال 1977 اصــالح و بــه روز شــد و در ســال 1984 به  عنــوان قانون تصویب 
گردیــد. از ایــن رو دادگاه هــا می توانســتند آن را اجــرا و اعمــال کننــد کــه نتیجــۀ آن 

بــه تصویــب قانــون ارزیابــی محیط زیســتی کانــادا در ســال 1992 منجــر شــد.
1- Council on Environmental Quality (CEQ)
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اتحادیــه اروپــا در ســال 1985، بــه اعضــای خــود توصیــه کــرد کــه گزارش هــای 
ــزام  ــه ال ــال 1989 ب ــا س ــر ت ــن ام ــه ای ــد ک ــه کنن ــت محیطی را تهی ــر زیس تأثی
تبدیــل شــد. در ســال 1986، بانــک جهانــی آشــکارا تعهــد داد کــه ارزیابــی تأثیــر 
زیســت محیطی را در فراینــد ارزشــیابی اش بگنجانــد و عمــاًل در دهــه 1980، بســیاری 
ــا را  ــی ات ــای بین الملل ــده کمک ه ــای ارائه دهن ــعه یافته و نهاده ــورهای توس از کش

ــد. ــاظ کردن ــان لح ــر زیست محیطی ش ــی تأثی ــات ارزیاب بخشــی از الزام
انجمــن بین المللــی ارزیابــی تأثیــر در ســال 1981 راه انــدازی شــد و یــک ســال 
بعــد، نشــریه آن بــا نــام ارزیابــی تأثیــر )نــام فعلــی: ارزیابــی تأثیــر و ارزشــیابی پــروژه( 
شــروع بــه فعالیــت کــرد. انجمــن بین المللــی ارزیابــی تأثیــر، بیــش از 2500 عضــو 

بین المللــی داد. 
از فوایــد مهــم تصویــب اتــم )ارزیابــی تأثیــر محیطــی( می تــوان بــه تغییــر تفکــر 
سیاســت گذاران دربــارۀ مزایــای برنامه ریــزی و مهندســان و طراحــان پــروژه  که تجربۀ 
شکســت پــروژه بــه دالیــل غیــر فنــی داشــتند، اشــاره کــرد. همچنیــن فراینــد قانــون 
ملــی زیســت محیطی باعــث ایجــاد گرایشــی عام تــر بــه بررســی پیــش از اقــدام ســایر 
ــر اجتماعــی و محیط زیســتی، نگــرش و  ــی تأثی سیاســت ها و توســعه ها شــد. ارزیاب
تفکــر مــا را دربــاره طراحــی پــروژه و فراینــد ارزیابــی و توســعه، بــرای همیشــه تغییــر 
داد. نکتــه کلیــدی قانــون سیاســت ملــی زیســت محیطی، پیش بینــی تغییــر،  چــه 
در محیــط بیوفیزیکــی و چــه در محیــط انســانی بــود. فایــدۀ اصلــی آن ایــن بــود کــه 
ــدت،  ــل به ش ــا حداق ــدند ی ــنهاد داده نش ــچ گاه پیش ــد، هی ــای ب ــیاری از طرح ه بس

دقــت و بررســی شــدند.

الگوی ارزیابی تأثیر اجتماعی
الگــوی ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی، چشــم اندازی انسان شناســانه را بــا نگاهــی 
جامعه شناســانه ترکیــب کــرده اســت. منبــع داده هــا، مفاهیــم و متغیرهــای علــوم 
اجتماعــی اســت کــه بــا نگرش هــا مرتبــط هســتند. منبــع دیگــر، معیارهــای کیفیــت 

زندگی است که از منابع اطالعاتی به  دست می آید. 
رویکــرد در اتــا بیشــتر عملــی اســت تــا نظــری. بــا اســتفاده از الگویــی مقایســه ای، 
ــد رویدادهــا در اجتماعــی مطالعــه می شــود کــه تغییــر برنامه ریزی شــده در آن  رون
روی داده اســت و بــر اســاس آن، بــرآورد می شــود کــه در اجتماعــی دیگــر کــه قــرار 
اســت اقــدام توســعه ای مشــابهی صــورت گیــرد، احتمــاالً چــه اتفاقاتــی خواهــد افتاد. 
هــدف دیگــِر پیش بینــی در اتــا، هدفــی انســان گرایانه اســت. تــالش بــر این اســت 
ــوب، پیــش از روی دادن شناســایی  ــرات اجتماعــی برگشــت ناپذیر و نامطل کــه تأثی
شــود تــا شــاید بتــوان بــر اســاس پژوهــش، پیشــنهادهایی بــرای تعدیــل و تخفیــف 
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آنهــا ارائــه کــرد. تقریبــاً ناممکــن اســت کــه همــه جنبه هــای تأثیــرات اجتماعــی را 
فهرســت کــرد؛ زیــرا هــر تغییــر، راهــی بــرای ایجــاد تغییــرات دیگــر اســت.

همان طــور کــه ذکــر شــد، هــدف اتــا، پیش بینــی تأثیــرات اجتماعــی پیــش از 
وقــوع اســت. در نتیجــه یافته هــا و پیشــنهادها ممکــن اســت بــه بخشــی از فراینــد 

ــود.  ــل ش ــری تبدی ــزی و تصمیم گی برنامه ری
ــردن  ــکار ک ــده در آش ــرد استفاده ش ــدول )1(، رویک ــده در ج ــوی استفاده ش الگ
تأثیــرات اجتماعــی عمــدۀ طرح هــای توســعه پیشنهادشــده را نشــان می دهــد. ارزیابــی 
اجتماعــی، ابتــدا طرح هــای یکســانی را تعییــن می کنــد کــه در دســت اقــدام اســت و 
تــالش می کنــد کــه تأثیــرات ناشــی از تغییــرات برنامه ریزی شــده را مشــخص  کنــد. در 
حالــت ایــده آل، اطالعــات دربــاره اجتمــاع یــا منطقۀ مطالعه شــده، در دســترس اســت و 
در کار ســنجش از آن اســتفاده می شــود. آنــگاه، تأثیــرات اجتماعــی تغییراتــی هســتند 
کــه بیــن T1a و T2a روی می دهــد )مطالعــه مقایســه ای(. مطالعــه تأثیــر، تــالش می کنــد 
تــا بــر اســاس پژوهــش و اطالعــات انباشت شــده از مطالعــات مقایســه ای موقعیت هــای 
 ،)c( را پیش بینــی  کنــد. مطالعه کنتــرل T3b و T2b مشــابه تأثیــر اجتماعــی، تغییــر میــان
جایــی کــه هیــچ اتفاقــی در آن روی نمی دهــد، اگــر در دســترس باشــد، می توانــد در 
.)T3c و T2c و T1c نشــان دادن تأثیــرات جــاری تغییــر اجتماعــی کمک کند )تفــاوت میــان

جدول 1- مدل بنیادي ارزیابي تأثیر اجتماعی
)a( مطالعه مقایسه ای T1aT2a  X=Development  

)b( مطالعه تأثیر T2b    T3b
x                                 x

)c( مطالعه کنترل T1c  T2c  T3c   T4c
Past             Present            future             far future

بنابرایــن اســتراتژی بنیــادی اتــا، شناســایی تأثیــرات اجتماعــی احتمالــی آتــی بر 
اســاس بازســازی تأثیــرات اجتماعــی رویدادهــای گذشــته اســت. الگــوی بنیــادی اتــا 
می توانــد ماننــد مجموعــه ای از عکس هایــی تلقــی شــود کــه در فواصــل زمانی مختلف 
ــر اســاس اطالعــات به دســت آمده از  ــن رو اطالعــات ناقــص ب گرفتــه  شــده اند و از ای

مــرور گســترده متــون موجــود تکمیــل می شــود. 
ــا وجــود  نقطــه قــوت دیگــر الگــوی ارائه شــده در جــدول )1( ایــن اســت کــه ب
منابــع اطالعاتــی مناســب )کــه بتــوان بارهــا و بارهــا آنهــا را گــردآوری کــرد(، ایــن 
ــر تأثیــرات  ــد نظــارت را ب ــای رویدادهــا را ممکــن کــرده و می توان الگــو تفســیر پوی

ــد.  ــم کن ــدت فراه کوتاه م
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ب راهنمای عملی ارزیابی تأثیر اجتماعی
خالصۀ کتا

روش های برآورد پیامدها و پیش بینی آینده 
1- روش مقایســه ای: در ایــن روش، وضعیــت فعلــی با آینــده، بعد از اقدام پیشــنهادی 
مقایســه می شــود. تعییــن معنــاداری، مبتنــی بــر داده هــای مقایســه ای اســت کــه از 
پژوهش هــای پیشــین و تجربه هــای کسب شــده در موقعیت هــای مشــابه بــه  دســت 

 آمده است.
2- پیش بینــی ســادۀ روندهــا: منظــور ایــن اســت کــه یــک رونــد موجــود را انتخاب 
کــرده و بــه  طــور ســاده، پیش بینی مــان ایــن باشــد کــه تغییــر بــا همیــن ســرعت 
در آینــده ادامــه خواهــد یافــت. فــرض می شــود که آنچــه در گذشــته روی داده اســت، 

احتماالً در آینده هم روی خواهد داد.
ــش خاصــی در جمعیــت  ــر افزای ــی ه ــی: یعن ــای جمعیت ــای ضریب ه 3- روش ه

مستلزم مضرب خاصی از سایر متغیرهاست.
ــن تفاوت هــای  ــرای تعیی ــی انجــام دادن محاســباتی ب ــاری: یعن ــاداری آم 4- معن
احتمالــی در منطقــه متأثــر، پیــش و پــس از اقــدام پیشــنهادی. ارزیــاب اجتماعــی 
ممکــن اســت از روش هــای آمــاری مقایســه ای بــرای تعییــن معنــاداری آمــاری برخی 

از متغیرهای اتا استفاده کند.
5- ســناریوها: ســناریوها، تخیالتــی منطقــی هســتند مبتنی بــر تصور آینــدۀ فرضی 

از طریق فرایند الگوسازی ذهنی مفروضات دربارۀ متغیرهای مدنظر اتا.
6- نظــر متخصصــان: از افــراد آشــنا بــا محــدودۀ مطالعه شــده می تــوان خواســت تــا 

سناریوهایی درباره اقدام پیشنهادی ارائه کرده، پیامدهای معنادار را تعیین کنند.
7- بــرآورد »تأثیــرات آتــی حتمــی«: روش هایــی وجــود دارد کــه می تــوان بــا آن تعیین 
کــرد کــه چــه گزینه هــای بازگشــت ناپذیری در نتیجــۀ طــرح یــا پــروژه  روی خواهــد داد. 

گزارش های تجربه های پیشین،  نقشی اساسی در برآورد تأثیرات پسین دارد.

مراحل توسعۀ پروژه/ سیاست
ــد.  ــر می گذارن ــت س ــل را پش ــه ای از مراح ــت ها، مجموع ــا و سیاس ــه پروژه ه هم
برنامه ریــزی اولیه/ توســعۀ سیاســت، ســاخت/ اجــرا، راه انــدازی/ نگهــداری و در صورت 
ــه دنبــال دارد. دامنه یابــی مســائل ممکــن اســت  شکســت، توقــف/ رهــا کــردن را ب

ارزیاب اجتماعی را به این نتیجه برساند که بر یک مرحله تمرکز شود.
جدول 2- مراحل توسعۀ پروژه/ سیاست

مرحله اول: برنامه ریزی/ توسعه سیاست
مرحله دوم: ساخت/  اجرا

مرحله سوم: راه اندازی/ نگهداری
مرحله چهارم: توقف/ رها کردن
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1- توسعه سیاست/ برنامه ریزی
ــه  ــه در فاصل ــاره دارد ک ــی اش ــه فعالیت های ــه هم ــزی ب ــعۀ سیاســت/ برنامه ری توس
پیشــنهاد پــروژه یــا سیاســت تــا شــروع ســاخت پــروژه یــا اجــرای سیاســت صــورت 
می گیــرد. بســیاری از رهبــران اجتماعــی و سیاســت گذاران بــر ایــن عقیده انــد کــه 
تــا شــروع عملیاتــی پــروژه ای اتفــاق نیفتــد، تأثیــر اجتماعــی روی نخواهــد داد؛ امــا 
ــه  محــض  ــای انســانی، ب ــر محیط ه ــم ب ــب مه ــی ســنجش پذیر و اغل ــای واقع اثره

وقوع تغییر در وضعیت اجتماعی و اقتصادی، رخ دادن را آغاز می کند.
ایــن مرحلــه از زمــان اعــالن پــروژه/ تغییــر سیاســت شــروع می شــود و تــا نقطــه 
ــروژه،  ــامل طراحــی پ ــه ش ــن مرحل ــد. ای ــام می رس ــه اتم ــروژه ب ــاخت پ ــروع س ش
تجدیدنظــر و اصــالح آن، نظرخواهــی از عمــوم، اخــذ مجــوز، ارزیابــی جانشــین ها و 

همچنیــن تصمیــم بــر اجــرای طــرح اســت.
در آغــاز مرحلــه، آن دســته از ســازمان ها و نهادهــای مختلــف دولتــی بومــی را کــه 
داده هــای مــورد نیــاز شــما را در اختیــار دارنــد، شناســایی کنیــد. اطالعاتــی کــه بایــد 
بــرای ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی پــروژه/ سیاســت گــردآوری کنیــد، به شــرح زیر اســت:

1- اطالعــات ویژگی هــای پــروژه  را می تــوان مســتقیماً از حامــی پــروژه گرفــت؛ 
تعــداد کارگــران پــروژه، طــول زمــان ســاخت، انــدازه و محدوده هــای پــروژه و تعــداد 

کارمنــدان دائمــی و پاره وقــت پــروژه.
2- سرشــماری و ســایر آمارهــای جمعیت شناســی: سرشــماری های ملــی و 
اســتانی، جزئیــات کاملــی ماننــد سرشــماری مســکن، واحدهــای صنعتی، کشــاورزی، 

ــرار می دهــد.  ــا ق ــاب ات ــار ارزی کارگــران و... را در اختی
3- منطقــه/ بخــش/ شــهر/ شهرســتان/ اســتان: جزئیــات مربوط بــه منطقه بندی و 
کاربــری زمیــن، اســناد مــدارس و دانشــگاه ها، داده های بیــکاری، خدمات رفاهــی و... .

4- اطالعــات ثانویــه: شــامل هــر چیــزی از ارزیابی هــای تأثیــر محیط زیســتی و 
اجتماعــی اســت کــه دربــاره پروژه هــای مشــابه نوشــته  شــده تــا مــواردی همچــون 

آمــار بازدیدکننــدگان تفریحــی، جوازهــای ساخت وســاز، تولیــد انــرژی و... .
5- مشــاهدۀ اجتمــاع: مشــاهده اجتمــاع مســتلزم ایــن اســت کــه کاماًل بــه محیط 
ــایر  ــا و س ــاپ ها و قهوه خانه ه ــردم در کافی ش ــا م ــد و ب ــت کنی ــود دق ــراف خ اط
ــد  ــه را ببینی ــی منطق ــای تلویزیون ــد. برنامه ه ــت کنی ــر صحب ــی دیگ ــن عموم اماک
ــد. داده هــای  ــردم و در ســایر رویدادهــا شــرکت کنی و در نظرخواهی هــا از عمــوم م
به دســت آمده از مشــاهده، درک شــما را از تأثیــرات  احتمالــی اقــدام پیشــنهادی در 

ــد. ــش می ده ــان افزای اجتماعاتت
6- اطالعــات مشــارکت های همگانــی: در ارزیابــی تأثیــر محیط زیســتی بــه ایــن 
امــر دامنه یابــی همگانــی می گوینــد. در ایــن روش می تــوان بــا برگــزاری تجمعــات 
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ــی،  ــای عموم ــا و نظرخواهی ه ــب دادن مالقات ه ــا ترتی ــی و ی ــای همگان و مالقات ه
ــدام پیشــنهادی  ــاره اق ــی ارزشــمند را از دیدگاه هــا و تصــورات اجتمــاع درب اطالعات

بــه دســت آورد.
7- ســایر منابــع، مصاحبــه بــا مطلعــان اصلــی، روزنامه هــا و نشــریه ها، 
نظرســنجی های عمومــی،  مقاله هــا و نوشــته های مربــوط بــه مســائل مهــم اجتمــاع 

و طرح هــای قریب الوقــوع را گــردآوری و ســامان دهی می کننــد.
8- دانــش محلــی: بــه اطالعــات و دانشــی اشــاره دارد کــه از مــردم اجتمــاِع میزباِن 
اقــدام پیشــنهادی دربــاره محیــط بیوفیزیکــی و اجتماعــی بــه  دســت  آمــده اســت. 
دانــش محلــی را فقــط می تــوان بــا نظرخواهــی از جمعیــت محلــی در طــول مرحلــۀ 
اولیــه طراحــی و هنــگام فراهــم ســاختن اصــول و چهارچــوب اتــا و اتــم به دســت آورد. 
ایــن مرحلــه هرچنــد زمان بــر اســت، بایــد توجــه داشــته باشــید کــه در ایــن فراینــد 

اســت کــه شــما بــا اجتمــاع،  منطقــه و محــدوده آشــنا می شــوید.

2- ساخت/ اجرا
ایــن مرحلــه زمانــی شــروع می شــود کــه بــه ادامــۀ کار تصمیــم گرفتــه  شــده و اجــازه 
ــا  ــه ت ــد اجــرا می شــود. ایــن مرحل ــا مقــررات جدی ــون ی ــا قان کار صــادر می شــود ی
زمانــی کــه پــروژه بــه اتمــام برســد، ادامــه دارد. مثالــی کــه بــرای ایــن مرحلــه می توان 
گفــت، انتقــال جمعیتــی و مهاجــرت نیــروی کار بــه منطقــه مــورد نظــر اجــرای پروژه 

است که زیست جمعیتی آن منطقه را تحت الشعاع قرار می دهد.

3- راه اندازی/ نگهداری
مرحلــه پــس از تکمیــل ســاخت یــا اجــرای کامــل سیاســت را راه انــدازی/ نگهــداری 
می گوینــد. در بســیاری از طرح هــا، در ایــن مرحلــه بــه تعــداد کمتــری کارگــر نیــاز 
خواهــد بــود. اگــر بهره بــرداری در ســطح نســبتاً ثابتــی بــرای دورۀ زمانــی طوالنــی 
ادامــه  یابــد، تغییــرات در ایــن مرحلــه اغلــب می توانــد ســودمندترین تغییــرات باشــد. 
اجتماعاتــی کــه در پــی توســعۀ صنعتــی هســتند، اغلــب بــه دلیــل اشــتغال پردرآمــد 
یــا ثبــات یــا منافــع حاصــل از افزایــش مالیــات بــر دارایــی و فــروش، بــر ایــن مرحلــه 

متمرکز می شوند.

4- رها کردن/ متوقف کردن
ایــن مرحلــه، زمانــی شــروع می شــود کــه پیشــنهادی داده شــود یــا تصمیمــی گرفتــه 
شــود کــه پــروژه یــا سیاســت در آینــده متوقــف شــود. تأثیــرات اجتماعــی »توقــف 
پــروژه« زمانــی اســت کــه قصــد تعطیــل کــردن پــروژه یــا سیاســتی اعــالن می شــود 
و اجتمــاع یــا منطقــه بایــد بــا آن ســازگار شــود. تعطیلــی ناشــی از توقف پــروژه، گاهی 
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بــه معنــای از دســت دادن بنیــان اقتصــادی منطقه و بیکاری گســترده ناشــی از بســته 
شدن کارخانه یا مرکز توزیعی باشد.

ــا  ــاده ت ــش دورافت ــق حیات وح ــد از مناط ــا می توان ــن ات ــام گرفت ــت انج موقعی
محله هــای شــهری را شــامل  شــود. هــر کــدام ویژگی هــای خاصــی دارد کــه تأثیــرات 
اجتماعــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و بســته بــه نــوع پــروژه متفــاوت خواهــد بــود. 
متغیرهــای اتــا بــه تغییراتــی ســنجش پذیر اشــاره دارد کــه در اثــر پروژه هــای توســعه 
یــا تغییرهای سیاســتی در جمعیت انســانی و اجتماعــات و روابط اجتماعــی روی می دهد. 
متغیرهــا بایــد معــرف تجربــی گسســته، صــوری، یــا پیوســته داشــته باشــد تــا بتوانــد در 
بافــت تأثیــر اجتماعــی خــاص ســنجیده، گــردآوری و تفســیر شــود. یــک متغیــر اتــا به ما 
کمــک می کنــد تــا بفهمیــم یــک اجتمــاع بــه چــه نحــوی ممکــن اســت در اثــر توســعۀ 
پــروژه و انجــام سیاســت ها، تغییــر  یابــد. متغیرهــای اتــا بــه محیــط اجتماعی کلی اشــاره 

ندارنــد؛ آنهــا فقــط پیامدهــای اقــدام پیشــنهادی را نشــان می  دهند.
ــه  وســیله  ــا مســتلزم گــردآوری اطالعــات از جمعیــت وســیع تر ب متغیرهــای ات
پیمایــش نیســت؛ امــا می توانــد از چنیــن اطالعاتــی اســتفاده کنــد. اکثــر ارزیاب هایی 
کــه در ســطح پــروژه  یــا اجتمــاع بــه ارزیابــی می پردازنــد، نــه وقــت و نــه تخصــص 
کافــی بــرای انجــام پیمایــش مفصــل را دارنــد. بــا وجــود ایــن، داده هــای به دســت آمده 
از پیمایش هــا، درک مــا را از پاســخ اجتمــاع بــه تغییــر اجتماعــی افزایــش می دهــد. 
متغیــر اتــا نبایــد بــا برچســب های جامعه شناســی، ماننــد طبقه متوســط و قومیت 
و گروه هــای کوچــک یکســان تلقــی شــود. ایــن برچســب ها، مفاهیــم جامعه شناســی 
ــر توســعه در اجتماعــات روی داده،  ــی را کــه در اث ــا تغییرات ــد، ام ــف می کنن را تعری

توصیــف نمی کننــد.
تعــداد متغیرهــای اتــای ذکرشــده در کتــاب، 28 مورد اســت و در پنج دســته بندی 

زیــر تفکیک شــده کــه در جــدول )3( آمده  اســت.

مراحل فرآیند ارزیابی اجتماعی
ــه،  ــد: در ایــن مرحل ــکل دهی ــی ش ــارکت عموم ــب مش ــرای جل ــه ای ب 1- برنام
ارزیــاب اجتماعــی بایــد برنامــه ای بــرای جلــب مشــارکت عمومــی شــکل دهــد تــا 
انتخــاب ذی نفعــان را هدایــت کنــد و اقدامــات الزم بــرای گنجانــدن همــگان در فرایند 

تصمیم گیری را به  تفصیل شرح دهد.
2- توصیــف اقدامــات پیشنهادشــده )و جانشــین های ممکــن(: گزارشــی روشــن 

از اقدامات پیشنهادی و محدودۀ محتمل تأثیر آن و مرزهای اجتماع تهیه کنید.
3- تاریخچــه و وضعیــت اولیه )نیــم رخ اجتماع(: اقــدام پیشــنهادی را در بافت وضعیت 

تاریخی یا فعلی یا وضعیت انسانی/ محیطی در اجتماع یا منطقه شرح دهد.
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جدول 3- متغیرهاي ارزیابي تأثیر اجتماعي
متغیرها توضیح حوزه

- تغییر جمعیت
- ورود یا خروج کارگران موقت

- حضور ساکنان فصلی )فراغتی(
- جابه جایی افراد و خانواده ها

- نداشتن تجانس در ترکیب سنی، جنسی، 
نژادی یا قومی

به تغییر تعداد و تراکم  و توزیع 
افراد، میزان مهاجرت به داخل/ 
خارج و هر نوع تغییر در ترکیب 
جمعیت به لحاظ سن،  سکونت، 

قومیت و جنسیت اشاره دارد.

تأثیرات جمعیتی

- شکل گیری نگرش ها درباره پروژه
- فعالیت گروه های ذی نفع

- تغییر در اندازه و ساختار دولت محلی
- وجود برنامه ریزی و منطقه بندی

- تنوع صنعتی
- حداقل درآمد الزم برای گذران خانواده/ امرار 

معاش
- بهبود نابرابری های اقتصادی

- تغییر در برابری اشتغال گروه های اقلیت
- تغییر در فرصت های شغلی

به تغییر نگرش ها و ارزش ها، 
پیدایش گروه های ذی نفع و تغییر 
دولت محلی و فرصت های اشتغال 

برای همه  شهروندان اشاره دارد.

ترتیبات نهادی/ 
اجتماعی

- حضور کارگران بیرونی
- همکاری میان سازمانی

- به وجود آمدن طبقات اجتماعی جدید
- تغییر در تمرکز صنعتی/ تجاری منطقه

- حضور ساکنان آخر هفته

به تغییر تصویر اجتماع، تغییر در 
ساختار قدرت اجتماع با ظهور یا 
نابودی کسب و کارها یا نهادهای 
دولتی و هر نوع تضاد احتمالی 

میان ساکنان محلی و تازه واردان 
یا حتی بیرونی ها اشاره می کند که 

از طرح نشأت می گیرد.

اجتماعات در گذار

- اخالل در زندگی روزمره و الگوهای جابه جایی
- نداشتن تجانس در رویه های فرهنگی و دینی

- تغییر در ساختار خانواده
- اختالل در شبکه های اجتماعی

- تغییر در تصور افراد درباره امنیت و سالمت 
عمومی

- تغییر فرصت های گذران اوقات فراغت

به تأثیرات در سطح خانواده و فرد 
اشاره می کند. به تغییر ساختار 
خانواده و روابط اجتماعی فردی 
و تصور افراد از تغییراتی که در 

زندگی روزمره آنها و خانواده های 
محدوده طرح در اثر اقدام 

پیشنهادی به وجود خواهد آمد.

تأثیرات در خانواده 
و فرد

- تغییر در زیرساخت اجتماع
- خرید و فروش زمین

- تأثیرات در منابع شناخته شدۀ فرهنگی، 
تاریخی، مقدس و باستان شناسی

این بخش به تأثیرات رخ داده از 
تغییرات کاربری زمین اشاره دارد.

تأثیرات در خانواده 
و فرد
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4- دامنه یابــی: آغــاز شناســایی انــواع تأثیــرات اجتماعــی اســت کــه بایــد بــر اســاس 
ــا همــۀ ذی نفعــان و حامیــان و همچنیــن مــرور دقیــق متــون و  مصاحبــه/ بحــث ب
مطالعــات پیشــین بررســی شــود. دامنه یابــی همچنیــن شناســایی مســائل مهــم اقدام 
پیشــنهادی اســت. دامنه یابــی متضمــن شناســایی ذی نفعــان اصلــی و تأمــل اولیــه 
دربــاره تأثیــرات اجتماعــی و جانشــین های اقــدام پیشــنهادی اســت. اتــای مســتقل 
ممکــن اســت مســتلزم ارزیابــی انتقــادی دامنــۀ برنامــۀ کار شــما بــه دســت افــراد 

متخصص همکار باشد.
مراحل فرآیند دامنه یابی به شرح زیر است:

ــی   ــینۀ تاریخ ــی پیش ــرور اجمال ــنهادی  م ــدام پیش ــف اق توصی
تعییــن مرحلــۀ فراینــد توســعه  شناســایی ذی نفعــان  تعییــن منطقــه 
ــا و  ــوه  روش ه ــی بالق ــرات اجتماع ــن تأثی ــر  تعیی ــا محــدوده تأثی ی
ــۀ کار ــعه برنام ــی  توس ــین های احتمال ــه جانش ــه ب ــنجه ها  توج س

4-1- شناســایی ذی نفعــان اصلــی: بــه افــراد یــا گروه هایــی ذی نفــع گفته می شــود که 
تحــت تأثیــر اقــدام پیشــنهادی، بیشــترین تأثیــر را خواهنــد پذیرفــت. افــراد،  گروه ها، 
ــه  ــه در منطق ــهروندان و... ک ــی، ش ــر دولت ــی و غی ــازمان های دولت ــات، س اجتماع
موردنظــر طــرح هســتند،  می تواننــد بــه  عنــوان ذی نفــع شــناخته شــوند. ذی نفعــان 
ــازمان ها و  ــی، س ــی محل ــای دولت ــد واحده ــته بندی هایی مانن ــد در دس را می توانی
گروه هــای اجتمــاع، واحدهــای اســتانی و ملــی، شــهروندان ذی نفــع، حامیــان پــروژه، 

جمعیــت بومــی و جمعیت هــای خــاص تقســیم بندی کنیــد.
4-2- تعیین منطقه یا محدودۀ تأثیر

ــد کــه فکــر  ــی را توصیــف کنی ــه: محــدودۀ جغرافیای ــر اولی 4-2-1- محــدودۀ تأثی
ــا از  ــدام پیشــنهادی خواهــد پذیرفــت. منظــور م ــر را از اق می کنیــد بیشــترین تأثی
تأثیــرات اولیــه یــا محــدوده تأثیــر اولیــه، تأثیــرات مســتقیمی اســت کــه در نتیجــه 

ــد داد. ــان روی خواه ــکان و زم ــدام پیشــنهادی در م اق
ــه ای  ــای ثانوی ــه، پیامده ــرات ثانوی ــه: منظــور از تأثی ــر ثانوی 4-2-2- محــدودۀ تأثی
اســت کــه اقــدام پیشــنهادی بــه دنبــال خواهــد داشــت، امــا ممکــن اســت در فاصلــۀ 

ــد. ــی پیش بینی پذیرن ــرز معقول ــه ط ــی ب ــد، ول ــری روی دهن طوالنی ت
4-2-3- مرز هــای جغرافیایــی اتــا: بــرای ارزیابــی پــروژه یــا تغییــر  سیاســتی، بایــد 
محــدوده  پــروژه را کــه تأثیــرات اولیــه در آن رخ می دهــد، مشــخص کنیــد تــا بتوانیــد 

داده هــای الزم بــا منطقــه مــورد نظرتــان را مشــخص و در پــروژه اســتفاده کنیــد.
5- تأثیــر اقــدام پیشنهادشــده را بررســی کنید/ بشناســید: بــا اســتفاده از منابع 
اطالعاتــی و اســتراتژی های پژوهشــی و تحلیلــی مختلــف، اطالعــات جامعــی دربــارۀ 
هــر کــدام از متغیرهــای ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی گــردآوری کنیــد کــه در مرحلــه 
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دامنه یابی یا به دست ذی نفعان مشخص شده است.

درون مایه کلی درباره تأثیرات اجتماعی
1- شــامل مــواردی ماننــد مهاجــرت بــه مناطــق شــهری، ازدحــام جمعیــت، امنیــت 

اجتمــاع و کیفیــت زندگــی اســت.
ــردی،  ــای ف ــود فرصت ه ــاع، نب ــای اجتم ــن نهاده ــان رفت ــد از می 2- مســائلی مانن
ــاع و  ــعۀ اجتم ــدی، توس ــود منطقه بن ــی، نب ــورت کل ــه  ص ــر ب ــاره تغیی ــرش درب نگ

ــت. ــان اس ــرای جوان ــدک ب ــغال ان ــای اش ــژه فرصت ه به وی
3- مــورد ســوم، مــواردی اســت کــه بــه متکثر شــدن گروه هــای اجتماعی،  از دســت رفتن 
کنتــرل محلــی، از بیــن رفتــن ســبک زندگــی آرام و حــل ایــن مســئله کــه »گروه هــای 

جدیــد چگونــه بــا اجتمــاع مــورد نظــر هماهنــگ خواهند شــد؟« می پــردازد.
4- عواملــی ماننــد دشــواری زندگــی، امنیــت فــردی، ترافیــک ســنگین و همچنیــن 
مــواردی ماننــد سوءاســتفاده از کــودکان، ســوءمصرف الــکل و مصــرف مــواد مخــدر، 
جــرم و وندالیســم، حاملگــی نوجوانــان و تعــداد بســیار زیــاد مســتمری بگیران اســت.

5- در درون مایــه پنجــم، مشــارکت کنندگان بــه مســائلی ماننــد در دســترس بــودن 
مراقبت هــای بهداشــتی، وجــود مدارســی بــا اســتانداردهای آموزشــی، محیط زیســت 
ــرای  ــی ب ــن امکانات ــی و همچنی ــی، تفریح ــل عموم ــات حمل ونق ــت، امکان باکیفی

شــهروندان ســالخورده، آب ســالم و امکانــات کافــی بــرای انهــدام زبالــه اســت.

فرایند ارزیابی متغیرهای اتا 
اتا 1- برآورد تغییر جمعیتی

میــزان و ســرعت تغییــر جمعیــت، مؤثرتریــن عامــل در زیرســاخت و خدمــات الزم 
اجتمــاع اســت و ممکــن اســت عامــل تعیین کننــدۀ تأثیــرات اجتماعی و مالــی دیگری 

نیز در محدودۀ پروژه باشد. برای تغییر جمعیت از سه معرف استفاده می شود:
- میزان تغییر جمعیت

- تراکم جمعیت در محدودۀ ارزیابی
- میزان درون آیی1 یا برون روی2 افراد در اثر فعالیت های مربوط به پروژه

مرحله اول: استخراج اطالعات مربوط به گذشته از سرشماری ها
مرحلــه دوم: پرســش هایی بــرای راهنمایــی تحلیــل تأثیــرات جمعیتــی: ســؤاالتی که 
می تــوان در ایــن مرحلــه پرســید، رونــد تغییــرات جمعیتــی در ســی ســال گذشــته و 
اهــداف جمعیتــی )کاهــش، افزایــش یــا ثابــت نگه داشــتن جمعیــت( محــدوده مــورد 

نظــر پــروژه اســت.
1- influx
2- outflux
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ــد،  ــه ای کــه آن را مطالعــه می کنی ــرات جمعیتــی را در منطق ــوم: تغیی ــه س مرحل
بــه  صــورت جــدول دربیاوریــد. جمعیــت فعلــی، جمعیــت برآوردشــده پــس از پــروژه، 

تفــاوت )+یــا-( و درصــد تغییــر را در جــدول وارد کنیــد.
مرحلــه چهــارم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اگــر افزایــش یــا کاهــش بیشــتر 
از 5 درصــد اســت، پژوهــش نشــان داده اســت کــه محــدوده مطالعه شــده، تغییــرات 

ــد.  ــه می کن ــاداری را تجرب معن
آزمــون معنــاداری: هــم بــه درصــد توجــه کنیــد و هــم بــه تعــداد تغییــری کــه بیش 

از 5 درصــد یــا 500 نفــر اســت.

اتا 2- برآورد درون آیی یا برون روی کارگران موقت
بســیاری از تأثیــرات اجتماعــی، ریشــه در تعــداد و ترکیــب شــغلی پــروژه و کارگرانــی 
ــروژۀ پیشــنهادی الزم هســتند. برخــی از  ــا برچیــدن( پ ــرای ســاختن )ی دارد کــه ب
ــه مســکن و مراقبــت  ــد تهی ــی اســت )مانن ــران، موقت ــرات ناشــی از ورود کارگ تأثی
بهداشــتی(؛ امــا برخــی از تغییــرات )ماننــد توســعه زیرســاخت( ممکــن اســت دائمــی 
باشــد. ارزیــاب اجتماعــی بایــد بدانــد نیــروی کار الزم از پــروژه از مــردم بومــی تأمیــن 

می شود یا از مهاجران، تا بتواند این بخش را با دقت باال برآورد کند.
مرحلــه اول: بــه دســت آوردن اطالعــات دربــارۀ کارگــران موقــت: داده هــای مربــوط 
ــا آن را می تــوان از حامــی  بــه تعــداد و ترکیــب شــغلی پــروژه و کارگــران مرتبــط ب
پــروژه بــه دســت آورد. ســؤاالتی کــه در ایــن بخــش پرســیده می شــود ایــن اســت 
کــه آیــا نیــاز بــه افزایــش تعــداد کارگــر غیــر بومــی هســت؟ در صورتــی  کــه جــواب 
مثبــت باشــد، متوســط تعــداد کارگــران در هــر مــاه، تعــداد و درصــد کارگــران غیــر 

بومــی و مدت زمــان فعالیــت آنهــا بایــد محاســبه شــود.
مرحلــه دوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اگــر تعــداد کارگــران غیــر بومــی بیش 
از 40 نفــر یــا 25 درصــد باشــد، یــا طــول دوره ســاخت بیــش از شــش مــاه باشــد، 

اطالعــات بایــد وارد جــدول اتــا شــود.
آزمــون معنــاداری: اگــر تعــداد کارگرانــی کــه از بیــرون اجتمــاع آورده می شــوند، 
بیــش از 50 نفــر یــا 50 درصــد باشــد و پــروژه بیــش از 12 مــاه طــول بکشــد، ایــن 

تغییــر را تغییــری معنــادار در نظــر بگیریــد.

اتا 3- ارزیابی حضور ساکنان فصلی )فراغتی(
ــا کاهــش فصلــی در جمعیــت کــه تأثیــر در  ــه افزایــش ی ایــن بخــش اشــاره دارد ب
توســعه امکانــات تفریحــی و فراغتــی ماننــد ســاخت ُمتل هــا، ایســتگاه بنزیــن و ســایر 
ــِت،  ــاد اس ــی زی ــاکنان فصل ــداد س ــر تع ــدوده دارد. اگ ــاری در مح ــای تج فعالیت ه
هویــت اجتمــاع و فرصت هــای شــغلی در اجتمــاع ممکــن اســت بــه  طــور روزافــزون 
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بــه حضــور ســاکنان فصلــی وابســته باشــد. نوســان جمعیتــی ممکــن اســت تأثیــر 
اساســی در زیرســاخت اجتمــاع، الگوهــای اشــتغال، کســب وکار و ســایر ابعــاد زندگــی 

روزمره داشته باشد. 
مرحلــه اول: بــه دســت  آوردن داده هــای مربــوط بــه ســاکنان فصلــی: ســؤاالتی کــه 
بایــد در ایــن مرحلــه بپرســید ایــن اســت کــه آیــا اقــدام پیشــنهادی، باعــث اجتمــاع 
ســاکنان فصلــی خواهــد شــد؟ اگــر جواب مثبت باشــد، بــرآورد تعــداد آنهــا را از حامی 
پــروژه بــه دســت آوریــد و بــرآورد خــود را در جــدول، روبــه روی معرف هــای جمعیــت 

فعلــی، ســاکنان فصلــی و نســبت ســاکنان فصلــی بــه جمعیــت فعلــی وارد کنیــد.
مرحلــه دوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اگــر نســبت ســاکنان فصلــی 
پیش بینی شــده بــه جمعیــت ثابــت بیــش از 10 درصــد یــا 400 نفــر اســت، اطالعــات 

ــا وارد کنیــد. را در جــدول ات
آزمــون معنــاداری: در صورتــی  کــه ســاکنان فصلــی نســبت بــه جمعیــت فعلــی، 

بیــش از 15 درصــد هســتند، آن را مهــم قلمــداد کنیــد.

اتا 4- شناسایی افراد و خانواده هایی که باید جابه جا شوند
ایــن متغیــر بــه تعــداد افــرادی اشــاره دارد کــه بــه اختیــار یــا اجبــار، در اثــر پــروژه 
ــد کــرد. هــر  ــرای همیشــه از خانه هــای فعلی شــان نقل مــکان خواهن پیشــنهادی ب
نــوع جابه جایــی، داوطلبانــه یــا اجبــاری، بــرای افــراد و خانواده هــای درگیــر 
تنش زاســت. از لحــاظ اهــداف برنامه ریــزی، شــدت تأثیــر، وابســته بــه تعــداد افــرادی 

که جابه جا شوند و همچنین به مسافت جابه جایی ارتباط دارد. 
مرحلــه اول: روش هایــی بــرای تحلیــل متغیــر جابه جایی: اگــر پیش بینــی جابه جایی 
افــراد یــا خانواده هــا را می کنیــد، طبــق اطالعــات حامــی پــروژه، تعــداد خانواده هــا را 
بــرآورد کنیــد. نســبت توزیــع ســنی )ســن، جنســیت، بومــی بــودن/ نبــودن( افــرادی 
را کــه مهاجــرت می کننــد، بــرآورد کنیــد. درصــد آن را محاســبه کنیــد و مشــخص 
کنیــد کــه مهاجرت هــا داوطلبانــه یــا اجبــاری اســت. همچنیــن آیــا طــرح یــا پــروژه، 

راه حلــی بــرای تهیــه مســکن بــرای نیروهــای خــود دارد.
مرحلــه دوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اگــر قــرار اســت بیــش از 25 نفــر )10 
خانــوار( جابه جــا شــود و بیــش از 40 درصــد از ایــن افــراد، ســالخورده و فقیــر و یــا 
ســاکن طوالنی مــدت هســتند و مســکن جدیــدی در همــان نزدیکــی وجــود نــدارد، 
بــه احتمــال قــوی، افــراد جابه جــا شــده بــا مشــکل ســازگاری مواجــه خواهنــد شــد. 

نتایــج معنــادار را وارد جــدول اتــا کنیــد.
آزمــون معنــاداری: اگــر بیــش از 50 نفــر )9 خانــوار( بایــد جابه جــا شــود، یــا بیــش 
از 25 درصــد فقیــر یــا ســالمند هســتند، ایــن تغییــر را معنــادار بشــمارید. همچنیــن 
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اگــر مــدت زمــان اعــالم آمادگــی بــرای جابه جایــی تــا جابه جایــی واقعــی بیــش از 
18 مــاه اســت،  آن را مهــم تلقــی کنیــد.

اتا 5- ارزیابی نبود تجانس سنی و جنسی و نژادی و قومی
یکــی از اهــداف توســعۀ اجتمــاع، افزایــش منافــع بــا حداقــل اختــالالت اجتماعــی 
ــراد اجتمــاع  ــا اف ــان ب ــۀ آن ــرادی کــه پس زمین اســت. ممکــن اســت وارد کــردن اف
اصلــی متفــاوت اســت، مســتلزم تغییــر در زیرســاخت اجتمــاع و تــدارک خدمــات 
ــه  منظــور تأمیــن نیازهــای گروه هــای جمعیتــی متفــاوت باشــد. ســایر  حمایتــی ب
ــط اجتماعــی و ســاختارهای ســنتی  ــد از: گسســت رواب ــرات اجتماعــی عبارتن تأثی

قدرت و مشکل ادغام تازه وارد ها در اجتماع.
مرحلــه اول: پرســش هایی بــرای تحلیــل پــروژۀ اتــای خودتــان: بــر اســاس اطالعــات 
ــژادی و قومــی افــرادی را  ــروژه، نیــم رخ ســنی، جنســی، ن به دســت آمده از حامــی پ
ــه اجتمــاع آورده خواهنــد شــد.  ــدام پیشــنهادی ب ــه دلیــل اق ترســیم کنیــد کــه ب
افــراد عــالوه بــر کارگــران پــروژه، می تواننــد دانشــجویان، توریســت ها و کارمنــدان 
کســب و کارهای جدیــد باشــند. داده هــای الزم را بــا متغیرهــای درصــد زیــر 35 ســال، 

درصــد اقلیــت، درصــد زنــان و درصــد قومــی/ نــژادی وارد جــدول کنیــد. 
مرحلــه دوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اگــر هــر کــدام از تفاوت هــای جــدول 

بیــش از 1 درصــد اســت، اطالعــات را وارد جــدول اتــا کنیــد.
آزمــون معنــاداری: آزمــون خــی دو یــا نوعــی دیگــر از آزمــون همبســتگی آمــاری را 
بــرای تفــاوت در ترکیــب جمعیت شناســی میــان ســاکنان جدیــد و فعلی بــه کار برید.

اتا 6- ارزیابی شکل گیری نگرش ها درباره پروژه
منظــور از نگرش هــا، احساســات و باورهــا و دیدگاه هــای منفــی یــا مثبتــی اســت کــه 
ســاکنان اجتمــاع در برابــر پروژه هــای پیشــنهادی یــا تغییر سیاســت نشــان می دهند. 
نگرش هــای عمومــی در تصمیــم بــه ادامــۀ کار، ضــرورت یــا نبــود ضــرورت تغییــر در 
پــروژه و میــزان نیــاز بــه تعدیــل، نقــش اساســی دارد. اکثــر تغییــرات، هــم پیامدهــای 

مثبت و هم پیامدهای منفی دارد و ارزیاب باید به هر دو پیامد بپردازد.
ــن  ــه در ای ــؤاالتی ک ــروژه: س ــارۀ پ ــا درب ــی نگرش ه ــیوه های ارزیاب ــه اول: ش مرحل

ــن شــرح اســت: ــه ای ــه مطــرح می شــود، ب مرحل
- آیــا در مقــاالت منتشرشــده در روزنامه هــای محلــی، وب ســایت ها و اتاق هــای چــت 
محــدوده موردنظــر یــا مناطــق هم جــوار، اطالعاتــی دربــاره نگرش هــا دربــاره پــروژه، 

موافــق یــا مخالــف وجــود دارد؟
- در تجمعــات عمومــی و کلوپ هــا و انجمن هــای داوطلبــان و مالقات هــای عمومی رســمی 

دربــارۀ اقــدام پیشــنهادی، آیــا دیدگاه هــای متفاوتی درباره تغییر پیشــنهادی وجــود دارد؟
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ب راهنمای عملی ارزیابی تأثیر اجتماعی
خالصۀ کتا

مرحلــه دوم: اگــر پاســخ ســؤاالت بلــه اســت، در جدولــی بــه شــرح هــر کــدام از منابع 
آورده شــود: روزنامه هــا، وب ســایت ها، تجمعــات و... .

ــات  ــدام از اطالع ــر ک ــر ه ــد: اگ ــادار را وارد کنی ــای معن ــوم: یافته ه ــه س مرحل
به دســت آمده نشــان از حداقــل 35 درصــد مخالفــت بــا پــروژه پیشــنهادی یــا تغییــر 

ــد. ــا وارد کنی ــات آن را در جــدول ات سیاســت دارد، اطالع
ــرای همبســتگی انجــام  ــا آزمــون دیگــری ب ــاداری: آزمــون خــی دو ی ــون معن آزم
ــف اســت، در ایــن صــورت  اقــدام  دهیــد. اگــر بیــش از 35 درصــد از پاســخ ها مخال

ــا مقاومــت روبــه رو شــود. پیشــنهادی ممکــن اســت ب

اتا 7- ارزیابی فعالیت گروه ذی نفع
گروه هــا و ســازمان های ذی نفــع، نیروهــای مشــخص فعالــی در اجتمــاع هســتند کــه 
احتمــال دارد از اقــدام پیشــنهادی یــا تغییــر در قانون گــذاری یــا سیاســت ســود ببرنــد یــا 
زیــان ببیننــد. ایــن گروه هــا بــا فعالیتشــان، دیدگاه هــای گــروه خــود را اعــالن می کننــد. 
گروه هــای ذی نفــع، نقــش مهمــی در شــکل دهی بــه واکنــش اجتمــاع بــازی می کننــد 

و همچنین ممکن است به رهبران اجتماع در فرایند تعدیل/ بهبود کمک کنند. 
مرحلــه اول: اطالعــات مربــوط بــه اجتمــاع را بــه شــکل جــدول دربیاوریــد: بــه  عنوان 
بخشــی از فراینــد دامنه یابــی، فهرســتی از گروه هــای ذی نفــع و متأثــر را تهیــه کنیــد. 
در جدولــی، اطالعــات را وارد کنیــد و بــه تفکیــک مشــخص کنیــد که تعــداد موافقان، 

تعــداد مخالفــان و همچنیــن درصــد تجمیعــی هــر یــک، چــه مقدار اســت. 
ــه دوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اگــر تحلیــل شــما نشــان می دهــد  مرحل
کــه بیــش از 25 درصــد ســازمان ها و گروه هــا، مخالــف اقــدام پیشــنهادی هســتند، 

اطالعــات مربوطــه را وارد جــدول اتــا کنیــد.
آزمــون معنــاداری: بــه تفــاوت میــان تعــداد اعضــای ســازمان های موافــق و مخالــف 

دقــت کنیــد.

اتا 8- میزان تغییر در اندازۀ ساختار حکومت محلی
منظــور از تغییــر، کاهــش یــا افزایــش کارمنــدان محلی/ دولتــی در اثر پروژۀ پیشــنهادی 
اســت. ایــن متغیــر مربــوط بــه مراحــل راه انــدازی/ نگهــداری و توقــف/ تعطیلــی پــروژه 
اســت. اگــر تغییــرات ســازمانی پیش بینــی نشــود،  امــکان نــدارد حکومت محلــی بتواند 

خود را سازگار کند و ممکن است منافع پروژه از دست برود. 
مرحلــه اول: میــزان تغییــر در انــدازه حکومــت را مشــخص کنیــد. تعــداد افــراد انتصابــی 
تمام وقــت هم رتبــه ای را کــه اکنــون در اســتخدام واحــد اداری می باشــند، بنویســید. 

مرحلــه دوم: تفســیر نتایــج: آیــا ســطح مهــارت موجــود در حکومــت محلــی قــادر بــه 
ــر در  ــروژه اســت؟ درصــد تغیی ــی بســط یافته ناشــی از پ ادارۀ مســئولیت های دولت
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تعــداد کارکنــان جدیــد نســبت بــه کارکنــان فعلــی را مشــخص کنیــد.
ــوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اگــر افزایــش پیش بینی شــده در  ــه س مرحل

مجمــوع پســت ها بیــش از 3 اســت، آن را در جــدول اتــا وارد کنیــد.
آزمــون معنــاداری: اگــر نیــاز بــه بیــش از ســه منصــب حکومــت محلــی یــا کمتــر از 
آن اســت، بــا پیامــدی معنــادار مواجــه هســتید. امــا نتایــج ایــن متغیــر بایــد تصویری 
ــوع کارمندانــی کــه در حکومــت محلــی در صــورت اقــدام پیشــنهادی  از تعــداد و ن

الزم اســت،  ارائــه کنــد.

اتا 9-  ارزیابی وجود برنامه ریزی و منطقه بندی
اگــر قوانیــن1 برنامه ریــزی و منطقه بنــدی و همچنیــن نهادهــا و کارکنــان الزم بــرای 
اجــرای آنهــا در اجتمــاع شــما وجــود نــدارد، بایــد ایجــاد شــود؛ زیــرا باعــث رشــد یــا 

افول پروژه خواهد شد.
ــرای  ــا شهرســتان، داده هــای الزم را ب ــه اول: اســناد بخــش، شــهر، روســتا ی مرحل
مشــخص کــردن بودونبــود هــر ســطحی از منطقه بنــدی و برنامه ریــزی در محــدوده 
ــا،  ــا، آیین نامه ه ــه، قانون ه ــۀ جامع ــک برنام ــه تفکی ــات را ب ــد. اطالع ــروژه بگیری پ
مقــررات و... وارد جــدول کنیــد و مشــخص کنیــد کــه اطالعــات وجــود دارد یــا خیــر.

ــای  ــدام از گزینه ه ــر ک ــه ه ــر ب ــد: اگ ــادار را وارد کنی ــای معن ــه دوم: یافته ه مرحل
مربــوط بــه برنامه ریــزی و منطقه بنــدی در جدولــی کــه در مرحلــه اول تهیــه  کردیــد، 

پاســخ خیــر دادیــد، در جــدول اتــا وارد کنیــد.
آزمــون معنــاداری: اگــر اکثــر پاســخ های شــما بــه پرســش های مرحلــه اول، خیــر 
اســت، ممکــن اســت اجتمــاع بســیاری از منافــع را از دســت بدهــد و بایــد مقــررات 

منطقه بنــدی و طراحــی و ســایر کنترل هــای کاربــردی زمیــن را اضافــه کنــد.

اتا 10- ارزیابی تنوع صنعتی
ــا،  ــی )کارخانه ه ــش خصوص ــع بخ ــواع صنای ــداد ان ــی، تع ــوع صنعت ــور از تن منظ
خرده فروشــی ها، خدماتی هــا و...( در محــدوده پــروژه اســت. یکــی از اهــداف توســعۀ 
اجتمــاع، تنــوع بخشــیدن بــه بخش هــای خدمــات و صنعــت در اقتصــاد محلی اســت. 
اگــر در اثــر پــروژۀ پیشــنهادی، کاالهــا یــا خدمــات مــورد نیــاز خــود را از اجتمــاع 

محلی بخرند، موجب رشد سایر بخش های اجتماع خواهد شد. 
مرحلــه اول: شــیوه ای بــرای مشــخص کــردن تنــوع صنعتــی: بــا اســتفاده از داده های 
به دســت آمده از آخریــن سرشــماری واحدهــای تجــاری شــهر یــا منطقــه، فهرســت 

خــود را تکمیــل کنیــد. 
مرحلــه دوم: ارزیابــی یافته هــای معنــادار: اگــر جمــع شــرکت ها زیــاد اســت و/ یــا 
1- Safegurads
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ــه منافــع توســعه  ــرای دســت یافتــن ب نیــم رخ صنعتــی دیــده می شــود، اجتمــاع ب
پــروژه پیشــنهادی در وضعیــت بهتــری خواهــد بــود. بــا وجــود ایــن  اگــر شــهرکی 
تک صنعتــی اســت، بایــد بــه  تفصیــل شــرح دهیــد کــه اقــدام پیشــنهادی بــه چــه 
شــکل، تغییــری در ترکیــب کســب وکارها وارد می کنــد و آن را وارد جــدول کنیــد.

آزمون معناداری: آزمون آماری همبستگی.

اتا 11- ارزیابی وجود حداقل دستمزد الزم برای گذران خانواده/ امرار معاش
حداقــل دســتمزد اشــاره دارد بــه میــزان پــول الزم بــرای خانــواده ای چهارنفــره تــا در 
اجتمــاع/ منطقــه یــا بخشــی کــه تغییــر پیشــنهادی در آن واقــع  شــده، بــاالی خــط 

فقر زندگی کنند. 
مرحلــه اول: محاســبۀ حداقــل دســتمزد بــرای گذرانــدن خانــواده/ امرارمعــاش بــرای 
اجتمــاع شــما: میانــه درآمــد خانــواده بــرای منطقــه  X43%= خــط فقــر )در ایــران، 
خــط فقــر را وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه  صــورت ســاالنه اعــالم می کنــد(.

مرحلــه دوم: اطالعــات ســمت ها را از حامــی پــروژه یــا اگــر پــروژه ای در حــال تعطیل 
شــدن اســت،  فهرســت کارکنــان فعلــی را بــه تفکیــک گروه هــای شــغلی تهیــه کنید.

ــغل های دارای  ــداد ش ــر تع ــد: اگ ــادار را وارد کنی ــای معن ــوم: یافته ه ــه س مرحل
درآمــد گــذران زندگــی کــه ایجادشــده یــا ازدســت رفته اســت، بیــش از 50 درصــد 
مجمــوع همــه گروه هــای شــغلی اســت و مشــاغل پاره وقــت بیــش از 25 درصــد کل 

ــد. ــا کنی ــات را وارد جــدول ات ِسَمت هاســت، اطالع
آزمون معناداری: آزمون آماری همبستگی.

اتا 12- ارزیابی بهبود نابرابری های اقتصادی
ــغلی  ــای ش ــت فرصت ه ــزان مطابق ــادی، می ــای اقتص ــود نابرابری ه ــور از بهب منظ
ایجادشــده در پــروژۀ پیشــنهادی بــا مهارت هــای شــغلی افــراد بیــکار در منطقــۀ پروژه 
اســت. دلیــل اهمیــت ایــن بخــش ایــن اســت کــه توجیــه پــروژه، اغلــب متکــی بــه 

این است که پروژه پیشنهادی، شغل ایجاد می کند.
مرحلــه اول: روش هایــی بــرای بررســی نابرابری هــای اقتصــادی احتمالــی: اطالعــات 
مربــوط بــه بیــکاران،  همچنیــن گــزارش فهرســت ماهانــۀ حقوق بگیــران را از داده های 
محلــی بــه دســت آوریــد. بــا اســتفاده از داده هــا، توضیحــات گروه هــای شــغلی را بــه 

تفکیــک تعــداد بیــکار، تعــداد شــغل پــروژه و تعــداد بیــکار برآوردشــده وارد کنیــد. 
مرحلــه دوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اگــر میــزان بیــکاری کلــی، 10 درصــد از 
جمــع کل همــه گروه هــای شــغلی را کاهــش یــا افزایــش می دهــد، وارد جــدول اتــا کنید.

آزمــون معنــاداری: آزمونــی آمــاری بــرای ســنجش نســبت میان تعــداد بیــکار فعلی 
و تعــداد بیــکار پیش بینی شــده یــا اقــدام پیشــنهادی انجــام دهیــد.
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اتا 13- ارزیابی تغییر در برابری اشتغال گروه های اقلیت
ــا  ــق فرصت هــای شــغلی همــراه ب ــرای اقلیت هــا، تطاب ــری اشــتغال ب منظــور از براب
ــه  ــت، از جمل ــروم و اقلی ــکار و مح ــای بی ــغلی گروه ه ــای ش ــا مهارت ه ــروژه ب پ
ــان اســت. توجــه داشــته  ــژادی و زن جوان ترهــای کم درآمــد، اقلیت هــای قومــی و ن
ــری اجتماعــی را در  ــه  طــور غیــر مســتقیم براب ــروژه ممکــن اســت ب باشــید کــه پ

اجتماِع متأثر، افزایش یا کاهش دهد.
ــرای اقلیت هــا: فهرســت  ــروژه ب ــه اول: شــیوه بررســی فرصت هــای شــغلی پ مرحل
اقلیت هــای اجتمــاع موضــوع مطالعه تــان را بنویســید. اطالعــات مربــوط بــه مشــاغل و 
تعــداد افــراد بیــکار را مشــخص کنیــد. ســپس فهرســتی از عناویــن شــغلی اقلیت های 
بیــکار را در منطقــه موضــوع مطالعــه خــود بــه دســت بیاوریــد. بــا توجــه بــه اطالعــات 
به دســت آمده از عناویــن شــغلی کــه حامــی در اختیــار شــما گذاشــته، اطالعــات هــر 
گــروه شــغلی را در جدولــی بــا تفکیــک بیــکاران فعلــی اقلیت هــا، تعــداد شــغل پــروژه 

و تعــداد اقلیــت بیــکار برآورد شــده بنویســید.
مرحلــه دوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: داده هــا را تفســیر کنیــد و بــه دنبــال 
ــغلی  ــای ش ــا مهارت ه ــنهادی ب ــروژه پیش ــغلی پ ــای ش ــن فرصت ه ــت بی مطابق
اقلیت هــای بیــکار باشــید. اگــر تطابقــی بیــن ایــن دو نبــود، اطالعــات را وارد جــدول 

اتــا کنیــد.
آزمــون معنــاداری: آزمــون آمــاری همبســتگی بــرای ســنجش میــان تعــداد فعلــی 

اقلیــت بیــکار و تعــداد اقلیــت بیــکار پیش بینی شــده پــس از اجــرای پــروژه.

اتا 14- ارزیابی تغییر در فرصت های شغلی
منظــور از تغییــر در فرصت هــای شــغلی، میــزان تغییــری اســت کــه پــروژه یــا توســعۀ 
ــر در  ــرد. تغیی ــد ک ــاد خواه ــر ایج ــی متأث ــغلی اجتماع ــم رخ ش ــنهادی در نی پیش
فرصت هــای شــغلی ممکــن اســت بــه تغییــر در درآمــد خانــواده، تغییــر در نقش هــای 
خانوادگــی و حتــی تغییــرات اساســی در ســبک زندگــی کســانی کــه پســت جدیــدی 

را به دست می آورند، منجر شود. 
ــد نگه داشــتن  ــای شــغلی می توان ــش فرصت ه ــر افزای ــر مســتقیم دیگ ــار غی آث
جوانــان در اجتمــاع باشــد کــه در غیــر ایــن صــورت، بایــد اجتمــاع را تــرک می کردند. 
همچنیــن توســعه پــروژه ممکــن اســت باعــث شــود کــه جوانــان محلــی از تحصیالت 

تکمیلــی صرف نظــر کننــد و وارد کار شــوند و بــدون مهــارت باقــی بماننــد. 
مرحلــه اول: داده هــای الزم بــرای تحلیــل تغییــر در فرصت های شــغلی: بــرای تحلیل 
ایــن متغیــر، بــه تمــام اطالعــات شــغلی اجتماعتــان نیــاز داریــد. از منابــع اطالعاتــی 
استفاده شــده در ســه متغیــر پیشــین اســتفاده کنیــد. بــا اســتفاده از اطالعــات مربوط 
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بــه عناویــن شــغلی، در جدولــی بــه تفکیــک تعــداد شــاغل در این زمــان، تعداد شــغل 
پــروژه و درصــد تغییــر )+/-( بــرای هــر گــروه شــغلی را وارد کنیــد.

مرحلــه دوم: تفســیر: در ایــن بخــش، بــه دنبــال تشــابهات یــا نبــود تشــابهات میــان 
انــواع فرصت هــای شــغلی ناشــی از پــروژه پیشــنهادی و انــواع مشــاغل افــراد شــاغل 

فعلــی در اجتمــاع  متأثــر باشــید. 
آزمــون معنــاداری: آزمــون آمــاری همبســتگی بیــن تعــداد شــاغل فعلــی در هــر 

ــنهادی. ــدام پیش ــس از اق ــه پ ــر مقول ــده در ه ــداد پیش بینی ش ــه و تع مقول

اتا 15- ارزیابی حضور کارگزار بیرونی
منظــور آغــاز حضــور یــا غیبــت دائمــی نهــادی دولتــی یــا کســب وکاری خصوصــی یــا 
نوعــی صنعــت )اپراتــور پــروژه یــا حامــی آن( در محــدودۀ تأثیــر پــروژه اســت کــه 
پیــش  از ایــن در اجتمــاع حضــور نداشــته و مدیریــت و کنتــرل آنهــا از بیــرون اجتمــاع 
صــورت می گیــرد. دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع آن اســت کــه ممکــن اســت کارگــزار، 
تصمیم هایــی بگیــرد کــه اجتماعــات محلــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد؛ امــا ربطــی 
ــی  ــع محل ــا مناف ــه ب ــی ک ــا تصمیم های ــدارد ی ــی ن ــای محل ــا و اولویت ه ــه نیازه ب
هم راســتا نیســت و عامــل عمــدۀ نارضایتــی در میــان ســاکنان اجتمــاع و منطقــه و 
شــهر اســت. حضــور کارفرمــای جدیــد می توانــد روابــط اجتماعــی موجــود و ســاختار 

قدرت اجتماعی محلی را به  طور اساسی تغییر دهد.
مرحلــه اول: تعییــن حضــور کارگــزار بیرونــی: آیــا پــروژه پیشــنهادی بــه از میــان رفتن 
یــا پیدایــش نهادهــای دولتــی یــا صنعــت یــا کســب وکار خصوصــی در اجتمــاع مــورد 
نظــر منجــر می شــود؟ اگــر جــواب بلــه اســت، بــا توجــه بــه مشــخص کــردن ذی نفعــان 
در بخــش دامنه یابــی مشــخص کــرده و در اتــا 7 در فهرســتی کــه وارد کردید، مشــخص 

کنیــد کــه کارگــزار بیرونــی کــه وارد یــا خــارج می شــود، کــدام اســت؟
ــران و  ــه اســت، رهب ــر پاســخ بل ــد: اگ ــادار را وارد کنی ــای معن ــه دوم: یافته ه مرحل
شــهروندان اجتمــاع احتمــاالً بــا ســازمان ها و کارگــزاران جدیــد دچــار تضــاد خواهنــد 
شــد؛ به ویــژه اگــر تصمیم هــای بیــرون از منطقــه مدنظــر گرفتــه شــود. اگــر نهــادی 
دولتــی یــا ســازمان خصوصــی، اجتمــاع را تــرک کنــد، ممکــن اســت کــه بســته بــه 
تعــداد رهبــران اجتمــاع و میــزان فعالیــِت افــرادی کــه خواهنــد رفــت، دچــار خــأ 

رهبــری شــود. یافته هــا را در جــدول اتــا وارد کنیــد.
آزمون معناداری: این یک متغیر اتای »یا...یا« است.

اتا 16- تعیین سطح همکاری میان سازمانی
ــازمان ها و  ــی س ــزان توانای ــه می ــت ب ــوط اس ــازمانی مرب ــکاری میان س ــطح هم س
نهادهــای نظارتــی و برنامه ریــز و حمایتــی بــرای کار در کنــار یکدیگــر و ســهیم شــدن 
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در اهــداف و سیاســت های مشــترک. ایــن متغیــر، مســتلزم بررســی کارگــزاران مجــزا 
و مستقل در یک سطح است.

ارزیــاب بایــد هــر ســازمان و نقش هــای مربــوط بــه آن را در فراینــد تصمیم گیــری 
ــداف و  ــراد، اه ــد اف ــز مانن ــا نی ــازمان ها و نهاده ــد. س ــایی کن ــزی شناس و برنامه ری
ارزش هــای مشــترک دارنــد. اقدامــات منفــرد در منطقــه ممکن اســت تأثیــرات مهمی 
ــر را تحت الشــعاع  ــای دیگ ــی تصمیم ه ــا حت ــذارد ی ــای بگ ــر ج ــر ب ــی دیگ در مکان
ــا تغییــر سیاســت، همــه گروه هــا  ــرای تحقــق کامــل منافــع پــروژه ی قــرار دهــد. ب
و ســازمان های ذی نفــع بایــد قــادر باشــند بــرای دســتیابی بــه اهــداف مشــترک بــا 

هــم کار کننــد.
مرحلــه اول: اقــدام پیشــنهادی یــا تصمیم هایــی را کــه بایــد اتخــاذ شــوند، از بخــش 

ــی بنویســید. دامنه یاب
ــه تفکیــک،  ــی، تمامــی گروه هــای ذی نفــع را وارد کنیــد و ب ــه دوم: در جدول مرحل
سیاســت هایی را کــه بایــد بــا هــر کــدام مشــورت شــود، مشــخص کــرده، روبــه روی 

ــد. متغیرهــای تأییدهــای الزم و نظرخواهی هــای الزم وارد کنی
مرحلــه ســوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اگــر تعــداد تأییدهــای الزم بیــش 
از چهــار تأییــد اســت، همــکاری و هماهنگــی موفقیت آمیــز،  بــا محدودیــت مواجــه 
خواهــد شــد. بــه  عنــوان قاعــدۀ کلــی، پژوهشــگر اتــا بایــد همــکاری در حــل مســئله 
را در تناســب بــا تعــداد و انــدازۀ نهادهــا و واحدهــای دولتــی صاحب نظــر و در رابطــه 

بــا بــازۀ زمانــی و حجــم پــروژه بــرآورد کنــد.
مرحلــه چهــارم: بــر اســاس تجربــه و شــناخت خــود از اجتمــاع و بحــث با شــهروندان 
و برنامه ریــزان و مقامــات انتخابــی و همچنیــن حامیــان پروژه هــای مشــابه، ســطح 

همــکاری میان ســازمانی را در اجتمــاع متأثــر بــرآورد کنیــد.
آزمــون معنــاداری: مســائلی را کــه نیازمنــد بیــش از چهــار ســطح تأییــد و مشــورت 

اســت، مهــم در نظــر بگیریــد.

اتا 17- ارزیابی پیدایش طبقات اجتماعی جدید
منظــور از طبقــات اجتماعــی جدیــد، پیدایــش یــا از میــان رفتــن گروهــی از افــراد در 
اثــر اقــدام پیشــنهادی اســت کــه باعــث می شــود یکــی از طبقــات اجتماعــی بزرگ تــر 
شــود یــا طبقــۀ اجتماعــی جدیــدی بــر اســاس تحصیــالت و ســطوح درآمــد یــا شــغل 

یا سبک زندگی در اجتماع به وجود  آید.
دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع ایــن اســت کــه ممکــن اســت پیدایــش یــا از میــان 
رفتــن گروهــی از افــراد در اجتمــاع کــه ســبک زندگــی متفاوتــی نســبت بــه اکثــر 
ســاکنان طوالنی مــدت دارنــد، روابــط قــدرت و روابــط سیاســی را در اجتمــاِع متأثــر 
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ب راهنمای عملی ارزیابی تأثیر اجتماعی
خالصۀ کتا

تغییــر دهــد؛ میــزان مشــارکت ســاکنان قبلــی در ســازمان ها و فعالیت هــای اجتمــاع 
را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. از میــان رفتــن طبقــات اجتماعــی اصلــی می توانــد خــأ 

رهبــری ایجــاد کنــد.
مرحلــه اول: تعییــن تغییــرات در طبقــۀ اجتماعــی: طبــق اطالعاتــی کــه در بخــش 
اتــا 14 از نیــم رخ شــغلی اجتمــاع موضــوع مــورد مطالعــه تهیــه کردیــد، گروه هــای 
شــغلی متفــاوت را   روبــه روی عناویــن درصــد شــاغالن فعلــی، درصــد مشــاغل بــا/ 

بــدون پــروژه و درصــد تغییــر )+/-( در جــدول وارد کنیــد. 
ــر  ــر در ه ــی تغیی ــد کل ــر درص ــد: اگ ــادار را وارد کنی ــای معن ــه دوم: یافته ه مرحل
گــروه شــغلی بیــش از 5 درصــد اســت، بــا تغییــری معنــادار در تعــداد افــراد در آن 
مقولــۀ خــاِص شــغلی روبــه رو هســتید. بنابرایــن بســته بــه انــواع مشــاغلی کــه تغییــر 
در آنهــا روی خواهــد داد، اقــدام پیشــنهادی، پتانســیل ایجــاد تغییــر را در ســاختار 

طبقاتــی اجتمــاع دارد.
آزمــون معنــاداری: مواقعــی کــه تغییــر وجــود دارد، اگــر حداقــل چهــار خانــه وجــود 
داشــته باشــد، می تــوان از آزمون هــای آمــاری بــرای مقوله هــای شــغلی اســتفاده کــرد. 

اتا 18- ارزیابی تغییر در تمرکز تجاری/ صنعتی اجتماع
تغییــر در تمرکــز ممکــن اســت بــا راه انــدازی یــا بــا تعطیــل شــدن پروژه هــای مــورد 
نظــر روی دهــد. اگــر پــروژۀ بررسی شــده بــه لحــاظ تعــداد کارکنــان و ایجــاد درآمــد، 
پــروژه ای بــزرگ اســت و/ یــا اجتمــاع، تنــوع اقتصــادی اندکــی دارد، ممکــن اســت در 

تمرکز اجتماع تغییر روی دهد.
ــر را در  ــورد نظ ــه م ــده منطق ــی و پیش بینی ش ــاری فعل ــز تج ــه اول: تمرک مرحل
جدولــی وارد کنیــد. ایــن تقســیم بندی می توانــد بــر اســاس جمعیــت  و نــوع تجــارت 

ــود.  ــدی ش ــرد گروه بن خ
مرحلــه دوم: تعییــن هویــت اجتمــاع: تغییــر در تمرکــز تجــاری/ صنعتی را بــه  صورت 
دســته بندی فعلــی مشــاغل و دســته بندی پیش بینی شــده وارد کنیــد. ســنجه دوم، 
مســتلزم ارزیابــی تصــورات ســاکنان از اجتماعشــان بر اســاس مشــاهدات غیر رســمی 
یــا پژوهش هــای نظرســنجی اســت. بســیاری از اجتماعــات به  عنــوان بخشــی از فرایند 

آینده نگــری، راهــی را بــرای آینــده ترســیم می کننــد.
ــنجی  ــات نظرس ــه اطالع ــر ب ــد: اگ ــادار را وارد کنی ــای معن ــوم: یافته ه ــه س مرحل
اجتمــاع دسترســی نداریــد یــا اقدام پیشــنهادی، تمرکز اجتمــاع مطالعه شــده را تغییر 
نخواهــد داد، بــه اتــا 19 برویــد. امــا اگــر تصویــر اجتمــاع در اثــر اقــدام پیشــنهادی 

تغییــر خواهــد کــرد، اطالعــات را وارد جــدول اتــا کنیــد.
آزمون معناداری: بر اساس ارزشیابی و تجربه محقق اتا عمل می شود.
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اتا 19- ارزیابی حضور ساکنان آخر هفته
حضــور ســاکنان آخــر هفتــه بــه ورود بازدیدکننــدگان کوتاه مــدت یــا بازدیدکننــدگان 
آخــر هفتــه اشــاره دارد کــه خانــه دائمــی در اجتمــاع ندارنــد. دلیــل اهمیت ایــن موضوع 
آن اســت کــه افــراد بــه منطقــه ای می آینــد تــا بــدون زندگــی در اجتمــاع، از فرصت هــا 
و امکانــات خــاص تفریحــی یــا تاریخــی یــا فرهنگــی بهره منــد شــوند. ایــن مقولــه بــه 
فرصت هایــی می پــردازد کــه بــدون برنامه ریــزِی از قبــل بــرای تأمیــن خدمــات الزم، 

نخواهد توانست از منافع حاصل از بازدیدکنندگان تفریحی بهره ای ببرند.
مرحلــه اول: داده هــای الزم بــرای تعییــن تعــداد ســاکنان آخــر هفتــه: حامــی پــروژه 
بایــد میانگیــن تعــداد ســاکنان آخــر هفتــه را کــه ممکــن اســت بــرای بازدیــد بیاینــد، 
بــرآورد کنــد و داده هــا را در اختیــار پژوهشــگر قــرار دهــد. ایــن برآوردهــا را می تــوان 
ــداد  ــن تع ــای مشــابه انجــام داد. همچنی ــا از مکان ه ــداد بازدید ه ــا اســتفاده از تع ب
ــی  ــوان از اتاق هــای بازرگان ــا، ســوییت ها و... را - کــه می ت ــا، متل ه اتاق هــای هتل ه

گرفــت - در جدولــی بــه تفکیــک وارد کنیــد.
ــش از 5  ــدگان بی ــر بازدیدکنن ــد: اگ ــادار را وارد کنی ــای معن ــه دوم: یافته ه مرحل
درصــد/ 50 نفــر افــرادی اســت کــه در اجتمــاع زندگــی می کننــد، اطالعــات را وارد 

جــدول اتــا کنیــد.
آزمــون معنــاداری: بــه افزایــش یا کاهش بیشــتر یــا کمتــر از 5 درصد از جمعیت ســاکن 

اهمیت دهید. فقدان مســکن برای اســکان شــبانه، نشــانۀ نیاز به زیرســاخت اســت.

اتا 20- اختالل در زندگی روزمره و الگوهای جابه جایی
ــه مقوله هایــی می پــردازد کــه در وضعیــت معمــول زندگــی روزمــره و  ایــن تأثیــر ب
فعالیت هــای کاری روی می دهــد و ناشــی از تغییــر در چشــم انداز محیطــی، ســروصدا، 
بوهــای نامطبــوع و مســیرهای نقــل و انتقــال و... در نتیجــۀ پــروژۀ پیشــنهادی اســت. 
ایــن تغییــرات می توانــد تصویــر ذهنــی اعضــای اجتمــاع را تغییــر دهــد کــه نتایجــی 

مانند مهاجرت، تغییر در سبک پرداخت مالیات و... را به دنبال داشته باشد.
ــا  ــروژه: آی ــای ناشــی از اجــرای پ ــت اختالل ه ــردن اهمی ــه اول: مشــخص ک مرحل
هیچ کــدام از اختالل هــای ذکرشــده در طــول ســاخت،  نگهــداری و اتمــام پــروژه رخ 
خواهــد داد. آن را در جدولــی وارد کنیــد. همچنیــن اختالل هــا در اجتماع مطالعه شــده 

را نســبتاً بــه  تفصیــل توصیــف کنیــد.
ــه دوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اختالل هــای یادشــده را در جــدول  مرحل

اتــا وارد کنیــد.
آزمــون معنــاداری: هیــچ آســتانۀ معنــادار معینــی بــرای اختالل هــا وجــود نــدارد 
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کــه بخشــی از جامعــۀ متأثــر، آن را مهــم تلقــی کنــد. تعــداد و نــوع اختــالل را ذکــر 
کنیــد و در طــول فراینــد تعدیــل اســتفاده کنیــد.

اتا 21- ارزیابی وجود تفاوت در رویه های فرهنگی و مذهبی
ایــن متغیــر بــه بررســی تأثیــرات ورود گروهــی جدیــد از افــراد بــه اجتمــاع می پــردازد 
کــه ارزش هــا، باورهــا و اعمــال مذهبــی آنهــا، بــا افــراد ســاکن اجتمــاع محــدودۀ پروژه 
ــی وارد  ــی و دین ــاوت فرهنگ ــای متف ــا پس زمینه ه ــرادی ب ــر اف ــت. اگ ــاوت اس متف
اجتمــاع شــوند، تغییــرات اجتماعــی مهمــی روی می دهــد. ایــن متغیــر در مراحــل 

ساخت و نگهداری بسیار دیده می شود.
مرحلــه اول: پرســش هایی بــه  منظــور تحلیــل زمینــۀ پروژه تــان: آیــا افــراد بیرونــی، 
گروه هــای فرهنگــی و دینــی اصلــی را در اجتمــاع، اشــخاصی متفــاوت بــه  حســاب 
خواهنــد آورد؟ آیــا احتمــال دارد کــه گروهــی فرهنگــی یــا دینــی متفــاوت در مرحلــۀ 

ســاخت یــا اجــرای پــروژه، بــه اجتمــاع وارد شــود؟
ــی از  ــا یک ــر دو ی ــخ ه ــر پاس ــد: اگ ــادار را وارد کنی ــای معن ــه دوم: یافته ه مرحل
پرســش های بــاال بلــه اســت، در جــدول، روبــه روی عناویــن وضعیت اکنــون و وضعیت 

ــد. ــا وارد کنی ــدول ات ــج آن را در ج ــد و نتای ــده وارد کنی پیش بینی ش
آزمون معناداری: بود و نبود متغیر اتا.

اتا 22- ارزیابی تغییرات در ساختار خانواده
تغییــرات در ســاختار خانــواده شــامل افزایــش یــا کاهــش در یکــی یــا بیــش از یکــی 
از مقوله هــای مربــوط بــه وضعیــت خانــواده )تأهــل، ازدواج نکــرده، زنــان سرپرســت 
خانــواده، متأهــل دارای فرزنــد یــا بــدون فرزنــد( در اثــر پــروژۀ جدیــد یــا تغییــری 
دیگــر در اجتمــاع اســت. حداقــل ســه راه بــرای بررســی تغییــر در ســاختار خانــواده 
وجــود دارد؛ نخســت، بررســی تفــاوت میــان ســاختار خانــواده در اجتمــاع و ســاختار 
خانــواده آنانــی اســت کــه در نتیجــۀ اقــدام پیشــنهادی، بــه اجتمــاع وارد خواهند شــد. 
ــه چــه شــکلی ممکــن اســت ســاختار  دوم، بررســی اینکــه تغییــرات در اشــتغال ب
زناشــویی اجتمــاع فعلــی را تغییــر دهــد. رویکــرد ســوم، بررســی اجتماعاتــی اســت 
کــه بــه علــت وجــود فرصت هــای شــغلی در مناطــق دیگــر،  مهاجــرت را بــه بیــرون 
ــت  ــاخت روی داده و موق ــۀ س ــد در مرحل ــرات می توان ــن تغیی ــد. ای ــه می کنن تجرب

باشد، یا بلندمدت بوده و در مرحله بهره برداری روی داده باشد.
ــب  ــواده: ضری ــاختار خان ــر در س ــنجش تغیی ــرای س ــای الزم ب ــه اول: داده ه مرحل
وابســتگی را بــرای اجتمــاع موضــوع مطالعــۀ خــود محاســبه کنیــد. از فرمــول زیــر 

ــد. اســتفاده کنی



198

13
99

ـز 
پایی

 
رم 

چها
ره 

شما
 

ی 
ماع

جت
ت ا

یرا
 تاث

بی
زیا

 ار
ی 

صص
تخ  

ی -
علم

مه 
لنا

فص

ضریــب وابســتگی کمتــر از 62 درصــد نشــان می دهــد کــه دســتمزدبگیران کمتر 
از آن هســتند کــه بتواننــد معــاش جمعیــت را تأمیــن کنند. 

مرحلــه دوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اگــر تفاوت هــا در مقوله هــای وضعیــت 
زناشــویی بیــن ســاکنان پیشــین و تــازه واردان بیــش از 10 درصد اســت، ممکن اســت 
تأثیــرات مهمــی رخ بنمایــد. اطالعــات درصــد تأهــل، هرگــز ازدواج نکرده هــا، طــالق 

گرفته هــا و همســر فوت کرده هــا را در جــدول اتــا وارد کنیــد.
آزمــون معنــاداری: اگــر حداقــل چهــار خانــه بــا اعــداد متفــاوت داریــد، از آزمــون 

آمــاری بــرای همبســتگی اســتفاده کنیــد.

اتا 23- ارزیابی اختالالت در شبکۀ اجتماعی
بــه گسســت یــا اختــالل در الگوهــای تعامــل اجتماعــِی بهنجــار اجتمــاع در اثر پــروژه، 
ــادی تعامــل و  ــان ع ــردازد. جری ــوم و خویشــی می پ ــا ق ــط دوســتی ی ــه رواب از جمل
ارتبــاط درون اجتمــاع ممکــن اســت در اثــر اقدامــات مربــوط بــه یــک پــروژه مختــل 

شود. این اثر می تواند موقت یا دائم باشد.
ــروژۀ  ــر پ ــی: اگ ــبکه های اجتماع ــالل در ش ــل اخت ــای تحلی ــه اول: رونده مرحل
ــی اســت کــه در محل هــای ســکونت، اجتمــاع،   پیشــنهادی، مســتلزم توســعۀ طول
همســایگی ها یــا گروه هــای فرهنگــی و خانوادگــی فعلــِی، تغییــر، شــکاف یــا گسســت 
یــا بــه هــر شــکل اختــالل ایجــاد خواهــد کــرد. همچنیــن بایــد مشــخص کنید کــه آیا 
اشــخاص کم درآمــد یــا اقلیــت، بــه  طــور نامتناســب تحــت تأثیــر اقــدام پیشــنهادی 

قــرار می گیرنــد یــا خیــر. درصــد مــوارد یادشــده را در جــدول وارد کنیــد.
ــش های  ــی از پرس ــه پرسش ــر ب ــد: اگ ــادار را وارد کنی ــای معن ــه دوم: یافته ه مرحل
بــاال جــواب مثبــت داده ایــد، یــا خانوارهــای متأثــر بیــش از 15 درصــد هســتند، ایــن 

اطالعــات را در جــدول اتــا وارد کنیــد.
ــرای  ــاداری: اگــر در ترکیــب خانوارهــای متأثــر تفــاوت وجــود دارد، ب آزمــون معن

ســنجش آن از آزمــون همبســتگی اســتفاده کنیــد.

اتا 24- ارزیابی تصور افراد درباره سالمت و امنیت عمومی
ایــن متغیــر بــه تصــور یــا نگــرش ســاکنان اجتمــاع مبنی بــر اینکه اقــدام پیشــنهادی، 
ســالمت و امنیــت فیزیکــی و روانی شــان را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد، اشــاره دارد. 
دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع آن اســت کــه شــهروندان، منافــع بالقــوه پــروژه را بــرای 
ــد.  ــنگین می کنن ــبک و س ــروژه س ــراهِ پ ــرات هم ــان از مخاط ــا تصورش ــاع، ب اجتم
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ــا  ــی ب ــری واقع ــد ام ــت، بای ــالمت و امنی ــاره س ــد درب ــا و عقای ــورات و نگرش ه تص
پیامدهــای واقعــی قلمــداد شــود کــه ممکــن اســت در هــر مرحلــه از پــروژه شــکل 

بگیرد.
مرحلــه اول: از کجــا می توانیــد اطالعــات الزم بــرای ســنجش تصــورات و مخاطرات را 
بیابیــد: از راهنمایی هــای ذکرشــده در اتــا 6 و 7 اســتفاده کنیــد. ایــن منابــع می توانــد 

روزنامه هــا، شــنیده ها، کارگاه هــا و نظرخواهی هــای عمومــی از مــردم باشــد. 
ــی: پرســش هایی  ــت عموم ــارۀ ســالمت و امنی ــل تصــورات درب ــه دوم: تحلی مرحل
نظیــر میــزان ســروصدا، ایجــاد آلودگــی و گــرد و غبــار، غبــار اتمــی، بــوی نامطبــوع، 
ــع عمومــی  تخریــب محیط زیســت، آلودگــی آب آشــامیدنی و... را از مشــارکت مناب
ــی و...(  ــی عموم ــی، نظرخواه ــات کتاب شناس ــا، اطالع ــا، رضایت نامه ه )پیمایش ه

بــه دســت آورده، در جدولــی وارد کنیــد.
مرحلــه ســوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اگــر هــر کــدام از گروه هــای اجتمــاع 
ــت  ــاره ســالمتی و امنی ــروژۀ پیشــنهادی، درب ــای پ ــت پیامده ــه عل مطالعه شــده ب
اظهــار تــرس کرده انــد، آن را در جــدول اتــا وارد کنیــد. »تصــورات دربــاره ســالمتی و 
امنیــت عمومــی« از متغیرهــای ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی اســت کــه گنجانــدن آن در 

گزارش هــای تأثیــر محیط-زیســتی رســمی ضــروری اســت. 
آزمــون معنــاداری: هــر کــدام از ایــن مســائل،  بســته بــه پــروژه ممکــن اســت مهــم 
ــات گردآوری شــده از  ــا اطالع ــرد و ب ــزارش ک ــد گ ــدام را بای ــر ک ــن ه باشــد. بنابرای

منابــع مختلــف از جملــه حامیــان پــروژه تأییــد کــرد.

اتا 25- ارزیابی تأثیر در فرصت های فراغتی
ایــن مقولــه بــه افزایــش یــا کاهــش فرصت هــای فراغتــی تفریحــی در اجتمــاع بــه 
علــت تغییــرات طــرح پیشــنهادی اشــاره دارد. تعــداد و نــوع فرصت هــای فراغتــی و 

تفریحی موجود در اجتماع، تأثیر چشمگیری در رضایت ساکنان دارد. 
مرحلــه اول: گــردآوری داده هــای الزم بــرای ســنجش فرصت هــای تفریحــی در منطقۀ 
اجــرای طــرح: آیــا طــرح پیشــنهادی مســتلزم توســعه یــا تعطیلــی امکانــات تفریحــی 
اســت؟ اگــر طرح توســعه ای پیشــنهادی، امکانــات تفریحــی و فراغتی جدیــدی را فراهم 

خواهــد کــرد، بــا اطالعــات گردآوری شــده در جدولــی مشــخص کنیــد.
مرحلــه دوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اگــر پــروژه پیشــنهادی، امکانــات فراغتــی 

و تفریحــی بــرای ســاکنان فراهــم می کنــد، آن امکانــات را در جــدول اتــا وارد کنیــد.
آزمــون معنــاداری: هیــچ آزمــون آمــاری وجــود نــدارد؛ امــا بــا تکمیــل اطالعــات 

ــرد. ــی ترســیم ک ــای فراغت ــی از نیازه ــر خوب ــوان تصوی می ت
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اتا 26- ارزیابی تغییر در زیرساخت اجتماع
منظــور از زیرســاخت، افزایــش یــا کاهــش در نیازهــا و تــدارک خدمــات و امکانــات 
ــات بخــش  ــدام پیشــنهادی اســت. توســعه، ملزوم ــر اق ــاع در اث ــی در اجتم زیربنای
ــد. زیرســاخت  ــر می ده ــاع را تغیی ــات اجتم ــات و خدم ــه امکان ــاز ب خصوصــی و نی
ــت بهداشــتی و بیمارســتان ها،   ــا،  سیســتم فاضــالب، مراقب ــاع شــامل جاده ه اجتم
ــرق، آب رســانی و... کــه از  ــان پزشــکی، مسکن ســازی دولتــی و خصوصــی، ب کارکن
طریــق مالیــات بــر درآمــد و امــالک و گاهــی از طریــق بودجــه ملــی و ایالتــی تأمیــن 
می شــود. در واقــع زیرســاخت اجتمــاع، دو عنصــر اصلــی دارد: زیرســاخت فیزیکــی و 

خدمات عمومی شهری و منطقه ای.
ایجــاد پــروژه ای جدیــد یــا تعطیــل کــردن پــروژه ای قدیمــی می توانــد بــه نقصانی 
در زیرســاخت و خدمــات یــا بــه ازدیــاد بیــش  از حــد منجــر شــود. زیرســاخت های 
خــوب، مزایــای پروژه هــای جدیــد را افزایــش می دهــد و تضمیــن می کنــد کــه ایــن 

مزایــا بــه همــان اجتمــاع تعلــق بگیــرد.
مرحلــه اول: روندهــای الزم بــرای تحلیــل نیازهــای زیرســاختی اجتمــاع: یافتــن داده 
بــرای تحلیــل ایــن متغیــر نیازمنــد ســاختن اســتانداردهای الزم برای تــدارک خدمات 

اجتمــاع و مقــدار زیــادی کار اکتشــافی در اجتمــاع مطالعه شــده اســت.
الف( کل جمعیت منطقه مورد مطالعه را تقسیم بر هزار بنویسید.

ــداد  ــی، تع ــت فعل ــن وضعی ــه روی عناوی ــوارد روب ــه م ــود را ب ــخ های خ ب( پاس
ــروژه، اختــالف )+/-( بنویســید: پلیــس، ماشــین آتش نشــانی، تخــت  الزم پــس از پ
ــس،  ــم، تدری ــتار، معل ــک، پرس ــک، دندان پزش ــکی، پزش ــد پزش ــتان، واح بیمارس

ــوره راه و... . ــه، ک ــگاه، کتابخان بازداش
ــهری  ــالب ش ــتم فاض ــا سیس ــود: آی ــخ داده ش ــل پاس ــش های ذی ــه پرس پ( ب
اســتاندارد وجــود دارد؟ چــه تعــداد خانــه بــه سیســتم فاضــالب وصــل هســتند؟ آیــا 
آب شــهری/ روســتایی بــا اســتانداردهای آب ســالم مطابقــت دارد؟ آیــا هیــچ زمیــن 

ــود دارد؟ ــروژه وج ــدودۀ پ ــده در مح ــی محافظت ش مرداب
مرحلــه دوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اگــر تفاوت هــای موجود در زیرســاخت 
و کارکنــان خدماتــی، بیــش از 10- یــا 10+ اســت و اگــر پاســخ شــما بــه پرســش های 
یادشــده خیــر اســت، شــما بــا میزان بیــش  از حد زیرســاخت روبــه رو هســتید و ممکن 

اســت بســیار پرهزینــه باشــد. تمــام یافته هــای مهــم را در جــدول اتــا وارد کنید.
آزمــون معنــاداری: می تــوان از خــی دو یــا آزمونــی دیگــر بــرای مقایســه امکانــات 

پیــش و پــس از پــروژه بهــره گرفــت. 
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ب راهنمای عملی ارزیابی تأثیر اجتماعی
خالصۀ کتا

اتا 27- ارزیابی خرید و فروش زمین
ــا  ــری ی ــروژۀ پیشــنهادی، کارب ــر پ ــه مقــدار کل زمین هایــی کــه در اث ایــن مــورد ب
مالکیــت آنهــا تغییــر خواهــد کــرد، اشــاره دارد. ایــن موضــوع بیــش از زیــان یــا ســود 
مالــی ناشــی از فــروش اهمیــت دارد و ممکــن اســت کــه ســاکنان از فــروش زمیــن 
امتنــاع کننــد. اگــر زمیــن شــخصی بخواهــد عمومــی شــود، ایــن بــه معنــای کاهــش 
پایــه مالیــات محلــی اســت. افــت مالیــات بــه معنای این اســت کــه خدمــات و امکانات 
در منطقــه کاهــش می یابــد. از طرفــی دولت هــای محلــی معمــوالً بی پــول هســتند 
ــا  ــد ی ــش می ده ــالک را افزای ــه ارزش ام ــد ک ــتقبال می کنن ــی اس و از پروژه های

درآمدهای حاصل از مالیات بر فروش یا عوارض ساخت وساز به همراه دارد.
مرحلــه اول: تحلیــل تغییــر کاربــری زمیــن: ایــن اطالعــات را در جدولــی روبــه روی 
عناویــن میــزان هکتــار پــروژه، خصوصــی یــا عمومــی )پیــش از پــروژه(، خصوصــی 
ــروژه(،  ــدون پ ــات )ب ــرای مالی ــک ب ــی ارزش مل ــروژه(، ارزیاب ــا عمومــی )پــس از پ ی
ارزیابــی ارزش ملــک بــرای مالیــات، تغییــر در ارزش ارزشــیابی شــده، درآمــد مالیاتــی 
برآوردشــده بــه علــت فروش هــا وارد کنیــد. ســپس مشــخص کنیــد کــه آیــا پــروژه 

ــر منطقه بنــدی زمیــن اســت؟ مســتلزم تغیی
مرحلــه دوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اگــر تغییــرات یادشــده، افزایــش یــا 

کاهــش بیــش از 10 درصــدی داشــت، اطالعــات را در جــدول اتــا وارد کنیــد.
آزمــون معنــاداری: اگــر ارزش ارزشــیابی شــده، حداقــل 50 درصــد افزایــش خواهــد 
ــی  ــد حکومت ــده واح ــات ارائه ش ــه در خدم ــا کاهش یافت ــش ی ــد افزای داشــت، درآم

محلــی تأثیــر خواهــد داشــت.

اتــا 28- ارزیابــی تأثیــرات در منابــع فرهنگــی، تاریخــی، مقــدس و باستان شناســی 
ــده شناخته ش

ایــن متغیــر بــه بررســی تخریــب، آســیب جزئــی یــا تغییــر منابــع فرهنــگ، تاریخــی،  
ــده  ــه ارزیابی ش ــنهادی در منطق ــدام پیش ــر اق ــی در اث ــا باستان شناس ــدس ی مق

می پردازد. 
مرحلــه اول: منابــع داده هــا: داده هــای الزم بــرای ارزیابــی ایــن متغیــر را می تــوان از 
ــه دســت آورد. برخــی از کشــور ها  ــار تاریخــی ب ســازمان های دولتــی حفاظــت از آث
قوانینــی بــرای حفــظ فرهنــگ قومــی و محدودیت هــای حفــاری در نزدیکــی آثــار 
ــا  ــه آی ــد ک ــد مشــخص کنی ــد. بای ــع باستان شناســی دارن ــب مناب باســتانی و تخری
پــروژه پیشــنهادی موجــب تخریــب یــا دگرگونــی یــا هرگونــه تغییــر اماکــن فرهنگی، 

ــا باستان شناســی شناخته شــده خواهــد شــد؟ تاریخــی، مقــدس ی
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مرحلــه دوم: یافته هــای معنــادار را وارد کنیــد: اگــر جوابتــان به پرســش های یادشــده 
بلــه بــود، اطالعــات آن را در جــدول اتــا وارد کنید.

آزمــون معنــاداری: اگــر جوابتــان بــه هــر کــدام از منابــع بلــه اســت، بایــد قبــل از 
انجــام دادن پــروژه در نظــر بگیریــد. شــاید انجــام دادن تعدیل هایــی ضــروری باشــد.
ــخص  ــاداری را مش ــت )معن ــروژه/ سیاس ــرات پ ــه تأثی ــش ب ــکاس واکن 6- انع
کنیــد(: ایــن مرحلــه مســتلزم تعییــن و تفســیر تأثیرات مهــم و معنادار مشخص شــده 

در تحلیل جامع اتا و اگر نیاز باشد، برآورد تأثیرات ثانویه و انباشتی است.
7- تغییــر اقــدام پیشــنهادی/ جانشــین ها: بر اســاس اتــا، تصمیمــی دربــارۀ پروژه 
یــا سیاســت پیشــنهادی اتخــاذ یــا پیشــنهاد خواهد شــد. ممکن اســت جانشــین هایی 
در نظــر گرفتــه شــود کــه در ایــن صــورت، احتمــاالً ارزیابــی اجتماعــی اضافــی مــورد 

نیاز است.
8- تعدیــل/ بهبــود: بــر اســاس تأثیــرات اجتماعــی معنــادار کــه در مرحلــۀ تحلیــل 
مشــخص  شــده اند، انــواع مختلفــی از ســنجه های تعدیــل را بــه  منظــور بــه حداقــل 
رســاندن تأثیــرات منفــی و بــه حداکثــر رســاندن تأثیــرات مثبت بســط دهیــد. راهبرد 
تعدیــل را می تــوان بــرای جلوگیــری از تأثیــرات نامطلــوب همــراه بــا هــر مرحلــه در 

فرایند اتا تعیین کرد. برای تعدیل اتا، چهار مرحله پیش رو دارید:
مرحلــه اول: از تأثیــرات نامطلــوب اجتنــاب کنیــد. مرحلــه اول در ارزیابــی راهبردهای 
ممکــن بــرای تعدیــل هــر کــدام از متغیرهــای اتــا، مشــخص کــردن ایــن مــورد اســت 
کــه آیــا حامــی می توانــد در اقــدام پیشــنهادی تجدیدنظــر کنــد یــا خیــر. حامیــان 
ــرای  ــزی ب ــا برنامه ری ــد و ی ــن مســکن جدی ــراد در یافت ــه اف ــروژه ممکــن اســت ب پ

ــاری رســانند.  ــی ی جابه جای
مرحلــه دوم: اثرهــای نامطلــوب را بــه حداقــل برســانید. مرحلــه بعد، مشــخص کردن 
راه هــای بــه حداقــل رســاندن اثرهــای اجتماعــی نامطلــوب اســت. بــرای مثــال، ســه 
ــاره ســالمت و  ــروژه، تصــورات درب ــاره پ ــا درب ــِی شــکل گیری نگرش ه ــر اجتماع اث
امنیــت عمومــی و حضــور کارگــزار بیرونــی را می تــوان بــا برنامــه آمــوزش مشــترک 
حــل کــرد. اگــر عمــوم هــم از مزایــا و هــم از پیامدهــای احتمالــی پــروژه پیشــنهادی 
آگاه باشــند  و بــه آنهــا فرصــت مشــارکت در حــل مســائل داده شــود، احتمــاالً مخالفت 

کمتــری خواهنــد کــرد.
مرحلــه ســوم: اثرهــای اجتماعــی اجتناب ناپذیر را مشــخص کنید. اثرهــای اجتماعی 
را کــه نمی تــوان بــه  طــور کلــی یــا جزئــی از آنهــا اجتنــاب کــرد، فهرســت کنیــد. ســه 

دلیــل مهــم بــرای مشــخص کــردن آثــار اجتناب پذیــر وجــود دارد:
نخســت، تشــخیص شــیوه های جبــران اثر نامطلــوب، مرحلــه ای از فرآینــد تعدیل 
ــرای مثــال در صــورت  ــد داشــته باشــد. ب ــی می توان اســت. جبــران، اشــکال متفاوت
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تخریــب فضــای ســبز، حامــی پــروژه می توانــد زمیــن دیگــری بخــرد و فضــای ســبز 
یــا فضــای ورزشــی در آن راه انــدازی کنــد.

مزیــت دوم، شناســایی اثرهــای اجتماعــی بازگشــت ناپذیر تغییــر اقــدام جبرانــِی 
اعمال شــده در ســطح اجتمــاع اســت. اجتمــاع ممکــن اســت عــالوه بــر طــرح فعلــی، 
نیازهــای مهــم دیگــری نیــز شناســایی کنــد. انجــام اتــا ایــن مزیــت را دارد کــه بــرای 
ــی  ــای آت ــوت و نیازه ــاط ق ــکالت و نق ــارۀ مش ــری درب ــات بهت ــهروندان، اطالع ش

اجتماعشــان بــه همــراه داشــته  باشــد.
در نهایــت تشــخیص اثرهــای اجتماعــی چاره ناپذیــر، رهبــران اجتمــاع، مقامــات 
دولتــی و حامیــان پــروژه را در برابــر احســاس ســاکنان اجتمــاع حســاس تر می کنــد. بــا 
درک اثرهایــی کــه روی خواهــد داد و تــالش بــرای رفع یــا به حداقل رســاندن پیامدهای 
نامطلــوب، یــا جبــران زیان هــا بــرای ســاکنان یــا اجتمــاع، ممکــن اســت منافــع افزایش 

یابــد. ممکــن اســت مخالفــت و بدبینــی موجــود دربــاره اعــالم پروژه هــا کاهــش یابــد.
مرحلــه چهــارم: داده هــای الزم را بــرای تعدیــل شناســایی کنیــد. همــان داده هایی را 
کــه در اتــا 1 تــا اتــا 28 بــه دســت آوردیــد، بــرای نظــارت بــر اینکــه اثرهــای اجتماعــی 
ــه  ــر اینک ــد. مهم ت ــدول کنی ــر، وارد ج ــا خی ــد ی ــاً روی داده ان ــده واقع پیش بینی ش
رهبــران انتخاب شــده و داوطلــب در اجتمــاع، ابــزاری در دســت خواهنــد داشــت تــا 

بررســی کننــد کــه آیــا فرایندهــای تعدیــِل به-کاررفتــه، واقعــاً اثرگذارنــد یــا خیــر.
9- نظــارت و پیگیری هــای اجتماعــی: بــا اســتفاده از اطالعــات هــر کــدام از تأثیرات 
اجتماعــی معنــادار، شــیوه ای نظارتــی بــه کار گیریــد تــا هــم حامــی و هــم اجتمــاع را 
در نظــر بگیــرد و شــامل شــود. اگــر آنچــه پیش بینی شــده اســت واقعــاً روی دهــد، 

پیگیری های اجتماعی یا تحلیل پسارویدادی به فهم ما کمک خواهد کرد.

کاربرد اتا در فرایند تصمیم گیری
ــا  ــت گذاری ی ــزار سیاس ــوان اب ــه  عن ــری ب ــد تصمیم گی ــت در فراین ــن اس ــا ممک ات

برنامه ریزی استفاده شود.
الف( ابزار برنامه ریزی: برنامه ریزی را می توان به سه مرحله اصلی تقسیم کرد:

1. سیاســت ها: کــه اهــداف کلــی و مقبــول اجتماعــی را تعریــف کــرده، راه هــا و ابــزار 
رســیدن بــه آنهــا را مشــخص می کنــد.

2. برنامه هــا: کــه از وســایل و ابــزار اســتفاده می کنــد و منابــع را بــه ســمت بــرآوردن 
اهــداف هدایــت می کنــد.

ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــی فعالیت های ــام دادن عمل ــان دهندۀ انج ــه نش ــا: ک 3. پروژه  ه
ــده اند. ــی ش ــا طراح ــت ها و برنامه ه ــده در سیاس ــداف معین ش ــق اه تحق

ب( ابزار سیاست گذاری: انتخاب سیاست، مستلزم دو تصمیم است:
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1. اقدام
2. انتخــاب میــان جانشــین ها بــا در نظــر گرفتــن هــدف یــا منظــوری از پیش تعیین شــده. 

اتــا بــا ســبک و ســنگین کــردن جانشــین ها بــه سیاســت گذاری کمــک می کنــد.
ــد  ــی از فراین ــری، بخش ــزار تصمیم گی ــوان اب ــه  عن ــا ب ــری: ات ــزار تصمیم گی ج( اب
عقالنــی حــل مســئله اســت کــه بــا مشــخص کــردن انــواع هزینه هــای اجتماعــی، 
ــری  ــدام جانشــین، تصمیم گی ــدام پیشــنهادی و شــیوه های اق ــِی اق ــع اجتماع مناف

می کند. فرایند تصمیم گیری، اغلب مملو از تضاد است.

تصورات نادرست درباره ارزیابی اجتماعی
1- تأثیرات اجتماعی در دسترس فهم عمومی اند و هر فردی می داند آنها چیستند.

ــد و پیامدهــای آب بندهــا اکنــون  شــناخت، پیش درآمــد فهــم عمومــی اســت. فوای
کامــاًل پیش بینی پذیــر اســت؛ امــا پــس از چهــار دهــه مطالعــات تطبیقــی و تکمیلــی. 
فراینــد اتــا شــامل اســتفاده از دانــش محلــی در فراینــد تصمیم گیری اســت. یادگیری 
اجتماعــی کــه در ایــن فراینــد روی می دهــد، هماننــد خیابانــی دوطرفــه اســت کــه 
از ســویی برنامه ریــزان پــروژه می توانــد شــرایطی فراهــم کننــد کــه بــه افزایــش درک 
ــا  ــد ب ــی می توان ــد، از ســوی دیگــر، اجتمــاع محل ــراد اجتمــاع کمــک کن و فهــم اف

تعدیل اطالعات دریافتی، آنها را تکمیل کند.

2- تأثیرات اجتماعی، سنجش پذیر نیستند و بنابراین باید نادیده گرفته شوند.
تأثیــر ممکــن اســت کیفــی باشــد،  ماننــد تغییــر در نگرانــی عمومــی دربــاره خطرهای 
ناشــی از آب های زیرزمینی آلوده یا تشعشــعات رادیواکتیو برای ســالمتی و بهداشــت. 
ممکــن اســت کمــی باشــد، ماننــد تعــداد معلمــان الزم بــرای ارتقــای ســواد. امــا هــر 

کــدام معرفــی  خواهند داشــت. 

3- تأثیــرات اجتماعــی به نــدرت روی می دهنــد. از ایــن رو پرداختــن بــه آنهــا تلــف 
کــردن وقــت اســت.

ــد،  ــه روی می دهن ــی همیش ــی و مال ــرات بیوفیزیک ــد تأثی ــی مانن ــرات اجتماع تأثی
امــا امــکان نــدارد همیشــه معنــادار باشــند! کشــیدن جــاده در اجتماعــات روســتایی، 
ــدت  ــع بلندم ــا مناف ــد؛ ام ــل می کن ــی را مخت ــره و الگوهــای جابه جای زندگــی روزم
آن عبــارت اســت از دسترســی بــه اشــتغال بیــرون از منطقــه، دسترســی بــه بازارهــای 

بیرونــی و کاهــش انــزوا و دورافتادگــی.
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ــن رو  ــد«. از ای ــه »فوای ــت و ن ــوط اس ــا« مرب ــه »هزینه ه ــی ب ــرات اجتماع 4- تأثی
ــد. ــف می کن ــا متوق ــد ی ــعه را کن ــای توس ــی، طرح ه ارزیاب

هــر نــوع تغییــری، فــارغ از انــدازۀ اجتمــاع یــا ماهیت اقــدام پیشــنهادی، بــرای عده ای 
منفعــت و بــرای عــده ای هزینــه بــه همــراه دارد. قیــاس یادشــده هماننــد ایــدۀ نهفتــه  
در پــس تحلیــل هزینــه - فایــده در اقتصــاد اســت. هزینــۀ ســاخت پــروژه بــا فوایــد 
ــه ادامــه کار  ــه  طــور کلــی ب ــد آن بیشــتر باشــد، ب آن مقایســه می شــود و اگــر فوای

تصمیــم گرفتــه می شــود.

ــد و  ــش می ده ــروژه را افزای ــای پ ــًا هزینه ه ــی صرف ــرات اجتماع ــی تأثی 5- ارزیاب
ــد. ــع آن نمی افزای ــه مناف ب

ــا  ــر محیط زیســتی ی ــی تأثی ــی ضــروری از ارزیاب ــوان جزئ ــه  عن ــا ب ــه ات هنگامــی ک
فراینــد تصمیم گیــری دیگــری انجــام می شــود و زمانــی کــه معطــوف بــه حل مســئله 
ــزار بســیار قدرتمنــدی اســت. ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی در طوالنی مــدت،  اســت، اب
موجــب صرفه جویــی در هزینــه می شــود و احتمــال موفقیــت اقــدام پیشــنهادی را 
افزایــش می دهــد و امــکان ســازگاری بیشــتر اجتمــاع را بــا هــر نــوع زیــان اقتصــادی 

یــا نابــودی نهادهــای سیاســی بهبــود می بخشــد)2(.

پی نوشت
متغیرهــای ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی کــه در جــدول 3 خواندیــد، بــه صــورت اتــا 1 الــی اتــا 28 در . 1

ادامــه بــه تفصیــل شــرح داده  شــده  اســت. ترتیــب نام گــذاری از کتــاب برداشــته شــده  اســت.
کتــاب بــه  صــورت Handbook Practical )کتــاب راهنمــای عملــی( نوشــته  شــده و هــر فصــل . 2

شــامل جــداول راهنمــا و همچنیــن مثال هــای پروژه هــای انجــام شــده اســت کــه بــه مخاطــب 
کمــک می کنــد تــا بــا دانــش حداقلــی، گام  بــه گام پــروژه مــورد نظــر خــود را ارزیابــی کنــد تــا بــه 
ســرانجام برســد. در خالصه نویســی ارائه شــده، بــرای پیوســته بــودن مطالــب، چارچــوب روایــی 
کتــاب رعایــت نشــده و نســبت بــه فصــول کتــاب متــن خالصــه، جابه جــا شــده اســت. امــا تــالش 

شــده کــه تئــوری گفته شــده در مثال هــا بــه مخاطــب انتقــال داده شــود.
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Abstract
The present study was conducted to evaluate the effects of the construction of sidewalks 
in the area of Imamzadeh Hassan Boulevard in Karaj. This sidewalk is about 300 meters 
long and is located between the holy shrine of Imamzadeh Hassan and Quds Square in 
the agenda of Karaj Municipality. The theoretical model of the research is based on the 
concept of “sidewalk as an urban public space” inorder to use the opinions of experts in 
various fields as well as field observations has been used. The theoretical model of the 
research is based on the concept of “sidewalk as urban public space”.In order to evaluate 
the consequences of the action, various quantitative and qualitative methods, including 
surveying in the field of project intervention, interviews with various stakeholders, using 
the opinions of experts in various fields, and field observations have been performed. 
Consequences assessment has been done in the form of two scenarios, including passive 
scenario (status quo) and minimum scenario (status quo adjustment) and in assessing 
each of the scenarios, the consequences of the action in three areas including traffic, social 
and institutional context has examined. The results show that the area under study in the 
current situation has many problems including traffic, social and institutional issues. If 
the first scenario is realized and this situation continues in all three areas, we will see the 
complete dominance of negative effects on the positive effects, including traffic issues, 
opposition and dissatisfaction of residents and increasing social harms. If the first scenario 
is realized (adopting a passive approach) in any of the three areas of traffic, institutional 
and social, the favorable situation for the study area is not predicted. In other words, 
the area in question in the current situation faces challenges that necessitate a change 
in this area. While, the results show that the implementation of any maximum action 
in the area under review is also far from expected due to the lack of legal, operational 
and financial contexts. Therefore, the proposed plan of Ataf introduces the adoption of a 
minimal approach in the implementation of the road construction project as a desirable 
option. If the city managers approve and decide on the implementation of the road 
construction project, this plan is based on the idea that this project will be designed and 
implemented in two independent phases but with common goals. In the first phase, a 
set of pre-implementation corrective measures is considered and in the second phase, 
undergraduate and specialized studies are on the agenda. In this vein, Ataf Group has tried 
to provide solutions for better implementation of each of these phases.

Key Words: urban public space, sidewalk, social impact assessment, Karaj city and 
Imamzadeh Hassan.

1 The present article is taken from a research project entitled “Assessment of social and 
cultural impacts of sidewalk construction between the holy shrine of Imamzadeh Hassan 
(AS) to Quds Square”, which has been done with the support of Karaj Municipality.
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Abstract
The principle of human-centeredness in sustainable transport means the development 
and creation of infrastructure based on respect for civil and human rights and public 
parkings, as one of the most important transportation infrastructures in this field, 
have a high share. The implementation of the plan to build a public parking lot in 
region 5 of District 14 is a response to the needs of citizens regarding traffic problems 
and increasing the indicators of sustainable urban transportation. The present study 
seeks to identify and predict the impacts and types of possible consequences of the 
implementation of appropriate mitigation plans and measures in the framework 
of social and cultural impact assessment studies. The methodological approach of 
this research can be called a combination through the use of different techniques 
and tools. Research data has been collected through surveys (residents and clients), 
in-depth and semi-structured interviews and observations. In the other part of the 
research, through GIS, three priority locations were selected and by reviewing the 
existing indicators in the field of location of public parking lots, four indicators 
were identified. Then, according to the results of interviews with transportation 
experts, officials, local informants and field visits of experts, a suitable place for the 
construction of a parking lot in the study area has been suggested. The results showed 
that the lack of car park space, despite the activity of administrative, service and 
commercial centers with extra-regional performance in this area, has increased the 
volume of Stagnant traffic and it has a direct negative impact on the exploitation of 
the potential of these centers and has affected various social, cultural, environmental 
and economic aspects of residents’ lives. Reducing instrumental lawlessness among 
citizens, boosting the local flower market business, increasing safety, reducing 
violence, improving the urban landscape, and increasing service per capita are 
among the most important known consequences of constructing public parking in 
this area. Finally, by examining the areas of the district, the most suitable place for 
the construction of the parking lot and how to optimally designed the parking lot to 
meet future needs has been suggested.

Key Words: Social and Cultural Impact Assessment, Public Parking and District 
14 of Tehran Municipality.

1 This article has been extracted from the research project “Study of social and cultural 
construction of public parking in District 5, District 14 of Tehran Municipality” in 1398 with 
the support of the Social and Cultural Deputy of District 14 Municipality..
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Abstract
the purpose of the study is to assess social and cultural impacts of Homeless 
Housing Assistance Center of Tehran Naft District 5th District Municipality 
And providing Corrective and compensatory solutions to make this project 
work better. The descriptive-analytical method has been used with stakeholder 
analysis approach to achieve this goal. On the one hand, it can be said the negative 
impact of Farahzad Valley’s neighborhoods on the function and the image of the 
businessman by regarding the geographical scope of the impact of the surrounding 
environment of Homeless Housing Assistance Center On its function as The main 
focus of the social damage is the Naft area By creating urban defenseless spaces, 
The presence of homeless people And trash exacerbation On the function and 
the image of Homeless Housing Assistance Center And on the other hand, in the 
social domain, one can claim that If one of the main goals of the construction 
of Homeless Housing Assistance Center is to prevent the deaths of addicted and 
homeless people in public roads and to preserve urban furniture and to eliminate 
these people from the city’s face rather than rehabilitation, The findings and data 
of the research indicate the success of the 5th District Municipality in creating a 
comfortable dormitory space for clients. But, in the end, two main damage to the 
function of the Homeless Housing Assistance Center can be identified: 1. becoming 
Homeless Housing Assistance Center to Permanent residence of clients and their 
precipitate and 2. Discontinuing the Empowerment Cycle of Clients and as a result 
the loss of Retrospective nature of the collection.

Key Words: Homeless Housing Assistance Center District 5, Homelessness, Farahzad 
Valley, Stakeholder Analysis, Support Circle..
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Abstract
The purpose of this study is to evaluate the social effects of the construction 
project of Moradab cultural and tourism complex in Islamabad neighborhood 
located in district one of Karaj municipality and to provide solutions to increase 
the positive consequences and reduce the negative consequences. The method of 
this research was cross-sectional in terms of time and  in terms of implementation 
process, it was combined (quantitative and qualitative). In the quantitative part, 
the information was obtained through a survey of 400 Islamabad residents of 
Karaj and in the qualitative section, interviews have been conducted with the 
managers of the municipality of Karaj region, executive agents, planners and 
prominent people and local elites. Formal validity was used to determine the 
validity of the questionnaire and Cronbach’s alpha method was used to determine 
the reliability. The findings of the study indicate that the implementation of 
this project has positive effectsو such as improving leisure time, improving the 
local landscape and improving the environment, a sense of peace and social 
vitality, increasing a sense of security, increasing access to recreational and 
cultural services. , Increase housing prices, create job opportunities and income 
generation, improve the appearance of the neighborhood, increase participation 
and local affiliation and increase satisfaction and its negative effects are boredom 
and distrust of the people to the officials and the plan, forced migration and 
dissatisfaction with the crowds and crowds after the implementation of the plan, 
which, with the implementation of proper organizing policies and satisfaction of 
residents and principled design and benefit of the investor Private to speed things 
up can reduce the negative effects.

Key Words: Social and Cultural Impact Assessment, Moradab Tourism and Cultural 
Complex, Islamabad Neighborhood, Karaj.

1 This article is taken from a project with the same title, which has been implemented with 
the support of the Cultural, Artistic and Sports Organization of Karaj Municipality..
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Abstract
Recent advancements in the social impact assessment of science have shown 
the diverse methodologies being developed to monitor and evaluate the 
improvements for society as a result of research. These assessment methods 
include indicators to gather both quantitative and qualitative evidence of the 
social impact of science achieved in the short, medium, and long terms. In 
psychology, the impact of research has been mainly analyzed in relation to 
scientific publications in journals, but less is known about the methods for the 
social impact assessment of psychological research. Impact assessment in the 
domains of educational psychology and organizational psychology presents 
synergies with bottom-up approaches that include the voices of citizens 
and stakeholders in their analyses. Along these lines, the communicative 
methodology (CM) emerges as a methodology useful for the communicative 
evaluation of the social impact of research. Although the CM has widely 
demonstrated social impact in the social sciences, less is known about how it 
has been used and the impact achieved in psychological research. This article 
unpacks how to achieve social impact in psychology through the CM. In 
particular, it focuses on the theoretical underpinnings of the CM, the postulates 
linked to psychological research and some key actions for the implementation 
of the CM in relation to the design of Advisory Committees, working groups, 
and plenary meetings in research. Furthermore, it shows how the CM has been 
implemented in illustrative cases in psychological research. The article finishes 
with a conclusion and recommendations to further explore the ways in which 
the CM enables the social impact of research in psychology.. 

Key Words: impact assessment, communicative methodology, psychological 
research, social impact, methods.
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