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اقدام��ات توس��عه اي ب��ه ظاهر ماهی��ت فني 
دارند و تا س��ه دهه ي قبل کارشناساِن توسعه به 
ماهیت اجتماعي و تأثیرات گس��ترده اي که این 
اقدامات بر زندگي م��ردم مي گذارند، بي توجه 
بودند. هر سال تعداد زیادي از اینگونه اقدامات 
توسعه اي انجام ش��ده که به دلیل تأثیراتشان، با 
واکنش های��ي نیز روب��ه رو مي ش��وند. موفقیت 
یک اقدام توس��عه اي در اغلب موارد مس��تلزِم 
لحاظ کردن پیش زمینه اجتماعي براي آن اقدام 
است. دولت ها و بخش خصوصي براي ارتقاي 
رفاه و بهبودِي زندگي مردم دس��ت به اقدامات 
توس��عه اي مي زنند و مشخص شده است دست 
یافتن به این هدف نیازمند مالحظه ي متغیرهاي 
اجتماعي و ق��رار دادن آن ها در کنار متغیرهاي 
فني و اقتصادي در این گونه اقدامات توس��عه اي 

است.
ارزیاب��ي اجتماعي  نتایج برخ��ي مطالع��ات 

پروژه ها نش��ان مي دهد به علت اینکه مکان یابي 
پروژه ه��ا بیش��تر بر اس��اس توجی��ه اقتصادي و 
سیاسي انجام مي ش��ود، ممکن است در بعضي 
شرایط اهداف پروژه با برخي شرایط اجتماعي- 
اقتص��ادي جامعه محلي تقابل پیدا نماید که این 
امر، خ��ود را به صورت رفتارهاي غیرقابل انتظار 
طرفی��ن )مجري پروژه و اجتماع محلي( نش��ان 
مي ده��د به طوري ک��ه بعضاً دیده ش��ده اس��ت 
مردم محلي به عل��ت تغییر در وضعیت عمومِي 
زندگي و کس��ب و کارش��ان و از طرفي، عدم 
برآورده شدن انتظاراتشان از پروژه، با اقدامات 
اعتراض آمیز خود ک��ه حتي در مواقعي با اقدام 
به درگیري هاي وسیع و آسیب رساندن به منافع 
پروژه همراه بوده، موجب تعویق اجراي پروژه 

و ضرر و زیان هاي مالي زیادي شده اند.
در ش��کل-1، ان��واع ریس��ک هایي که یک 
پ��روژه در طول حی��ات خود با آن ه��ا روبه رو 

مي شود، نشان داده شده است.
درواقع، پروژه ها عالوه بر اینکه با ریسک هاي 
فني و محیطي روبه رو هس��تند، با ریس��ک هاي 
اجتماعي که بعضاً با سرنوش��ت پروژه و رسیدن 
به اهداف مورد نظر در ارتباط مس��تقیم هستند، 
نیز مواجه اند. همان طور که در ش��کل-1 نش��ان 
داده ش��ده است، این ریسک در مراحل اولیه ي 
پروژه، یعني در مرحله اکتشاف و امکان سنجي، 
نم��ود بیش��تري دارد. بنابرای��ن الزم اس��ت ب��ا 
به کارگیري شیوه اي مناس��ب، به طور مستمر بر 
رون��د تأثیرات متقابل پ��روژه و اجتماع نظارت 
شود و در جهت کاهش یا از بین بردن تأثیرات 
منف��ي و در واق��ع، کاهش ریس��ک اجتماعي 
پ��روژه و افزای��ش و تقوی��ت اث��رات آن گام 

برداشته شود]4[.
در ای��ن مقاله هدف، تأکی��د بر اهمیت انجام 
بررس��ی های اجتماعی برای حصول به موفقیت 

سیدامیر طالبیان*  مؤسسه مطالعات بین المللي انرژي

برخي از مطالعات ارزيابي اجتماعي پروژه ها نش��ان مي دهد که بس��یاري از مشکالت و موانِع به وجود آمده 
در مس��یر اجراي پروژه ها، به دلیل اشتباهات و قضاوت هاي نادرست در مورد افراد و گروه هاي درگیر و ذينفع 
در پروژه و عدم تعامل مناس��ب با آن ها بر اس��اس انتظارات و ارزش هاي آن ها بوده اس��ت. ارزيابي هاي سطحي 
و اغلب نادرس��ت، باعث ناديده گرفت��ن محدوديت هاي اجتماعي، ارزش ها و نگرش ه��اي افراد جامعه محلي، 
دس��ت کم گرفتن گروه هاي ذي نفوذ و مرجع، بُروز مش��کالت فراوان و تحمیل زيان هايي بر سر راه پروژه هاي 
ملي و منطقه اي به ويژه در صنعت نفت وگاز مي ش��ود. هدف از نوش��تن اين مقاله، تأکید بر اهمیت مس��ائل و 
واقعیت ه��اي اجتماعي در موفقی��ت يا عدم موفقیت پروژه ها در نواحی و مناط��ق پیرامونی و جنب پروژه های 
صنعت نفت و همچنین معرفي تکنیک و ش��یوه ارزيابي تأثیرات اجتماعي براي سنجش زمینه هاي اجتماعي 
موفقی��ت پروژه ه��اي صنعت نفت و گاز در قبل، هنگام اجرا و پس از اجراي پروژه ها مي باش��د. به اين ترتیب، 
مديران پروژه ها همزمان با انجام ارزيابي و بررس��ي هاي فني، اقتصادي و زيست محیطي، به ارزيابي جنبه هاي 

اجتماعي پروژه ها نیز توجه کافي نشان مي دهند. 
در پايان نیز به فرصت ها و چالش هاي انجام ارزيابي هاي اجتماعِي پروژه هاي صنعت نفت و موانع به کارگیري 

آن ها اشاره شده است.
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

در پروژه ه��ای صنعت نفت و ش��یوه ارزیابی و 
اقدام نسبت به اینگونه بررسی هاست به گونه اي 
که نش��ان داده ش��ود که چگونه توجه به اِعمال 
یافته های ناشی از بررسی های اجتماعی در قبل، 
بع��د و حین اجرای پروژه ه��ا همزمان با اجرای 
بررس��ی های فن��ی، اقتصادی و زیس��ت محیطی 
می توان��د منجر به دفع موانع احتمالی شکس��ت 

پروژه ها گردد.
مطالع��ات بس��یاري نش��ان داده ک��ه حضور 
مش��اوران اجتماعي در کن��ار مجریان و مدیران 
پروژه ها توانس��ته است میزان موفقیت و پذیرش 
پروژه ه��اي صنعت نف��ت را در نواحی و مناطق 
پیرامون��ی و جنب آن ه��ا به گونه ي قابل توجهي 
افزای��ش ده��د؛ البت��ه به ش��رطي ک��ه مدیران 
پروژه ها نیز نس��بت به خسارات و لطمات ناشي 
از عدم پرداخت��ن ب��ه این گون��ه جنبه ه��ا واقف 
بوده و قبل از اقدامات اساس��ي و ش��روع پروژه 

چاره اندیشي نمایند1.  
در قس��مت هاي بع��دي، به اه��داف و نقش 
ارزیاب��ي تأثی��رات و پیامده��اي اجتماع��ي در 
موفق بودن مدیری��ت پروژه هاي صنعت نفت و 
گاز، تجارب کش��ورهاي دیگ��ر در این حوزه، 
مدل هاي مختل��ف ارزیابي تأثی��رات اجتماعي 
و همچنی��ن فرصت ها و موان��ِع به کارگیري آن 
توسط مدیران در پروژه هاي صنعت نفت و گاز 
اش��اره مي شود و در قس��مت پیوست نیز به طور 
خیلي مختصر نتایِج یک��ي از مطالعات ارزیابي 
تاثی��رات اجتماع��ي پروژه هاي نف��ت و گاز در 
مناطق نفتي »سروستان و خشت« به عنوان مطالعه 

موردي ارائه مي گردد.

۱- ارزیابي تأثیرات اجتماعي
پایداري اجتماع��ي و همچنین پایداري منافع 
محلي از بخش هاي اصل��ي مباحث مورد توجه 
در دیدگاه های نوین توس��عه پایدار مي باش��ند. 
 نظ��رات زیر در ای��ن مقوله قابل اش��اره و تأکید 

است:

1. پایداري اجتماع��ي زماني تضمین مي گردد 
که تغییرات ناش��ي از اقدامات توس��عه اي س��بب 
به هم ریخت��ن امنیت اجتماع��ي، تخریب روابط 
اجتماع��ي، ایجاد آس��یب هاي اجتماعي، افزایش 
فاصله هاي طبقاتي، اثرات ناش��ي از بر هم خوردن 
نظ��م اقتصادي در جهات نامطلوب و تبعیض علیه 

گروه هاي حاشیه اي و ضعیف نشود]2[. 
2. ب��ر مبن��اي پای��داري مناف��ع محل��ي، در 
طرح ه��اي منطقه اي باید منافع مردم س��اکن در 
نقاط مختلف لحاظ گردد به طوري که تضمین 
مشارکت گس��ترده محلي نیازمند آن است که 
پی��ش از هرچیز، مردم محل��ي عالوه بر عواقب 
منفي پروژه، اولی��ن دریافت کننده منافع آن نیز 
باشند. در واقع، جلب مشارکت گسترده مردمي 
که تحت تأثی��ر یک اقدام توس��عه اي همچون 
پروژه ه��اي بزرگ صنع��ت نف��ت و گاز قرار 
مي گیرد و پایداري این مشارکت در بلندمدت، 

یکي از شروط پایداري توسعه است. 
3. مشارکت، همه مراحل برنامه ریزي، اجرا، 
بهره برداري و تداوم اقدام را شامل مي شود. این 
مش��ارکت به ش��رطي تأمین مي ش��ود که منافع 
اقدام توسعه اي بیش از زیان هاي آن براي مردم 
باشد. به عبارتي، بیش از هر چیز باید مشارکت و 

همکاري مردم را بر مبناي محاسبه عاقالنه آن ها 
توضیح داد. اگر اقدام بر اساس روال هاي جلب 
رضایت مردم برنامه ریزي شود و در کوتاه مدت 
منافع قابل مالحظه اي براي کلیه اقشار اجتماعي 
دربرداشته باشد و در بلندمدت نیز چشم اندازي 
از مناف��ع پایدار براي مردم محلي فراهم س��ازد، 

مي تواند عاملي براي جلب  مشارکت باشد]2[.
4.  در واقع، اجراي ارزیابي تأثیرات اجتماعي 
پروژه هاي توس��عه اي نه فق��ط از موضع حقوق 
اجتماعات محلي، بلکه از موضعي فایده گرایانه 
و فارغ از نگرش هاي انس��ان گرایانه که حکم به 
رعای��ت حقوق اجتماعات محل��ي مي کنند، نیز 

اهمیت دارد. 
5. اج��راي پروژه هاي توس��عه ب��دون انجام 
ارزیابي اجتماعي، زندگي و س��المت روحي و 
جسمي کارکنان در مناطق عملیاتي نفت و گاز 
را نیز تهدید مي کند. بدین ترتیب، سازمان هایي 
نظیر وزارت نفت باید از موضع حفظ س��المت 
و بهره وري کارکنان خود به مقوالت اجتماعي 

مرتبط با پروژه هاي توسعه اهمیت قائل شوند.
6. انج��ام ارزیابي اجتماعي قبل و بعد از اجرا 
و همچنی��ن در حین انجام پ��روژه مي تواند در 
کن��ار ارزیابي هاي اقتصادي و زیس��ت محیطي 

1  انواع ریسک در مراحل مختلف پروژه

٢ 
 

مقدمه
توسعه به ماهيـت اجتمـاعي و تـأثيرات     قبل كارشناسانِ يبه ظاهر ماهيت فني دارند و تا سه دههاي اقدامات توسعه

تعـداد زيـادي از اينگونـه اقـدامات     نه سـاليا  توجـه بودنـد.  بـي  ،گذارندبر زندگي مردم مياين اقدامات اي كه گسترده
اي در اغلب موفقيت يك اقدام توسعه د.نشورو ميهايي نيز روبهبا واكنش ،به دليل تأثيراتشان كه شدهاي انجام توسعه

ها و بخش خصوصي بـراي ارتقـاي رفـاه و    دولتاقدام است.  براي آن زمينه اجتماعيلحاظ كردن پيش موارد مستلزمِ
نيازمنـد   هـدف زنند و مشخص شده است دست يـافتن بـه ايـن    اي ميي مردم دست به اقدامات توسعهبهبوديِ زندگ

 ايگونـه اقـدامات توسـعه   در اين ها در كنار متغيرهاي فني و اقتصاديمتغيرهاي اجتماعي و قرار دادن آن يمالحظه
  است.

ها بيشتر بر اساس توجيـه  يابي پروژهينكه مكانبه علت ا دهدنشان مي هامطالعات ارزيابي اجتماعي پروژه نتايج برخي
اقتصـادي   -شـرايط اجتمـاعي   برخيبا  اهداف پروژهدر بعضي شرايط  شود، ممكن استاقتصادي و سياسي انجام مي

انتظار طرفين (مجري پـروژه و اجتمـاع   رفتارهاي غيرقابل صورتخود را به مايد كه اين امر،جامعه محلي تقابل پيدا ن
زندگي و كسب  كه بعضًا ديده شده است مردم محلي به علت تغيير در وضعيت عموميِطوريبه دهدمي محلي) نشان

آميز خود كـه حتـي در مـواقعي بـا     و كارشان و از طرفي، عدم برآورده شدن انتظاراتشان از پروژه، با اقدامات اعتراض
ده، موجـب تعويـق اجـراي پـروژه و ضـرر و      هاي وسيع و آسيب رساندن به منافع پـروژه همـراه بـو   اقدام به درگيري

  .اندهاي مالي زيادي شدهزيان
  شود، نشان داده شده است.رو ميها روبههايي كه يك پروژه در طول حيات خود با آن، انواع ريسك1-در شكل

  انواع ريسك در مراحل مختلف پروژه :  1شكل 
هاي اجتماعي كه بعضاً با رو هستند، با ريسكحيطي روبههاي فني و مبر اينكه با ريسكها عالوهپروژه ،درواقع

 1-در شـكل طـور كـه   اند. همـان سرنوشت پروژه و رسيدن به اهداف مورد نظر در ارتباط مستقيم هستند، نيز مواجه
سـنجي، نمـود بيشـتري    پروژه، يعني در مرحله اكتشاف و امكان ي، اين ريسك در مراحل اوليهداده شده استنشان 
طور مستمر بر روند تأثيرات متقابل پروژه و اجتماع نظـارت  به ،اي مناسبكارگيري شيوهبا بهالزم است بنابراين دارد. 

شود و در جهت كاهش يا از بين بردن تأثيرات منفي و در واقع، كاهش ريسك اجتمـاعي پـروژه و افـزايش و تقويـت     
  ].4[ته شوداثرات آن گام برداش
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ک��ه عمدتاً براي پروژه ه��اي صنعت نفت وگاز 
انجام مي شود، موجب صرفه جویي اقتصادي و 
دستیابي هر چه بیشتر به اهداف پروژه ها گردد.

۲- تعریف ارزیابی تأثیر اجتماعی۲ 
"فاضل��ي" ب��ر مبناي م��رور کلی��ه تعاریفي 
ک��ه ب��راي ارزیابي تأثی��ر اجتماعي ارائه ش��ده 
معتقد اس��ت »ارزیابي تأثیر اجتماعي پژوهشي 
بین رش��ته اي با محوریت علوم اجتماعي اس��ت 
که مي کوش��د با س��هیم ش��دن در همه مراحل 
برنامه ری��زي، اج��را و ارزیابي نتای��ج اقدامات 
توس��عه اي– سیاس��ت ها، برنامه ه��ا و طرح ها– 
شناخت معتبري از تغییراتي که این اقدامات در 
محی��ط طبیعي و اجتماعي ایج��اد مي کنند ارائه 
دهد و پیش از اجرا ش��دن اقدامات توس��عه اي، 
تأثی��رات اجتماعي ناش��ي از اج��راي آن ها را 

برآورد نماید. 

تأثی�ر  ارزیاب�ي  مطالع�ات  عرصه ه�اي   -۱-۲
اجتماعي

گ��زارش کمیت��ه بین س��ازماني آمری��کا که 
اصول راهنم��اي انجام مطالع��ات ارزیابي تأثیر 
اجتماع��ي در ای��ن کش��ور را تعیی��ن مي کند، 
فهرس��تي از انواع اقدامات توسعه اي که نیازمند 
ارزیابي تأثیر اجتماعي هس��تند را معرفي  نموده 
است]4[. این فهرست از میان گزارش هایي که 
در س��ال هاي بعد از دهه 1970 با استناد به قانون 
سیاست ملي زیست محیطي آمریکا نوشته شده 
و هدف آن ها ارزیابي تأثیرات زیس��ت محیطي 
و اجتماعي اقدامات توس��عه اي بوده، استخراج 

گردیده است:
 استخراج مواد معدني، هم استخراج سطحي 
و هم زیرزمیني و حفارِي میدان هاي نفت و گاز

امنی��ت  ف��درال:  بهداش��تي   سیاس��ت هاي 
اجتماع��ي، بیم��ه پزش��کي س��المندان و بیم��ه 

بهداشت سالمندان
 س��ایت هاي زباله هاي خطرناک: ساخت و 

راه اندازي سایت هاي تخلیه زباله هاي خطرناک 
)س��ازوکارهایي براي س��وزاندن و نابود کردن 
زباله هاي ش��یمیایي و س��مي هم در نظر گرفته 

شده(. 
 مخازن آب، نیروگاه هاي آبي، حفاظت از 
آب، ساختارهاي تفریحي )استخر و مانند آن( 

و دریاچه هاي سردکننده
 کارگاه ه��اي صنعت��ي )کارخانه های��ي که 
توس��ط بخش خصوصي س��اخته و راه اندازي 
شده مانند پاالیش��گاه ها، کارخانه هاي فوالد و 

خطوط مونتاژ(
مانن��د  زمین ه��ا  کارب��ري  و  تخصی��ص   
برنامه هاي مدیریت رشد و بازطبقه بندِي کاربرد 

زمین )از تولید الوار به زمین بایر(
 برنامه ه��اي مدیری��ت منابع طبیع��ي مانند 
ش��یالت، گونه هاي حیوان��ِي در حال انقراض، 

پرنده ها و حیات وحش، کوهستان و جنگل
 تأسیسات نظامي و دولتي مانند راه اندازي و 

تعطیل کردن پایگاه هاي نظامي
 احداث مدرسه ها )خصوصي یا دولتي( در 

همه مقاطع و دانشگاه ها
 س��امانه هاي حم��ل و نقل مانن��د فرودگاه، 

خیابان و پایانه ها
 توس��عه مترو، راه آهن، بزرگراه، کانال هاي 
آب، پ��ل، خطوط لول��ه، دی��وار و کانال هاي 

مرزي، کمربندهاي سبز، راه هاي آبي
 سامانه هاي تجاري مانند مرکزهاي خرید و 

اداره هاي تجاري
 تخصیص سایت هاي دیني و مقدس

 اح��داث پ��ارک، منطقه ه��اي حفاظت��ي، 
پناهگاه، گورستان، منطقه هاي تفریحي

آپارتم��ان،  مانن��د  اقامت��ي  س��امانه هاي   
ساختمان هاي اداري، بیمارستان

۲-۲- مراح�ل و انواع الگوه�ای انجام ارزیابی 
تأثیر اجتماعی

ب��ه گمان ما، پروژه ه��اي صنعت نفت و گاز 
همواره ب��ر محیط زیس��ت و اجتماعات مرتبط 
تأثیرگذار مي باشند. بنابراین پروژه ها همواره به 
ارزیابي تأثیر اجتماعي نیاز دارند. همچنین جلب 
مشارکت عمومي در ارزیابي تأثیر اجتماعي در 
همه مراحل وجود دارد و به نوعي، زیرس��اخت 
ارزیاب��ي تأثی��ر اجتماع��ي به حس��اب مي آید. 
بنابرای��ن مي توان آن را یک مرحله به حس��اب 
آورد، لیکن بهتر است زمینه کلي ارزیابي تلقي 

شود.
یک��ي از مهم ترین مؤسس��ات بین المللي در 
زمینه مطالعات اجتماعي و زیست محیطي صنعت 
نفت نی��ز مدلي ب��راي مراحل متوال��ي ارزیابي 
تأثیر اجتماعي ارائه کرده است)ش��کل-2(]5[. 
این م��دل، مرحله نظارت و بازنگري )قس��مت 
باالي م��دل( را به کل دوره انجام ارزیابي تأثیر 
اجتماعي بس��ط مي دهد و مشارکت ذینفعان در 
فرایند انجام ارزیابي را نیز براي کل طول دوره 

2  مراحل متوالي انجام ارزیابي تأثیر اجتماعي

٥ 
 

وحـش،   حيـات  و هـا انقراض، پرنده حال در حيوانيِ هايشيالت، گونه مانند طبيعيِ منابع مديريت هايبرنامه
 جنگل و كوهستان

هاي نظامياندازي و تعطيل كردن پايگاهمانند راه لتيدو و نظامي تأسيسات  
هاهمه مقاطع و دانشگاه يا دولتي) در ها (خصوصياحداث مدرسه 
هاپايانه و فرودگاه، خيابان مانند نقل و هاي حملسامانه 
سـبز،   مـرزي، كمربنـدهاي   هايكانال و هاي آب، پل، خطوط لوله، ديوارآهن، بزرگراه، كانالمترو، راه توسعه

 آبي هايراه
تجاري هاياداره و خريد مركزهاي هاي تجاري مانندسامانه 
مقدس و ديني هايتخصيص سايت 
تفريحي هايحفاظتي، پناهگاه، گورستان، منطقه هاياحداث پارك، منطقه  
اداري، بيمارستان هايآپارتمان، ساختمان هاي اقامتي مانندسامانه 

 

  ابي تأثير اجتماعيينجام ارزانواع الگوهاي امراحل و  -2-2
. بنـابراين  باشـند مرتبط تأثيرگـذار مـي  زيست و اجتماعات محيط برهاي صنعت نفت و گاز همواره به گمان ما، پروژه

همچنين جلب مشاركت عمومي در ارزيـابي تـأثير اجتمـاعي در     دارند. نيازها همواره به ارزيابي تأثير اجتماعي پروژه
تـوان آن را يـك   آيد. بنـابراين مـي  زيرساخت ارزيابي تأثير اجتماعي به حساب مي ،به نوعي همه مراحل وجود دارد و

  مرحله به حساب آورد، ليكن بهتر است زمينه كلي ارزيابي تلقي شود.
  

 
  : مراحل متوالي انجام ارزيابي تأثير اجتماعي 2شكل 

  

محيطي صـنعت نفـت نيـز مـدلي     عي و زيستالمللي در زمينه مطالعات اجتماترين مؤسسات بينيكي از مهم
]. اين مدل، مرحله نظارت و بازنگري (قسـمت  5[)2-(شكلبراي مراحل متوالي ارزيابي تأثير اجتماعي ارائه كرده است

دهد و مشاركت ذينفعان در فرايند انجـام ارزيـابي را   باالي مدل) را به كل دوره انجام ارزيابي تأثير اجتماعي بسط مي
گيرد. همچنين كل فرايند مطالعه به سه دوره تقسيم شده است. دوره اول، طول دوره بررسي در نظر مي نيز براي كل



24

مقاالت تحلیلي-كاربردي

بررس��ي در نظر مي گیرد. همچنی��ن کل فرایند 
مطالعه به س��ه دوره تقس��یم شده اس��ت؛ دوره 
اول، شناخت پروژه نام گذاري شده است و دو 
مرحله دامنه یابي و برنامه ریزي را شامل مي شود. 
اطالعات مربوط به شناخت پروژه و چارچوب 
قانون��ي به منزله ورودي هاي ای��ن بخش در نظر 

گرفته شده اند.
دوره  دوم ش��امل طراحي و مهندس��ي است. 
مهم ترین بخ��ش یعني »ارزیاب��ي تأثیر« در این 
بخ��ش صورت مي گیرد و چنان که مدل نش��ان 
مي دهد، دو ورودي بس��یار مهم براي این بخش 
وجود دارد. از قس��مت باالي مدل، مدل سازي 
براي ارزیابي تأثیر وارد مي شود. این مدل سازي 
بدان معناس��ت که باید آنچه تأثی��ر آن ارزیابي 
مي ش��ود معلوم گ��ردد و راه ه��اي ارزیابي نیز 
مدل س��ازي شده باشد. اما از قسمت پایین مدل، 
»معیار اهمیت« وارد مي ش��ود. این نکته از مدل 
فوق العاده مهم است به دلیل آنکه معیار اهمیت 
ه��ر تأثی��ري از درون مش��ارکت ذینفعان اخذ 
مي ش��ود. معیارهاي تأثیر از درون اجتماعي که 
بر اس��اس منافع متفاوت و متکثر خود در فرایند 
مطالعه مش��ارکت مي کند، اخذ مي ش��ود. این 
بدان معناست که محققان به تنهایي قادر نیستند 
اولویت ه��اي جامع��ه را تعیی��ن کنن��د. چنانکه  
بعداً خواهی��م گفت، تعیین معیاره��اي اهمیِت 
تأثیرات، امري اس��ت که ب��ا ارزش هاي جامعه 

سروکار دارد.
دوره دوم، یک مرحله بسیار مهم نیز دارد که 
در برخي مدل هاي توالي ارزیابي تأثیر اجتماعي، 
از جمله مدل مفصلي که فاضلي )1389( تشریح 
کرده اس��ت، وجود ندارد. »انتشار یافته ها« یکي 
از مراحلي اس��ت که در مدل هاي ارزیابي تأثیر 
اجتماعي به آن توجه ش��ده است. این بخشي از 
تالش براي درگیر کردن همه ذینفعان در فرایند 
ارزیابي و آگاه س��اختن آنها از نتایج اس��ت. به 
این ترتیب، همه ذینفعان مي توانند برداشت هاي 
واقعي تري از نتایج داش��ته باش��ند و با شناخت 

عمیق ت��ر منافع��ي که تح��ت تأثیر پ��روژه قرار 
مي گی��رد از حقوق خود دف��اع کنند. این مدل، 
مرحل��ه انتش��ار یافته ها را در بخ��ش »طراحي و 
مهندس��ي« قرار داده و همین امر نش��ان مي دهد 
که به اعتقاد س��ازمان هاي بین المللِي متخصص 
در زمینه صنعت نفت و گاز، جایگاه مالحظات 
اجتماعي در طراحي پروژه ها و اهمیت دادن به 

ذینفعان در چه حد است. 
آخرین بخش از مدل به اجراي پیش��نهادهاي 
برآمده از تحقیق و نظ��ارت و پایش چگونگي 
اج��راي پیش��نهادات اختص��اص دارد. اما یک 
حلقه ي بازخورد نیز در انتهاي س��مت راس��ت 
مدل طراحي ش��ده که نش��ان مي دهد در حین 
اجراي پروژه )مرحله س��اخت، عملیات و اتمام 
فعالی��ت پروژه( تا زمان ختم فعالیت آن نیز باید 
مش��اور ارزیاب��ي تأثیر اجتماعي حضور داش��ته 
باش��د و به نوعي عواق��ب اجتماعي پروژه ها در 
همه مراح��ل پایش و نظارت ش��ود. با توجه به 
طوالني بودن عمر اغلب تأسیسات صنعت نفت 
و گاز، این حلقه ي بازخورد بسیار اهمیت دارد.

۲-3-ارزیابي تأثی�رات اجتماعي در پروژه هاي 
صنعت نفت و گاز

در بخش هاي قبل نش��ان دادی��م که ارزیابي 
بررس��ي  ب��راي  دانش��ي  اجتماع��ي  تأثی��رات 
اقدامات  اجتماع��ي موفقی��ت  پیش ش��رط هاي 
توس��عه اي و هم چنی��ن شناس��ایي پي آمدهاي 
منفي محتمل براي آنهاس��ت ک��ه هر دو هدف 
در نهایت، در جهت ایجاد توسعه پایدار هستند. 
زماني این نکته آش��کارتر خواهد شد که نشان 
دهیم صنع��ت نفت و گاز در جه��ان و ایران با 
چه مق��والت اجتماع��ي اي س��روکار دارد. به 
این ترتیب مش��خص مي ش��ود که ارزیابي تأثیر 
اجتماعي در صنعت نفت مي تواند متولي بررسي 
چه مقوالتي باشد و س��هم آن در توسعه پایدار 
و پیش��برد توسعه در این صنعت چیست. در این 
قس��مت به بررس��ي مقوالت اجتماع��ي مرتبط 

با صنعت نف��ت در جهان و ای��ران مي پردازیم. 
این بررس��ي همچنین نش��ان خواه��د داد که تا 
چه ان��دازه مق��والت تحت بررس��ي اجتماعي 
در ای��ران و جهان ش��باهت و تفاوت دارند و از 
همین  منظر، اهمیت مطالعات اجتماعي به شیوه 
متداول در دنیا براي حرکت به س��مت توس��عه 
پایدار صنعت نفت در ایران آشکار مي شود. در 
قسمت هاي بعدي به بررسي فوایدي که ارزیابي 
تأثیر اجتماعي مي تواند براي صنعت نفت داشته 

باشد خواهیم پرداخت.
خطر نشت نفت و پي آمدهاي ناشي از آن بیش 
از همه در وقایعي نظیر خط لوله ترانس آالسکا و 
همچنین نشت از نفتکش هاي بزرگ و باالخص 
در حادثه اي نظیر آلودگي نفتي ناشي از نفتکش 
اکسون والدز آشکار شد. لیکن، خطر آن است 
که فقط نش��ِت مقادیر زیاد– نظیر نش��ت ناشي 
از حادثه براي نفتکش ه��ا– جلب توجه کند و 
از آلودگي هایي که به تدریج ایجاد مي ش��وند، 
غفلت ش��ود. نش��ت نفت به دلیل تأثیري که بر 
کاهش توانایي معیشتي جوامع دارد– اراضي را 
تخریب مي کند، ذخایر ماهیان را از بین مي برد، 
تپه هاي مرجاني را تخریب و مقاصد توریس��تي 
را زایل مي کند، بر زیس��تگاه هاي حیات وحش 
 تأثیر گذاشته و درآمدهاي توریستي را مي کاهد

 و ...– خیل��ي زود ب��ه مس��ئله اي اجتماعي بدل 
مي شود. نش��ت نفت بر اثر حادثه در چاه متعلق 
به ش��رکت بریتیش پترولیوم در خلیج مکزیک 
و واکنش ه��اي دولت آمریکا به آن نمونه اي از 
چگونگي تبدیل ش��دن مسائل زیست محیطي به 

اجتماعي است ]3[.
اعتراض نسبت به فرصت هاي شغلي محدود، 
س��هم ناعادالنه مناطق میزبان عملیات صنعتي از 
درآمد نف��ت، تخریب زیس��ت محیطي، تهدید 
کشاورزي و معیشت س��نتي به واسطه تأسیسات 
نفتي، و از بین رفتن تجارت هاي قبل از توس��عه 
تأسیسات صنعت نفت و گاز در مناطق عملیاتي 
نیز مي تواند س��بب بُروز نارضایتي و مشکالت 
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متعاقب آن شود. 
فرصت ه��اي اش��تغال، یک��ي از اصلي ترین 
موضوعات مورد مناقشه میان شرکت هاي نفتي 
و بومی��ان یا کلیه جمعیت ه��اي میزبان عملیات 
صنعتي نفت و گاز اس��ت. ای��ن صنعت به دلیل 
س��رمایه بر بودن و فن��اوري پیش��رفته اي که در 
آن اس��تفاده مي ش��ود به نیروي انس��اني زیادي 
نیاز ندارد. س��اکنان مناطقي که تأسیسات نفت 
و گاز در آنه��ا س��اخته مي ش��ود انتظ��ار دارند 
به صورت مس��تقیم در این تأسیسات مشغول به 
کار ش��وند. به ویژه اگر این مناطق توس��عه نیافته 
باشند و نیروي انساني موجود در آنها نیز داراي 
مهارت ه��اي قابل توجهي نباش��د، تحقق چنین 
س��طحي از اش��تغال غیرممکن مي شود و همین 
امر به تعارضاتي با اجتماعات میزبان مي انجامد. 
چنان که بعداً نش��ان خواهیم داد، این مشکل از 
طریق ایج��اد زنجیره هاي تأمی��ن محلي کاال و 

خدمات قابل حل است. 
همچنین ایجاد تأسیس��ات نفت و گاز مي تواند 
تغییرات اجتماعي س��ریعي را به همراه داشته باشد. 
تغییرات اجتماعي س��ریع نیز مي تواند س��بب تأثیر 
بر مس��ائل اجتماعي نظیر خشونت و جنایت شود. 
ادبیات مربوط به تأثیرات رشد سریع حاکي از آن 
است که با توسعه تغییرات اجتماعي، مهاجرت هاي 
گسترده اي واقع مي ش��ود که به نوبه خود، مسائل 
اجتماعي متنوع��ي ایجاد مي کند. افزایش جمعیت 
و تضعی��ف کنترل ه��اي اجتماعي غیررس��مي بر 
افراد، گمنامي مهاج��ران، رقابت براي منابع کم– 
به ویژه در مناطقي که توسعه نیافته بوده اند و میزبان 
اقدامات توس��عه اي مي ش��وند– ورود افراد غریبه 
و افزایش اس��تقالل افراد از یکدیگر اس��بابي براي 

افزایش خشونت و جرم مي شود. 

3- نمونه ه�اي مدیری�ت مس�ائل اجتماع�ي در 
صنعت نفت و گاز

چنانکه نش��ان دادیم، مسائل اجتماعي بخش 
تفکیک ناپذیر تجربه توسعه صنعت نفت و گاز 

در جهان اس��ت. عدم موفقی��ت در مدیریت این 
مسائل بود که بیش��ترین توجه را به آن ها جلب 
کرد. لیکن نمونه هاي موفقي از مدیریت مسائل 

اجتماعي در این پروژه ها نیز وجود دارد.
س��اخت س��ایت تأسیس��ات نفت در دریا در 
جزی��ره نیوفاوندلند از س��ال 1990 ت��ا 1997، 
نمونه قابل ذکري در این حوزه است. استوري و 
جونز ش��ناخت بستر بومي منطقه، تعامل مناسب 
و زودهن��گام در مراح��ل اولیه ط��رح با مردم، 
ش��ناخت دقی��ق دامنه مس��ائل ناش��ي از پروژه، 
مطالع��ه م��وارد احتمالي، طراح��ي راهبردهاي 
مدیریت��ي کاربردي در منطقه و پایش مناس��ب 
را دالیل موفقیت این پروژه در مدیریت مسائل 
اجتماع��ي و حداقل س��اختن تأثیرات منفي این 

پروژه بر زندگي اجتماعي جزیره مي دانند ]6[.
نیوفاوندلند به طور س��نتي، یکي از فقیرترین 
مناطق کاناداست. اکتشافات نفت از دهه 1970 
در این منطقه آغاز شده است. در مراحل اعالم 
اکتش��اف از سال 1979 تا 1986 اثرات ناشي از 
مرحله اعالم پروژه بر این منطقه آغاز مي ش��ود. 
از همین زمان، مش��اوره با اجتم��اع محلي براي 
واقع گرایانه ک��ردن انتظارات ایش��ان از پروژه 
آغاز مي ش��ود. همچنین خط��رات درآمدهاي 
نفت��ي ب��راي ماهیگی��ري، تهدیدهاي ناش��ي از 
حضور غریبه ها، فرس��ایش براب��ري اجتماعي و 
بُروز نابرابري و فروپاش��ي اجتماعات روستایي 

مورد توجه قرار مي گیرد]6[.
درخص��وص  مطالع��ات،  انج��ام  از  بع��د 
نیازمندي هاي زیرساختي، بازار مسکن، اشتغال 
و کلی��ه تأثیرات��ي که ممکن اس��ت پ��روژه بر 
منطقه داشته باش��د، پیش بیني هاي الزم صورت 
مي گی��رد. پس از امضاي قرارداِد ایجاد س��ایت 
هایبرنیا در منطقه ي نیوفاوندلند در س��ال 1990، 
وضعیت به گونه اي بود که سه بررسي استوري 
و جون��ز در میان��ه ده��ه 1990 نش��ان م��ي داد 
نگراني هاي اجتماعي و مش��کالتي که در میانه 
دهه 1970 انتظار مي رفت در جزیره ایجاد شود، 

رفع شده اند. 
به نظر مي رسد عملکرد شرکت شل در پروژه 
س��اخالین روس��یه نیز موفقیت آمیز بوده است. 
جایزه عملکرد ویژه به پروژه س��اخالین شرکت 
ش��ل به خاطر پرداختن ب��ه مقوله نارضایتي هاي 
ذینفع��ان محل��ي در جزی��ره س��اخالین اه��دا 
گردی��د. این جای��زه به بخش هایي از ش��رکت 
ش��ل داده مي ش��ود که به کمک عملکردشان، 
ش��ل را در حفظ مجوزهاي عملی��ات خود در 
مناطق نفتي کمک نمودند. ش��ل براي دس��ت 
یافتن به ای��ن موقعیت، برنامه جلب مش��ارکت 
عمومي، مذاکره با ذینفعان و پرداختن به مسائل 
اجتماعي، زیست محیطي، ایمني و سالمت را از 
سال 2003 آغاز کرده است. در 8 سپتامبر 2003 
نتایج مطالعات ش��ل در خصوص مسائل فوق به 
دو زبان روس��ي و انگلیسي از طریق وب سایت 
این شرکت منتشر و در اختیار همگان و به ویژه 

گروه هاي تحت تأثیر قرار گرفت.

4-مقوالت اجتماعي صنعت نفت: تجربه  ایران
مطالعات زی��ادي درباره تأثی��رات اجتماعي 
توس��عه صنعت نفت و گاز بر اجتماعات میزبان 
این صنعت در ایران انجام نش��ده است. اما نکته 
مهم این اس��ت که همان مطالعات اندِک انجام 
شده نیز دو نکته مهم را نشان مي دهند: 1. توسعه 
صنعت نف��ت تأثیرات بس��یار متن��وع و توأم با 
عوارض منفي ناخواسته اي بر اجتماعات محلي 
داش��ته اش��ت 2. الگوي تأثیرات این صنعت در 
ایران نیز ش��بیه الگ��وي تأثی��رات در بقیه نقاط 
دنیاست. به ویژه این تأثیرات از عللي که لوتون 
و کالک در ای��االت متحده ي آمریکا تش��ریح 
ک��رده و آن را س��بب بُروز الگوي کالس��یک 
ارزیاب��ي تأثیرات اجتماع��ي مي خوانند، تبعیت 
مي کنند. نگارنده، فاضلي و دغاقله )1387( ]1[ 
به بررسي تأثیرات توسعه صنعت نفت بر منطقه 
عس��لویه پرداخته اند. ش��واهد حاصل از بررسي 
انجام ش��ده در عسلویه نش��ان مي دهد که ورود 
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صنعت به منطقه عس��لویه سبب بهبود آموزش، 
امکانات اوقات فراغت، باال بردن س��طح دانش 
و توانایي مردم بومي و رضایت اجتماعي ایشان 
نشده است. به هنگام ساخت تأسیسات صنعتي، 
ب��ه این واقعیت که آیا منطقه اي کوچک و فاقد 
امکانات ش��هري پتانس��یل جذب نی��روي کار 
فراوان ش��اغل در ای��ن منطق��ه را دارد یا خیر، 
توجهي نش��ده اس��ت. از س��وي دیگ��ر، ورود 
کارگران غیربومي و باال رفتن جمعیت س��اکن 
در منطقه س��بب گران شدن مسکن و بقیه اقالم 
هزینه زندگي در این منطقه شده است. در حالي 
بار اجتماعي و اقتصادي زیادي به منطقه تحمیل 
ش��ده که هیچ تغیی��ري در س��اختار امکانات و 

توسعه انساني منطقه ایجاد نشده است.
یافته ها از آن حکایت دارند که مدیریت صحیح 
نیروي انس��اني ب��ه قصد حفظ پایداري انس��اني و 
مدیریت صحیح توس��عه به قصد برقراري شرایط 
انواع پایداري هاي الزم در عس��لویه اعمال نش��ده 
است. این سخن بدان معنا نیست که اقدام به ایجاد 
پروژه هاي صنعتي در عس��لویه اش��تباه بوده است. 
بلکه فقط به این معناس��ت که راه هاي بهتري براي 
دستیابي به توسعه صنعتي هم وجود داشته است و 
امروز براي دور ش��دن از آینده ناخوش��ایندي که 
مي تواند در انتظار باش��د، مي ت��وان نگاهي دیگر 
به مقوالت انس��اني و اجتماعي در منطقه عسلویه 
داش��ت. به عالوه، هنوز اقدامات توسعه اي زیادي 

باید در کشور صورت گیرد. 
در اینجا بنا نداری��م توصیه کنیم مدیر پروژه 
در عین درگیري با مسائل و چالش هاي مختلف 
و متعدد پروژه توسعه اي که فرصت قابل توجهي 
از وق��ت مدی��ر را به ناچ��ار به خ��ود اختصاص 
مي ده��د، خود ب��ه ارزیابي تأثی��ر اجتماعي هم 
مب��ادرت ورزد، بلک��ه هدف این اس��ت که به 
مدیران صنع��ت نفت به ویژه مدیران پروژه ها و 
در مناطق توصیه ش��ود که با به کارگیري مشاور 
اجتماعي ذي صالح و کاربس��ت این الگو، قادر 
به انجام، نظ��ارت و عملیاتي نمودن امر ارزیابي 

اجتماعي در پروژه شوند.

 5- فرصت ها و چالش های توس�عه ارزیابی تأثیر 
اجتماعی در پروژه هاي صنعت نفت

آنچه تحت عنوان تجربه ي بُروز پی آمدهای 
اجتماعی بر اثر توس��عه صنع��ت نفت و گاز در 
نقاط مختلف جهان ارائه کردیم، نشان می دهد 
که صنعت نفت جه��ان و به طور خاص صنعت 
نف��ت و گاز در ایران، با تقاضای مناس��بی برای 
ورود تحلیل های اجتماعی روبه روس��ت. نقش 
بس��یار مهم نفت در حیات اقتصادی و اجتماعی 
جهان، ماهیت این صنعت، ویژگی های مناطقی 
ک��ه این صنع��ت در آن ها قرار گرفته اس��ت و 
برخی از مس��ائلی که تحت عن��وان چالش های 
"اتا" در صنعت نفت ایران طرح می کنیم، سبب 
ش��ده اند تا صنعت نفت با مش��کالت زیادی در 
ارتباط ب��ا مردمان مناطق نفت خی��ز و کارکنان 
خ��ود مواجه ش��ود و از این رو، زمین��ه فعالیت 
گس��ترده ي ارزیابی تأثی��ر اجتماعی در صنعت 
نفت فراهم شود. در ادامه کوشیده ایم برخی از 

مهم ترین آن ها را بررسی نماییم.

 5-۱- فرصت های توسعه ي به کارگیري "اتا" 
در پروژه هاي صنعت نفت

صنع��ت نف��ت از فرصت هایی برای توس��عه 
دانش "اتا" و کاربرد آن نیز برخوردار است که 

این فرصت ها عبارت اند از: 
1. معم��والً اقدام��ات توس��عه ای در صنعت 
نفت هزینه بس��یار زیادی طلب می کنند. این در 
حالی اس��ت که هزینه مطالع��ات "اتا" در مقابل 
هزینه این اقدامات، به واق��ع ناچیز یا حتی قابل 
صرف نظر کردن اس��ت. از این رو، در مقایسه با 
بسیاری از اقدامات توسعه ای )برای مثال بسیاری 
از پروژه ه��ای مدیریت ش��هری ی��ا پروژه های 
کوچک توس��عه روستایی( هزینه انجام "اتا" در 
مقابل هزینه های انج��ام پروژه ها آن قدر اندک 
اس��ت که در صورت داش��تن نگاه��ی مثبت به 

اینگون��ه مطالعات، مش��کالت هزین��ه ای برای 
انجام مطالعات "اتا" در صنعت نفت مانع جدی 

به حساب نمی آیند.
2. صنع��ت نفت در ای��ران دارای دانش��گاه 
اختصاصی خود است و مراکز متعدد آموزشی 
نیز دارد. از این رو، اجرای برنامه های آموزشی و 
حتی دوره های آموزش ارزیابی تأثیر اجتماعی 
در صنع��ت نفت ایران از امکانات زیرس��اختی 
الزم برخوردار اس��ت. این در حالی اس��ت که 
بسیاری از س��ازمان ها برای تأمین نیروی انسانی 
متخص��ص در زمین��ه ارزیابی تأثی��ر اجتماعی 
به مراک��ز آکادمیک یا مؤسس��ات تحقیقاتی و 

مشاوره نیازمند هستند. 
3. صنعت نفت ایران در پی بین المللی ش��دن 
و مش��ارکت در عملیات صنعتی در کشورهای 
مختلف جهان و باالخص شرکای تجاری ایران 
در کش��ورهای در حال توسعه اس��ت. اینگونه 
کشورها برای تأمین منابع مالی پروژه های شان به 
کمک های بین المللی وابسته اند و گاه خودشان 
نی��ز اس��تانداردهایی دارند که انج��ام مطالعات 
ارزیابی تأثی��ر اجتماعی را ضروری می س��ازد. 
نوع و س��طح توس��عه یافتگی این کشورها نیز به 
اندازه ای اس��ت ک��ه اقدامات صنعت��ی تأثیرات 
ش��دیدی بر مردم باقی می گذارد. بدیهی است 
مال��ی  اعتب��ارات  بین الملل��ِی  تأمین کنن��دگان 
پروژه ها، با تاکید زیادی که در دو دهه گذشته 
به ارزیاب��ی تأثی��ر زیس��ت محیطی و اجتماعی 
ش��ده است، رعایت اس��تانداردهای اجتماعی و 
انج��ام مطالعات "اتا" را طلب می کنند. بنابراین، 
ش��رکت های ایران��ی ب��رای رقاب��ت در فضای 
بین المللی، واقعاً به توس��عه دانش و مهارت  های 
خ��ود در زمینه "اتا" نیازمند هس��تند و همین امر 
عاملی اس��ت که به دنبال توس��عه این دانش در 

صنعت نفت باشند.
4. در صنعت نفت، نه تنها رابطه بین توس��عه 
صنعت نفت و اجتماع��ات بومی یا محیط هایی 
ک��ه میزباِن اقدامات توس��عه صنعت نفت و گاز 
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هستند، بلک��ه خود نیروی انسانی شاغل در صنعت 
نفت نی��ز زمینه مس��اعدی برای توس��عه مطالعات 
ارزیابی تأثی��ر اجتماعی اس��ت. کارکنان وزارت 
نفت و ش��رکت های تابعه در شهرک ها، شهرهای 
مناط��ق عملیاتی، کمپ ه��ای نزدیک ب��ه مناطق 
عملیات��ی، جزیره های واقع در دریا، ایس��تگاه های 
عملی��ات نفت��ی در دری��ا، در گس��تره جغرافیایی 
بس��یار وس��یعی قرار گرفته اند. نمونه های متعددی 
از مش��کالت فردی و اجتماعی در محیط زندگی 
این افراد گزارش شده است. دور افتاده بودن، قرار 
داشتن در محیط های بسته )نظیر جزایر و سکوهای 
دریایی(، واقع شدن در زیست محیط های نامناسب 
)کویری و...( و ش��ماری از این عوامل، بررس��ی 
تأثیرات هر گونه اقدام– نظیر ساخت شهرک های 
اس��کان نیروی انسانی– یا سیاست مدیریت نیروی 
انس��انی )نظیر ط��رح اقم��اری( در صنعت نفت را 
مس��تعد مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی می سازد. 
بنابراین، نه فقط از زاویه تأثیرات اقدامات توسعه ای 
بر اجتماعات محلی، بلکه از زاویه نیروی انس��انی 
شاغل در صنعت نفت نیز فرصت های زیادی برای 

توسعه مطالعات "اتا" در این صنعت وجود دارد.
5. نکت��ه اخ��ر اینکه بن��ا به مندرج��ات ابالغیه 
سیاس��ت های کلی برنامه پنجم توس��عه و همچنین 
قان��ون برنامه پنجم توس��عه، دولت مکلف اس��ت 
ب��رای کلیه پروژه های ملی مهم کش��ور پیوس��ت 
فرهنگی تهیه کند. پیوس��ت فرهنگی قرابت بسیار 
زیادی با ارزیابی تأثی��ر اجتماعی دارد و در مدلی 
که برای انجام مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی در 
صنعت نفت ارائه کردیم، بر تدوین آن تأکید شد. 
این مصوبه ي الزم االجرا، خود می تواند راهکاری 
برای مقابله با برخی مقاومت ها در برابر اجرا شدن 
مطالعات ارزیابی تأثی��ر اجتماعی در صنعت نفت 

باشد.

 5-۲- چالش های توسعه ي به کارگیري "اتا" 
در پروژه هاي صنعت نفت

اولین و مهم ترین مشکل انجام مطالعات "اتا" 

و ب��ه کار بردن نتای��ج حاصل از ای��ن مطالعات 
در صنعت نف��ت، نگرش مدی��ران و حتی بدنه 
نیروی انسانی به آن است. صنعت نفت به عنوان 
پیچیدگی های  دارای  س��خت افزاری،  مقوله ای 
فن��ی، اقتص��ادی و در بهتری��ن حال��ت ملزم به 
رعایت مالحظ��ات زیس��ت محیطی، در اذهان 
مدیران و بدنه کارشناسی آن متجلی شده است. 
این افراد نگرش های قالبی به مقوالت اجتماعی 
در صنعت نفت نی��ز دارند. غالباً تصور می کنند 
وقت��ی قادرند صنع��ت پیچی��ده ای را مدیریت 
کنن��د و از پس ابعاد تکنولوژی��ک آن برآیند، 
پیش بین��ی ک��ردن و مدیری��ت ابع��اد اجتماعی 
پی آمدهای این صنعت کار دش��واری نیس��ت. 
گ��روه دیگری در این صنعت ب��ر این عقیده اند 
که مدیریت ابعاد اجتماعی به عهده سازمان های 
دیگری در کش��ور اس��ت و صنع��ت نفت تنها 
متولی ابعاد فنی، اقتصادی و زیست محیطی این 
صنعت است. ما در این اینجا علیه  همه این  گونه 
تصورات اس��تدالل کرده ایم و معتقدیم اصالح 
این نگرش ها، راه بهب��ود عملکرد خود صنعت 

نفت در همه ابعاد خواهد بود.
تص��ور دیگر ک��ه مانعی در براب��ر انجام این 
مطالعات اس��ت، به تصور نقش ای��ن مطالعات 
در به تعویق افتادن پروژه ها و کند کردن فرایند 
کار ارتباط دارد. واقعیت این است که چند دهه 
توسعه در ایران نش��ان داده طوالنی شدن زمان 
انجام پروژه ها بدون انج��ام مطالعات اجتماعی 
نی��ز پدی��ده ای رایج بوده اس��ت. ب��ه این معنی 
که متأس��فانه به طور معمول اجرای پروژه های 
صنعت��ی در کش��ور م��ا دچ��ار دی��ر کردهای 
طوالنی مدت گردی��ده و بنابرای��ن نباید تصور 
کنیم مطالعات اجتماعی موجب به تعویق افتادن 
و یا کند ش��دن روند اجرا خواهد ش��د بلکه بر 
عکس، تس��هیالت و بس��تر الزم برای پیشرفت 
بیش��تر پروژه را فراه��م می نماید. این مش��کل 
را بای��د با مدیریت بهتر زم��ان و تدارک دیدن 
ملزوم��ات پروژه ه��ا حل کرد و این مش��کل به 

انج��ام مطالع��ات اجتماعی ارتباط��ی ندارد. در 
ضمن، انج��ام مطالعات اجتماعی ب��ا پیش بینی 
کردن برخی مشکالت اجتماعی متوقف کننده 
پروژه های نفت��ی می تواند نقش مهمی در بهبود 
س��رعت انجام پروژه ها داشته باش��د. از سویی 
دیگ��ر، تصور می ش��ود پی آمده��ای اجتماعی 
اقدامات توس��عه ای در صنعت نف��ت در مقابل 
فوای��د اقتصادی آن ها بس��یار کوچ��ک و قابل 

چشم پوشي است. 
یکی دیگر از چالش های مهم توس��عه "اتا" در 
صنعت نفت، فقدان الزام های درون صنعت نفت 
برای انجام مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی است. 
برای مثال، در زمینه مطالعات زیس��ت محیطی هم 
فرهنگ س��ازمانی وزارت نفت به ضرورت انجام 
این مطالعات دس��ت یافته و ه��م زمینه های آن از 
طریق الزامات مطرح ش��ده در قالب بهداش��ت، 
ایمن��ی و محیط زیس��ت )HSE( در صنعت نفت 
فراهم ش��ده اس��ت. بخش های متولی بهداشت، 
ایمن��ی و محیط زیس��ت در ش��رکت های نفت��ی 
حض��ور دارن��د و اس��تانداردهای آن الزم االجرا 
تلقی می ش��ود. اما چنین چیزی در مورد مس��ائل 
اجتماعی وجود ن��دارد. بنابرای��ن علی رغم الزام 
دولت به تدوین پیوست فرهنگی برای پروژه های 
مه��م که به واقع یک فرصت به حس��اب می آید، 
تقوی��ت الزام های قانونی و دس��تورالعمل ها برای 
ضرورت انج��ام مطالعات "ات��ا" در صنعت نفت 
یکی از ضرورت ها برای توجه به مسائل اجتماعی 
در ای��ن صنعت اس��ت. در واقع، باید به س��متی 
حرکت کرد که به مانند تعریف اس��تانداردهای 
کیفی��ت زیس��ت محیطی، ایمن��ی کار و مقوالت 
مش��ابه، اس��تانداردهای کیفیت زندگی اجتماعی 
در اجتماع��ات متأثر از اقدامات توس��عه ای و در 
محیط های زندگی کارکنان صنعت نفت تعریف 
شده و برای تحقق آن ها انجام مطالعات اجتماعی 

در دستور کار قرار گیرد. 
س��اختار  در  مختل��ف  نش��ریات  از  طیف��ی 
صنعت نفت کش��ور وجود دارند که ابعاد فنی، 
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       پا نویس ها
1. مطالعه موردي مناطق نفتي سروستان و سعادت آباد و خشت به عنوان نمونه این مدعا در بخش پیوست ارائه شده است.

2. فاضلي )1389( کلمه »اتا« را به عنوان خالصه مفهوم »ارزیابي تأثیر اجتماعي« به کار برده است که بعد از آن، عموماً 
در ادبیات مرتبط با این موضوع از »اتا« به عنوان جایگزین مفهوم »ارزیابي تأثیرات اجتماعي« استفاده مي شود 

که در این فصل نیز به همین ترتیب عمل شده است]3[.

اقتصادی و زیست محیطی این صنعت را پوشش 
می دهند و انواع دس��ت آوردها یا کاس��تی های 
اطالع رس��انی  ام��ا  می کنن��د.  بازت��اب  آن را 
درباره مش��کالت اجتماعی خ��ود صنعت نفت 
و اجتماع��ات محل��ی ای ک��ه صنعت ب��ا آن ها 
روبه روس��ت، جایگاه خاص��ی در صنعت نفت 
ندارد. هم��واره در بولتن ه��ای غیرتخصصی به 
برخی از این مسائل پرداخته می شود. این نقیصه 
را بای��د در کنار این مش��کل س��اختاری تر دید 
که مطالعات اجتماعی، به مانند امور بهداش��ت، 
ایمنی و محیط زیست، دارای دپارتمان خاصی 
در ش��رکت های نفتی در هیچ س��طحی نیست. 
بنابرای��ن، ام��ور اجتماع��ی صنع��ت– در همه 
ابعاد– فاقد متولی خاصی است. تنها در مؤسسه 
مطالعات بین المللی انرژی، یک گروه مطالعاتی 
در زمین��ه اجتماعی وجود دارد و ش��رکت های 
نفتی کماکان در برابر پذیرش جایگاه مطالعات 

اجتماعی در صنعت مقاومت می کنند.
نکت��ه مهم تری نی��ز وجود دارد ک��ه به واقع، 
عملیات��ی ش��دن یافته ه��ای حاص��ل از انج��ام 
مطالعات اجتماعی را دش��وار می سازد. وزارت 
نفت و ش��رکت های تابعه معموالً در محیط های 
توس��عه نیافته ي مناطق عملیات��ی کار می کنند و 
به دلی��ل اولویت نفت برای اقتصاد کش��ور، از 
قدرتی پنهان برخوردارند که اولویت های آن ها 

بر هر اولویت دیگری ترجیح داده می شود. این 
وضعیت نامتوازِن قدرت ش��رکت های نفتی در 
براب��ر نهادهای محلی، به ایش��ان اختیار می دهد 
که حت��ی یافته ه��ای مطالع��ات ارزیاب��ی تأثیر 
اجتماعی را به کار نبندند و به هشدارها در مورد 
پیامده��ا بی توج��ه بوده و رون��د کاری خود را 
دنبال کنند. این وضعیت در کوتاه مدت منافعی 
برای صنعت نفت داراس��ت ام��ا در بلندمدت و 
با بُروز پیامدهای اجتماعی، مس��ائلی چند برابر 
بزرگتر از آنچه در ابتدا وجود داش��ته و می شده 
ب��ا هزینه و زمان کمتری نس��بت ب��ه رفع آن ها 
اق��دام کرد، حادث مي ش��ود. صنعت نفت باید 
با بلندمدت نگری، برای رس��یدن به منافع پایدار 
آتی، از به کارگیری قدرت پنهان و آشکار خود 
در مناطق عملیاتی برای پیش��برد توس��عه پایدار 

استفاده کند نه آنکه آن را به تعویق بیندازد.

5-3- نحوه مقابله با چالش هاي گفته شده
ب��رای مقابله با چالش هایی ک��ه ارزیابی تأثیر 
اجتماع��ی ب��ا آن روبه روس��ت و به��ره بردن از 
ظرفیت های این عرصه از دانش، "اتا" نیز باید به 
مانند ارزیابي تأثیرات زیس��ت محیطي، به بخشي 
از الزام��ات قانون��ي تضمی��ن ش��ده ی اقدامات 
توس��عه اي بدل گردد. به ع��الوه، این ضرورت 
به سیاس��ت ها و برنامه ها نیز بس��ط داده شود. هر 

سیاس��ت و برنامه، اگرچه هس��ته اي نرم افزاري 
است، لیکن پیامدهایي براي محیط زیست طبیعي 
و اجتماعي به هم��راه دارد. همچنین باید قوانین 
در مورد ضرورت اتا در صنعت نفت به گونه اي 
تدوین ش��وند که مطالعه تأثی��رات اجتماعي از 

زمان طرح ایده و برنامه ریزي آغاز شود. 
عالوه ب��ر ای��ن، "ات��ا" مي تواند به بخش��ي از 
برنامه درس��ي دوره هاي آموزش��ی در وزارت 
نفت تبدیل شود. از س��وی دیگر، شرکت های 
نفتی را می توان به انتش��ار گزارش های اقدامات 
اجتماعی خود در راس��تای تحقق توسعه پایدار 
ملزم ساخت. ش��رکت هایی نظیر شل و بسیاری 
در  مه��م  بین الملل��ی  ش��رکت های  از  دیگ��ر 
عرصه ی نف��ت و گاز، چنی��ن گزارش هایی را 
منتش��ر می کنند و در آن، مسئولیت ها، اقدامات 
و دس��ت آوردهای خ��ود را در زمین��ه توس��عه 

اجتماعی تشریح می کنند.
در نهای��ت، می ت��وان فراین��د تغیی��ر ذهنیت 
مدیران نس��بت به مطالعات اجتماعی در ساختار 
صنع��ت نفت را با انجام چن��د مطالعه اجتماعی 
درب��اره پیامده��ای پروژه های صنع��ت نفت یا 
مطالعه ی برخی سیاست ها آغاز کرد. این فرایند 
تدریجی خواهد بود و به مقدماتی نیاز دارد که 
تهیه این مقاله و همچنین متون مش��ابه مي تواند 

در این راستا باشد.


