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مديريت پيامدهاي اجتماعي در پروژههاي نفت و گاز
سیدامیر طالبیان

*

مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي

موانع بهوجود آمده
برخي از مطالعات ارزيابي اجتماعي پروژهها نش��ان ميدهد كه بس��ياري از مشكالت و
ِ
در مس��ير اجراي پروژهها ،به دليل اشتباهات و قضاوتهاي نادرست در مورد افراد و گروههاي درگير و ذينفع
در پروژه و عدمتعامل مناس��ب با آنها بر اس��اس انتظارات و ارزشهاي آنها بوده اس��ت .ارزيابيهاي سطحي
و اغلب نادرس��ت ،باعث ناديده گرفت��ن محدوديتهاي اجتماعي ،ارزشها و نگرشه��اي افراد جامعه محلي،
دس��تكم گرفتن گروههاي ذينفوذ و مرجع ،بُروز مش��كالت فراوان و تحميل زيانهايي بر سر راه پروژههاي
ملي و منطقهاي بهويژه در صنعت نفت وگاز ميش��ود .هدف از نوش��تن اين مقاله ،تأكيد بر اهميت مس��ائل و
واقعيته��اي اجتماعي در موفقي��ت يا عدمموفقيت پروژهها در نواحی و مناط��ق پیرامونی و جنب پروژههای
صنعت نفت و همچنين معرفي تكنيك و ش��يوه ارزيابي تأثيرات اجتماعي براي سنجش زمينههاي اجتماعي
موفقي��ت پروژهه��اي صنعت نفت و گاز در قبل ،هنگام اجرا و پس از اجراي پروژهها ميباش��د .به اين ترتيب،
مديران پروژهها همزمان با انجام ارزيابي و بررس��يهاي فني ،اقتصادي و زيستمحيطي ،به ارزيابي جنبههاي
اجتماعي پروژهها نيز توجه كافي نشان ميدهند.
اجتماعي پروژههاي صنعت نفت و موانع بهكارگيري
در پايان نيز به فرصتها و چالشهاي انجام ارزيابيهاي
ِ
آنها اشاره شده است.

اقدام��ات توس��عهاي ب��ه ظاهر ماهي��ت فني
دارند و تا س��ه دههي قبل كارشناسا ِن توسعه به
ماهيت اجتماعي و تأثيرات گس��تردهاي كه اين
اقدامات بر زندگي م��ردم ميگذارند ،بيتوجه
بودند .هر سال تعداد زيادي از اينگونه اقدامات
توسعهاي انجام ش��ده كه به دليل تأثيراتشان ،با
واكنشهاي��ي نيز روب��هرو ميش��وند .موفقيت
يك اقدام توس��عهاي در اغلب موارد مس��تلز ِم
لحاظ كردن پيشزمينه اجتماعي براي آن اقدام
است .دولتها و بخش خصوصي براي ارتقاي
ِ
بهبودي زندگي مردم دس��ت به اقدامات
رفاه و
توس��عهاي ميزنند و مشخص شده است دست
يافتن به اين هدف نيازمند مالحظهي متغيرهاي
اجتماعي و ق��رار دادن آنها در کنار متغيرهاي
فني و اقتصادي در اينگونه اقدامات توس��عهاي
است.
نتايج برخ��ي مطالع��ات ارزياب��ي اجتماعي

پروژهها نش��ان ميدهد به علت اينكه مكانيابي
پروژهه��ا بيش��تر بر اس��اس توجي��ه اقتصادي و
سياسي انجام ميش��ود ،ممكن است در بعضي
شرايط اهداف پروژه با برخي شرايط اجتماعي-
اقتص��ادي جامعه محلي تقابل پيدا نمايد كه اين
امر ،خ��ود را بهصورت رفتارهاي غيرقابلانتظار
طرفي��ن (مجري پروژه و اجتماع محلي) نش��ان
ميده��د بهطوريك��ه بعضاً ديده ش��ده اس��ت
مردم محلي به عل��ت تغيير در وضعيت عموميِ
زندگي و كس��ب و كارش��ان و از طرفي ،عدم
برآورده شدن انتظاراتشان از پروژه ،با اقدامات
اعتراضآميز خود ك��ه حتي در مواقعي با اقدام
به درگيريهاي وسيع و آسيب رساندن به منافع
پروژه همراه بوده ،موجب تعويق اجراي پروژه
و ضرر و زيانهاي مالي زيادي شدهاند.
در ش��كل ،1-ان��واع ريس��كهايي كه يك
پ��روژه در طول حي��ات خود با آنه��ا روبهرو
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ميشود ،نشان داده شده است.
درواقع ،پروژهها عالوهبر اينكه با ريسكهاي
فني و محيطي روبهرو هس��تند ،با ريس��كهاي
اجتماعي كه بعضاً با سرنوش��ت پروژه و رسيدن
به اهداف مورد نظر در ارتباط مس��تقيم هستند،
نيز مواجهاند .همانطور كه در ش��كل 1-نش��ان
داده ش��ده است ،اين ريسك در مراحل اوليهي
پروژه ،يعني در مرحله اكتشاف و امكانسنجي،
نم��ود بيش��تري دارد .بنابراي��ن الزم اس��ت ب��ا
بهكارگيري شيوهاي مناس��ب ،بهطور مستمر بر
رون��د تأثيرات متقابل پ��روژه و اجتماع نظارت
شود و در جهت كاهش يا از بين بردن تأثيرات
منف��ي و در واق��ع ،كاهش ريس��ك اجتماعي
پ��روژه و افزاي��ش و تقوي��ت اث��رات آن گام
برداشته شود[.]4
در ای��ن مقاله هدف ،تأكي��د بر اهمیت انجام
بررس��یهای اجتماعی برای حصول به موفقیت
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مقاالت تحليلي-كاربردي

در پروژهه��ای صنعت نفت و ش��یوه ارزیابی و
 .1پايداري اجتماع��ي زماني تضمين ميگردد همكاري مردم را بر مبناي محاسبه عاقالنه آنها
اقدام نسبت به اینگونه بررسیهاست بهگونهاي كه تغييرات ناش��ي از اقدامات توس��عهاي س��بب توضيح داد .اگر اقدام بر اساس روالهاي جلب
كه نش��ان داده ش��ود که چگونه توجه به اِعمال به هم ريخت��ن امنيت اجتماع��ي ،تخريب روابط رضايت مردم برنامهريزي شود و در كوتاهمدت
یافتههای ناشی از بررسیهای اجتماعی در قبل ،اجتماع��ي ،ايجاد آس��يبهاي اجتماعي ،افزايش منافع قابلمالحظهاي براي كليه اقشار اجتماعي
ﻣﻘﺪﻣﻪ
بع��د و حین اجرای پروژهه��ا
همزمان با اجرای فاصلههاي طبقاتي ،اثرات ناش��ي از برهم خوردن دربرداشته باشد و در بلندمدت نيز چشماندازي
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺗـ
ﻣﺎﻫﻴـﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنِ
تبعيضدﻫﻪ
نامطلوب وﺗﺎ ﺳﻪ
جهاتدارﻧﺪ و
ﻣﺎﻫﻴﺖدر ﻓﻨﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت
ﻇﺎﻫﺮاقتصادي
اي ﺑﻪنظ��م
محیطی
زیس��ت
بررس��یهای فن��ی ،اقتصادی و
س��ازد،
محلي فراهم
براي مردم
ﻗﺒﻞمناف��ع پايدار
عليهي از
نشود[.]2
هايﺑﺮحاشيهاي و
اﻳﻦ گروه
شکس��ت
مشاركت
عاملي براي
ﺗﻮﺟـﻪتواند
ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑـﻲ مي
باشد[ .]2اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ اﻗـ
زﻳـﺎدي از
جلبﺗﻌـﺪاد
ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺑﻮدﻧـﺪ.
ضعيف ﻣﻲ
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم
اﻗﺪاﻣﺎت
احتمالیاي ﻛﻪ
میتوان��د منجر به دفع موانعﮔﺴﺘﺮده
 .2ب��ر مبن��اي پاي��داري مناف��ع محل��ي ،در
پروژهها گردد.
 .4در واقع ،اجراي ارزيابي تأثيرات اجتماعي
ﺗﻮﺳﻌﻪاي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﺸﺎن ،ﺑﺎ واﻛﻨﺶﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ روﺑﻪرو ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻌﻪاي د
مطالع��ات بس��ياري نش��ان داده ك��ه حضور طرحه��اي منطقهاي بايد منافع مردم س��اكن در پروژههاي توس��عهاي نه فق��ط از موضع حقوق
ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎي
ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻠﺰمِ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﭘﻴﺶزﻣﻴﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي آن اﻗﺪام اﺳﺖ .دوﻟﺖﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
مش��اوران اجتماعي در كن��ار مجريان و مديران نقاط مختلف لحاظ گردد بهطوري كه تضمين اجتماعات محلي ،بلکه از موضعي فايدهگرايانه
اﻳـﻦ ﻫـﺪف ﻧﻴ
ﻳـﺎﻓﺘﻦکه ﺑـﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت
مشاركت ﺑﻪ
پذيرشﻣﺮدم دﺳﺖ
موفقيت وزﻧﺪﮔﻲ
پروژهها توانس��ته است ميزانﺑﻬﺒﻮديِ
ايآنﻣﻲاست
نيازمند
محلي
گس��ترده
حکم به
دﺳﺖگرايانه
اﺳﺖ انس��ان
ﺷﺪهشهاي
ﻣﺸﺨﺺاز نگر
زﻧﻨﺪكهو و فارغ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيپي��ش از
يو مناطق
نواحی
پروژهه��اي صنعت نف��ت را در
کنند ،نيز
محل��ي م
حقوقو اجتماعات
اﻗـﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳ
اﻳﻦيﮔﻮﻧـﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي در
رعاي��تﻓﻨﻲ
عواقبﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
بر ﻛﻨﺎر
عالوهدر
محل��يآنﻫﺎ
مردمدادن
هرچيز،ﻗﺮار
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﻣﻼﺣﻈﻪ
پیرامون��ی و جنب آنه��ا بهگونه
اﺳﺖ.ي قابلتوجهي منفي پروژه ،اولي��ن دريافتكننده منافع آن نيز اهميت دارد.
افزاي��ش ده��د؛ البت��ه به ش��رطي ك��ه مديران باشند .در واقع ،جلب مشاركت گسترده مردمي
 .5اج��راي پروژههاي توس��عه ب��دون انجام
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗ
پروژهها نيز نس��بت به خسارات و لطمات ناشي كه تحت تأثي��ر يك اقدام توس��عهاي همچون ارزيابي اجتماعي ،زندگي و س�لامت روحي و
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ -اﻗﺘﺼ
ﺑﺮﺧﻲ
ﭘﺮوژه
اﻫﺪاف
قرارﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﻌﻀﻲ
صنع��تاﺳﺖ
بزرگﻣﻤﻜﻦ
ه��ايﺷﻮد،
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي و
نف��تدرو گاز
ﺳﻴﺎﺳﻲ پروژه
ه��ا واقف
از عدمپرداخت��ن ب��ه اينگون��ه جنبه
ﺷـﺮاﻳﻂ و گاز
عملياتي نفت
در ﺑﺎمناطق
کارکنان
جسمي
بلندمدت،
مشاركت
گيرد و
ﺗﻘﺎﺑﻞ مي
ﻣﺤﻠﻲپروژه
ﺟﺎﻣﻌﻪش��روع
بوده و قبل از اقدامات اساس��ي و
ﻃﺮﻓﻴﻦسازمان
اﻧﺘﻈﺎر ترتيب،
کند .بدين
تهديد مي
ﺻﻮرت را نيز
هايي ﭘـﺮوژه و اﺟ
)ﻣﺠﺮي
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﺧﻮد دررا ﺑﻪ
پايدارياﻳﻦايناﻣﺮ،
ﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ
ﭘﻴﺪا ﻧ
1
شروط
يكي از
موضع حفظ
نفت بايد از
است.اﺳﺖ ﻣﺮدم نظير
س�لامتﻲِ زﻧﺪﮔﻲ و
ﻛﻪ ﺑﻌﻀ ًﺎ
وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در
وزارتﻋﻠﺖ
ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ
توسعهﺷﺪه
پايداريدﻳﺪه
ﻃﻮري
چارهانديشي نمايند  .ﻣﺤﻠﻲ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ
در قس��متهاي بع��دي ،به اه��داف و نقش
 .3مشاركت ،همه مراحل برنامهريزي ،اجرا ،و بهرهوري کارکنان خود به مقوالت اجتماعي
و ﻛﺎرﺷﺎن و از ﻃﺮﻓﻲ ،ﻋﺪم ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن از ﭘﺮوژه ،ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻋﺘﺮاضآﻣﻴﺰ ﺧﻮد ﻛـﻪ ﺣﺘـﻲ در ﻣـﻮاﻗ
ارزياب��ي تأثي��رات و پيامده��اي اجتماع��ي در بهرهبرداري و تداوم اقدام را شامل ميشود .اين مرتبط با پروژههاي توسعه اهميت قائل شوند.
اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه و ﺿ
ارزيابيﻣﻮﺟـﺐ
ﺑـﻮده،
ﻫﻤـﺮاه
رﺳﺎﻧﺪنيﺑﻪ
مش��اركتو بهآﺳﻴﺐ
درﮔﻴﺮيﻫﺎي وﺳﻴﻊ
اﻗﺪام ﺑﻪ
صنعت نفت و
موفقبودن مديري��ت پروژههاي
ﻣﻨﺎﻓﻊمنافع
ش��ود كه
ش��رطي تأمين م
ﺗﻌﻮﻳـﻖبعد از اجرا
اجتماعي قبل و
انج��ام
ﭘـﺮوژه .6
ﻫﺎياينﻣﺎﻟﻲ
گاز ،تجارب كش��ورهاي زﻳﺎن
حوزه،
ديگ��ر در
ﺷﺪهتوسع
زﻳﺎدياقدام
اﻧﺪ.هاي بيش از زيانهاي آن براي مردم و همچني��ن در حين انجام پ��روژه ميتواند در
اجتماعي
مشاركت و
ﻳﻚ از هر
عبارتي ،بيش
باشد .به
ﺷﻮد،زيس��ت
اقتصادي و
ﻫﺎيهاي
ارزياب
محيطي ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎن داده
روﺑﻪرو ﻣﻲ
كن��ار آن
ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ
ﭘﺮوژهچيزدربايدﻃﻮل
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
اﻧﻮاع رﻳﺴﻚ
تأثي��رات،1-
مدلهاي مختل��ف ارزيابيدر ﺷﻜﻞ
و همچني��ن فرصتها و موان�� ِع بهكارگيري آن
توسط مديران در پروژههاي صنعت نفت و گاز
اش��اره ميشود و در قس��مت پيوست نيز بهطور
نتايج يك��ي از مطالعات ارزيابي
خيلي مختصر ِ
تاثي��رات اجتماع��ي پروژههاي نف��ت و گاز در
مناطق نفتي «سروستان و خشت» بهعنوان مطالعه
موردي ارائه ميگردد.
 -1ارزيابي تأثيرات اجتماعي

پايداري اجتماع��ي و همچنين پايداري منافع
محلي از بخشهاي اصل��ي مباحث مورد توجه
در دیدگاههای نوین توس��عه پايدار ميباش��ند.
نظ��رات زير در اي��ن مقوله قابلاش��اره و تأكيد
است:

1

پروژه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه
رﻳﺴﻚ
اﻧﻮاع
ﺷﻜﻞدر: 1
مختلف
مراحل
انواع ريسك

درواﻗﻊ ،ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻋﻼوهﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ رﻳﺴﻚﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ رﻳﺴﻚﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ
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ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﺮوژه و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ .ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﻛـﻪ در ﺷـ

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻳﻦ رﻳﺴﻚ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪي ﭘﺮوژه ،ﻳﻌﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺘﺸﺎف و اﻣﻜﺎنﺳـﻨﺠﻲ ،ﻧﻤـﻮد ﺑﻴﺸ

دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮهاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوژه و اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻈ
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ك��ه عمدتاً براي پروژهه��اي صنعت نفت وگاز
انجام ميشود ،موجب صرفهجويي اقتصادي و
دستيابي هر چه بيشتر به اهداف پروژهها گردد.
 -2تعريف ارزيابی تأثير اجتماعی

2

"فاضل��ي" ب��ر مبناي م��رور کلي��ه تعاريفي
ک��ه ب��راي ارزيابي تأثي��ر اجتماعي ارائه ش��ده
معتقد اس��ت «ارزيابي تأثير اجتماعي پژوهشي
بينرش��تهاي با محوريت علوم اجتماعي اس��ت
كه ميكوش��د با س��هيم ش��دن در همه مراحل
برنامهري��زي ،اج��را و ارزيابي نتاي��ج اقدامات
توس��عهاي– سياس��تها ،برنامهه��ا و طرحها–
شناخت معتبري از تغييراتي كه اين اقدامات در
محي��ط طبيعي و اجتماعي ايج��اد ميكنند ارائه
دهد و پيش از اجرا ش��دن اقدامات توس��عهاي،
تأثي��رات اجتماعي ناش��ي از اج��راي آنها را
برآورد نمايد.
 -١-2عرصهه�اي مطالع�ات ارزياب�ي تأثي�ر
اجتماعي

گ��زارش كميت��ه بينس��ازماني آمري��كا كه
اصول راهنم��اي انجام مطالع��ات ارزيابي تأثير
اجتماع��ي در اي��ن كش��ور را تعيي��ن ميكند،
فهرس��تي از انواع اقدامات توسعهاي كه نيازمند
ارزيابي تأثير اجتماعي هس��تند را معرفينموده
است[ .]4اين فهرست از ميان گزارشهايي كه
در س��الهاي بعد از دهه  1970با استناد به قانون
سياست ملي زيستمحيطي آمريكا نوشته شده
و هدف آنها ارزيابي تأثيرات زيس��تمحيطي
و اجتماعي اقدامات توس��عهاي بوده ،استخراج
گرديده است:
استخراج مواد معدني ،هم استخراج سطحي
ِ
حفاري ميدانهاي نفت و گاز
و هم زيرزميني و
سياس��تهاي بهداش��تي ف��درال :امني��ت
اجتماع��ي ،بيم��ه پزش��کي س��المندان و بيم��ه
بهداشت سالمندان
س��ايتهاي زبالههاي خطرناك :ساخت و

ادارههاي تجاري
تخصيص سايتهاي ديني و مقدس
اح��داث پ��ارك ،منطقهه��اي حفاظت��ي،
پناهگاه ،گورستان ،منطقههاي تفريحي
س��امانههاي اقامت��ي مانن��د آپارتم��ان،
ساختمانهاي اداري ،بيمارستان

راهاندازي سايتهاي تخليه زبالههاي خطرناك
(س��ازوکارهايي براي س��وزاندن و نابود کردن
زبالههاي ش��يميايي و س��مي هم در نظر گرفته
شده).
مخازن آب ،نيروگاههاي آبي ،حفاظت از
آب ،ساختارهاي تفريحي (استخر و مانند آن)
و درياچههاي سردکننده
کارگاهه��اي صنعت��ي (کارخانههاي��ي که  -٢-2مراح�ل و انواع الگوه�ای انجام ارزيابی
توس��ط بخش خصوصي س��اخته و راهاندازي تأثير اجتماعی
ب��ه گمان ما ،پروژهه��اي صنعت نفت و گاز
شده مانند پااليش��گاهها ،کارخانههاي فوالد و
همواره ب��ر محيطزيس��ت و اجتماعات مرتبط
خطوط مونتاژ)
تخصي��ص و کارب��ري زمينه��ا مانن��د تأثيرگذار ميباشند .بنابراين پروژهها همواره به
بازطبقﻲِه ِ
رشد و
مديريت
برنامههاي
همچنين جلب
اجتماعي
تأثير
ارزيابي
وﺣـﺶ،
دارند .و ﺣﻴـﺎت
نيازﭘﺮﻧﺪهﻫـﺎ
اﻧﻘﺮاض،
در ﺣﺎل
ﺣﻴﻮاﻧﻲِ
کاربردﮔﻮﻧﻪﻫﺎي
بندي ﺷﻴﻼت،
ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي

ﺟﻨﮕﻞبه زمين باير)
توليدوالوار
زمين (از
مشارکت عمومي در ارزيابي تأثير اجتماعي در
ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن
همه ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺮدن
منابع راهاﻧﺪازي
ﻟﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻈﺎﻣﻲ و دو
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
طبيع��ي ومانند
مديري��ت
ه��اي
 برنامه
ﻧﻈﺎﻣﻲدارد و به نوعي ،زيرس��اخت
ﻫﺎيوجود
مراحل
ﻫﺎ
داﻧﺸﮕﺎه
و
ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻫﻤﻪ
در
دوﻟﺘﻲ(
ﻳﺎ
)ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻫﺎ
ﻣﺪرﺳﻪ
اﺣﺪاث

ش��يالت ،گونههاي حيوان��يِ در حال انقراض ،ارزياب��ي تأثي��ر اجتماع��ي به حس��اب ميآيد.
 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ،ﺧﻴﺎﺑﺎن و ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎ
پرندهها و حيات وحش ،کوهستان و جنگل
بنابراي��ن ميتوان آن را يک مرحله به حس��اب
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﺮو ،راهآﻫﻦ ،ﺑﺰرﮔﺮاه ،ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي آب ،ﭘﻞ ،ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ،دﻳﻮار و ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي ﻣـﺮزي ،ﻛﻤﺮﺑﻨـﺪﻫﺎي ﺳـﺒﺰ،
تأسيساتآﺑﻲنظامي و دولتي مانند راهاندازي و آورد ،ليکن بهتر است زمينه کلي ارزيابي تلقي
راهﻫﺎي
نظامي
هاي
ه
پايگا
كردن
شود.
تعطيلﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ و ادارهﻫﺎي ﺗﺠﺎري

ﻣﻘﺪس دولتي) در
(خصوصي يا
ﺳﺎﻳﺖهها
ﺗﺨﺼﻴﺺمدرس
 احداث
يک��ي از مهمترين مؤسس��ات بينالمللي در
ﻫﺎي دﻳﻨﻲ و
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ
ﻫﺎي
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﻮرﺳﺘﺎن،
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه،
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ،
ﻫﺎي
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﺎرك،

اﺣﺪاث و دانشگاهها
همه مقاطع
زمينه مطالعات اجتماعي و زيستمحيطي صنعت
 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اداري،
س��امانههاي حم��ل و نقل مانن��د فرودگاه،
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنمدلي ب��راي مراحل متوال��ي ارزيابي
نفت ني��ز
خيابان و پايانهها
تأثير اجتماعي ارائه کرده است(ش��كل.]5[)2-
 -2-2ﻣﺮاﺣﻞ و اﻧﻮاع اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
توس��عه مترو ،راهآهن ،بزرگراه ،كانالهاي اين م��دل ،مرحله نظارت و بازنگري (قس��مت
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺎ ،ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ
آب ،پ��ل ،خطوط لول��ه ،دي��وار و کانالهاي باالي م��دل) را به کل دوره انجام ارزيابي تأثير
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در
ﻧﻮﻋﻲرا،ههاي
کمربندهاي ﺑﻪسبز،
ﻫﻤﻪمرزي،
ذينفعان در
مشارکت
آﻳﺪ.دهد و
ﻣﻲي
بس��ط م
ﻳـﻚ
ﺗـﻮان آن را
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ
اجتماعيﺣﺴﺎب
آبيارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺮاﺣﻞ وﺟﻮد دارد و
خريد و
هاي
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪسامانه
ﺷﻮد .انجام ارزيابي را نيز براي کل طول دوره
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻘﻲفرايند
مرکزهايﻛﻠﻲ
ماننداﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ
تجاري ﺑﻬﺘﺮ
آورد ،ﻟﻴﻜﻦ
ﺣﺴﺎب

اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺘﻮاﻟﻲ
انجام: 2
 2مراحل متواليﺷﻜﻞ
اجتماعي
ﻣﺮاﺣﻞتأثير
ارزيابي

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ ﻧﻴـﺰ ﻣـﺪﻟﻲ

ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ .[5](2-اﻳﻦ ﻣﺪل ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزﻧﮕﺮي )ﻗﺴـﻤﺖ 23

ﺑﺎﻻي ﻣﺪل( را ﺑﻪ ﻛﻞ دوره اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻂ ﻣﻲدﻫﺪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ذﻳﻨﻔﻌﺎن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠـﺎم ارزﻳـﺎﺑﻲ را

ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دوره ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوره اول،

مقاالت تحليلي-كاربردي

بررس��ي در نظر ميگيرد .همچني��ن کل فرايند
مطالعه به س��ه دوره تقس��يم شده اس��ت؛ دوره
اول ،شناخت پروژه نامگذاري شده است و دو
مرحله دامنهيابي و برنامهريزي را شامل ميشود.
اطالعات مربوط به شناخت پروژه و چارچوب
قانون��ي بهمنزله وروديهاي اي��ن بخش در نظر
گرفته شدهاند.
دوره دوم ش��امل طراحي و مهندس��ي است.
مهمترين بخ��ش يعني «ارزياب��ي تأثير» در اين
بخ��ش صورت ميگيرد و چنانکه مدل نش��ان
ميدهد ،دو ورودي بس��يار مهم براي اين بخش
وجود دارد .از قس��مت باالي مدل ،مدلسازي
براي ارزيابي تأثير وارد ميشود .اين مدلسازي
بدان معناس��ت که بايد آنچه تأثي��ر آن ارزيابي
ميش��ود معلوم گ��ردد و راهه��اي ارزيابي نيز
مدلس��ازي شده باشد .اما از قسمت پايين مدل،
«معيار اهميت» وارد ميش��ود .اين نکته از مدل
فوقالعاده مهم است به دليل آنكه معيار اهميت
ه��ر تأثي��ري از درون مش��ارکت ذينفعان اخذ
ميش��ود .معيارهاي تأثير از درون اجتماعي که
بر اس��اس منافع متفاوت و متکثر خود در فرايند
مطالعه مش��ارکت ميکند ،اخذ ميش��ود .اين
بدان معناست که محققان به تنهايي قادر نيستند
اولويته��اي جامع��ه را تعيي��ن کنن��د .چنانکه
ِ
اهميت
بعدا ً خواهي��م گفت ،تعيين معياره��اي
تأثيرات ،امري اس��ت که ب��ا ارزشهاي جامعه
سروکار دارد.
دوره دوم ،يک مرحله بسيار مهم نيز دارد که
در برخي مدلهاي توالي ارزيابي تأثير اجتماعي،
از جمله مدل مفصلي که فاضلي ( )1389تشريح
کرده اس��ت ،وجود ندارد« .انتشار يافتهها» يکي
از مراحلي اس��ت که در مدلهاي ارزيابي تأثير
اجتماعي به آن توجه ش��ده است .اين بخشي از
تالش براي درگير کردن همه ذينفعان در فرايند
ارزيابي و آگاه س��اختن آنها از نتايج اس��ت .به
اين ترتيب ،همه ذينفعان ميتوانند برداشتهاي
واقعيتري از نتايج داش��ته باش��ند و با شناخت
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عميقت��ر منافع��ي که تح��ت تأثير پ��روژه قرار
ميگي��رد از حقوق خود دف��اع کنند .اين مدل،
مرحل��ه انتش��ار يافتهها را در بخ��ش «طراحي و
مهندس��ي» قرار داده و همين امر نش��ان ميدهد
که به اعتقاد س��ازمانهاي بينالملليِ متخصص
در زمينه صنعت نفت و گاز ،جايگاه مالحظات
اجتماعي در طراحي پروژهها و اهميت دادن به
ذينفعان در چه حد است.
آخرين بخش از مدل به اجراي پيش��نهادهاي
برآمده از تحقيق و نظ��ارت و پايش چگونگي
اج��راي پيش��نهادات اختص��اص دارد .اما يک
حلقهي بازخورد نيز در انتهاي س��مت راس��ت
مدل طراحي ش��ده که نش��ان ميدهد در حين
اجراي پروژه (مرحله س��اخت ،عمليات و اتمام
فعالي��ت پروژه) تا زمان ختم فعاليت آن نيز بايد
مش��اور ارزياب��ي تأثير اجتماعي حضور داش��ته
باش��د و به نوعي عواق��ب اجتماعي پروژهها در
همه مراح��ل پايش و نظارت ش��ود .با توجه به
طوالني بودن عمر اغلب تأسيسات صنعت نفت
و گاز ،اين حلقهي بازخورد بسيار اهميت دارد.
-٣-2ارزيابي تأثي�رات اجتماعي در پروژههاي
صنعت نفت و گاز

در بخشهاي قبل نش��ان دادي��م که ارزيابي
تأثي��رات اجتماع��ي دانش��ي ب��راي بررس��ي
پيشش��رطهاي اجتماع��ي موفقي��ت اقدامات
توس��عهاي و همچني��ن شناس��ايي پيآمدهاي
منفي محتمل براي آنهاس��ت ک��ه هر دو هدف
در نهايت ،در جهت ايجاد توسعه پايدار هستند.
زماني اين نکته آش��کارتر خواهد شد که نشان
دهيم صنع��ت نفت و گاز در جه��ان و ايران با
چه مق��والت اجتماع��ياي س��روکار دارد .به
اين ترتيب مش��خص ميش��ود که ارزيابي تأثير
اجتماعي در صنعت نفت ميتواند متولي بررسي
چه مقوالتي باشد و س��هم آن در توسعه پايدار
و پيش��برد توسعه در اين صنعت چيست .در اين
قس��مت به بررس��ي مقوالت اجتماع��ي مرتبط

با صنعت نف��ت در جهان و اي��ران ميپردازيم.
اين بررس��ي همچنين نش��ان خواه��د داد که تا
چه ان��دازه مق��والت تحت بررس��ي اجتماعي
در اي��ران و جهان ش��باهت و تفاوت دارند و از
همين منظر ،اهميت مطالعات اجتماعي به شيوه
متداول در دنيا براي حرکت به س��مت توس��عه
پايدار صنعت نفت در ايران آشکار ميشود .در
قسمتهاي بعدي به بررسي فوايدي که ارزيابي
تأثير اجتماعي ميتواند براي صنعت نفت داشته
باشد خواهيم پرداخت.
خطر نشت نفت و پيآمدهاي ناشي از آن بيش
از همه در وقايعي نظير خط لوله ترانسآالسکا و
همچنين نشت از نفتکشهاي بزرگ و باالخص
در حادثهاي نظير آلودگي نفتي ناشي از نفتکش
اکسون والدز آشکار شد .ليکن ،خطر آن است
ِ
نش��ت مقادير زياد– نظير نش��ت ناشي
که فقط
از حادثه براي نفتکشه��ا– جلب توجه کند و
از آلودگيهايي که بهتدريج ايجاد ميش��وند،
غفلت ش��ود .نش��ت نفت به دليل تأثيري که بر
کاهش توانايي معيشتي جوامع دارد– اراضي را
تخريب ميکند ،ذخاير ماهيان را از بين ميبرد،
تپههاي مرجاني را تخريب و مقاصد توريس��تي
را زايل ميکند ،بر زيس��تگاههاي حيات وحش
تأثير گذاشته و درآمدهاي توريستي را ميکاهد
و  –...خيل��ي زود ب��ه مس��ئلهاي اجتماعي بدل
ميشود .نش��ت نفت بر اثر حادثه در چاه متعلق
به ش��رکت بريتيش پتروليوم در خليج مکزيک
و واکنشه��اي دولت آمريکا به آن نمونهاي از
چگونگي تبديل ش��دن مسائل زيستمحيطي به
اجتماعي است [.]3
اعتراض نسبت به فرصتهاي شغلي محدود،
س��هم ناعادالنه مناطق ميزبان عمليات صنعتي از
درآمد نف��ت ،تخريب زيس��تمحيطي ،تهديد
کشاورزي و معيشت س��نتي بهواسطه تأسيسات
نفتي ،و از بين رفتن تجارتهاي قبل از توس��عه
تأسيسات صنعت نفت و گاز در مناطق عملياتي
نيز ميتواند س��بب بُروز نارضايتي و مشکالت
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متعاقب آن شود.
فرصته��اي اش��تغال ،يک��ي از اصليترين
موضوعات مورد مناقشه ميان شرکتهاي نفتي
و بومي��ان يا کليه جمعيته��اي ميزبان عمليات
صنعتي نفت و گاز اس��ت .اي��ن صنعت به دليل
س��رمايهبر بودن و فن��اوري پيش��رفتهاي که در
آن اس��تفاده ميش��ود به نيروي انس��اني زيادي
نياز ندارد .س��اکنان مناطقي که تأسيسات نفت
و گاز در آنه��ا س��اخته ميش��ود انتظ��ار دارند
بهصورت مس��تقيم در اين تأسيسات مشغول به
كار ش��وند .بهويژه اگر اين مناطق توس��عهنيافته
باشند و نيروي انساني موجود در آنها نيز داراي
مهارته��اي قابلتوجهي نباش��د ،تحقق چنين
س��طحي از اش��تغال غيرممکن ميشود و همين
امر به تعارضاتي با اجتماعات ميزبان ميانجامد.
چنانکه بعدا ً نش��ان خواهيم داد ،اين مشکل از
طريق ايج��اد زنجيرههاي تأمي��ن محلي کاال و
خدمات قابلحل است.
همچنين ايجاد تأسيس��ات نفت و گاز ميتواند
تغييرات اجتماعي س��ريعي را بههمراه داشته باشد.
تغييرات اجتماعي س��ريع نيز ميتواند س��بب تأثير
بر مس��ائل اجتماعي نظير خشونت و جنايت شود.
ادبيات مربوط به تأثيرات رشد سريع حاکي از آن
است که با توسعه تغييرات اجتماعي ،مهاجرتهاي
گستردهاي واقع ميش��ود که به نوبه خود ،مسائل
اجتماعي متنوع��ي ايجاد ميکند .افزايش جمعيت
و تضعي��ف کنترله��اي اجتماعي غيررس��مي بر
افراد ،گمنامي مهاج��ران ،رقابت براي منابع کم–
بهويژه در مناطقي که توسعهنيافته بودهاند و ميزبان
اقدامات توس��عهاي ميش��وند– ورود افراد غريبه
و افزايش اس��تقالل افراد از يکديگر اس��بابي براي
افزايش خشونت و جرم ميشود.
 -3نمونهه�اي مديري�ت مس�ائل اجتماع�ي در
صنعت نفت و گاز

چنانکه نش��ان داديم ،مسائل اجتماعي بخش
تفکيکناپذير تجربه توسعه صنعت نفت و گاز

در جهان اس��ت .عدمموفقي��ت در مديريت اين
مسائل بود که بيش��ترين توجه را به آنها جلب
کرد .ليکن نمونههاي موفقي از مديريت مسائل
اجتماعي در اين پروژهها نيز وجود دارد.
س��اخت س��ايت تأسيس��ات نفت در دريا در
جزي��ره نيوفاوندلند از س��ال  1990ت��ا ،1997
نمونه قابلذکري در اين حوزه است .استوري و
جونز ش��ناخت بستر بومي منطقه ،تعامل مناسب
و زودهن��گام در مراح��ل اوليه ط��رح با مردم،
ش��ناخت دقي��ق دامنه مس��ائل ناش��ي از پروژه،
مطالع��ه م��وارد احتمالي ،طراح��ي راهبردهاي
مديريت��ي کاربردي در منطقه و پايش مناس��ب
را داليل موفقيت اين پروژه در مديريت مسائل
اجتماع��ي و حداقل س��اختن تأثيرات منفي اين
پروژه بر زندگي اجتماعي جزيره ميدانند [.]6
نيوفاوندلند بهطور س��نتي ،يکي از فقيرترين
مناطق کاناداست .اکتشافات نفت از دهه 1970
در اين منطقه آغاز شده است .در مراحل اعالم
اکتش��اف از سال  1979تا  1986اثرات ناشي از
مرحله اعالم پروژه بر اين منطقه آغاز ميش��ود.
از همين زمان ،مش��اوره با اجتم��اع محلي براي
واقعگرايانه ک��ردن انتظارات ايش��ان از پروژه
آغاز ميش��ود .همچنين خط��رات درآمدهاي
نفت��ي ب��راي ماهيگي��ري ،تهديدهاي ناش��ي از
حضور غريبهها ،فرس��ايش براب��ري اجتماعي و
بُروز نابرابري و فروپاش��ي اجتماعات روستايي
مورد توجه قرار ميگيرد[.]6
بع��د از انج��ام مطالع��ات ،درخص��وص
نيازمنديهاي زيرساختي ،بازار مسکن ،اشتغال
و کلي��ه تأثيرات��ي که ممکن اس��ت پ��روژه بر
منطقه داشته باش��د ،پيشبينيهاي الزم صورت
ميگي��رد .پس از امضاي قراردا ِد ايجاد س��ايت
هايبرنيا در منطقهي نيوفاوندلند در س��ال ،1990
وضعيت به گونهاي بود که سه بررسي استوري
و جون��ز در ميان��ه ده��ه  1990نش��ان م��يداد
نگرانيهاي اجتماعي و مش��کالتي که در ميانه
دهه  1970انتظار ميرفت در جزيره ايجاد شود،

رفع شدهاند.
بهنظر ميرسد عملکرد شرکت شل در پروژه
س��اخالين روس��يه نيز موفقيتآميز بوده است.
جايزه عملکرد ويژه به پروژه س��اخالين شرکت
ش��ل به خاطر پرداختن ب��ه مقوله نارضايتيهاي
ذينفع��ان محل��ي در جزي��ره س��اخالين اه��دا
گردي��د .اين جاي��زه به بخشهايي از ش��رکت
ش��ل داده ميش��ود که به کمک عملکردشان،
ش��ل را در حفظ مجوزهاي عملي��ات خود در
مناطق نفتي کمک نمودند .ش��ل براي دس��ت
يافتن به اي��ن موقعيت ،برنامه جلب مش��ارکت
عمومي ،مذاکره با ذينفعان و پرداختن به مسائل
اجتماعي ،زيستمحيطي ،ايمني و سالمت را از
سال  2003آغاز کرده است .در  8سپتامبر 2003
نتايج مطالعات ش��ل در خصوص مسائل فوق به
دو زبان روس��ي و انگليسي از طريق وبسايت
اين شرکت منتشر و در اختيار همگان و بهويژه
گروههاي تحت تأثير قرار گرفت.
-4مقوالت اجتماعي صنعت نفت :تجربه ايران

مطالعات زي��ادي درباره تأثي��رات اجتماعي
توس��عه صنعت نفت و گاز بر اجتماعات ميزبان
اين صنعت در ايران انجام نش��ده است .اما نکته
ِ
اندک انجام
مهم اين اس��ت که همان مطالعات
شده نيز دو نکته مهم را نشان ميدهند .1 :توسعه
صنعت نف��ت تأثيرات بس��يار متن��وع و توأم با
عوارض منفي ناخواستهاي بر اجتماعات محلي
داش��ته اش��ت  .2الگوي تأثيرات اين صنعت در
ايران نيز ش��بيه الگ��وي تأثي��رات در بقيه نقاط
دنياست .بهويژه اين تأثيرات از عللي که لوتون
و کالک در اي��االت متحدهي آمريکا تش��ريح
ک��رده و آن را س��بب بُروز الگوي کالس��يک
ارزياب��ي تأثيرات اجتماع��ي ميخوانند ،تبعيت
ميکنند .نگارنده ،فاضلي و دغاقله (]1[ )1387
به بررسي تأثيرات توسعه صنعت نفت بر منطقه
عس��لويه پرداختهاند .ش��واهد حاصل از بررسي
انجام ش��ده در عسلويه نش��ان ميدهد که ورود
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صنعت به منطقه عس��لويه سبب بهبود آموزش،
امکانات اوقات فراغت ،باال بردن س��طح دانش
و توانايي مردم بومي و رضايت اجتماعي ايشان
نشده است .به هنگام ساخت تأسيسات صنعتي،
ب��ه اين واقعيت که آيا منطقهاي کوچک و فاقد
امکانات ش��هري پتانس��يل جذب ني��روي کار
فراوان ش��اغل در اي��ن منطق��ه را دارد يا خير،
توجهي نش��ده اس��ت .از س��وي ديگ��ر ،ورود
کارگران غيربومي و باال رفتن جمعيت س��اکن
در منطقه س��بب گران شدن مسکن و بقيه اقالم
هزينه زندگي در اين منطقه شده است .در حالي
بار اجتماعي و اقتصادي زيادي به منطقه تحميل
ش��ده که هيچ تغيي��ري در س��اختار امکانات و
توسعه انساني منطقه ايجاد نشده است.
يافتهها از آن حكايت دارند كه مديريت صحيح
نيروي انس��اني ب��ه قصد حفظ پايداري انس��اني و
مديريت صحيح توس��عه به قصد برقراري شرايط
انواع پايداريهاي الزم در عس��لويه اعمال نش��ده
است .اين سخن بدان معنا نيست كه اقدام به ايجاد
پروژههاي صنعتي در عس��لويه اش��تباه بوده است.
بلكه فقط به اين معناس��ت كه راههاي بهتري براي
دستيابي به توسعه صنعتي هم وجود داشته است و
امروز براي دور ش��دن از آينده ناخوش��ايندي كه
ميتواند در انتظار باش��د ،ميت��وان نگاهي ديگر
به مقوالت انس��اني و اجتماعي در منطقه عسلويه
داش��ت .به عالوه ،هنوز اقدامات توسعهاي زيادي
بايد در كشور صورت گيرد.
در اينجا بنا نداري��م توصيه كنيم مدير پروژه
در عين درگيري با مسائل و چالشهاي مختلف
و متعدد پروژه توسعهاي كه فرصت قابلتوجهي
از وق��ت مدي��ر را بهناچ��ار به خ��ود اختصاص
ميده��د ،خود ب��ه ارزيابي تأثي��ر اجتماعي هم
مب��ادرت ورزد ،بلك��ه هدف اين اس��ت كه به
مديران صنع��ت نفت به ويژه مديران پروژهها و
در مناطق توصيه ش��ود كه با بهكارگيري مشاور
اجتماعي ذيصالح و كاربس��ت اين الگو ،قادر
به انجام ،نظ��ارت و عملياتي نمودن امر ارزيابي
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اجتماعي در پروژه شوند.
 -5فرصتها و چالشهای توس�عه ارزيابی تأثير
اجتماعی در پروژههاي صنعت نفت

آنچه تحت عنوان تجربهي بُروز پیآمدهای
اجتماعی بر اثر توس��عه صنع��ت نفت و گاز در
نقاط مختلف جهان ارائه کردیم ،نشان میدهد
که صنعت نفت جه��ان و بهطور خاص صنعت
نف��ت و گاز در ایران ،با تقاضای مناس��بی برای
ورود تحلیلهای اجتماعی روبهروس��ت .نقش
بس��یار مهم نفت در حیات اقتصادی و اجتماعی
جهان ،ماهیت این صنعت ،ویژگیهای مناطقی
ک��ه این صنع��ت در آنها قرار گرفته اس��ت و
برخی از مس��ائلی که تحت عن��وان چالشهای
"اتا" در صنعت نفت ایران طرح میکنیم ،سبب
ش��دهاند تا صنعت نفت با مش��کالت زیادی در
ارتباط ب��ا مردمان مناطق نفتخی��ز و کارکنان
خ��ود مواجه ش��ود و از اینرو ،زمین��ه فعالیت
گس��تردهي ارزیابی تأثی��ر اجتماعی در صنعت
نفت فراهم شود .در ادامه کوشیدهایم برخی از
مهمترین آنها را بررسی نماييم.
 -1-5فرصتهای توسعهي بهكارگيري "اتا"
در پروژههاي صنعت نفت

صنع��ت نف��ت از فرصتهايی برای توس��عه
دانش "اتا" و کاربرد آن نیز برخوردار است كه
اين فرصتها عبارتاند از:
 .1معم��والً اقدام��ات توس��عهای در صنعت
نفت هزینه بس��یار زیادی طلب میکنند .این در
حالی اس��ت که هزینه مطالع��ات "اتا" در مقابل
هزینه این اقدامات ،به واق��ع ناچیز یا حتی قابل
صرفنظر کردن اس��ت .از اینرو ،در مقایسه با
بسیاری از اقدامات توسعهای (برای مثال بسیاری
از پروژهه��ای مدیریت ش��هری ی��ا پروژههای
کوچک توس��عه روستایی) هزینه انجام "اتا" در
مقابل هزینههای انج��ام پروژهها آنقدر اندک
اس��ت که در صورت داش��تن نگاه��ی مثبت به

اینگون��ه مطالعات ،مش��کالت هزین��های برای
انجام مطالعات "اتا" در صنعت نفت مانع جدی
به حساب نمیآیند.
 .2صنع��ت نفت در ای��ران دارای دانش��گاه
اختصاصی خود است و مراکز متعدد آموزشی
نیز دارد .از اینرو ،اجرای برنامههای آموزشی و
حتی دورههای 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��ازمانها 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.
 .3صنعت نفت ایران در پی بینالمللی 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 پروژههایشان به
کمکهای بینالمللی وابستهاند و گاه خودشان
نی��ز اس��تانداردهایی دارند که انج��ام مطالعات
ارزیابی تأثی��ر اجتماعی را ضروری میس��ازد.
نوع و س��طح توس��عهیافتگی این کشورها نیز به
اندازهای اس��ت ک��ه اقدامات صنعت��ی تأثیرات
ش��دیدی بر مردم باقی میگذارد .بدیهی است
تأمینکنن��دگان بینالملل��یِ اعتب��ارات مال��ی
پروژهها ،با تاكيد زیادی که در دو دهه گذشته
به ارزیاب��ی تأثی��ر زیس��تمحیطی و اجتماعی
ش��ده است ،رعایت اس��تانداردهای اجتماعی و
انج��ام مطالعات "اتا" را طلب میکنند .بنابراین،
ش��رکتهای ایران��ی ب��رای رقاب��ت در فضای
بینالمللی ،واقعاً به توس��عه دانش و مهارتهای
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.
 .4در صنعت نفت ،نه تنها رابطه بین توس��عه
صنعت نفت و اجتماع��ات بومی یا محیطهایی
ک��ه میزبا ِن 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��رکتهای تابعه در شهرکها ،شهرهای
مناط��ق عملیاتی ،کمپه��ای نزدیک ب��ه مناطق
عملیات��ی ،جزیرههای واقع در دریا ،ایس��تگاههای
عملی��ات نفت��ی در دری��ا ،در گس��تره جغرافیایی
بس��یار وس��یعی قرار گرفتهاند .نمونههای متعددی
از مش��کالت فردی و اجتماعی در محیط زندگی
این افراد گزارش شده است .دور افتاده بودن ،قرار
داشتن در محیطهای بسته (نظیر جزایر و سکوهای
دریایی) ،واقع شدن در زیستمحیطهای نامناسب
(کویری و )...و ش��ماری از این عوامل ،بررس��ی
تأثیرات هر گونه اقدام– نظیر ساخت شهرکهای
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 میسازد.
بنابراین ،نه فقط از زاویه تأثیرات اقدامات توسعهای
بر اجتماعات محلی ،بلکه از زاویه نیروی انس��انی
شاغل در صنعت نفت نیز فرصتهای زیادی برای
توسعه مطالعات "اتا" در این صنعت وجود دارد.
 .5نكت��ه اخ��ر اينكه بن��ا به مندرج��ات ابالغیه
سیاس��تهای کلی برنامه پنجم توس��عه و همچنین
قان��ون برنامه پنجم توس��عه ،دولت مکلف اس��ت
ب��رای کلیه پروژههای 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 مصوبهي الزماالجرا ،خود میتواند راهکاری
برای مقابله با برخی مقاومتها در برابر اجرا شدن
مطالعات ارزیابی تأثی��ر اجتماعی در صنعت نفت
باشد.
 -2-5چالشهای توسعهي بهكارگيري "اتا"
در پروژههاي صنعت نفت

اولین و مهمترین مشکل انجام مطالعات "اتا"

و ب��هکار 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 بهعنوان
مقولهای س��ختافزاری ،دارای پیچیدگیهای
فن��ی ،اقتص��ادی و در بهتری��ن حال��ت ملزم به
رعایت مالحظ��ات زیس��تمحیطی ،در اذهان
مدیران و بدنه کارشناسی آن متجلی شده است.
این افراد نگرشهای قالبی به مقوالت اجتماعی
در صنعت نفت نی��ز دارند .غالباً تصور میکنند
وقت��ی قادرند صنع��ت پیچی��دهای را مدیریت
کنن��د و از پس ابعاد تکنولوژی��ک آن برآیند،
پیشبین��ی ک��ردن و مدیری��ت ابع��اد اجتماعی
پیآمدهای این صنعت کار دش��واری نیس��ت.
گ��روه دیگری در این صنعت ب��ر این عقیدهاند
که مدیریت ابعاد اجتماعی به عهده سازمانهای
دیگری در کش��ور اس��ت و صنع��ت نفت تنها
متولی ابعاد فنی ،اقتصادی و زیستمحیطی این
صنعت است .ما در این اينجا علی ه همه اینگونه
تصورات اس��تدالل کردهایم و معتقدیم اصالح
این نگرشها ،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 پروژهها و کند کردن فرایند
کار ارتباط دارد .واقعیت این است که چند دهه
توسعه در ایران نش��ان داده طوالنی شدن زمان
انجام پروژهها بدون انج��ام مطالعات اجتماعی
نی��ز پدی��دهای رایج بوده اس��ت .ب��ه این معنی
که متأس��فانه به طور معمول اجرای پروژههای
صنعت��ی در کش��ور م��ا دچ��ار دی��ر کردهای
طوالنیمدت 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 مینماید .این مش��کل
را بای��د با مدیریت بهتر زم��ان و تدارک دیدن
ملزوم��ات پروژهه��ا حل کرد و این مش��کل به

انج��ام مطالع��ات اجتماعی ارتباط��ی ندارد .در
ضمن ،انج��ام مطالعات اجتماعی ب��ا پیشبینی
کردن برخی مشکالت اجتماعی متوقف کننده
پروژههای نفت��ی میتواند نقش مهمی در بهبود
س��رعت انجام پروژهها داشته باش��د .از سویی
دیگ��ر ،تصور میش��ود پیآمده��ای اجتماعی
اقدامات توس��عهای در صنعت نف��ت در مقابل
فوای��د اقتصادی آنها بس��یار کوچ��ک و قابل
چشمپوشي است.
یکی دیگر از چالشهای مهم توس��عه "اتا" در
صنعت نفت ،فقدان الزامهای درون صنعت نفت
برای انجام مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی است.
برای مثال ،در زمینه مطالعات زیس��تمحیطی هم
فرهنگ س��ازمانی وزارت نفت به ضرورت انجام
این مطالعات دس��ت یافته و ه��م زمینههای آن از
طریق الزامات مطرح ش��ده در قالب بهداش��ت،
ایمن��ی و محیط زیس��ت ( )HSEدر صنعت نفت
فراهم ش��ده اس��ت .بخشهای متولی بهداشت،
ایمن��ی و محیطزیس��ت در ش��رکتهای نفت��ی
حض��ور دارن��د و اس��تانداردهای آن الزماالجرا
تلقی میش��ود .اما چنین چیزی در مورد مس��ائل
اجتماعی وجود ن��دارد .بنابرای��ن علیرغم الزام
دولت به تدوین پیوست فرهنگی برای پروژههای
مه��م که بهواقع یک فرصت به حس��اب میآید،
تقوی��ت الزامهای قانونی و دس��تورالعملها برای
ضرورت انج��ام مطالعات "ات��ا" در صنعت نفت
یکی از ضرورتها برای توجه به مسائل اجتماعی
در اي��ن صنعت اس��ت .در واقع ،باید به س��متی
حرکت کرد که به مانند تعریف اس��تانداردهای
کیفی��ت زیس��تمحیطی ،ایمن��ی کار و مقوالت
مش��ابه ،اس��تانداردهای کیفیت زندگی اجتماعی
در اجتماع��ات متأثر از اقدامات توس��عهای و در
محیطهای زندگی کارکنان صنعت نفت تعریف
شده و برای تحقق آنها انجام مطالعات اجتماعی
در دستور کار قرار گیرد.
طیف��ی از نش��ریات مختل��ف در س��اختار
صنعت نفت کش��ور وجود دارند که ابعاد فنی،
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اقتصادی و زیستمحیطی این صنعت را پوشش
میدهند و انواع دس��تآوردها یا کاس��تیهای
آنرا بازت��اب میکنن��د .ام��ا اطالعرس��انی
درباره مش��کالت اجتماعی خ��ود صنعت نفت
و اجتماع��ات محل��یای ک��ه صنعت ب��ا آنها
روبهروس��ت ،جایگاه خاص��ی در صنعت نفت
ندارد .هم��واره در بولتنه��ای غیرتخصصی به
برخی از این مسائل پرداخته میشود .این نقیصه
را بای��د در کنار این مش��کل س��اختاریتر دید
که مطالعات اجتماعی ،به مانند امور بهداش��ت،
ایمنی و محیط زیست ،دارای دپارتمان خاصی
در ش��رکتهای 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 بینالمللی انرژی ،یک گروه مطالعاتی
در زمین��ه اجتماعی وجود دارد و ش��رکتهای
نفتی کماکان در برابر پذیرش جایگاه مطالعات
اجتماعی در صنعت مقاومت میکنند.
نکت��ه مهمتری نی��ز وجود دارد ک��ه بهواقع،
عملیات��ی ش��دن یافتهه��ای حاص��ل از انج��ام
مطالعات اجتماعی را دش��وار میسازد .وزارت
نفت و ش��رکتهای تابعه معموالً در محیطهای
توس��عهنیافتهي مناطق عملیات��ی کار میکنند و
به دلی��ل اولویت نفت برای اقتصاد کش��ور ،از
قدرتی پنهان برخوردارند که اولویتهای آنها

بر هر اولویت دیگری ترجیح داده میشود .این
وضعیت نامتواز ِن قدرت ش��رکتهای نفتی در
براب��ر نهادهای محلی ،به ایش��ان اختیار میدهد
که حت��ی یافتهه��ای مطالع��ات ارزیاب��ی تأثیر
اجتماعی را بهکار نبندند و به هشدارها در مورد
پیامده��ا بیتوج��ه بوده و رون��د کاری خود را
دنبال کنند .این وضعیت در کوتاهمدت 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 میشده
ب��ا هزینه و زمان کمتری نس��بت ب��ه رفع آنها
اق��دام کرد ،حادث ميش��ود .صنعت نفت باید
با بلندمدتنگری ،برای رس��یدن به منافع پایدار
آتی ،از بهکارگیری قدرت پنهان و آشکار خود
در مناطق عملیاتی برای پیش��برد توس��عه پایدار
استفاده کند نه آنکه آن را به تعویق بیندازد.
 -3-5نحوه مقابله با چالشهاي گفته شده

ب��رای مقابله با چالشهایی ک��ه ارزیابی تأثیر
اجتماع��ی ب��ا آن روبهروس��ت و به��ره بردن از
ظرفیتهای این عرصه از دانش" ،اتا" نيز بايد به
مانند ارزيابي تأثيرات زيس��تمحيطي ،به بخشي
از الزام��ات قانون��ي تضمي��ن ش��دهی اقدامات
توس��عهاي بدل گردد .به ع�لاوه ،اين ضرورت
به سياس��تها و برنامهها نيز بس��ط داده شود .هر

سياس��ت و برنامه ،اگرچه هس��تهاي نرمافزاري
است ،ليكن پيامدهايي براي محيطزيست طبيعي
و اجتماعي بههم��راه دارد .همچنين بايد قوانين
در مورد ضرورت اتا در صنعت نفت به گونهاي
تدوين ش��وند كه مطالعه تأثي��رات اجتماعي از
زمان طرح ايده و برنامهريزي آغاز شود.
عالوهب��ر اي��ن" ،ات��ا" ميتواند به بخش��ي از
برنامه درس��ي دورههاي آموزش��ی در وزارت
نفت تبديل شود .از س��وی دیگر ،شرکتهای
نفتی را میتوان به انتش��ار گزارشهای اقدامات
اجتماعی خود در راس��تای تحقق توسعه پایدار
ملزم ساخت .ش��رکتهایی نظیر شل و بسیاری
دیگ��ر از ش��رکتهای بینالملل��ی مه��م در
عرصهی نف��ت و گاز ،چنی��ن گزارشهایی را
منتش��ر میکنند و در آن ،مسئولیتها ،اقدامات
و دس��تآوردهای خ��ود را در زمین��ه توس��عه
اجتماعی تشریح میکنند.
در نهای��ت ،میت��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 پروژههای صنع��ت نفت یا
مطالعهی برخی سیاستها آغاز کرد .این فرایند
تدریجی خواهد بود و به مقدماتی نیاز دارد که
تهيه اين مقاله و همچنين متون مش��ابه ميتواند
در اين راستا باشد.

پا نویس ها
 .1مطالعه موردي مناطق نفتي سروستان و سعادتآباد و خشت بهعنوان نمونه اين مدعا در بخش پيوست ارائه شده است.
 .2فاضلي ( )1389كلمه «اتا» را بهعنوان خالصه مفهوم «ارزيابي تأثير اجتماعي» به كار برده است كه بعد از آن ،عموماً

در ادبيات مرتبط با اين موضوع از «اتا» بهعنوان جايگزين مفهوم «ارزيابي تأثيرات اجتماعي» استفاده ميشود
كه در اين فصل نيز به همين ترتيب عمل شده است[.]3
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