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  چكيده
ست ها عمدتا معطوف به ارائه برنامه ها، اهداف و راه کارهای اجرايي   ست ها، هدايتگر   سيا سيا سائلي ه  اند.  ستند  م

شوند  سند  که در فرايند اجرای طرح ها و پروژه ها اعمال مي  ست اجتم   تا نتايج و پيامدهای منفي به حداقل بر سيا اعي و . 

شاخص ها  سعه پايدار در ط      ، اهداف و برنامه های عملياتي ارائه  سترش ابعاد مختلف تو شد برای گ شايي با ح رمي تواند راهگ

سه رکن             شارکت همگاني و بر پايه  ست اجتماعي بر محور م سيا شان مي دهد  سي ن سعه محور وزارت نيرو. اين برر های تو

توجه به ذی مدخالن، تامين توقعات ذی نفعان و تضمين حق و حقوق ذی ضرران و جبران خسارت وارده به آنها راهگشای     

تيجه اين ن طول سال های گذشته با آن دست به گريبان بوده اند.    مشكالتي است که طرح های توسعه محور وزارت نيرو در   

شارکت کنندگان و        ضمين کننده پايداری طرح ها، تامين حقوق م ست اجتماعي، ت سيا ساختن  ضامن عملي که توجه به  اتي 

 توسعه پايدار مي باشد. اهداف

 

 مشارکت عموميتوسعه پايدار، ست اجتماعي، طرح های توسعه محور، سيا :هاکليد واژه

    

 مقدمه

ارائه سیاست هایی که بتواند منافع اجتماعی را تامین کند و تاثیرات و پیامدهای منفی طرح های توسعه محور را کاهش دهد مورد    

ی مختلفی که عتوجه سیاستگذاران توسعه کشورها قرار گرفته است. برخی از کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته با توجه به ابعاد اجتما

طرح های توسعععه محور را در بر می گیرند پا از سععای های متواوی تواناععته اند سععیاسععت های مدون اجتماعی را ارائه دهند و ت عات و  

شورهای مختلفی از جمله چین، آمریکا، ترکیه و... به دویل     سعه ای خود را کنتری و مدیریت نمایند. ک پیامدهای اجتماعی پروژه های تو

طرح های بزرگ و ملی با تجربه سععای های متمادی در این راب ه سععیاسععت های مشععخرععی را مورد توجه قرار داده اند. بر پایه      اجرای

ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرح ها، یافته ها و نتایجی پیش روی قرار می گیرد که زمینه طراحی سععیاسععت اجتماعی را فراه  می سععازد.   

سمت اهداف خود        صوی و راه ردهایی را در بر می گیرد که بر هدایت کالن اجتماع پیرامونی طرح های زیربنایی به  ست اجتماعی ا سیا

 .ی شودمسیاست اجتماعی نوعی برنامه کاری و نقشه پیش ساخته برای مدیریت جامعه به سمت اهداف اجتماعی تلقی است. تاثیرگذار 
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حور سیاست اجتماعی بازتعریف نقش مشارکت عمومی در طرح های توسعه پایدار است. این بعد از توسعه پایدار بر       عمده ترین م

سه رکن     شخیص  ال    محور تعریف و ت ضرران زمینه تامین نیازهای ن ضر ذی مدخالن، ذی نفعان و ذی  ال ه با توجه  حا ای به نیازهای ن

 وزارت نیرو در طرح های توسعه محور ابزاری است برای دست یابی به اهداف توسعه پایدار.اجتماعی آتی است. بر این اساس سیاست 

صیه   شارکت عمومی در طراحی، اجرا و بهره برداری از طرح های         تو شته به نقش م ست متکی بر توجه بیش از گذ سیا صلی این  ا

 توسعه محور وزارت نیروست.

 

 مسأله بيان

و  )بلیر هیدروووژی همچونمختلف میان جامعه و سعیاعت  های   تعامل تعامل اناعان با چرخه آ،،  تعامل میان اناعان ها و محی،،  

به دویل ارت اط آنها با ماعععائل اجتماعی همواره مورد توجه پژوهشعععگران و          ، اوکتریاعععیته، محی، زیاعععت، خا  و...    (6102 بویتاارت 

ن ارزش با دست یابی به بیشتری  از این رو،  .ده است بومتخررین علمی و تحقیقاتی از یک رف و از طرف دیگر متوویان اجرای طرح ها   

صععرف دارایی یا منابع موجود، ماععتلز  آن اسععت که جامعه به طور شععایاععته ای مورد توجه قرار گیرد و به درسععتی به سععوی این هدف  

بر م نای سیاستگذاری هایی صورت می گیرد که ماائل فرهنگی و اجتماعی را بتواند جهت دهی      می بایات  راهنمایی شود. این اهداف 

ست یابد.     کرده و به شترین بهره وری اجتماعی د رادی باال    بی شد اقت سعه یافتگی  آیا ر شدن ارزش   یا تو ضافه  در جامعه  وزوماً به معنای ا

سیاست گذاران را به این سو هدایت می کند این گونه سواالت،  است؟ ماائل فرهنگی و اجتماعی تا چه اندازه در این امر دخاوت دارد؟

 توجه کرده و زمینه تاثیرگذاری آن را در تووید ارزش فراه  سازد.اجتماعی سیاست که بیش از پیش به 

اتقی  با مرد  و جوامع محلی ارت اط       شور، بویژه در مناطقی که ب ور م سعه محور وزارت نیرو در مناطق مختلف ک طرح های تو

ابع منامروزه در ید آن نرععیم مرد  می شععود. خدماتی را انجا  می دهند که در سعع وح مختلف ملی، من قه ای و محلی فواپیدا می کند 

 ای ی یحم یهاانیو توجه به بن یاععتیز،یمالحظه ماععائل مح یعنی دار،یخود را به مفهو  توسعععه پا یعه، مفهو  توسعععه جاتوسعع علمی

 یاوزام یعنیاشععد ب داریبر توسعععه پا یم تن دیاز منابع با یبرداربهرهداده اسععت.  ،و اجتماعی یتوجه به ماععائل اقترععاد نیدر ح ییایجغراف

ست  س  کها ست یمجموعه  سد بدانها پ    تیحما یکه برا ییهاا ساخت   هیلکمادی و معنوی ارزش  شود، یم شنهاد یو ج ران مرد  متأثر از 

ج ران آنها  یو صععدمات واقع هانهیکه هز اقدامی اسععت هر یهیبد .به حاععا، آورد را دشععویمتحمل م اجتماع و جامعهرا که  ییهانهیهز

 شععنهادهایدر پ برندیطرح م یاز اجرا جامعهکه افراد  یخاطر تیاسععت که رضععا یمعن نیبد نید. اشععد با شععکاععت مواجه خواهد شععون

که در رویکرد توسعه پایدار . (26: 0831)رحمتی، نظریان، محدود نشود دهندیکه از دست ممادی گنجانده شود و فق، به ج ران ارزش 

چه در حای حاضر و چه  ذی مدخالن مشارکت  تامین منافع اجتماعی و  طرح های توسعه محور مورد توجه قرار می گیرد عمدتا بر محور 

به معنای تلفیق اهداف اقترادی، اجتماعی و زیات محی ی برای حداکثرسازی رفاه   در حقیقت  توسعه پایدار متمرکز می شود.  در آینده 

  :0810،وشبه نقل از نوابخش و سیاه پ  فاضلی ).های بعدی برای برآوردن نیازهایشان است  اناان فعلی بدون آسیم رسانی به توانایی نال    

ن ذی مدخالاجتماعی و نقش آفرینی  ماائل که اند در سای های گذشته، طرح هایی در کشور م اوعه، احداث و بهره برداری شده       (61

 و نهادهای اجتماعیچه باععا برخی از آنها با تهدیداتی نیز مواجه شععده اند. از سععوی دیگر، برخی از  را به خوبی مورد توجه قرار نداده و 

 ور ب نتواناته اندذی مدخالن همچون رسانه ها و منتقدین زیات محی ی، چاوش هایی را سر راه این طرح ها ایجاد کرده اند که اگر چه 
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برخی از طرح این زمینه ها، در اند. و دامن زده امعه را گاعععترش داده به اهداف خود برسعععند اما زمینه های بی اعتمادی در میان ج کامل

ستای وظا  شده و یف هایی که در را شته اند   حاکمیتی وزارت نیرو اجرا  اائل اجتماعی و  به دویل ک  توجهی به ابعادی ملی دا  قش ذینم

ست های اجتماعی مدون    سیا شد    ، مدخالن و فقدان  شه راه تعامل با آنها با ساخته اند که بتواند نق اقل ا حدو ی زمینه بی اعتمادی را فراه  

 ی توسعععه محور وزارت نیرو با بهره مندی از سععیاسععت اجتماعی وطرح هااگر  منفی سععاخته اند.خود ذهنیت مرد  و جامعه را ناعع ت به 

ضععمن این که تهدیدها را به فرصععت ت دیل خواهد   ، انجا  شععودذی مدخالنرویکرد مشععارکتی و تعامل با توجه به ماععائل اجتماعی با 

 هد آورد.ق عا دستاوردهای بهتر و بیشتری را بدست خوا ساخت

علی رغ  برخورداری وزارت نیرو از نهادهای متمرکز بر موضععوعات اجتماعی چه در سععتاد وزارت نیرو و چه در شععرکت ها و  

واحدهای تابعه اع  از کارفرمایی، مشاوره ای و پیمانکاری عد  وجود سیاست  اجتماعی واحد و یکپارچه، فرصت های زیادی را ت دیل     

سد و نیروگاه، اکنون مواجه با معضالت و چاوش هایی است که در فقدان     به تهدید کرده است. طرح   های بزرگ و ملی بویژه در زمینه 

ه و سععیاسععتگذاران کشععور را گرفت متوویان و سععیاسععت اجتماعی یکپارچه و مدیریت ماععائل اجتماعی طرح های توسعععه محور، گری ان   

 تهدیداتی متوجه آنها کرده است.

ی مشخری را برای طرح های توسعه محور وزارت نیرو در زمینه های اجتماعی پیش روی   سیاست اجتماعی که بتواند راهکارها  

 در حوزه سیاست گذاری پیش روی سیاستگذارن می گشاید.آن را  ار است کهاین نوشت مااوهقرار دهد 

 

 راه حل های سياستي برای حل مسأله
ا یا های از ترمیمات مرت ، است که گروه    عمومی شامل مجموعه سیاست   : »در فراخوان ارائه متن سیاستی ترریح شده است      

این » نند.کیابی به آن اهداف اتخاذ میبازیگران سععیاسععی با هدف دسععتیابی به اهداف خاه یا به دسععت آوردن ابزار مناسععم برای دسععت 

ه وسععیل  بدر راب ه با سععیاسععت اجتماعی می توان گفت که  می داندهای حکومتی و دووتی ناظر بر فعاویت را سععیاسععت عمومی فراخوان 

که تأثیر ماتقی  یا غیرماتقی  بر زندگی شهروندان دارند، توس،      اجتماعیسیاست   از این دیدگاه، شود.  ماعی دن ای میها اهداف اجتآن

 . قابل اجرا می شوندکنشگران عمومی یا خروصی 

این اسععاس، برای گاععترش ابعاد توسعععه پایدار در طرح های توسعععه محوری که در سعع ح وزارت نیرو به اجرا در می آیند    بر 

سیاست اجتماعی اصوی و راه ردهایی را در بر می گیرد که بر هدایت کالن اجتماع پیرامونی    سیاست اجتماعی می تواند راهگشا باشد.      

سیاست اجتماعی نوعی برنامه کاری و نقشه پیش ساخته برای مدیریت جامعه     است.  طرح های زیربنایی به سمت اهداف خود تاثیرگذار  

سمت اهداف اجتماعی تلقی   شود به  شود که نهادها و گروه های      می  ست اجتماعی بعنوان عقالنیت زیربنایی و مقرری تعریف می  سیا  .

ی  ارتی، سععیاسععت اجتماعی ع ارت می باشععد از کنتراجتماعی از آن برای تضععمین حفاظت اجتماعی و یا توسعععه اسععتفاده می کنند. به ع

نهادی شععده خدمات، موسععاععات و سععازمان ها به منظور حفی یا تغییر سععاختار و ارزش های اجتماعی. اگر چه بخش زیادی از تعاریف  

ست اجتماعی بر م نای ترکی ی           سیا اتند افزون بر آن،  ست خدمات اجتماعی ه سیا ست اجتماعی م تنی بر  سیا ز متن و گفتمان ا مرت ، با 

ذی مدخالن قرار می گیرد. در این مفهو ، جامعه بویژه اجتماعی، یک سععری برنامه های اجتماعی را مدون می سععازد که م نای تعامل با  

سیاست اجتماعی فراتر از خدمات اجتماعی، به حل مناقشات، جدای ها و مراوحه اجتماعی می پردازد. سیاست گذاری بر م نای سیاست         
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عه ا    ماعی مجمو مل            اجت عا که کردار و ت هد  حاکمیتی پیش روی وزات نیرو قرار می د چارچو، متن  ها را در  ی از قوانین و رهنمود

اجتماعی با ذی مدخالن را هدایت و سودهی می کند. سیاست اجتماعی در ابعاد گفتمانی نیز ابعاد مختلف گفت و گو، محاوره و گفتار    

شترا  در معنی را میان وزارت نیرو   مجموعه ای از ذی مدخالن را در بر می گیرد.جامعه و با  باورها، ایده ها و مفاهی  که پایه تفاه  و ا

ه و جامعو ذی مدخالن ایجاد می کند. این مجموعه، تاثیر شدیدی بر در  و کنش متوویان اجرای طرح ها از یک رف و از طرف دیگر  

ی شود. ندی کننده، نماد یا نمودساز این گفتمان تلقمدخالن بر جای می گذارد. متن سیاست اجتماعی می تواند تث یت کننده، قاوم ب  ذی 

 .افزایش می دهداین سیاست کردارهای نظا  مند میان وزارت نیرو و ذی مدخالن را شکل بندی می کند و پایداری طرح های توسعه را 

 زیر ارائه می شود: مواردبر م نای عی سیاست اجتمابر این اساس، 

کوتاه مدت( اصوی مشتر ، راه کارهای اجرایی،    ،مدتبلندمدت، میان اهداف کلی، اهداف جزیی، )، خ، مشی تدوین  -0

 ،نظامنامه های مربوطه، روش های اجرایی، دسعععتوراوعمل ها و رویه های اقدا  و عمل بویژه در راب ه با پایش ترعععمیمات

 مروبات و...

ناد ملی، ائه اسععهمراه با تدوین و ارکمیته های عاوی مدیریتی، کمیته های مشععتر  بین نهادهای مرت ،، یا تشععکیل شععورا  -6

 و...فرابخشی 

همراه با شناسایی مجموعه کلی رواب ی که وحدت کردارها، اجزا و عناصر سازمانی را     اجرایی  و تدوین اوزامات مدیریتی -8

 و با چه آمریتی وارد عرصه شود. ، در چه سازمانی. بویژه این که چه کای، در چه زمانیمی دهدشکل 

 با ویرایش، اصالح یا بازنگری سیاست، اهداف، خ، مشی ها و...پایش و ارزیابی عملکردها همراه  -6

موارد ارائه شععده بعنوان راه حل هایی اسععت که می تواند سععیاسععت اجتماعی یکپارچه ای را پیش روی مجریان طرح های توسعععه محور  

 وزارت نیرو قرار دهد.

 

 محورهای اصلي سياست اجتماعي درباره هايي توصيه

نده دانش الز  فراه  کن .اسععت یعلو  اجتماعاسععت. این ارزیابی برگرفته از  یاجتماع ریتاث یابیارزسععیاسععت اجتماعی م تنی بر 

که  یراد و اجتماعاتروزمره اف یزندگ تیفیدر ک یشععنهادیپ اسععتیسعع رییتغ ایاقدا ، برنامه، پروژه  راتیتاث شیشععاپیمنظ  و پ لیتحل یبرا

ش  یراتییبه تغ یاجتماع راتی. تاث اشد یاست، م  ریشان تحت تاث  ،یمح به  یفرد ای یدر س ح اجتماع  طرح های توسعه محور دارد که  ارها

آنچه که در سععیاسععت اجتماعی ( 62: 0831دهد )برج،  یم رییجامعه را تغ یان  اق شععان بعنوان اعضععا وهیشعع یبه طور کلآورد و  یبار م

 درذی مدخالن اسعععت.  مشعععارکتاجتماعی و ظرفیت های ارزیابی های اجتماعی،    محور عمل قرار می گیرد بکارگیری و اسعععتفاده از    

 :ندشناسایی می شوکلی عمدتا در سه شاخه  در طرح های توسعه محور اجتماعی کنندگان مشارکتاجتماعی، تاثیرات ارزیابی های 

)شعععامل مجموعه ای از عوامل و عناصعععر اع  از نهادها و اشعععخاه، گروه ها و سعععازمان ها و... که ب ور  الف( ذی مدخالن

ی گروهی و... با هر یک از طرح های توسعه محور وزارت ماتقی  همچون جوامع محلی و... یا غیرماتقی  همچون رسانه ها

 می کند(ایجاد موضوعیت طرح برای آنها جذابیت توجه و  ارت اط پیدا می کنند و یانیرو 
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)شامل مجموعه ای از عوامل و عناصری که به شیوه های مختلف از نتایج طرح منتفع شده و بهره مند می شوند       ب( ذی نفعان

 و...(پیمانکاران   ان،دووت، بازار و صنعت، کارفرما، مشاورجامعه، همچون 

)شامل مجموعه ای از عوامل و عناصری که به دالیل مختلف از نتایج طرح متضرر می شوند همچون جوامع       ج( ذی ضرران 

خاععارت ، جرای طرح، ماوکین و زارعین من قهمحلی، سععازمان ها و نهادهای ماععتقر در محل اجرای طرح، سععاکنین مناطق ا

 و...(مهاجرین دیدگان، ناتوانان، 

شاخه مت    سه  اتره نفوذ و عملکرد هر         تدقیق این  سایی ابعاد و گ شنا سعه محور و  سم با ابعاد و ماهیت هر یک از طرح های تو نا

 بهترین گزینه برای سیاست اجتماعی موثر می باشد. مشارکت کنندگانیک از 

 

 محورها انتخاب داليل تشريح

ان تکیه بر ذی نفع صعععورت می گیرد همواره نیروی توسععععه محور وزارت عملیات اجتماعی مختلفی که در راب ه با طرح هادر 

ذی مدخالن و  مشععارکت بدون توجه به تلقی شععده و بکار برده می شععود STAKHOLDERمعموال معادی واژه اسععت. این واژه که 

یعنی افراد و نهادهای منتفع از طرح را مورد توجه قرار  ذی نفعان ذی ضععرران اسععتعمای می شععود و همواره توجه به آسععیم های وارده به 

ری از اوقات موجم غفلت از ذی ضععرران می شععود و حق در باععیا این گونه راه ری طرح های توسعععه محور در وزارت نیرو،. می دهد

دون بوجود دارند که طرح های متعددی  .در چنین شععرای ی اسععت که آسععیم های اجتماعی بروز می کند آنها نادیده گرفته می شععود. 

و  نادیده گرفتهشور را در مدیریت و اجرای طرح ها  ندی کضمن این که شکوه و عظمت ملی و توانم  توجه به حق و حقوق ذی ضرران،  

. سععاخته اسععتمی سععازد و یا ت نیرو و اعت ار و سععرمایه اجتماعی آن وارد نیز به وزاررا  ج ران ناپذیریآسععیم های ، زیرسععوای می برد

سایر عوامل مرت ، با طرح ها را دارد می   مشارکت کنندگان اجتماعی که از   واژه ذی مدخالن که عمومیت در ذی نفعان، ذی ضرران و 

ذی نفعان، ذی ضععرران و سععایر ذی  ،ذی مدخالن ماععتقی اع  از  کت کنندهمشععاربایاععت بر اسععاس توجه به حق و حقوق کلیه عوامل 

سانه های جمعی  اتند و در نقش مدافع حقوق عمومی و       مدخالن که همچون ر اتقی  با طرح ها مرت ، ه سانه ای ب ور غیرم و منتقدان ر

 ابعاد آن تشریح شود. به درستیادی سازی شده و در سیاست اجتماعی وارد کارزار می شوند تفایر و معو به دفاع از آنها مردمی 

 

 ردر کشورها يا موارد ديگ سياست اجتماعي بررسي
شان می       تجربیات بین اومللی و همچنین تجربیات داخلی متعددی وجود دارد که در س ح بین اوملل و در پروژه های سدسازی ن

سیاست اجتماعی م تنی بر تعامل ذی مدخالن و افزایش مشارکت آنها در کشورهای مختلف مورد توجه می باشد. ارزیابی تاثیرات       دهد 

اجتماعی طرح های توسعه محور که عمدتا بر م نای شناسایی ذی مدخالن، روش های تعامل با آنها، نحوه ج ران خاارت های محی ی،     

سیاست اجتماعی     توانمندسازی، اسکان مجدد، مائو     شود بعنوان راه کارهای عملیاتی  ویت های اجتماعی، کارآفرینی و... پایه ریزی می 

اسناد و مدار  سازمان های بین اومللی گویای آن است که کشورهای مختلفی در این زمینه سیاست های اجتماعی خود . اندمورد توجه 

کشورهای مختلفی در زمینه صنعت سد و نیروگاه همچون چین، ترکیه و... با اتخاذ سیاست اجتماعی تواناته       را تنظی  و مدون کرده اند. 

ارزیابی پیامدها و اثرات سعععازه های آبی در       اند طرح های به مراتم بزرگ تر از طرح های ملی ایران را مدیریت کرده و اجرا کنند.          

شور ت  ایون جهانی         ک س، کمی سدها در نقاط مختلف جهان که تو شماری از  سپانیا همچنین ارزیابی عملکرد تعداد بی  رکیه، مکزیک، ا
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سدها انجا  شده است در این راب ه قابل ذکر است. بررسی پیامدها در پائین دست سدها در برزیل، این یافته را پیش روی قرار می دهد         

ست اجتماعی    که انجا  مراحل کلیدی  سدها کمک      در فرایسیا سدها به طور قابل توجهی می تواند به کاهش اثرات مخر،  سعه  ند تو

 اکی، و شععمای امردر غر یرودخانه کوتن یسععدها بر رو ی یمح اععتیاثرات ز یابیبه ارز یا(، در م اوعه6113بور  و همکاران)کند. 

و  یاقتراد  ،یو مح یخشک  ات  یبر اکوس  یاریصدمات با  متعدد،  یاز آن است که احداث سدها   یپژوهش حاک نیا جیاند. نتاپرداخته

و  اردذگیدسععت سععد م نییدر پا یاثرات منف بدون توجه به ابعاد اجتماعی، از مخزن سععد یبرداربهره نی. همچنوارد می سععازد یاجتماع

 . (061: 0816، )طاهری صفار و همکاران شودیدر من قه م ینرخ رکود اقتراد شیموجم افزا

سل  جکاون  سکان مجدد بر اثر احداث   یسازمان  یهایو گرفتار یاجتماع یاقتراد  -یامدهای( پ6111) گیو ا مربوط به طرح  ا

تهدید  ،یجایجابه یهااسعععتینامعلو  سععع جیجا شعععده، نتاجابه  مرد یکرده و ن ود کار برا یرا بررسععع نیدر چThree Georgeسعععد 

 اندداناته امدهایرا از جمل  این پ نینفر در چ ردهزاریو س ونیلییک م یو آوارگ هایماریب

 یآبشار  یبزرگ، سدها  یهاسد  یاجتماع راتیتأث لیتحل یبرا ی( ضمن ارائه چهارچوب 6108دانگ، و مورای ) ،یوانگ، السو 

سدها بر جوامع محل  نیدر چ Upper-Mekongرودخان   ست یس  ،یرا مورد م اوعه قرار داده و  با توجه به اثرات قابل توجه این   و هاا

 ند.اارائه داده انیوارد آمده به روستائ یهاج ران خاارت یرا برا یراهکارهای

دا  رزیابی تاثیرات اجتماعی اقکشور ایران نیز هر چند در طرح های توسعه محور ملی، نا ت به ارزیابی های زیات محی ی و ا     

زمینه صععدور اوزامات  که ، و نظا  های فنی مختلفی را تدوین و ارائه کرده اسععت اما عد  وجود سععیاسععت اجتماعی مشععخص    می کند 

ان م بویژه در زاجتماعی، برنامه ها، راهکارهای عملیاتی، روش های ارزیابی عملکرد، روش های ارزیابی و پایش تاثیرات اجتماعی و...                

 اسععت که متاسععفانه آسععیم و از ه  گاععاععته ای را بوجود آوردهابالغ کند رفتارهای سععلیقه ای  را تدوین واجرا و بهره برداری طرح ها 

 .وزارت نیرو وارد ساخته استبویژه در س ح را به طرح های توسعه محور اجتماعی و نهادی غیرقابل ج رانی 

 

 اعياجتمتحليل پيامدهای محتمل اجرای سياست 

در طرح های توسعععه محور وزارت نیرو، نیازمند  (Reed, 6113) نهاد پیچیده و پویای مشععکالت و ماععائل محی ی و اجتماعی

الن ، مشارکت ذی مدخ اطمینان و شفافیت ترمی  گیری که تنوعی از دانش ها و ارزش ها را در خود نهفته دارد می باشد. بر این اساس    

در ترععمی  گیری های محی ی و اجتماعی ب ور م لوبی سععیاسععت ملی و بین اومللی را ارتقا می دهد. همچنین برخی از فواید محی ی و  

 ارکت کنندگان به ارمغان می آورد.اجتماعی را برای مش

 بر این اساس اهداف سیاست اجتماعی را می توان در موارد زیر ارائه کرد:

بایاععت  میترععویری عملیاتی از چگونگی تاثیرگذاری ماععائل اجتماعی و فرهنگی طرح های توسعععه وزارت نیرو  ارائه -0

 . این ماائل از ه  مجزا ن وده و کامال به ه  پیوسته اند.بر سیاست اجتماعی باشدم تنی بر 

اائل ایجاد نگاهی نو به ارزش هایی است که در  سیاست اجتماعی در پی    -6 اجتماعی ایفای نقش می کنند. برای ارزیابی  م

تاثیرگذاری ماعععائل اجتماعی و فرهنگی توجه خاه به ویژگی ها و ارزش های اجتماعی و فرهنگی               تاثیر چگونگی 
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جوامع پیرامونی طرح ها همچون آئین ها و باورها، مشععارکت پذیری، هویت جمعی و... ضععروری اسععت. این ارزش ها و 

 ویژگی ها، تامین کننده منافع اجتماعی در سیاست اجتماعی است.

ست اج      -8 سیا سعه  صلی تو ست           تماعی پایدار هدفی ا سیا سایی و تامین نیازها و منافع اجتماعی را که باید با  شنا ست که  ا

اجتماعی حفی شعععوند ممکن می سعععازد. باید در تجزیه وتحلیل منافع اجتماعی، به کارکردهای سعععیاسعععت اجتماعی و         

 راه ردهای آن توجه داشت.

باید با زمان حرکت کند و تحوالت و تغییرات اجتماعی را سععیاسععت اجتماعی برسععاخته زمان اسععت. سععیاسععت اجتماعی   -6

پوشععش دهد.سععیاسععت اجتماعی تاثیر قابل توجهی بر رفتار و راه ردهای اجتماعی طرح های توسعععه محور بر جای می   

 با تحوالت اجتماعی هماهنگ می سازد.طرح را ابعاد مختلف گذارد و 

 

 مولفه های اصلي سياست اجتماعي

عی متفاوت از زمینه ها و هنجاری های مناطق مختلف طرح های توسعععه محور وزارت مووفه ها یا عوامل اصععلی سععیاسععت اجتما

 در موارد زیر خالصه شود:نیرو، 

 اهداف فرعی و اصلی که باید در سیاست اجتماعی مدنظر قرار گیرند 

 تعیین ارزش ها و معیارهایی که اهداف را تعریف و ت یین می کنند 

 تماعی در مورد آنها باید اعمای شود ب ور شفاف و روشن تعریف شوندخدمات اجتماعی که سیاست اج 

                    راهکارهای عملیاتی مناسعععم به همراه ابزارهای اجرایی که عمدتا تحت عنوان مقررات یا فعاویت های میدانی گنجانده می

 شوند تعیین شوند

   شاخص های ارزیابی عملکرد و امتیاز دهی به اقدامات اجتماعی که در ست اجتماعی در طرح     در نهایت  سیا ستای تحقق  را

  یکپارچه شونداستانداردسازی  ه ودارائه شهای توسعه محور صورت می گیرد 

 

 نتيجه گيری
سعه محور           شارکت همگانی و مردمی در طرح های تو سعه پایدار بویژه رویکرد م ست اجتماعی بر پایه توجه به مووفه های تو سیا

رمی  گیرندگان م اوعه، اجرا و بهره برداری از طرح ها توصیه      سیاست اجتماعی بر م ن    وزارت نیرو به دست اندرکاران و ت شود.  ای می 

توجه به مووفه های مشارکت، توجه به نقشی که ذی مدخالن ماتقی  و غیرماتقی  در اجرای طرح ها دارند، تامین انتظارات ذی نفعان و     

شتغای و...           سکان، ا اارت محی ی، ا ضرران و ج ران خ اارات وارده به ذی  سازی طرح  می تواند ایماز همه مه  تر توجه به تامین خ ن 

های توسعه محور وزارت نیرو را گاترش داده و پایداری آنها را تضمین کند. سیاست اجتماعی با اهداف مختلف بویژه تعیین و تعریف      

حدود و چارچو، ها، رویکردهای اجتماعی، تهدیدات اجتماعی را به فرصت ت دیل کرده و ضمن این که مشارکت عمومی و همگانی    

 ا افزایش می دهد توسعه پایدار کشور را به خوبی قابل دسترس می سازد.در اجرای طرح ها ر
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