فصل اول
رخ نمایی از ارزیابی اثر بر سالمت

6

چیستی HIA

مـورد پــذیرش تــرین تعریـف ارزیــابی اثــر بــر

همچنین انتشار و پخش این اثرات در درون جمعیت

ســالمت ( )HIAتوســط ســازمان جهــانی بهداشــت

را بررسی کرده و کنشهای مناسب ،جهت مـدیریت

) (WHOدر گردهمایی گوتنبر

ارائـه شـده اسـت:

این اثرات را شناسایی میکند“.

” HIAترکیبی از شیوهها ،روشها و ابزارهـایی اسـت

بر این اساس ،هدف  HIAحمایت و افـزودن

که توسط آن ها یـک سیاسـت ،برنامـه یـا پـروژه ،از

ارزش به فرآیند تصمیم گیری در این باب اسـت کـه

لحاظ اثرات بالقوهای که بر روی سالمت یک جمعیت

آیا و به چه سویی ،یک سیاست ،طر  ،برنامه و پروژه

دارند ،مورد قضاوت قرار گرفته و انتشار و پخش ایـن

میبایست راه خـود را ادامـه دهـد ارزیـابی اثـر بـر

اثرات در درون جمعیت نیز بررسـی مـیشـوند “.بـه

سالمت ،این هدف را با تحلیل سیسـتمی اثـرات بـر

تازگی ،انجمن بینالمللی ارزیابی اثر ،ایـن تعریـف را

سالمت جامعه و نیز ارائه ی گزینههایی جهت بـزر

مورد بازنگری قرار داده است و  HIAرا چنـین بیـان

نمودن اثرات مثبت بر سالمت و کوچک کردن اثرات

نموده است ” :ترکیبی از شیوهها ،روشها و ابزارهایی

منفی بر سالمت فراهم آورده و عدالت در سـالمت را

است که به صورت سیستمی ،اثـرات بـالقوه و گـاهی

همگام با روند کاهش در نابرابری در سالمت ،افزایش

ناخواسته یک سیاست ،طر  ،برنامه یـا پـروژه را بـر

میدهد.

روی سالمت یک جمعیت مورد قضـاوت قـرار داده و

برای مثال HIA ،میتواند بین اثرات بالقوه بر

۷
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تصویر  - 1چگونگی کارکرد  HIAو فعالیتهایی که در فرآیند  HIAصورت میگیرند.

سالمت که در جریان سرمایهگذاری جهت سـاخت و

بــه زبــان دیگــر ،فرآینــد  HIAیــک فرآینــد

بهرهبرداری یـک پـروژهی صـنعت نفـت و گـاز روی

تصمیمگیری و برنامهریزی جهت تحلیل اثرات مثبت

می دهند را با اثرات بـالقوه بـر سـالمت و تندرسـتی

و منفی برنامههـا ،پـروژههـا و سیاسـتهـا ،بـر روی

حاصــل از ســرمایهگــذاری اجتمــاعی و برنامــههــای

سالمت جامعه است.

توسعهای جامعه که توأم با پروژه هستند ،تمایز قایل
شود .چنین است که اثرات مثبت و منفی اولیه و نیز
اقدامات کاهنده جهت کاهش موارد منفی و افـزایش
دهندهی موارد مثبت را میتوان درک کرد.

فرآیند  HIAچند ویژگی دارد:

 تمرکز بر روی یک سیاست خاص ،برنامه یا پروژه
دارد.
 در برگیرندهی جامع اثرات بالقوه بر سالمت

است.
 یک فرآیند آینده نگرانه وابسته به جمعیت است
که ابعاد چندگانهی سالمت را در نظر میگیرد.

مردم و افرادی که تحت تأثیر سیاست ،برنامه ،طر و
یا پروژه بوده و یا به آن عالقمند هستند.
گرچه تالش در راستای تدوین اهـداف HIA

 یک رهیافت چند رشتهای است که از اطالعات

در دههی  1723صورت گرفت ،ولی در حقیقت ایـن

بخشهای گوناگون سالمت و گسترههای فنی

از دههی  1773بود که به صورت علمی و سیستمی،

پیوسته به خود (مانند زیست محیطی و

فرآیند  HIAمورد توجه قرار گرفت و از نتـایج HIA

اجتماعی -اقتصادی) استفاده میبرد.

جهــت تصــمیمگیــری و تــدوین سیاســت دولــتهــا

 دارای ویژگی انعطافپذیری است که اجازه
میدهد در زمینههای متنوعی آن را به کار برد.

استفاده شد.
پیشینه ی  HIAرا می توان در اروپا ،استرالیا،

 بخشهایی از آن برای کسانی که ارزیابیهای اثر

نیوزیلند و کانادا در دههی  1773جسـتجو کـرد .در

بر محیط زیست ) (EIAو اجتماعی ) (SIAرا

آمریکا نیز در حـدود سـال 4333م ،بـه  HIAتوجـه

انجام میدهند سودمند هستند.

نشان داده شد .طیّ سدهی کنونی نیـز شـاهد رشـد

به صورت فشرده HIA ،دو رخنمود اساسـی
دارد:

پرشــتاب  HIAدر بســیاری از نقــاط آمریکــا بــوده و
موضوع و ماهیت  HIAدر رأس برنامههای راهبـردی

 /1بـه گونـهای طراحـی شـده اسـت کــه در

کنگرهی آمریکا در سـال  4332قـرار گرفـت .امّـا از

تصــمیمگیــری انتخــاب میــان گزینــههــای موجــود

همه مهمتر این است که سازمان جهانی بهداشت در

میتواند به کار آید.

توسعه ی  HIAنقش حمایتی ویژهای از خـود نشـان

 /4این عملکرد را با پیش بینی پیامدها (کـه
با پیاده سازی گزینـههـای گونـاگون در آینـده روی
میدهند) به انجام میرساند.

داده است.
هر چند که روشهـا و شـیوههـای متنـوعی
برای  HIAدر فضاها و شرایط گوناگون به کـار بـرده

پارهای از افـراد نیـز رخنمـودی سـوم بـرای

مــیشــود ولــی در یــک فراگــرد ،همــهی روشهــا و

 HIAدر نظر میگیرند :مشارکت ذینفـعهـا ،یعنـی

شیوههای  HIAدارای عناصر مشـترکی هسـتند کـه

3

شامل موارد زیر میباشند:

 تمرکز بر روی تصمیمگیری در زمینهی
سیاست جامعه و پیامدهای سالمت که
در سطح جمعیت پدید میآیند.
 به کارگیری فرآیند چند رشتهای
 در نظر گرفتن محدودهای از شواهد
کمّی و کیفی
 چهارچوب ساختارمند جهت تحلیل و
بنیان بر اساس یک مدل گسترده از
سالمت
10

با این عناصر ،به نظر می رسـد کـه
شرایط گوناگون ،انواع گونـاگونی از  HIAرا
با استانداردهای ویژهی خود طلب میکنند
امّا با این وجود ،در بسیاری از کشورها ،یک
نوع یکسـان سـازی و کریسـتاله شـدن در
فعالیتهای  HIAرا شاهد هستیم .بـه ایـن
صورت که آرام آرام  HIAخـود بـه صـورت تصویر  -4رهیافتی برای ارزیابی اثر بر سالمت

یک ابزار یکسان (همانند آن چـه در مـورد
ارزیابی اثر بر محیط زیسـت  EIAشـاهد بـودیم) در

 EIAاز دیدگاه ابزاری ،موجب شود که این تصـور در

پروژهها نشان میدهـد .امّـا بـا توجـه بـه پیشـینه و

ما به وجود آید که  HIAنیـز یـک بخـش و یـا یـک

آشــنایی بــا  EIAدر کشــورمان ،بــه ویــژه در ســطح

سویه از  EIAاست.

پروژههای بزر  ،نمیبایست که این همسانی  HIAبا

از آنجــا کــه بخشــی از کــانون توجــه EIA

سالمت جامعه است ،تا حدی ادغام  HIAبه انـدرون

مهارت آنان بستگی دارد.

 EIAامکان پذیر است .امّا با این وجود باید تمایز این

فرآیند  HIAشتابگرایانه ) (rapidیا رومیـزی

دو را از دیدگاه ماهیت ،فرآینـد و روش شناسـی مـدّ

) (desktopدر زمانی که منابع محدود هستند انجـام

نظر قرار دهیم.

مــیگیــرد ،در حــالی کــه  HIAجــامع و فراگیــر

در حقیقت HIA ،یک توالی از گـامهـای بـه

) (comprehensiveبه ظرفیت فراتری نیاز دارد.

خــوبی توصــیف شــده اس ـت کــه در نخســتین گــام

در هــر مــورد HIA ،مــیتوانــد محــدودهای

(رویکرد غربالگرایانـه) بـر روی ایـن موضـوع تمرکـز

گسترده از روشهای کمّـی و کیفـی جهـت بررسـی

وجود دارد که آیا یک سیاست ،برنامه و یا یک پروژه

اثرات بر سالمت را مدّ نظر قـرار دهـد .گرچـه اکثـر

میتواند اثرات بر سالمت چشمگیری داشته باشد که

فرآیندهای ارزیابی اثـر بـر سـالمت ،اطالعـات را بـه

این اثـرات ممکـن اسـت بـر روی کـل جامعـه و یـا

صورت آینده نگرانه گرد میآورند ولـی فرآینـد HIA

زیرگروههای آسیبپذیر ویـژهای نمایـان شـوند و در

میتوانـد بـه صـورت گذشـته نگـر و یـا بـه صـورت

گام بعدی (گام قلمرونگری) نیز قلمرو گسترهی ایـن

همزمانی نیز انجام شود .طیف درگیر نمودن جامعـه،

اثرات میبایست مشخص شوند .این یافتهها ،اساسـی

بر اساس محدودیتهای زمانی و منابع ،متغیر اسـت.

را برای علمکردهای مناسـبی کـه اعضـای جامعـه و

درگیر نمودن جامعه و ظرفیت سازی از اجزاء حیاتی

دیگر ذینفعها و سیاستگزاران مـیبایسـت در نظـر

 HIAمیباشند.

بگیرند ،فراهم میآورد .گام آخر ،بررسی این موضـوع

هــر چنــد کــه در ترســیم فرآینــد HIA

است که آیا  HIAدر شکل دهی فرآیند تصمیم گیری

تفاوتهایی دیده میشود ولی تقریباً در تمـامی ایـن

و بهبود پیامدهای سـالمت مربوطـه ،سـودمند بـوده

ترسیمها یک همگرایی وجود دارد .برای درک مفهوم

است یا خیر گام قلمـرو نگـری ) (Scopingفرآینـد

چگونگی انجام فرآیند  HIAمیتوان گامهـای زیـر را

 HIAبه عوامل گستردگی و کیفیت شواهد مربوطـه،

برای آن توصیف کرد:

فشارهای زمانی برخاسته از شیوههای تصمیمگیری و

 گام رویکرد غربالگرایانه ) : (Screeningدر این گـام

منابع در دسـترس ماننـد وقـت کارکنـان ،بودجـه و

تعیین خواهد شد که آیا انجـام  HIAجهـت پـروژه
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تصویر  - 1روبکرد غربالگرایانه در فرآیند  HIAبه یک بازنگری شفافِ نوشته شده از طر  ،برنامه و یا سیاست منتهی
میشود که باید شامل موارد فوق باشد.
1۲

در دست اجرا مناسب است چـه ارزش افـزودهای

چگونــه و بــا چــه منــابع دادهای مــیبایســت

با لحاظ کـردن  HIAبـرای ایـن پـروژه بـه دسـت

مسیرهایی منتهی بـه سـالمت را تحـت مطالعـه

میآید آیا  HIAاثری بر تصـمیمگیـری دارد آیـا

قرار داد و آیا میتوان دادهها را در موعـد مقـرر

منابع مورد نیاز (ماننـد زمـان ،کارمنـدان ،مهـارت،

به دست آورد کدامیک از ذینفعهای کلیدی را

دادهها) برای هدایت  HIAدر دسترس است

میبایست درگیر نمود

 گــام قلمرونگــری ) : (Scopingدر ایــن گــام بــا

 گام ارزیابی ) : (Assessmentدر این گام توصیف

تنظــیم یــک طــر بــرای هــدایت  HIAمعــین

شرایط پایـهی ) (baselineاجتمـاعی و سـالمت

میشود که از چه مسیرهایی پروژه در دست اجرا

گروه هایی که احتمـاالً تحـت تـأثیر پـروژه قـرار

احتماالً میتواند بر روی سالمت اثر بگـذارد آیـا

میگیرند ،انجام میشود .آنگـاه ایـن کـه چگونـه

سیاستهای در دست اجرا بر روی جمعیتهـای

پروژه ممکن است این شرایط پایه را تحت تـأثیر

خاصی (به نسبت دیگر جمعیتها) اثر میگذارد

قرار دهد ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.

تصویر  - 2اولویت سنجی اثر ( )Impactبر سالمت

 گام پیشنهادها ) : (Recommendationsدر ایـن

اســتانداردهای عملــی و طــر نخســتین آن،

گام ،پیشنهادهای عملی شکل گرفته مـیشـوند.

همچنین چگـونگی اثـر بـر روی تصـمیمگیـران

پیشنهادهایی که پیامدهای بر سـالمت پـروژه را

بررسی خواهد شد .در ضمن ،اثـرات بـر سـالمت

فرو میکاهند .این پیشنهادها شامل اقدامات الزم

رخ داده را با آن چه بر اساس  HIAپـیش بینـی

جهت کاهش اثرات جـانبی پـروژه را نیـز شـامل

شده بود ،مورد مقایسه قرار میدهد.

میشوند.
 گام گزارش دهی ) : (Reportingدرگیر نمـودن

چرایی کاربرد HIA

تصمیمگیران ،اعضای جامعه و دیگر ذینفعهـا و

ارزیــابی اثــر بــر ســالمت ،یــک رهیافــت

تبــادل نظــر در مــورد یافتــههــای  HIAو نیــز

ساختارمند ،متمرکز بر حل مسـئله و عملکـرد مـدار

پیشــنهادهای داده شــده در ایــن گــام انجــام

بوده که جهت افـزودن اثـرات مثبـت بـر سـالمت و

میشود.

کاهش اثرات منفی بر سـالمت پـروژههـا ،برنامـههـا،

 گــام پــایش و ارزشــیابی (Monitoring and

طر ها و یا سیاستها ،انجام میشود .از این رو ،پنج

) : evaluationدر این گام ،فرآیند  HIAبر اساس

دلیل وجود دارد که عموماً میتوان پیرامـون چرایـی

19

کـــاربرد  HIAدر بهبــــود
برنامــــــــهریــــــــزی و
سیاست گزاری ،مدّ نظر قرار
داد:
 /1شناســــــــایی
مخـــاطرات ) (hazardsبـــر
ســـالمت کـــه برآمـــده از
پــروژهی در دســت اجــرا
میباشند.
 /4کاهش یا حـذف
خطر و زیان های بـالقوه بـر

1۴

سالمت که برخاسته از ایـن
مخاطرات می باشند و لحاظ
نمودن خطرات باقیمانده به
عنوان بخشی دیگـر از ایـن
فرآیند.
 /1شناســـایی و در
جاهــایی کــه امکــانپــذیر
باشد ،تقویـت راههـایی کـه
تصویر  - 5چگونگی در هم تنیدن فرآیند  HIAدر دیگر ارزیابیهای اثر ()IAs

پـــروژه در دســـت اجـــرا
مــیتوانــد موجــب ارتقــاء و
افزایش سطح سالمت شود.

 /2شناسایی و پـرداختن بـه اثـرات
اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی پروژه
در دست اجرا که به صورت مستقیم و غیـر
مستقیم بر سالمت اثر میگذارند.
 /5کــاهش و حــذف نــابرابری در
سالمت که برخاسته از پروژه در دست اجرا
میباشد.
در مورد این حقیقـت کـه عملکـرد
بخش غیر سالمت ،میتواند بر خود سالمت
و نابرابریها در سـالمت اثـر بگـذارد ،درک
گستردهای به وجود آمده است ،امّا ابزارهای
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محدودی وجود دارند که به صورت موفقیت تصویر  - 2با افزایش زمینههای اجتماعی و زیست محیطی ،صنعت نفت و گاز
آمیز این اثرات بر سـالمت کـه در پـژوهش به صورت فزایندهای روبهرو با رسیدگی به مشـکالتی مـیشـود کـه بیـرون از
یافت شدهاند را ترجمه کـرده و بـه آگـاهی فند جای دارند و پرداختن به آنها از مسئولیتهای اجتمـاعی ایـن صـنعت
محسوب میشود.

سیاســتگــزاران مــیرســانند .امّــا از لحــاظ

ماهیت ،هـدایت فرآینـد  HIAمـیتوانـد بـه صـورت

 دموکراسی .فرآیند  HIAمیبایست مشارکتی

نظام مند ،پیامدهای بر سالمت برنامهها ،پـروژههـا و

بوده و همگی ذینفعها را در توسعه،

سیاستها را به آگاهی سیاستگزاران برساند.

پیاده سازی ،پایش و بررسی سیاستها و

ســازمان جهــانی بهداشــت ) (WHOچهــار

برنامههایی که آنها را تحت تأثیر قرار میدهد،

ارزش هســتهای کــه اســاس فرآینــد  HIAبــوده و از

درگیر نماید .درگیری ذینفعها میتواند موجب

کـــاربرد فرآینـــد  HIAدر فرآینـــدهای گونـــاگون

ساخت فرآیندهای حمایتی پروژه یا سیاست

برنامهریزی ،حمایت مینمایند را برشمرده است:

شده و کیفیت و کارآمدی فرآیند تصمیمگیری را
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تصویر  - 7تعیین کنندههای گسترهی سالمت و تندرستی

بهبودی بخشیده و ایجاد همکاری میانِ بخش

سالمت اجرای سیاست ها و برنامه ها بنگرد بلکـه

سالمت با دیگر بخشها را فراهم آورد.

می بایست به تفاوت اثر بر سالمت در سطح زیـر

 عدالت .فرآیند  HIAنه تنها میبایست به اثر بـر

گروههای جمعیتی (به ویژه آنهایی که بر اساس

شــرایط اقتصــادی -اجتمــاعی و دیگــر عوامــل

سالمت گالویز میشود ،میتواند بـرای پـرداختن بـه

نامساعد اجتماعی به عنـوان گـروه آسـیب پـذیر

سالمت جمعیت و شـناخت بـیعـدالتی در سـالمت

محسوب میشوند) نیز نظر بیفکند .ایـن دیـدگاه

بسیار مهم باشد .دیگر این یک باور عمومی است کـه

بر لزوم عدم وجود نابرابری اجتماعی در سـالمت

به صورت عمده ،سالمت با عـواملی کـه در خـارج از

(به عنوان نقطهی گرانیگاه هـر سیاسـتگـزاری)

بخش ارائـه دهنـدهی سـالمت جـای دارنـد ،تعیـین

پافشاری دارد.

میشود.

 پایدارپـــییری .فرآینـــد  HIAمـــیبایســـت
پایدار پذیری را مدّ نظر قرار داده و اثر بر سالمت
کوتاه مدت و نیز بلند مدت یک پروژه یا سیاست
را شناسایی نماید.

در یک مدلپذیرفته شده ،پنج عامل سالمت
توصیف شدهاند:

 /1عوامــل بیولوژیــک ماننــد ســن ،جــند و
عوامل وراثتی

 کاربرد اخالقی شواهد .فرآیند  HIAمی بایست

 /4عوامل الگوی زندگی فردی ماننـد عـادت

تا آنجا که ممکن است ژرف و فراگیر بـوده و بـر

غذا خـوردن و نوشـیدن ،فعالیـت فیزیکـی ،مصـرف

اســاس تناســب ،از شــواهد کمّــی و کیفــی و

دخانیات و الکل

همچنین طیفی از نظـامهـا و روشهـای علمـی

 /1شبکههای اجتماعی و مردمی

گوناگون استفاده نماید تا بـه ارزیـابی جـامعی از

 /2شرایط زندگی و کـار ماننـد کشـاورزی و

اثرات بر سالمت دست یاید.
در یک تحلیل جامع ،میتوان چنین برداشت
نمود که اجرای فرآیند  HIAمـی توانـد دموکراسـی،
عدالت ،توسعه پایدار و اخالق را به چالش کشد.

تولید غـذا ،آمـوزش ،محـیط کـار ،بـی کـاری ،آب و
بهسازی ،خدمات سالمت و مسکن
 /5شرایط اقتصـادی -اجتمـاعی ،فرهنگـی و
زیست محیطی
اغلب ،تعیین کنندههای سـالمت بـه یکـدیگر

تعیین کنندههای سالمت

پیوستگی دارند و در زمانی کـه بـر روی سـالمت اثـر

از آنجــا کــه  HIAبــا تعییــین کننــدههــای

مــیگذارنــد ،مســیرهای علیتــی پیچیــدهای را طــیّ

1۷

می کنند .از این رو ،نمی بایست
این تعیین کننده هـا را جـدا از
یکدیگر تحت بررسی قـرار داد.
شماری از تعیـین کننـده هـای
بیعدالتی در سالمت نیز وجود
دارنــد .موقعیــت اجتمــاعی در
جامعه (که با میزان تحصیالت،
شغل و منابع اقتصادی تعریـف
میشـود) نفـوذ نیرومنـدی بـر
روی شکل ،انـدازه و گسـترش
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خطرهــــای ســــالمت (کــــه
درگـــروههـــای اقتصـــادی -تصویر  - 2سیاست سالمت عمومی ،تعیین کنندههای گسـتردهتـر سـالمت (رنگـین کمـان)
برگرفته از )Dahlgren and Whitehead (1991
اجتمـــاعی گونـــاگون تجربـــه

میشوند) وارد میکنـد .از ایـن
رو ،موقعیت اجتماعی در جامعه یک تعیـین کننـدهی

بــه صــورت فشــرده ،مقولــهی ســالمت و

مهم بیعدالتی اجتماعی در سالمت انگاشته میشـود.

نابرابریها در سالمت ،با برهم کنش میان گسـترهای

میزان متفاوت برخورد و در معرض قرار گرفتن نیز بـا

از تعیین کنندهها ،تحت تأثیر یکدیگر قرار میگیرند.

تعیین کنندگان بیعدالتی در سالمت پیوستگی دارد.

این تعیـین کننـدههـا شـامل سـطح درآمـد و فقـر،

به عنوان مثال ،در معرض قرار گرفتن با آالینـدههـای

مسکن ،اشتغال ،محیط زیست ،حمل و نقل ،آموزش

نفتـی در مکـان کـار ،یــا وجـود مسـکن در مجــاورت

و دسترسی به خـدمات مـیباشـند .ارزیـابی اثـر بـر

پاالیشگاه و یا چاههای حفاری میتواننـد زمینـههـای

سالمت می تواند این تعیین کننـده هـای گسـتردهی

گوناگونی از بیعدالتی در سالمت را پدید آورند.

سالمت را تحت حمایت خـود قـرار داده و در زمـان

توسعه و پیاده سازی طر ها ،پـروژههـا ،برنامـههـا و
سیاستها ،آنها را مدّ نظر قرار دهد.

جامعه پی برد.
تصمیمگیران سیاسـی جامعـه ،بـا وضـعیتی

افزون بر این ،نگرش در این تعیین کنندهها،

رودررو قرار مـیگیرنـد کـه ایـن اثـرات بـر سـالمت

خود تأکیدی بر اثر بخشهای غیر سالمت بر مقولهی

میتوانند بـه صـورت نـاممکن در سـطح گـروههـای

سالمت می باشد .از ایـن رو ،بـا کـاربرد ایـن تعیـین

گوناگون جمعیت گسترده شده باشند .ایـن موضـوع،

کنندهها HIA ،می تواند بخشهـای غیـر سـالمت را

میتوانـد بحـ

تعیـین کننـدههـای بـیعـدالتی در

تحت حمایت قرار داده و قـادر سـازد تـا بتواننـد در

سالمت را در معرض دیـدگان آورد .در هـر صـورت،

تدوین سیاست سالمت عمومی مشارکت نمایند.

ممکن است بازندگان و برندگان تغییـرات در تعیـین

نکتــهی حــائز اهمیــت دیگــر آن اســت کــه
تعیینکننده های سالمتی که بیشترین احتمال پاسخ

کننــدههــای اقتصــادی و اجتمــاعی ،بــا گــروههــای
جمعیتی گوناگون پیوستگی داشته باشند.

به تغییر در نتیجهی تصـمیمهـای سیاسـی را دارنـد
تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی می باشـند .از

سودمندی  HIAدر عمل

این منظـر ،ایـن تعیـین کننـدههـا در برابـر تعیـین

شماری از مـوارد معـدود و همچنـین شـواهد

کننده های بیولوژیک قرار می گیرند کـه بـه سـادگی

گفتاری ،حاکی از آنند که  HIAبه صورت کار آمـدی،

تغییر نمییابند .تغییر در تعیین کنندههای اجتماعی

فرآیند تصمیمگیری را مورد حمایت خود قرار میدهـد.

و اقتصــادی ســالمت ممکــن اســت در نتیجــهی

امّا این دشوار خواهد بود که قضاوت کنیم (اگر نگـوییم

تصمیمهای جدید ،تغییر در سیاستهای پیشـین یـا

غیر ممکن است) زیـرا تعـداد مـواردی از  HIAکـه بـا

باطل کردن سیاستها ،برنامهها و یا پـروژههـا پدیـد

روش علمی تحت مطالعـه قـرار گرفتـه باشـند ،انـدک

آید .در نتیجه ،تغییرات برخاسته از تصمیمگیریهای

مــیباشــند .امّــا از ســوی دیگــر ،تعــداد متنــوعی از

سیاسی میتوانـد در سـالمت فراگیـر جامعـه تغییـر

چهارچوبهای مفهومی وجود دارند که اثـر بخشـی را

ایجاد کند و از این چشم انداز مـیتـوان بـه اهمیـت

تحلیل می نمایند .اغلـب ،در ایـن مطالعـات ،ظرفیـت

وصف ناپذیر فرآیند  HIAدر تغییر وضعیت سـالمت

فرآیند  HIAبرای حمایـت از فرآینـد تصـمیم سـازی
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مورد تحلیل قرار نمیگیرد .بـه تـازگی ،یـک رهیافـت

دیگر ،با شناسایی و پرداختن بـه نقطـه نظـرات مـورد

گسترده و نظام منـد جهـت تحلیـل هزینـه -کـارآیی

توجه جامعه HIA ،می توانـد تضـادهایی کـه سـدّ راه

پانزده مورد  HIAانجام گردید .این مطالعه نشـان داد

توسعهی پروژهها است را کـاهش دهـد .بـرای مثـال،

کــه اثربخشــی  HIAهــا بــر هزینــهی آنهــا چیرگــی

اعضای یک جامعهی بومی آالسـکایی در صـدد طـر

مییابد .یافتههای این مطالعه ،نظریهی پیشین را کـه

دعوی علیه توسـعهی نفـت و گـاز در منـاط سـنتی

 HIAمی تواند در عمل سودمند باشد را تقویت نمود.

شــکار خــود بودنــد ،امّــا ادارهی مــدیریت ســرزمین

اسـت

) (BLMبا دولت محلی وارد عمل شـد و فرآینـدی از

که سودمندی  HIAمحدود می باشد .در واژهشناسی

 HIAرا بــه اتمــام رســاندند کــه نتیجــهی آن تــدوین

تئوری سیستمها HIA ،را میتـوان بـه صـورت یـک

اقدامات حفاظتی جدیدی بود که به مسائل جامعـهی

تــالش جهــت تحلیــل اهــداف سیســتم بــر دیگــر

بومی آالسکایی مـیپرداخـت .از آن زمـان BLM ،بـه

سیستمها در نظر گرفت.

کاربرد  HIAدر طراحیها و تصمیمگیریهـای بعـدی

امّا از دیدگاه تئوریک ،این قابل بحـ

۲0

چرا میبایست بخشهای دیگر مانند آموزش و

روی نشان داد .بنابراین ،فرآیند  HIAمیتواند جوامـع

پـرورش ،حمــل و نقــل و محــیط زیســت بــه مقولــهی

انسانی را در انجام پروژههای بزر

مورد حمایت قـرار

سالمت پیوند یابند در بعضی از موقعیتهای برد -برد،

دهــد .همچنــین  HIAمــیتوانــد همکــاری در میــان

بخش سالمت و دیگر بخشها به خـوبی بـا یکـدیگر

بخشهای گوناگون را تسهیل نماید به این گونـه کـه

برهم کنش دارند ولی اهداف سیستمی متضادی نیز

 HIAیک شیوهی پراگماتیـک و سـاختارمند را بـرای

ممکن است با یکدیگر داشته باشند.

پژوهشگران و ارائه دهندگان خـدمات سـالمت فـراهم

امّا در هـر صـورت ،یکـی از سـودمندیهـای

میآورد تا بتوانند با مقامات رسمی و دیگر نماینـدگان

فرآیند  HIAبرای ذینفعها ،ایجاد ایـن بیـنش بـرای

و بخشهای غیر سـالمت گفتمـان کننـد و دادههـای

آنان است که موضوع سـالمت یـک مقولـهی در نظـر

مربــوط بــه ســالمت را در اختیــار آنــان قــرار داده تــا

گرفتــه شــدهی وابســته و مهــم بــرای طراحــان،

تصمیمگیریها و سیاستهای بهتری را اتخاذ نمایند.

اجرا کنندگان و بهرهبرداران پروژه بوده است .به زبـان

از سوی دیگر HIA ،مـیتوانـد بـرای فضـای

کسب و کار نیز سودمند باشد .شرکتها و مؤسسـات

بســیاری از بانــکهــا از  HIAدر فرآینــد وام بــه

مالی در پروژههـای خـود بـه  HIAبـه عنـوان یـک

پــروژههــای توســعهای بــزر  ،اســتفاده مــیبرنــد.

سرمایهگذاری کوچـک و مطمـئن ،بـا دسـتاوردهای

سازمانهای تجاری مانند کمیته ی بین المللی معادن

دراز مدت ،واکنش نشان دادهاند.

و فلزات و انجمن بینالمللی تولید کننـدگان نفـت و

هم اکنون ،اتحادیـهی مـالی بـین المللـی و

گاز ،دستورالعملهای ویژهای را جهـت فرآینـد HIA

تدوین کردهاند و حتی بسـیاری از
شرکتها نیز استانداردهای ویژهی
خـــود را بـــرای  HIAتعریـــف
نمودهاند.
در ســـــــپتامبر ،4311
شورای پژوهشهای ملّـی آمریکـا،
راهنمای شناسایی و پرداختن بـه
اثرات بالقوه بر سالمت پروژهها یـا
سیاســتهــا را کــه توســط بخــش
غیر سالمت انجام میشـوند ،ارائـه
داد .گزارش شورای ملّـی )(NRC

نقطه ی آغاز خوبی برای بنگاهها و
مؤسساتی است که در این اندیشه
هستند که چه زمانی مـی بایسـت
 HIAرا در تصمیم گیریهایی کـه
تصویر  - 7سودمندیهایی که از انجام فرآیند  HIAبه دست میآیند.

اثرات بر سالمت چشـمگیری را از
خود نشان میدهند ،وارد نمایند.
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از این منظر ،سیاستگزاران در تمام سـطو

بستر زمانِ تعیین شده ،هدایت مینماید.
 /4اثرات مثبت و منفی را با دقتی فزاینده به

دولتی دارای فرصتهای فراوانی هسـتند تـا  HIAرا
برای اتخاذ سیاستهای سالمتر لحاظ نمایند .در یک

صورت کمّی نشان میدهد.
 /1در آشکار سازی پتانسیل داد و ستد میان

نگاه کالن میتوان به نتایج زیر اشاره کرد:
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 مقامات رسمی دولتی مـی بایسـت از  HIAبـرای

ســالمت جامعــه و دیگــر اهــداف اقتصــادی ،زیســت

اتخاذ تصمیمهای مهم در بیرون بخـش سـالمت

محیطی و اجتماعی پروژه ،کمک میکند .از ایـن رو،

(مانند حمـل و نقـل ،مسـکن ،طراحـی شـهری،

 HIAمــیتوانــد بــه عنــوان ابــزاری ســودمند جهــت

برنامــهریــزی آموزشــی ،سیاســت کشــاورزی و

مدیریت خطر برای تمام ذینفعها ،نقش ایفا کند.

پروژه های منابع طبیعی و انرژی) استفاده کننـد

 /2برهم کنشهـا و ارتباطـات بـالقوه میـان

تا خطرات و هزینههای ناخواسته را کاهش دهند

سالمت زیست محیطی و دیگر بخـشهـا را توصـیف

و به خل جامعهای سالمتر کمک نمایند.

میکند.

 دستگاههای اجرایی با زیر ساختهای پروژههایی

 /5تحلیل روشنتری از راهبردهای کاهندهی

مانند بخش مسکن ،توسـعه ی شـهری ،حمـل و

اثر عوامل منفی و افـزایش دهنـدهی عوامـل مثبـت

نقل و انرژی مـی بایسـت  HIAرا مـدّ نظـر قـرار

فراهم میآورد.

دهنــد تــا مالحظــات ســالمت را در پــروژههــای
کنونی و یا آیندهی خود ادغام نمایند.
در یک فراگرد کلی ،میتوان سودمندیهـای
 HIAرا چنین برشمرد:

 /2فرآیند کالن تصمیم گیری پروژه را بـرای
تمام ذینفعهای کلیدی ،شفافتر میسازد.
 یک محیط سـاختارمند بـرای درون داد )(input

ذینفعهـا و درگیـر کـردن آنـان در پـروژههـای

 /1عوامل مثبت و منفی که ممکن اسـت بـه

جدید و پروژههای در حال بهرهبـرداری را فـراهم

انــدازهی کــافی ارزیــابی نشــده باشــند را شناســایی

مــیآورد .از ایــن رو ،امکــان فــراهم آوردن زود

مینماید .این فرآیند ،طراحـی و تغییـر پـروژه را بـه

هنگام برون دادهـا در فرآینـد تصـمیم سـازی را

شیوهای سامان یافته از دید هزینه  -اثـر بخشـی ،در

میسر میسازد.

تصویر  - 13فرآیندهای مؤثر که میبایست جهت درگیر کردن ذینفعها در فرآیند  HIAبه کار برد.

 یک همگرایی در میان ذینفعها فـراهم مـیآورد

 مسئولیتهای حامیان پـروژه و دولـت میزبـان را

به گونهای که اعتماد مشـترک در تمـام فازهـا از

مشخص مـیسـازد .در حقیقـت  HIAمـیتوانـد

زمان توسعه ،ساخت ،بهرهبرداری تـا فـاز پایـانی

همانند یک رسانه ،جهت مستند سازی و تعیـین

پروژه توسعه و افزایش مییابد.

نقشها ،مسئولیتها و مـواردی کـه وابسـته بـه

 سرمایهگذاری از سوی نهادهای کمـک کننـده و

دولت میزبان ،جامعهی محلـی و حامیـان پـروژه

مالی را ایمن میسازد .بسیاری از نهادهای مـالی

است ،عمل نماید .خـود  HIAمـیتوانـد در درک

ماننــد اتحادیــهی مــالی بــینالمللــی ) (IFCو

مــوارد گســتردهتــر ســالمت و رونــدهایی کــه

بانــکهــای توســعهای بــزر  ،نیــاز ویــژهای بــه

هماکنون ممکن اسـت در کشـور و یـا جامعـهی

مدیریت مقولهی سالمت دارند.

میزبان روی میدهند ،یاری کننده باشد.
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 دادههــای پایــه ) (base lineدقیــ و مناســبی

گردد ،جای داده شود .از این رو HIA ،با ارزیابی نیاز

جهـــت مقایســـهی آتـــی ،در زمـــان توســـعه،

) (needs assessmentو فرآیندهای پایش و سنجش

بهره برداری و در نهایت بسته شدن پـروژه ،ارائـه

تفاوت دارد.

میدهد.
 سودمندیهای پروژه را افزایش میدهد بـه ایـن

۲۴

عدالت در پیوستگی با HIA

صورت که  HIAمیتوانـد در فـراهم آوردن یـک

عدالت یک کانون هسـتهای در  HIAاسـت.

بنیان برای سرمایهگذاریهای در مقیاس بزر و

از این رو ،فرآیند  HIAبر چگونگی اثـر بـر سـالمتِ

کوچک و طر های توسعهای در بخـش سـالمت

نابرابر یک پروژه بر روی گروههـای خـاص جمعیـت

در گسترههای دیگر (مانند آموزش و پرورش) به

(مانند والدین تنها ،بچهها ،افـراد بـا درآمـد پـایین و

منظور سود رسانی به آحاد جامعه به کار آید.

افراد با نـاتوانیهـا) تمرکـز دارد .هـدف  HIAفـراهم

 بر ظرفیت نظام سالمت ،زیر ساختهـا و توسـعه

آوردن پیشنهادهایی جهت کاهش اثر بـالقوهی یـک

اثــر دارد و همچنــین ارائــه دهنــدگان خــدمات

پروژه در ایجاد نابرابریها در سالمت ،یا کاهش توان

سالمت سـنتی و عملکردهـای مهـم فرهنگـی را

پروژه در گسترده نمـودن نـابرابریهـایی اسـت کـه

مورد حفاظت قرار میدهد.

هم اکنون وجود دارند.
بنابراین ،پیوسـتگی عـدالت بـا  HIAدر آن

 HIAیک فرآیند آینده نگرانه است

اســت کــه  HIAمــیتوانــد اثــر متمــایز پــروژه بــر

ارزش برتــر  HIAدر آن اســـت کــه ابـــزار

گروهها ی گوناگون را آشکار نماید .اثر متمایز پـروژه

آینده نگرانه است .این به معنای آن است که پیش از

به معنای آن اسـت کـه اثـرات سـودمند پـروژه بـه

پیاده سازی سیاست ،برنامه ،طـر و پـروژهی مـورد

صورت گسترده فقط در یک گروه تجربه میشود (و

ارزیــابی ،فرآینــد  HIAمــیبایســت انجــام گیــرد .از

نه دیگر گروه ها) و برعکد اثرات منفـی پـروژه بـه

منظری دیگر HIA ،بایستی در چرخهی برنامهریـزی

صورت گسترده در یک گروه حـد مـیشـود و نـه

و سیاست ،پیش از آن که پروژه تـدوین شـده پیـاده

دیگر گروه ها .برای مثال ،یک بزرگراه که برای یـک

پروژهی نفت و گاز طراحی شده است ممکـن اسـت

گزارش به کنگرهی آمریکا پیرامون HIA

برای افرادی که در پـروژه کـار مـیکننـد سـودمند

در گزارش سیاست پیشگیری که جهت ارائـه

باشد و آنها به راحتی بتوانند مسافرتهای خـود را

به کنگره ی آمریکا توسط ”مشارکت بـرای پیشـگیری

انجام دهند ولی این بزرگراه آلودگی هوا و آلـودگی

) “ (Partnership for Preventionسفارش داده شـده

صوتی برای مردم ی که در نزدیکی بزرگـراه زنـدگی

بــود و پژوهشــگران دانشــکدهی بهداشــت دانشــگاه

می کننـد بـه ارمغـان مـیآورد ولـی همـین مـردم

 UCLAآن را تهیه کرده بودنـد ،چنـین آمـده اسـت:

استفاده نـاچیزی از بزرگـراه مـی کننـد .در فرآینـد

”  HIAاز چنان پتانسیل بـاالیی برخـوردار اسـت کـه

 ، HIAارزیابی این نکتـه مهـم اسـت کـه آیـا ایـن

میبایست در مقیاس ملّـی انجـام داد ،بـه ویـژه از آن

تفاوت می تواند از لحاظ مقولهی سـالمت چشـمگیر

جهـــت کـــه  HIAدارای پتانســـیل آگـــاه ســـازی

باشد یـا خیـر و نیـز ایـن کـه وجـود ایـن تفـاوت

سیاستگزاران از پیامدهای بر سالمت فعالیتهایی که

مــیتوانــد از دیــدگاه مردمــی کــه تحــت تــأثیر آن

در بخش بیرون از سالمت انجام میشوند (مانند حمل

هستند ،غیر منصفانه محسوب شود و همچنین آیا

و نقل ،کشاورزی و سیاستگـزاریهـای اقتصـادی) را

پروژه را می توان طوری تغییر داد که بتوان این اثـر

دارد “.جهــت آغــاز ایــن رونــد مــیتــوان  HIAرا در

بالقوه را حذف و یا کاهش داد این موضوع به ویژه

ارزیابیهای اثر بر محیط زیست نیـز پیوسـت داد امّـا

هنگامی بیشتر صادق خواهد بود که یک گروه بیش

بیان این نکته مهـم اسـت کـه کـاربرد  HIAفقـط در

از دیگر گروه ها تحت تأثیر بار زیان هـا یـا خطـرات

پیوست با اثر بر محیط زیست ،به معنای عدم استفاده

وابسته به پـروژه قـرار گرفتـه باشـند .بـرای مثـال،

از  HIAبه عنوان ابزاری توانمند خواهد بود .از این رو،

همین بزرگراه ممکن است از مناط فقر نشین گذر

در این گزارش برای کنگرهی آمریکا ،پیشنهادهای زیر

کند و آلودگی صوتی و آلودگی هـوا را ایجـاد کنـد

جهت کاربرد گستردهتر  HIAارائه شدهاند:

ولی مردم ثروتمندتر ،تحت تأثیر این تغییرات قـرار
نگیرند.

 /1بنیان یک نهاد شبه دولتی به عنوان مرکز
ملّی HIA
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 /4ترویج قوانینی که مالحظات اثر بر سـالمت
را در الزامـات موجـود در ” عملکـرد سیاســت
زیســت محیطــی ملّــی ) “ (NEPAرا آشــکار
کرده و اجرای آنها را الزامی نماید.
 /1فــــراهم آوردن بودجــــه بــــرای
گرانتهای تحقیقاتی نهادهـای میـان بخشـی
برای ظرفیـت سـازی محلـی و ایـالتی جهـت
هدایت و کاربرد ارزیابیهای اثر برسالمت
 /2بنیان یک گروه کار شامل خدمات
تحقیقــــاتی کنگــــره ) ، (CRSنماینــــدگی
حســابداری عمــومی ) (GAOو مرکــز ملّــی
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 ، HIAجهت ارزیابی فرصتها ،ارزش و ساز و
کارهای  HIAدر دولت فدرال.
بـــا پیـــاده ســـازی ایـــن گـــامهـــا،
سیاست گزاران در آمریکا می توانند گام بزرگی
را به سـوی فـراهم آوردن تصـمیم گیـری بـر
پایهی موارد وابسته بـه سـالمت ،بـرای ملـت
برداشته و آیندهای بهتـر را جهـت تندرسـتی
تصویر  - 11فرآیند  ، HIAآینده نگرانه است و پیش از پیادهسازی برنامـه ،مردم و نسل آینده بیافرینند.
سیاست و یا پروژه بایستی انجام شـود و ایـن بـه معنـای آن اسـت کـه در
چرخه ی طراحی و سیاستگزاری ،پد از ایـن کـه یـک نسـخهی اولیـه از
پروپوزال آماده شد و پیش از پیاده سازی طر  ،برنامه و یا سیاست بایستی
انجام شود.

مهارتهای مورد لزوم برای HIA

مهارتهـای بـیشـماری بـرای انجـام

فرآیند  HIAمورد نیاز اسـت .مهـارتهـای مـدیریت

میکنند ،میتوانند کمک کننده باشند.

پروژه مـی تواننـد عناصـر متنـوع فرآینـد ،جایگـاه و

این فهرست آشـکار مـیسـازد کـه  HIAنـه

مقیاس زمانی هر عنصر و نیز پایان با کیفیـت پـروژه

دشــوار و نــه بســیار ســخت و عالمانــه اســت .حــد

بر طبـ برنامـهی زمـان بنـدی را تضـمین نماینـد.

مشترک قوی ،توانایی گردآوری عناصر منفـرد بـرای

مهارتهای گفتمانی میتوانند تضـمین کننـدهی آن

شکلدهی یک تصویر بـزر

و وجـود یـک ظرفیـت

باشند که ارزیابی در برنامهی عملیاتی سیاستگزاران

جهت ترغیب افراد گونـاگون بـرای کـار مشـترک ،از

و نیز تیم ارزیابی ،به خـوبی جـای داده شـده اسـت.

نیازمندیهای کلیدی فرآیند  HIAمـی باشـند .ایـن

مهارتهای کار تیمی میتوانند خبرگان از بخشهای

مهارتها ،اختصـاص بـه خبرگـان سـالمت عمـومی

گوناگون را در کنار ذینفعها قرار دهند .مهارتهـای

ندارد .تا قبل از این ،اکثر ارزیابیهای اثر بـر سـالمت

کار با جامعه مـیتواننـد کسـانی را کـه تحـت تـأثیر

توسط کسانی انجام شده اند که متخصصـین ویـژه ی

پروژه ،سیاست و یا برنامه قـرار مـیگیرنـد را درگیـر

 HIAنبودهاند .این درست نیست که گفته شود HIA

کرده و فرآیند مشارکت را تسهیل نمایند .مهارتهای

به مهارتهـای نـادر و متخصصـینی جدیـد از میـان

کار با جامعه ،توانایی شنیدن فعال ،ترسـیم و دیـدن

خبرگان و ارزیابی کنندگان سالمت نیاز دارد.

معانی دانش خاصی که در دل جامعه نهفته اسـت را

هر چند که دموکراسی ،عدالت ،پایدار پذیری

فراهم میآورند .مهارت های پژوهشـی مـی تواننـد در

و کاربرد شواهد بر پایهی اخالق از ارزشهای کلیدی

گردآوری و درک دادههای وضعیت کنونی سالمت در

 HIAهستند ،امّا سادهترین ارزش مـورد نیـاز جهـت

جمعیت هـدف و نیـز بـازنگری متـون بـرای کسـب

انجام  ، HIAوجود عنصر درسـتکاری در ترکیـب بـا

اطالعات مربوط به پیوستگی میان متغیرهای واسطه

توانایی تحلیل دقی میباشد.

و سالمت ،یـاری نماینـد .پیشـنهادها و کمـکهـای
خبرگان از دیگر بخشها جهت تحلیل آن که چگونه
گزینهها بر متغیرهای حد واسط مانند سطح درآمـد،
اشتغال ،در معرض قرار گرفتن با آالیندهها و غیره اثر

یکپارچه سازی  HIAبـا ارزیـابی هـای
زیست محیطی
هر چند که در ارزیابی اثر بر محـیط زیسـت

۲۷
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به مقولهی سالمت نیز نگریسته میشود ولی باید این

اقتصادی -اجتماعی و معیشتی رو در رو شـده و یـک

را اعتراف کرد که در ارزیابیهای اثر بر محیط زیست

ضربآهنگ یکسان و هماهنگ آفریده شود .از این رو،

) (EIAبه سالمت به صورت غیـر مسـتقیم پرداختـه

اعضای  HIAممکن است در اولین نشسـتهـا جهـت

می شود و هـدفی کـه پـی مـیگیـرد آن اسـت کـه

گــامهــای غربالگرایانــه و قلمرونگــری بــا اعضــای

آسیبهایی را که بـه محـیط زیسـت و بیوسـفر وارد

ارزیابی های زیست محیطی و اقتصادی -اجتماعی هم

میآید را پیشگیری و یا حذف نماید تا سالمت و رفاه

نشست شوند تا در انتخاب گزینههای گوناگون در فـرا

انسان در یک محیط زاینده و خوشایند فراهم آید.

روی خود (بر اسـاس متغیـر سـالمت) تصـمیمگیـری

هر چند کـه در بیانیـههـای اثـر بـر محـیط

کنند .ایـن بـه معنـای آن اسـت کـه دادههـای HIA

زیست ) (EISمیبایست به سالمت نیز نگاه شود امّـا

میتوانـد بـه عنـوان درون داد مهمـی در  EIAادغـام

مطالعـات در آمریکــا نشــان دادهانـد کــه از مقولــهی

شوند .البته باید این نکته را در نظر داشت که هنوز در

سالمت در این بیانهها چشـم پوشـی شـده و یـا بـه

سطح علمی و بـینالمللـی ،سیاسـت یکسـانی جهـت

شکلی سطحی به آن پرداختـه شـده اسـت .ایـن در

چگونگی فرآیند یکپارچه سازی  HIAبا ارزیـابیهـای

صورتی است که در ارزیابی اثر بر محیط زیست (کـه

زیست محیطی وجود ندارد .امّا بر اساس تجربیات بـه

خود نیز فرآیند مشـارکتی اسـت) مـیتـوان مسـائل

دست آمده در آمریکا ،باید بر این نکته پافشاری نمـود

احتمــالی اثــر بــر ســالمت را در معــرض دیــدگان

کــه  EIAهرگـــز جـــایگزین مناســـبی بـــرای HIA

سیاستگزاران و مـردم قـرار داد و از ایـن طریـ بـا

نمیباشد امّا بیشک دستاوردهای  HIAمیتواننـد در

ایجاد تغییرات اساسـی در پـروژه و یـا حتـی حـذف

غنای  EIAمؤثر واقع شوند.

پروژه در جهت حفظ کیفیت محیط زیست و سالمتِ
انسان اقدام نمود.
در هــــر صــــورت ،برنامــــهی  HIAبــــه

همپوشانی  HIAبا ارزیابی های اثـر بـر
جامعه و اقتصاد

دستاندرکاران  EISاین یاری را میرساند تا مقولـهی

از آنجــا کــه ســالمت انســان بســتگی بــه

بخش سالمت با دیگر بخشهـا ماننـد حمـل و نقـل،

شبکهای از موارد اقتصادی ،اجتمـاعی و فـردی دارد،

یـــک همپوشـــانی میـــان  HIAو
ارزیابیهای اثر بر محـیط زیسـت و
جامعــه ) (SIAنیــز وجــود دارد .دو
زمینه ی آشکار همپوشـانی در ایـن
دو آنالیز شامل موارد زیر میباشد:

 /1تعیـــین کننـــدههـــای
اجتماعی سالمت )(SDH

 /4رهاسازی آالینـدههـای
مورد نظر
هر دوی این زمینـه هـا ،در
بخــشهــای مربوطــهی راهنمــای
ارزیابی اثر بر سـالمت مـورد توجـه
قرار می گیرنـد .از سـوی دیگـر ،در
 HIAاز زمینههای ارزیابیهـای اثـر
بر جامعه و اقتصاد کـه وابسـته بـه
ســالمت هســتند (ماننــد تغییــر در
درآمــد ،تغییــر در همبســتگیهــای
فرهنگــی) نیــز بحـ مــیشــود .در
همین راستا HIA ،از برآورد اثـرات
تصویر  - 14رهیافت سیستماتیک به مدیریت سالمت راهبردی

بر سـالمت مقـوالتی کـه دسـتاورد
پژوهشــگران اقتصــادی و اجتمــاعی
هستند (مانند رونـدهای اقتصـادی،

۲3

تجربیات معیشتی ،همبستگیهای فرهنگی ،تغییرات

یکپارچه ای از این تعیین کنندهها (بـه ویـژه تعیـین

اجتماعی و دموگرافیک) نیز سود میجوید.

کنندههای اقتصادی و اجتماعی) پدید نیامـده باشـد.

برای مثال ،تیم  HIAخطر تغییـر دسترسـی

از سوی دیگر هر چند که انجام  HIAهنـوز هـم بـه

بـــه خـــدمات ســـالمت را نســـبت بـــه تغییـــرات

یک تخصص ویژه نیاز ندارد ولـی آمـوزش و تربیـت

زیر ساخت های مراقبت سالمت که در نتیجه ی رشد

متخصصــین ســالمت بــرای ظرفیــت ســازی جهــت

اقتصادی برانگیخته میشوند را بـرآورد مـیکنـد .در

هدایت فرآیند  HIAمورد نیاز است .از این رو ،فقدان

این پویش ،تیم  HIAبر تحلیل اقتصادی که احتمال

ظرفیت سازی  HIAمیتواند مانع رشد آن باشد.

رشد اقتصادی را کمّی برآورد میکند ،تکیه مینماید.

از سوی دیگـر ،طراحـان ،سیاسـتگـزاران و
برنامه نویسـان از سـفارش دهنـدگان عمـدهی HIA
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محدودیتهای فراروی HIA

هستند .بنابراین فقدان آشنایی و تجربـهی کـافی بـا

روششناســی فرآینــد  HIAهنــوز در حــال

مفاهیم و کاربرد  HIAاز سوی این گروهها میتوانـد

تکامــل اســت و نمــیبایســت انتظــار داشــت کــه

در ایجاد ظرفیت سـازی  HIAاخـتالل ایجـاد کنـد.

روششناســی موجــود تــوان پاســخگویی بــه همگــی

توصیه شده است که آموزش  HIAبـرای ایـن افـراد

پرسشهـا را داشـته باشـد .کارهـای چشـمگیری در

میبایست به صورت میان رشـتهای بـر پایـهی حـل

تعدادی از کشورهای اروپایی انجام شده است کـه در

مسئله باشد و از آموزش با مفاهیم یکپارچـهی فنـی

درک و برآمدن بر پـارهای از موانـع در فـرا راه HIA

دوری جست .شکاف در اساس شواهد مورد نیاز برای

کمک میکنند.

انجام فرآینـد  HIAنیـز یکـی دیگـر از موانـع فـرارو

یکی از موانع مهم در فرآینـد  ، HIAفقـدان

می باشد .سازمان بهداشت جهانی به عنوان سـازمانی

آگاهی از ارزش و سـودمندی  HIAاسـت .دادههـای

حمایت کننده در سطح ملّی و بومی برای برآمدن بر

بررسی تعیین کننده های سالمت در سـطح کـالن و

این موانع و عرضـهی شـواهد و ارائـهی گسـترهای از

خرد از درون دادههـای مهـم فرآینـد  HIAهسـتند.

ابزارهای حمایتی فرآیند  ، HIAاعالم آمادگی نموده

ممکــن اســت هنــوز درک نظــری و عملــی جــامع و

است .عالقمندان میتوانند به وب سایت ارزیـابی اثـر

تیپهای HIA

بر سالمت  WHOمراجعه نمایند.

تیپهای  HIAرا در سه گروه میتوان جـای

)(http://www.who.int/hia/en/

نکته ی دیگر آن است که راهنماهای انجـام
فرآیند  HIAبه گونه ای طراحی شدهاند که میتوان
آنهـــا را در پیوســـتگی بـــا مقـــررات ،قـــوانین و

داد:

الــــف HIA /بــــا ارزیــــابی شــــتابگرایانه
)(Rapid appraisal

فرآینــدهای برنامــهریــزی موجــود بــه کــار بــرد و

این تیپ از  HIAیـک جسـتجوی مختصـر

نمی تواننـد جـایگزین و یـا جانشـین پروتکـلهـای

پیرامون اثرات بر سالمت یـک پـروژه را بـر پایـه ی

تدوین شده قرار گیرند.

دانش موجود همراه با تبادل نظر بر پایهی تجربیات

بسیاری از ابزارهای  HIAبرای پروژه هـای

ارائــه مــیدهــد و ممکــن اســت از پــژوهشهــای

توسعه ای طراحی شده اند  .از این رو ،به محدودیت

 HIAهای پیش از خود نیز سود جوید .زمان انجـام

ابزار های  HIAنیز باید اشـاره کـرد کـه آن هـا بـه

آن ا ز چند ساعت تا چند روز به طول میانجامـد .از

موارد ” سالمت شغلی“ در درون پـرچین (فـند)

این رو ،بسیار سریع و با منابع مـالی محـدود قابـل

مانند ایمنی محیط کار و یا در معرض قرار گرفتن

انجــام اســت .درون دادهــای ایــن تیــپ  HIAاز

کــارگران بــا بیمــاری هــای شــغلی گونــاگون،

اطالعات موجود که به آسانی قابل دسترس هستند

نمی پردازند و این مـوارد خـ ود ابزارهـا و قـوانینی

فراهم می گردد .به زبان دیگر ،نیازی بـه گـردآوری

دیگر را می طلبنـ د .البتـه بایـد توجـه داشـت کـه

داده های جدید نیست ولی همانگونه که اشاره شـد

ابزارهای کنونی  HIAبـه موضـوع هـای دو رگـه و

از خبرگان سود می جوید و از این رو امکان بح

و

متقاطع در گستره ی سیاست های محیط کار که بر

تبادل نظر و برپایی کارگاه های محدود با مشـارکت

فعالیت های معیشتی ،مصرف الکـل و مـواد مخـدر

ذی نفع هـا ی درونـی و بیرونـی در ایـن تیـپ HIA

(که بالقوه می توانند در پیامدهای سالمت در سطح

وجود دارد .به طور کلی ،ارزیابی خطر کمّی در این

خانواده و جامعـه اثـر گـذار باشـند) توجـه نشـان

تیپ صورت نمی گیرد ولی یک ارزیابی کیفـی ارائـه

می دهند.

میشود.
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ب HIA /میانه )(Intermediate HIA

میشوند و یا خـود ذینفـعهـا مـورد گفتمـان قـرار

در این تیپ یک جستجوی با جزئیات بیشتر

می گیرند .معموالً در این تیپ یک بازنگری پرشـتاب

از اثرات بر سالمت انجام میشود و ممکن است زمان

نظام مند بر روی ادبیـات موجـود (شـامل مقـاالت و

انجام آن چند هفته بـه طـول انجامـد .معمـوالً یـک

گزارشها) نیز انجام میشود.

بازنگری در شواهد قابل دسترس و نیز برون دادهـای

9۲

 HIAهــای هماننــد ،تــوأم بــا کنکــاش در نظــرات،

ج HIA /فراگیر و جامع

دیدگاهها ،تجربیـات و انتظـارات کسـانی کـه پـروژه

)(Comprehensive in depth

مدّنظرشان است و یا تحت تأثیر پروژه قرار گرفتهانـد

در این تیپ  ، HIAیک جستجوی پردامنـه و

انجام میشود و پارهای از اوقات نیز تولیـد و تحلیـل

متمرکز پیرامون اثرات بر سالمت انجام مـیشـود کـه

اطالعات جدید هم انجام میگردد.

گسترهای طوالنی از زمان (تا چندین ماه تا یک سال)

در ایـــن تیـــپ  ، HIAذینفـــعهـــا در

را به خود اختصاص میدهـد .در حقیقـت ایـن تیـپ

کارگاههایی با روش بحـ گروهـی متمرکـز هـدایت

 HIAیک تحلیل بسیار جزئی نگرانه است که نه تنهـا

تصویر  - 11سطح فرآیند  HIAتعداد و ژرفای اثرها که باید ارزیابی شوند.

کار میدانی جامع و جزء نگر را شامل میشود بلکـه از

تسهیالت تولیـدی موجـود هسـتند کفایـت مـیکنـد.

مشاورهی گستردهی ذی نفع ها (از طری پیمایشهای

همچنین ،اکثر عملکردهای خرد و بازاریابیها ،احتمـال

میدانی ،کارگاهها و گفتگوهای چهـره بـه چهـره) نیـز

کمی دارند که بـه  HIAجـامع نیـاز داشـته باشـند .از

بهره میبرد و یک بازنگری ادبیـات موجـود در سـطح

طرف دیگر ،اگر ارزیابیهای اثر بر جامعـه و اقتصـاد یـا

مقاالت و گزارشها را به صورت سیستماتیک در حـد

زیست محیطی ،به عنوان بخشی از مقدمات پروژه دیده

جزئی انجام میدهد .معموالً انجام و هدایت این تیـپ

شدهاند ،آنگاه انجام  HIAجامع و فراگیر نیـز مناسـبت

 HIAاز دانش و توان نیروهای بومی پروژه بیرون بوده

خواهد داشت .توسعهی میدانهای نفتی بزر  ،خطوط

و نیاز به سفارش کار به خبرگانی دارد که بـا مقولـهی

انتقال ،تسـهیالت  ، LNGمجتمـعهـای پتروشـیمی و

 HIAآشنایی کـافی دارنـد .در تیـپ جـامع و فراگیـر

پاالیشگاهها ،سرمایهگذاریهـای عمـدهای هسـتند کـه

 HIAمعموالً تولیـد و تحلیـل اطالعـات نـوین انجـام

تیپ  HIAجامع را میطلبند.

میپذیرد .این تیپ  HIAمناسـب پـروژههـای بـزر
پیچیده با نمایهی باال است.

قلمرو  HIAفراگیر

البته این گروه بندی تیپ شناسـی  HIAبـه

بـــا در نظـــر گـــرفتن تعریـــف”ســـالمت“،

معنای ردّ انعطافپذیری و انتخاب گزینههـای دیگـر

ارزیابی های اثر بر سالمت دارای گستردگی و قلمـرو

نیست و یک دستاندرکار  HIAمیتوانـد بـر اسـاس

بینهایت پهناوری هستند .اغلب ،مدل پد زمینـه ی

صالحدید تخصصی خود ،هر زمان که مناسب دید از

فلسفهای  ، HIAقلمرو آن را بـه پـیش مـیرانـد .دو

عناصر گوناگون  HIAجامع و فراگیر نیز سود جسته

مدل بنیادی ،شامل مدل زیست پزشکی و اجتمـاعی

و به فرآیند  HIAخود بیافزاید.

یا مدل اجتمـاعی -زیسـت محیطـی هسـتند .مـدل

صنعت نفت و گـاز ،گسـترهای از پـروژههـایی

زیست پزشکی سالمت بر روی بیماری و ناخوشـی و

است که اکثراً در پیش از انجام ،به فرآیند  HIAجـامع

مکانیسمهای علیّتی وابسته تمرکـز دارد .بـر عکـد،

و فراگیــر نیازمنــد نیســتند و تیــپ  HIAبــا ارزیــابی

مــدل اجتمــاعی -زیســت محیطــی بــر روی عوامــل

شتابگرایانه برای بسیاری از پروژههایی که شامل بهبـود

گستردهتری یا به زبان دیگر ” تعیین کنندههایی“ که
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بـــر روی فرآینـــد ســـالمت و
تندرستی تمرکز دارنـد ،تمایـل
از خود نشان میدهد.
تعیــین کننــدههــای
سالمت شامل عوامل شخصـی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و
زیست محیطی بوده که بر روی
وضــعیت ســالمت افــراد و یــا
جمعیت های تعریف شـده ،اثـر
می گذارند .مثالها شامل سـن،
9۴

جند ،عوامل ژنتیک ،هوا ،آب،
شرایط مسـکن ،سـطح درآمـد ،تصویر  - 12قلمرو ( )Scopeفرآیند  HIAجامع و فراگیر

اشــتغال و آمــوزش و پــرورش
هستند .یک طیف پیوسته ،میانِ مدل ارزیابی زیست

مثال تغییرات وابسته به پروژه در میزانهای ویـژهی

پزشکی خالص و اجتماعی -زیسـت محیطـی وجـود

بیماریها مانند ماالریا یا عفونتهای انتقـال یافتـهی

دارد.

جنسی) بیشتر تمرکز مییابد.
در سطح سیاسـی HIA ،تمایـل دارد کـه از

بســیاری از دســت انــدرکاران  HIAتــالش

مدل گستردهی تعریـف شـده ی اجتمـاعی -زیسـت

میکنند تـا از عناصـر هـر دو روش شناسـی زیسـت

محیطی که بر روی تعیین کنندههای سالمت جامعه

پزشکی و اجتماعی -زیست محیطی بهره ببرند .برای

مانند فقر و سطح درآمد تأکید دارد را به کـار ببـرد.

مثال ،رهیافت اجتمـاعی -زیسـت محیطـی سـازمان

بــرعکد ،در ســطح پــروژهای HIA ،بــه صــورت

جهــانی بهداشــت ) ،(WHOشــش مــورد ســالمت

نازک بینانه بر روی پیامدهای ویژه ی سالمت (بـرای

عمـومی را در نظــر مــیگیــرد :بیمــاریهــای واگیــر،

1

بیماریهای غیر واگیر ،سوانح و حوادث ،سوء تغذیـه،

و دیگر کشورهای با شاخص توسـعهی انسـانی )(HDI

بیماریهای روانی -اجتماعی و تندرسـتی اجتمـاعی.

پایین را در مدل سـالمت زیسـت محیطـی ،تعریـف

جدول  1قلمرو این رهیافت را ترسیم میکند.

کــرده اســت .از ایــن منظــر ،میــان تعریــف ســنتی

این مدل سودمند اسـت ،زیـرا گـروه بنـدی

”سالمت عمومی“ کـه تمرکـز ویـژهای بـر بیمـاری

عمومی بیماریها و هم تعیین کنندههای سـالمت را

( )disease-specificدارد و تعریـــف گســـتردهتـــر

شامل میشود.

” سالمتِ زیست محیطی“ که محیط زیست انسان را
در بر میگیرد و تأکید بر پیشـگیری اولیـه از طریـ

با این وجود ،این رهیافت لزوماً اثراتی (چـه
مثبت و چه منفـی) کـه در گسـترههـایی همچـون

تداخالت در سـطح مسـکن ،بهسـازی ،کنتـرل دفـع

مسکن ،بهسازی و حمل و نقل روی میدهنـد را در

جامدات ،آب و غذا ،حمـل و نقـل و ارتباطـات دارد،

برنمی گیرد  .بر عکد ،بانک جهـانی ،قلمـرو  HIAرا

تمایز آشکاری مشاهده مـیشـود .رهیافـت و قلمـرو

برای آفریقای تحت صحرا )(Sub Saharan Africa

بانک جهانی بر پیوستگی بـالقوه میـان فعالیـتهـای

جدول  - 1مدل سازمان جهانی

بهداشت برای HIA

مورد سالمت

مثال

پایگاه دانش

بیماریهای واگیر

بیماری سالک یا ماالریا

بزر  ،قابل اعتماد

بیماریهای غیر واگیر

چاقی ،دیابت

قابل اعتماد ،تعمیمپذیر

سوانح ،حوادث

تصادفات ترافیکی
و یا حوادث در زمان ساخت

قابل اعتماد ،مقداری آماری

سوء تغذیه

کمبود آهن یا کمبود ویتامین A

متغیر ،دارای پتانسیل کمّیتی

بیماریهای روانی -اجتماعی

مواد مخدر

اعتمادپذیری ضعیف،
تنوعپذیری فرهنگی

تندرستی اجتماعی

کیفیت زندگی ،عدالت

اعتمادپذیری متغیر

)Human Development Index (HDI

1
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وابسـته بـه زیــر سـاخت وسـالمت زیسـت محیطــی

طراحی و اجرای پروژههای بزر

فراگیر ،تأکیـد دارد .بخـشهـای ) (Sectorsتعریـف

گاز در کشورهای با  HDIپایین ،سازگاری دارد.

شده توسط بانک جهانی شـامل مسـکن ،آب و غـذا،
حمل و نقل و مدیریت ارتباطات و اطالعات است.
رهیافــت بانــک جهــانی از تمرکــز ویــژهی
بیماری (که به صورت سنتی وجود داشته است) به
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و سرمایهای نفت و

افزون بر این ،رهیافت سالمت محیط زیستِ
بانک جهانی میل دارد که بسیاری از نیازمنـدیهـا و
مالحظاتی که در اسناد راهنمای اجتماعی و زیسـت
محیطی آنها یافت میشود را قرینه سازی نماید.

ســوی جســتجو در ارتباطــات میــان بــار بیمــاری

ســازمان جهــانی بهداشــت ) ، (WHOیــک

( )disease burdenبــه صــورت فراگیــر و اثــرات

روششناسی مشابه را به عنوان ارزیـابی بـار زیسـت

زیر ساخت ،تغییر از خود نشان میدهد .برای مثـال،

محیطــی بیمــاری  (EBD)4تــدوین کــرده اســت.

ارزیــابی اثــرات بــالقوهی ماالریــا ،بــرای بســیاری از

دادههای فراهم شده برای روشهـای  EBDسـازمان

پروژهها مهم است.

جهانی بهداشـت و پیوسـت نگـاری سـالمت زیسـت

در هر صورت ،یک بررسی میان بخشـی کـه

محیطی نشانگر آنند که تقریباً  45تا  11درصد از بار

اثرات جانبی و سودمند بخش های غیر سالمت مانند

جهانی بیماری را میتـوان بـه عوامـل خطـر زیسـت

حمل و نقل ،مسکن و توسعهی شهری را به صـورت

محیطـی منتســب نمــود .دو منظــر کلیــدی در ایــن

ترکیبی و ائتالفی انجام میدهد میتواند بـه صـورت

تحلیلها ،دو پرسش میباشند :چه چیز را بایستی به

عملی ،بیشتر از ارزیابی متمرکز بر اثـرات کنـونی بـر

عنوان عامل خطر زیست محیطی قلمداد نمود و چه

روی نیروی کار پروژه ،کارآمد باشد .در سیستم بانک

چیز به معنـای بیمـاری اسـت از زاویـهی سـالمت،

و میـر ،بیمـاریزایـی و

تعریــف عامــل خطــر زیســت محیطــی ،بــه صــورت

ناتوانی ویژهی بیماری ) (disease specificبـه سـوی

چشمگیری عوامل الگـوی زنـدگی و رفتـاری شـامل

منظر گستردهتری که پیوستگیهای میانِ پروژهی در

رژیم غذایی ،دخانیات ،الکل ،عملکردهـای جنسـی و

جهانی ،قلمرو  HIAاز مر

دست اجرا و سالمت محیط زیست را ترسیم میکند،
میل کرده است .این ائتالف سالمت و زیر ساخت بـا

)Environmental burden of disease (EBD

2
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تصویر  - 15توسعهی پرشتاب مثالهایی از مسیرهایی که به پیامدهای سالمت میانجامند.

عوامل خطر ژنتیکی را کنار گذاشته است .به همـین

دامنه بوده و پاره ای از اثرات بالقوهی پروژههای نفت

سان ،تمرکز بر ” بیماری “ به جز محیط زیسـت ،بـه

و گاز که میتوانند روی تعیین کنندههـای سـالمت،

بار کلی بیماری و نه بار کلی افت سالمت ،نظر دارد.

به ویژه آنهایی که وابسته به عوامل الگـوی زنـدگی

این تعاریف نسبتاً محـدود سـازندهی عامـل

هستند (مانند تغذیه ،دخانیات ،الکل ،رفتار جنسـی)

خطر زیست محیطی و بیماری ،مناسب هستند و بـه

اثر داشته باشند ،چشم پوشی نمایند .افزون بـر ایـن،

صورت شایع در برآورد  EBDو ادبیات پیوستنگاری

مواردی که بر روی زیـر سـاخت و ظرفیـت سـالمت

زیست محیطی به کـار مـیرونـد .بـا ایـن وجـود ،از

کشور میزبان ،تحت عنوان ”سیسـتمهـای سـالمت“

دیدگاه  ، HIAاین تعاریف ممکـن اسـت بسـیار کـم

نظارت دارند را میبایست مالحظه نمایند.

بانک جهانی پـیش بینـی کـرده اسـت کـه

مهــارت آنهــا) بــا پیامــدهای ســالمت و کــارآیی

کمبودها در سیستم مراقبت سالمت یـک کشـور بـا

سیستمهای آن همبستگی چشمگیری دارنـد تأییـد

سـطح  HDIپـایین ،مـیتوانـد  12درصـد بـار کلــی

نموده اند .همچنین همین عوامل ،به صـورت تعیـین

بیماری را به خود اختصاص دهد.

کنندهی اجتماعی عمدهی بار کلی بیماری ،محسوب

مقاالت چاپ شده ی دیگر نیز به این پدیـده

می شوند .ترکیـب  EBDوکمبودهـای سیسـتمهـای

که منابع انسانی (از لحاظ تعداد کارمنـدان و سـطح

ســالمت ،تقریبــاً  53درصــد از بــارکلی بیمــاری را
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تصویر - 12

عملکرد فرآیند پویای HIA

میتوانند به خود اختصاص دهند.
در بسیاری از پـروژههـای مجتمـع و بـزر

کاربرد رهیافت  HAOC1بـه شـکل آشـکار،
بعضـــی از منظرهـــای کلیـــدی  HIAرا در یـــک

نفت و گاز ،به ویژه آنهایی که در کشورهای با HDI

چهارچوب ائتالف مینماید .این چهار چوب به شـکل

پایین انجام میشـوند ،مـیتـوان پـارهای از مفـاهیم

آشکار ،در فرآیند ارزیابی اجتماعی و زیست محیطی

پیونــد بخشــی ( )Sectoral linkageو  EBDرا در

به صورت شایع به کار برده میشود .این ائتالف کلی

قالب چهارچوب  HIAدر سطح پروژه به هم پیوسـت

مهم است به صورتی که به فرآیند  ، HIAبـه مثابـه

داد .این کار با تعریف منظرهای گسـتردهی سـالمت

بخشـی ضـروری و جـدایی ناپـذیر ،در فرآینـد کلـی

که تعیین کنندههای زیست پزشکی و هم اجتمـاعی

ارزیابی بر سالمت ،نگریسته میشود.

سالمت را در نظر میگیرند ،انجام میپذیرد.

93

)Health Area of Concern (HAOC

3
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