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 غربالگرایانه رویکرد گام

 

 

آن اسـت کـه    غربالگرایانـه  رویکرد گامهدف 

 و یا برنامـه  سیاست ،، پروژهاصالً طر یا آ آشکار شود

  در ایـن رویکـرد،   دارد HIAفرآینـد   به انجام ینیاز

 اجتمـاعی  نخستین از اثرات بـر سـالمت   یک ارزیابی

از  ای گسـترده و تعـداد   دپـذیر  مـی  یک پروژه صورت

 بپذیرنـد،  از ایـن پـروژه اثـر   که ممکـن اسـت    مردم

از توصیف و آگـاهی عمـومی   یک . شوند می مشخص

و  ، نیـروی کـار  بزرگـی پروژه، مکان تحـت پوشـش،   

قـرار گـرفتن    ، عملیات و در معـرض جوامع پیرامونی

داختن بـه  از ضروریات پـر  ،برآمده از پروژه پیامدهای

 هستند.رویکرد غربالگرایانه 

در پی آن است  نخستین در این رویکرد نگاه

مناسـبت   HIAفرآینـد   انجامکه تعیین کند اصالً آیا 

 گــامدارد و از ســوی دیگــر در همــین  بــرای پــروژه

 است که سطح پیچیدگی طراحی رویکرد غربالگرایانه

. بـه زبـان   شـود  میپروژه پیشنهاد برای  HIAفرآیند 

تعیـین   کارگزاران ، HIAفرآیند  از گامدر این  ،دیگر

ــی ــد م ــه آ کنن ــا ک ــک   HIAی ــطح ی ــابیدر س  ارزی

و  جـامع  ارزیـابی باشـد و یـا یـک شـکل      شتابگرایانه

  بایست میرا به خود اختصاص دهد. همچنین  فراگیر

 HIAفرآینــد  آیــامشــخص شــود کــه  گــامدر ایــن 

امکـان پاسـخگویی بـه نیازهـای      ،ریـزی شـده   طر 



 

۴۴  ۴۴  

 ۴۴  

ه وژرپ ی توسعه ی هنگامهدیگر پروژه مانند  های زمان

 را دارد. سازی پیاده ی هنگامههای فرآیند و یا

یـک   اشاره شد از نکـاتی کـه از  همانگونه که 

پاسـخ بـه ایـن     ،رود انتظـار مـی   غربالگرایانـه  رویکرد

 ، سیاستپروژه یساز سش است که آیا اجرا و پیادهپر

  گذار باشد یا خیـر  اثر بر سالمت تواند می و یا برنامه

 پیرامـونی وابستگی  فقط یک ها پروژه زیرا بسیاری از

دارند و در ایـن مـوارد    انسالمت در درون خود نه با

بـرای مثـال،   . باشـد  نمیمورد نیاز  HIAفرآیند  انجام

 ،تغییرات در یک نرم افزار حسابرسـی یـک سـازمان   

نـدارد و از   احتماالً اثری چشمگیر بر سـالمت انسـان  

 .شود میپیشنهاد ن HIAفرآیند  این رو، انجام

 غربالگرایانـه  از سوی دیگر، در همین رویکرد

باید تعیـین کننـد کـه آیـا      HIA است که کارگزاران

شتری دارند دیگر، مناسبت بی کاربرد ابزارهای ارزیابی

 HIAدیگـری بـرای    جـایگزین  ابزارهای یا خیر  زیرا

 برای ارزیابی اثرات بـه کـار   توان می است کهموجود 

نیز کمـک کننـده هسـتند.     پروژه ی توسعه برد و در

،  (risk evaluation) این ابزارها شامل ارزیابی خطـر 

ــاز ــابی نیـ ــد  و (needs assessment) ،ارزیـ فرآینـ

ــیابی ــایش ارزشـ ــاده  و پـ ــام پیـ ــازی  در هنگـ سـ

(implementation) ــروژه ــی پ ــند م ــین باش . همچن

های دیگر ارزیابی نیز ممکن است بـه کـار آینـد     تیپ

ارزیابی اثر بـر   و یا )مانند ارزیابی اثر بر محیط زیست

 (. جامعه

 در  بایســت مــیهــای دیگــری کــه  از پرســش

بـه آن پاسـخ داد آن اسـت     غربالگرایانه رویکردفرآیند 

  انـد  شدهأیید که آیا ماهیت اثرات احتمالی به خوبی ت

اثـرات احتمـالی کـه از    برای تأیید مورد  وجود شواهد

بـه   همانند )برای مثال در مکـان همسـان(   های پروژه

لزومی بـه  که آیند، این پیام را در خود دارد  میدست 

. در چنــین باشــد نمــیتمــام عیــار  HIAیــک انجــام 

تغییراتی در ایجاد  جهتشرایطی، رویکرد غربالگرایانه 

 .آید می به کار ،شواهد مورد تأییدبر اساس  ،پروژه

فرآینـد   یـک  غربالگرایانه رویکرد ،در حقیقت

 HIAفرآینـد   از گـام زیرا در همین  .بسیار مهم است

بـر   نخسـتین از اثـر   یک ارزیـابی   بایست میاست که 

 در نگـاه اولیـه،  از ایـن رو،  د. گردارائه  پروژه سالمت

 ارائه ،اهمیت اثرات احتمالی بر سالمت پروژهو اندازه 

 در حفـاری  ی پروژه برای مثال، اجرای یک. گردد می

آیا اثر چشمگیر، ناچیز و یا قابـل   ساحل دریا نزدیکی

دارد  و  ریـا ساحل د ینچشم پوشی بر سالمت ساکن

 ی جامعـه اهمیت این اثرات بـر سـالمت   آن که  دیگر

 چقدر است   ،مورد اثر



 

 

۴5  

غیـر   کـمِ  ممکن اسـت کـه اثـراتِ   همچنین 

با یکدیگر انباشـت   چشمگیر و یا ناچیز در این پروژه

بـر   (Cumulative impacts) شوند و اثرات انباشـتی 

بـرای   زمان ایجـاد کننـد.   ی گستره در مردم سالمت

ی هـا  پـروژه  ی جـدا و منفـرد از   وعـه یک مجم ،مثال

چشمگیری بـر   ممکن است اثرات و گاز وچک نفتک

به صورت انباشـتی ممکـن    امّاداشته باشند نسالمت 

و محـیط   است اثرات چشمگیری بر جوامع پیرامونی

از خود نشـان دهنـد. بـدین سـان اسـت کـه        زیست

توانـد از   گسـترده مـی   ی دیـد  پروژه از زاویـه  ارزیابی

پـرده   ،ها شکار و پنهان بر سالمت پروژهاثرات کمتر آ

 دارد. بر

ــودمندی ــر از س ــای دیگ ــد  ه ــردفرآین  رویک

ــهیاغربالگرا ــایی آن در  ،ن ــر  نشــان دادنتوان ــرات ب اث

. به ایـن صـورت   است از دیدگاه عدالت پروژه سالمت

بیان کند آیا اثرات بر سالمت پـروژه بـر    تواند می که

امتقـارن گسـترده اسـت     بـه صـورت ن   روی جمعیت

 اجتمـاعی  ی با سطح اقتصادیها گروهیا برای مثال، آ

 ی زمینه یا تفاوتی دربینند  آ میپایین، بیشتر آسیب 

میـان   ربـا مـردان، د  بر سالمت پروژه میان زنـان   اثر

گونـاگون و   و یـا فرهنگـی   و زبـانی  ی نـژادی ها گروه

 تـوان  مـی  وجود دارد  آیـا  با روستایی ریمناط  شه

 HIAپیشـنهادات تـیم   بر اسـاس   تغییراتی در پروژه

ایجاد کـرد کـه در حفـظ عـدالت در سـالمت مـؤثر       

ی هـا  پروژه باشند  زیرا امروزه بح  عدالت در اجرای

از موضوعات  ،المتبه ویژه حفظ برابری در س ،بزر 

 کلیدی است. 

الزم  نهیاغربالگرا در رویکرد ای دیگر که نکته

است پاسخ داده شود آن است که آیا امکان و فرصت 

و  ی پیرامــون توســعهگیــر تصــمیمفرآینــد  نفــوذ بــر

ــاده ــازی پی ــروژ س ــرا    هپ ــر  زی ــا خی ــود دارد ی وج

زبان دیگـر   در این مقوله و به های موجود تمحدودی

پـروژه و شـرایط    ی کـارگران پذیر عدم وجود انعطاف

ممکن است به و سیاسی حاکم بر جو پروژه  اجتماعی

تغییـر در  پـذیرش   باشد که امکان و ظرفیت ای گونه

گفـت در   تـوان  مـی  ه را نداشته باشد و از این روپروژ

فرآینـد   صورت وجود چنین شرایطی، نیاز بـه انجـام  

HIA بسـیار ضـروری    ،. از این روشود میتر  کم رنگ

در زمان بسیار حیاتی و مناسب انجام  HIAاست که 

شود تا بتواند بر قید و بندهای برخاسته از محدودیت 

سـازی   زمانی پروژه برآید. زیرا با آغاز پـروژه و پیـاده  

آن در ی پــذیر ش انعطــافپــذیر  تغییــر وآن، امکــان 

. بنـابراین بسـیار ضـروری اسـت کـه      شود میکاسته 

زاء و دسترسی کافی به ابعـاد و اجـ   HIAتیم  یاعضا
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در پـیش از آغـاز    ،نخسـتین پـروژه   های طر  ویژگی

 داشـته باشـند تـا بتواننـد اطالعـات     را  ،اجرای پروژه

نمـوده و   را ارزیابی ی بر سالمتکافی از اثرات احتمال

 گام در زم را ارائه دهند. این پیشنهادهاپیشنهادات ال

ــرد غربالگرا ــهیارویک ــی ن ــد م ــن   توانن ــی از ای در یک

  د.نها بگنج چهارچوب

 HIAتمـام عیـار   فرآینـد   انجـام / نیازی به 1

حـاوی   نـه یاغربالگرا رویکـرد فرآیند  نیست ولی خود

 حتمـالی بـر سـالمت   ی اثـرات ا  در باره نهادهاییپیش

این اشاره به است. این پیشنهادات ممکن است  هپروژ

 ،ی دیگـر ارزیـابی  هـا  روشکـارگیری  نمایند کـه بـه   

  .باشند می بسنده

 HIAگزینش یک تیپ  - 17 یرتصو
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نیسـت   HIAتمـام عیـار   فرآیند  / نیازی به4

، به نهیاغربالگرا نتایج بر آمده از رویکردبر اساس  ولی

)بـه   نیاز است ارزشیابیو  پیگیری جهت پایش طر 

 مراجعه فرمایید(. ارزشیابیو  پایشبخش 

ــروژه1 ــی / پ ــا     م ــود ت ــف ش ــت متوق بایس

زیـرا شـدت     تری صـورت گیـرد   ی گستردهها ارزیابی

 اثرات احتمالی بسیار باال است.

 تمام عیار است. HIA/ نیاز به انجام یک 2

ــه ــرد  ی نکت ــه در رویک ــر ک ــهیاغربالگرا آخ  ن

 به آن اشاره شود آن است کـه آیـا منـابع     بایست می

تمام عیـار   HIAانسانی و مالی کافی برای انجام یک 

به صورت چکیـده   ریموجود است یا خیر  یک بازنگ

مشخص سـازد کـه آیـا امکـان      تواند می این منابع بر

 تمام عیار وجود دارد  HIAانجام یک 

مـوارد   نـه یاغربالگرا یکردرو گزارش نهاییدر 

 قرار داد:مدّ نظر   بایست میزیر را 

 و توصیف مختصر از پروژه یک بازنگری 

 پروژه پیش درآمدی بر اثرات بر سالمت ی ارائه 

 فرآیند  مورد نیاز جهت انجام منابع ی ارائهHIA 

 بر سیستم  برای اثرها  توصیفی از فرصت

 ی پروژهگیر تصمیم

 حاصله از نتایج  بر بنیان پیشنهادها ی ارائه

  غربالگرایانه رویکرد

در یـک   تـوان  می نهیاغربالگرا رویکرد گامدر 

بـا بـارش افکـار شـرکت کننـدگان تـیم       گردهمایی، 

HIA  ،ی ولـی شـیوه   گردیدنائل  الذکر فوق به موارد 

نسبت  ،ای گیری ابزار ویژهبه کار که بان است دیگر آ

 نمود.  اقدام ،رویکرد غربالگرایانهگام به انجام 

ــی  ــالش م ــا ت ــه م ــام   در ادام ــه تم ــیم ک کن

 غربالگرایانـه  رویکرد گاممورد نیاز که در ی ها فعالیت

صورت بپذیرند را به صورت فهرست وار با   بایست می

ــه  ــزار مندان ــدگاهی اب ــیم. در  (toolkit) دی ــه ده ارائ

در پی آن است که نه یاابزار رویکرد غربالگرا حقیقت،

 (indicators)گرهـا   از شناسـا  ای مجموعـه با معرفـی  

های محیطی  آالینده، پروژه مانند خصوصیات طراحی

، اجتمـاعی ی هـا  نگرانـی  و جامعهی ها نگرانی مدّنظر،

 HIAتمـام عیـار   فرآینـد   دریابد آیا نیازی بـه انجـام  

  یا خیر است

 

 الف/ توصیف تیپ پروژه

، مـد،  طبیعی ، گاز)نفت مواد هدف ،تنخس

مــورد شناســایی قــرار  آلومینیــوم، اورانیــوم و غیــره(

جدیـد   . آنگاه باید مشخص شود کـه پـروژه  گیرند می

. باشـد  مـی  بخش پیشـین  ی توسعههدف آن است یا 
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( اشاره شـده و   ) روباز، زیرزمینی و ذخایر نوع معدن

( )حفاری در ساحل و یا در فـالت قـاره   تیپ حفاری

 .شود می نیز معین

 

 ب/ گردآوری تجربیات پیشین

کــه  شــود مــیتقاضــا  پــروژه از کــارگزاران

ی مشابه در اختیار تیم ها پروژه تجربیات خود را با

HIA .تیم  یاعضا قرار دهندHIA نمایندگانی از  یا

 بر سالمت جامعی از اثر بایستی یک بازنگریها  آن

علمــی  ی نگــارش یافتــه منــابع بــا راتیــپ پــروژه 

تمام منابع انجام داده و  سالمت و بیماریی  حوزه

را مـورد   (Literature review) نوشـتاری  و شواهد

 مطالعه قرار دهند.

 

 ج/ ویژگی مکانی پروژه

باید آگاهی کـاملی از مکـان اجـرای     HIAتیم 

یـا   در منـاط  روسـتایی   آیـا پـروژه   .دداشته باش هپروژ

اجـرا  ی شهری به  ی یا حومه، مناط  دور روستایشهری

در منـاط    و گـاز  نفتی ها پروژه بسیاری از  آید می در

 تواننـد  مـی  و از لحـاظ ماهیـت   شـوند  می روستایی اجرا

 مـردم  وضعیت معیشـتی  اثرات احتمالی چشمگیری بر

داشــته  و دامپــروری ، شــیالتکشــاورزی ی زمینــه در

بسـیار   بـه تحلیـل   ،باشند و به دلیل پیچیدگی موضوع

 شــعاع اثــر  بایســت مــی. همچنــین دارنــددقیقــی نیــاز 

شناسـایی شـود. از    احتمالی بـر روی جوامـع پیرامـونی   

اثر که آیـا بـه صـورت     جغرافیایی ی گستره ،سوی دیگر

است تعیین شـود. در ایـن    و یا استانی ای ، منطقهبومی

مکـان   باید این موضوع شناسایی شـود کـه آیـا    ،پویش

 یـاتی بـرای منـابع   یک جایگـاه بسـیار ح   ،اجرای پروژه

ممکن است  زیرا مکان اجرای پروژه نیز معیشتی مردم 

 .کشاورزی مردم باشد ی عمدههای  است زمین

 

 های پروژه د/ درک ویژگی

ای ه در درک ویژگی ترسیم سیماهای خطی

هـای پـروژه اسـت.     در درک ویژگی اولین گام ،پروژه

ساختارهایی هستند مانند بانـدهای  سیماهای خطی 

ها،  نیرو، لوله ، خطوط انتقالراه آهن، خطوط فرودگاه

 ن معابر حمل و نقـل ها که به عنوا ها و رودخانه جاده

 هستند کـه  . اغلب، سیماهای خطیشوند می استفاده

را به هم پیونـد   نی و اکولوژیکبسیاری از جوامع انسا

 .دهند می

 سـیماهای خطـی   هـای  گونـه بدین سان، تمام 

اثـرات بـر    ،ی پـروژه  اجـرای  مراحـل در تمام  ،توانند می

اثـرات  برای مثـال،  د. نخل  نمای را خود ی ویژه سالمت
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ســیماهای خطــی شــامل افــزایش حــوادث و مســتقیم 

فزاینده به گرد و خـاک   قرار گرفتن سوانح و در معرض

. باشـند  مـی  ای های برخاسته از وسـایل جـاده   و آالینده

بـرای   الگوهـای مهـاجرت   تواننـد  مـی  سـیماهای خطـر  

که ایـن موضـوع    دهندرا تغییر  مهم معیشتیهای  گونه

آن را مدّ نظـر   باید و است HIAبسیار مهمی برای تیم 

 قرار دهند. اثرات مسـتقیم و غیـر مسـتقیم سـیماهای    

آمیزنـد. بـرای    درهـم مـی   خطی با موضوعات اجتماعی

ممکن اسـت بـر    مثال، تغییرات در کریدور حمل و نقل

جـایی   جابـه  ذارد.بگـ  هـا اثـر   بیماری پخشروی الگوی 

در پخش و انتقـال یـک عامـل     تواند می ی افراد پیوسته

 ،نهفتـه بـود   که پیش از آن در یک مکان بـومی  عفونی

ها )برای  همانند این رخداد، گسترش بیماری اثر گذارد.

و بعضـی از   جنسـی ی  های انتقـال یابنـده   مثال، عفونت

بــا افــزایش  تواننـد  مــی (نفســیعفـونی ت  هــای بیمـاری 

، رونـدی  ل دریـا حدر سـا  تخلیه و بارگیریی ها فعالیت

 بـا رونـد   هـا  فعالیـت ا ایـن  رزیـ  .فزاینده به خود گیرنـد 

بـدنی از منـاط     کـار ی ورنی و کار افزایش افراد جویای

و  یمنـاط  جغرافیـای   ،این رونـد  است.توأم تر  دوردست

جدیـد و مصـرف    های بیماریجوامع پاک را در معرض 

نـابراین، سـیماهای   . بدهـد  مـی  قـرار  و مواد مخدر الکل

شناسـاگر   حمل و نقل، به صورتهای  خطی و پیوندگاه

 .نمایند میخودنمایی  HIAفرآیند  مهمی برای انجام

ــی  ــرای درک ویژگ ــروژه  ب ــای پ ــین ه ، تعی

 و تسهیالت تجهیزات ،(footprint) گستردگی شناسه

حـائز   هسـتند،  انسـان  تگذار بر سـالم  پروژه که اثر

تجهیـزات   ،و گـاز  است. در یک پـروژه نفـت  اهمیت 

هـا، خطـوط لولـه،     ، جادههابند شامل استخرها، آب)

هـای   بـه عنـوان شناسـه    (و غیره ای های ذخیره تانک

. از دیـدگاه اثـر بـر    شـوند  مـی  پروژه قلمـداد  فیزیکی

 پروژه ممکن است جوامع پیرامونی ی سالمت، شناسه

 هیالت و پرسـنل جـایی تجهیـزات و تسـ    هکه از جاب)

هایی کـه ایـن    و نیز مکان (گیرند میتحت تأثیر قرار 

 .درگیر نمایددر سطح تماس هستند را  دممواد با مر

، هـای پـروژه   سومین نکتـه در درک ویژگـی  

و یا فازهای ساخت و  اکتشاف تعیین مشخصات طر 

هجـوم   تـوان  مـی  از ایـن راه پروژه اسـت کـه    احداث

در منطقـه و جوامـع    و اثرات بـر سـالمت   نیروی کار

و  اگـر کـارگران   زیـرا حتـی   .را ترسیم کرد پیرامونی

داده شـده   هـای پـروژه اسـکان    در کمـپ  نیروی کار

پیرامونی  ی جامعهبر ها  آن باشند، اثرات غیر مستقیم

 اکتشاف، فاز ساخت اجتناب ناپذیر است. افزون بر فاز

بر سـالمت  احتمالی ثرات بسیاری از ابا و احداث نیز 

 که این اثرات )چه مثبت و چـه منفـی(   توأم هستند
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 .نمایند میرا القاء  HIAفرآیند  سطحی از انجام

 

بـر محـیط    ی اثرها گزارش و/ گردآوری

 و یا اثر بر جامعه زیست

 ی مربوط بـه مـواد نگـران   ها گزارش گرد آوری

بخش  ،شوند می رها و آب خطرناک که در هوا ی کننده

 اثرفرآیند  است. در هنیاغربالگرا رویکردفرآیند  مهمی از

اثرات  هوا بلکه یفیتاثرات بر ک نه تنها محیط زیست بر

 د.ونیز باید جستجو نم را ببر آ کمّی و کیفی

هـای ریزشـی در    آالینـده  ی انسانیها گزارش

اثـرات   )کـه  و گـاز  ی نفـت هـا  پروژه ی نتیجهدر  هوا

 (کننـد  مـی ایجاد  انسان ذیری را بر سالمتجبران ناپ

چـه  ) آب و کمیّت د. کیفیتنگردآوری شو  بایست می

ز مخــازن ســطحی و از مخــازن زیــر زمینــی و چــه ا

 اسـتراتژیک در حیـات و بقـای    از نکـات  ای( خانهدرو

بـوده کـه بسـیار چـالش      یو جوامع پیرامـون  ها پروژه

در  هـای پـروژه   . از ایـن رو، ویژگـی  باشند می برانگیز

ی هـا  فعالیـت ها،  ها، انحراف جریانپیوست با آب بند

که در دسترسی به آب و یا  ها فعالیتو دیگر  حفاری

سـاز   ی آب رسـانی چـالش  هـا  ر سـاخت فشار بـر زیـ  

 نمود.  به خوبی تحلیل  بایست میرا باشند  می

چگونگی تغییر در سیستم  در همین هنگامه،

بـر   پیرامـونی کـه پـروژه    ی جامعه معیشتیو  سنتی

و جوامـع   روستایی)به ویژه در شرایط  دارد اثرها  آن

ــومی ــان(  ب ــیمیزب ــرا   بایســت م ــود  زی  جســتجو نم

 ،گیـز هسـتند  نی معیشـتی بسـیار بحـ  برا   ها نگرانی

ــر محــیط زیســت چــون کــه  ارتباطــات، فیزیکــی ب

 .گذارند می اثر و رفتارهای سالمت اجتماعی

باید پاسـخ داد  هایی که در این زمینه  پرسش

 دریـا احل در س پتروشیمی یشگاهپاال در مورد احداث

 :چنین بیان کرد توان می را

 هــای  بــا افــزایش آالینــده آیــا پــروژه :یــتکیف

 سـنگین  و افزایش فلزات در دریا محیطی زیست

و در نتیجـه   گـذارد  مـی  اثر که بر کیفیت آبزیان

ای را  کرانه بومی ساکنین معیشتی ی عمدهبخش 

 ، توأم است سازد میدچار اشکال 

 آبزیـان  اهش کمیّت منابعدر ک آیا پروژه :کمیّت 

 مؤثر است 

 :در افــزایش و یــا ایجــاد  آیــا پــروژه دسترســی

 پیرامونی به منـابع  ی محدودیت دسترسی جامعه

 ( اثـر ن مثال فعالیت ماهیگیری)به عنوا معیشتی

  گذارد می

 :فزایش رقابـت بـرای منـابع   در ا آیا پروژه رقابت 

 دارد  اثر
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 HIAفرآیند  در( Screening) انهیغربالگرا کردیرو گام یبرا یچهارچوب - 4جدول   

 های رویکرد غربالگرایانهپرسش
 خیر

 چنانچه اثری بر سالمت نباشد،

 ای از توضیح را برای پاسخ خود ارائه دهید.چکیده

 بله
 خواهد بود، چنانچه اثری بر سالمت

 ای از توضیح خود را ارائه دهید.چکیده
آیا پروپوزال اثر مستقیمی بر روی سالمت روانی و تندرستی 

 دارد؟
ش اجتماعی، پذیر کند و بر رویبرای مثال آیا ایجاد ناخوشی می -

 گذارد استقالل و مشارکت اثر می

  

با یا  متفاوت هایی با سطح اجتماعی اقتصادیآیا بر روی گروه -

 نابرابری، به شکل خاص اثری دارد 

  

آیا سیاست، طرح، برنامه و یا پروژه بر روی شرایط زندگی 

اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی که به صورت 

 گیارد؟مستقیم بر سالمت مؤثرند، اثر می غیر
برای مثال، آیا بر روی مسکن، حمل و نقل، رشد و نمو کودکان،  -

شغلی خوب، صلح سبز یا تغییر آب و هوا اثر های آموزش، فرصت

 گذارد می

یا با  متفاوت هایی با سطح اجتماعی اقتصادیآیا بر روی گروه -

 نابرابری، به شکل خاص اثر دارد 

و  بودهکه از لحاظ فیزیکی فعال هایی برای مثال، آیا به توانایی آن -

یات خود را توانند غذای سالم را برگزینند و مصرف الکل و دخانمی

 کاهش دهند، اثری دارد 

یا با  متفاوت هایی با سطح اجتماعی اقتصادیآیا بر روی گروه -

 نابرابری، به شکل خاص اثری دارد 

  

های اجتماعی و آیا تغییر در تقاضا برای دسترسی به مراقبت

 وجود خواهد آمد؟ه ب ،سالمت

بیمارستانی، خدمات های های اولیه، مراقبتبرای مثال، مراقبت -

 عمومی، خدمات اجتماعی و سالمت روانی

با یا  متفاوت هایی با سطح اجتماعی اقتصادیآیا بر روی گروه -

 نابرابری، به شکل خاص اثری دارد 

  

 اثری در مقیاس سالمتِ ،آیا سیاست، برنامه، طرح و پروژه

 جهانی دارد؟
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 ی ارزیابیها گزارش  بایست نیز می از دیدگاه اجتماعی

بحـ    ،را گـردآوری نمـود. بـرای مثـال     اثر بر جامعه

و دیگـر افـراد بـه منطقـه جهـت       هجوم نیروی کـار 

، تجارت های تجاری ن فرصت، پیداکردجستجوی کار

خـانوادگی   ی گسترده کوچک یا مهاجرت مقیاسدر 

ستند. زیرا هجوم چشمگیر از موضوعات قابل بح  ه

شـکننده و   های بومی بر زیر ساخت تواند می جمعیت

و  هفشـار وارد آورد  ،پـذیر  بر جمعیت مسـتعد آسـیب  

 را تحت تأثیر قرار دهد. سالمت

ها و  کدهدهجایی  جابه استقرار یا زهمچنین با

 زیـرا  .یا افراد از موضـوعات داغ قابـل بحـ  هسـتند    

گیر مستقیم، غیر چشماثرات  ،پروژه احداث ی مرحله

. از ایـن  گـذارد  مـی  بر سالمت ،ای انباشتی مستقیم و

تمام عیار در شرایطی که پـروژه   HIAانجام یک  ،رو

ها توأم است، بسیار  تودهجایی  جابه ا باز استقرار و یاب

 .شود میتوصیه 

مـدّ نظـر    ی در اینجـا از نکات دیگر که بایست

و  اقتصـادی  -ی اجتمـاعی هـا  گزارش قرار داد بررسی

تغییرات اقتصادی است. زیـرا تغییـرات چشـمگیر در    

و  و جامعـــه خـــانوار مصـــرفی ی هزینـــه درآمـــد و

اثـرات   تواننـد  مـی  ، غذا و سـوخت های مسکن هزینه

 داشته باشند.  منفی بر سالمتهم مثبت و 

 تنوع بوده واثرات احتمالی بسیار پیچیده و م

 یاقتصاد و معیشت جوامـع پیرامـون   ی که بریها پروژه

 ، خـود تأییـد  کنند میایجاد  تغییرات بزر  اقتصادی

. باشند می تمام عیار HIAیک فرآیند  انجام ی کننده

بـر   اثـر  ی کننـده  با تـیم ارزیـابی   HIAتیم  بنابراین

نگی از یـک همـاه  بایسـت   می، در این تحلیل جامعه

 د. زیرا موضوعات مصرف الکـل نوع نزدیک داشته باش

هـای   ون در نظر گرفتن ریشـه بد، و دیگر مواد مخدر

 . درآورد به کنترل توان نمی را اجتماعی

باید در نظـر   دیگر که از موضوعات اجتماعی

 ی خـاص مسـتعد آسـیب   ها جمعیت داشت شناسایی

 .باشد می

 شامل عدالت زیست محیطی عدالت ی مقوله

(Environmental Justice)  نیز از مباح  مطـر  در 

 جامعـه  بـر  از دیدگاه اثـر  نهیاغربالگرا رویکردفرآیند 

اثـرات بـر    خـش به انتشـار و پ  ،است. در بح  عدالت

گوناگون نظـر افکنـده    ی اجتماعیها گروهدر  سالمت

شناسـایی شـده و    پذیر ی آسیبها جمعیت و شود می

. شـوند  مـی  رد عدالت زیست محیطـی نیـز لحـاظ   موا

طرفانـه و درگیـر    بـی  عدالت زیست محیطـی، رفتـار  

، ، ملیـت نمودن معنادار تمام افراد، فارغ از نژاد، رنگ

 سازی و تدوین، پیاده در رابطه با توسعه سطح درآمد
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ــررات و ــوانین، مق ــا سیاســت و انجــام ق ی زیســت ه

 باشد. محیطی می

از لحـاظ   ،ای از پـروژه  ویژگیاگر برای مثال، 

محـدودیتی ایجـاد    ،و پـرورش  دسترسی به آمـوزش 

 تواند اثرات نامتقارنی را در سـطح جمعیـت   کند، می

 بیش از دیگـران اثـر   ثال جوانانموجب شود )برای م

ی مهمـی  ها نگرانی تواند می موضوعو این ( پذیرند می

برانگیخته و نیـاز   زیست محیطی را از دیدگاه عدالت

 تمام عیار را گوشزد نماید. HIAبه یک 

 

چشـمگیر  ی هـا  نگرانـی  هـ/ باز بینـی 

 جامعه

مواد و نوشـتارهایی   ی مطالعهدر اینجا ضمن 

مـنعکد   ز رونـد پـروژه  را ا جامعـه ی هـا  نگرانـی  که

 ی درگیـر نمـودن  هـا  گـزارش   بایسـت  مـی نمایند  می

 قرار داد.مدّ نظر  را ها نفع ذی

میـ   نـی ع اریافـت وجـود نگ  در هر صـورت،  

دلیـل محکمـی    توانـد  می در مورد روند پروژه جامعه

 و فراگیـر  جامع HIAفرآیند  برای اجرای یک تحلیل

 باشد. در بسیاری از موارد، به ویژه در مورد سرنوشت

ی هـا  نفـع  ذی ،هـا  آنو حمل و انتقـال  مواد خطرناک 

ی داشـته  گفتـار دا در آمده و نممکن است به  جامعه

 HIAهای فرآیند گام - 12 یرتصو
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د. بـدون در  د که فاقد اهداف و اساس علمی باشباشن

نهایت  بی یی،ها نگرانی تبار مطل  چنیننظر گرفتن اع

مهم است که این نکات مورد نگرانـی   HIAبرای تیم 

را قدر دانسته و با فراهم آوردن فضای اعتمـاد دهـی   

 درهـا   آنهـای   بقبوالننـد کـه پرسـش    ،هـا  نفع ذی به

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. HIAفرآیند 

تـیم   یاعضـا ، نـه یاغربالگرا رویکردفرآیند  در

HIA انتظــار ایــن را داشــته باشــند کــه  بایســت مــی 

ی بزر  وجود ها پروژه مورد ری مشترکی دها نگرانی

هـایی را بـرای    و پاسـخ  ها زمینه رد و از این رو بایددا

ند. بسـیاری از ایـن   آمـاده سـاز   هـا  نفـع  ذی بح  بـا 

ز همکاری و همـاهنگی نزدیـک   ا توان می را اطالعات

بـه   و اجتمـاعی  زیسـت محیطـی   های ارزیـابی  ا تیمب

 آورد.دست 
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 (Scoping) قلمرو نگری گام

 

 

ی برد و میدان دید،  گری، دامنهنقلمرو گام در

فرآینـد   و جزئیـات  “ HIAسـاختار و هـدف    ” منشور

HIA  استکه شامل موارد زیر  شود میترسیم: 

 پروژه ی جغرافیاییگستره 

 قرار گیرندمدّ نظر  که می بایست جوامع بومی. 

 شوند. اثرات احتمالی که بایستی ارزیابی 

 های کلیدی که بایستی مورد مشورت  نفع ذی

 قرار گیرند.

 برده شوند. یی که باید به کارها روش 

 تیم  چگونگی طراحیHIA 

 خطوط زمانی 

 های  با یافتهHIA .چه برخوردی خواهد شد 

ــام رد ــول   قلمرو گ ــورت معم ــه ص ــری، ب نگ

 یـا سـالمت   HIA، متخصصـین  ارشد پروژه کارکنان

 )چه بـه صـورت مشـاور چـه بـه صـورت کـارگزاران       

HIA،) هامعـ ی کلیدی مانند نماینـدگان ج ها نفع ذی 

 ،و نماینــدگانی از خــدمات ســالمت ، دولتــیمحلــی

 حضور دارند.

قلمرونگـری اغلـب در قالـب    فرآیند  های بح 

 ی ده . برونپذیرند می با ساختار گفتمانی صورت ارگاهک

ای بـرای تـدوین    فعالیت قلمرو نمایی بـه عنـوان پایـه   

 .شود میاستفاده  HIAفرآیند  منشور هدف و ساختار

حقیقـت  قلمرونگری در فرآیند  از این منظر،

 است. HIAفرآیند  چگونگی عملکرد و انجام طراحی

 ر سـالمت بـ  ی اثـرات هـا  گـروه قلمرونگری از 

(Health Effects Categories)  تـا   بـرد  مـی  اسـتفاده

بر سالمت را شناسایی کرده و احتمالی طیفی از اثرات 

 از مــواردیه نمــوده تــا بــتــر  آنگــاه ایــن طیــف تنــگ
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 کـه وابسـته بـه پـروژه    )ی سـالمت کلیـدی   ها نگرانی

قلمرونگـری اسـت    گـام دست یابد. در همین  هستند(

 و جغرافیـایی  ، زمان شناسیدموگرافیک قلمروهایه ک

 . از این رو، پیش ازگردد می روشن HIAفرآیند  جهت

از بایسـتی   HIAقلمرونگری آغـاز شـود، تـیم    آن که 

، پروژه آگاهی عمومی شامل مکان، اندازه، نیـروی کـار  

، عملیات و مواد احتمالی کـه  مورد اثر جوامع پیرامونی

 . به دست آورد را گیرند میآن قرار  در معرضافراد 

قلمرونگــری،  ی فــراهم آمــدن زمینــهجهــت 

و  تـیم از مکـان پـروژه    یپسندیده اسـت کـه اعضـا   

 آن بازدیدی داشته باشند. جوامع پیرامونی

ی، بـه تـدوین یـک    قلمرونگرفرآیند  معموالً

 ،بنیان این طـر   که بر انجامد میکاری رسمی  طر 

قرار مدّ نظر  HIAفرآیند  مواردی را که در HIAتیم 

و از آن صرف نظر خواهد کـرد  برعکد خواهد داد یا 

دارد. بیـان مـی  نایل شدن به آن موارد را  ی نیز شیوه
 

 سالمت بر اثرات یبند گروه - 1جدول 

 توصیف مسیرها سالمتگروه بندی اثرات بر 

 یها کننده تعیین

 (SDH) سالمت اجتماعی

افراد و  بر سالمت های اجتماعی شرایط زندگی و موقعیت گی تأثیرچگوناست که  ای گستردهاین گروه 

 .دهد می جوامع را مدّ نظر قرار

 و الکل وابسته به مصرف مواد مخدر اجتماعی -موارد روانی -

 سالگی 17تا  11در سنین  حاملگی -

 خانوادگی استرس -

 خانگی خشونت -

 و اضطراب افسردگی -

 جدا افتادگی -

 ی استخدامیها شیوهچرخش کاری و  -

 تغییر فرهنگی -

 و آموزش اقتصاد، اشتغال -

است که بسیار دشوار  های اجتماعی سالمت مهم هستند، در حالی که تعیین کنندهها:  محدودیت -

و از این رو  سالمت خاص را یافت نمود و یک پیامد اجتماعی ی کننده ت میان تغییر در یک تعیینعلیّ

باشد که  ای گونه بهبایست  اجتماعی می های کننده زبان کاربردی برای بیان اثرات وابسته به تعیین

 .ندگذار اثر توانند بر سالمت می ای ی پیچیدهها روشبه  SDHکه  نشان دهد
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 توصیف مسیرها سالمتگروه بندی اثرات بر 

 تصادفات و صدمات

 )سوانح و حوادث(

این گروه شامل اثرات وابسته به الگوهای صدمات کشنده و غیر کشنده برای افراد و جوامع است. 

 خیزند: زیر برمیی حوادث و سوانح از موارد  الگوهای تغییر یافته

 های دریایی( ها، کریدورهای هوایی، راه جاده افراد غیرساکن )افزایش بار ترافیکی اثر -

 بعد مسافت برای تأمین معیشت قابل قبول -

ها(  )مانند جاده شوند می برده ها به کار که برای بهبودی زیرساخت درآمدها و سودهای برآمده از پروژه -

 و امکانات زیست و بهبودی در تجهیزات

 در معرض

 مواد احتماالً خطرناک

. مسیرهای گیرند میقرار  بوده که در تماس انسان های پروژه این گونه شامل مواد ساطع شده و خروجی

 شامل: برخورد

 غذاها غذا  تغییرات در کیفیت -

 آشامیدنی آب -

 و دیگر مواد جیوه ،VOC، های معیاری با گرد و غبار فرّار، آالینده   تماس تنفسیهوا -

 ی کارگر خانواده از طری  البسه با سرب ها مانند تماس اعضای خانواده شغلی  برخورد ثانویه کار -

 گرمایش جوامع انرژی، مسیرهای غیرمستقیم مانند تغییر در تولید سوخت، -

 غیا، تغییه

 و فعالیت معیشتی

ای )چنانچه کامل شده باشد( دارد و موارد زیر  های تغذیه و بررسی معیشتی تحلیلاین بخش بستگی به 

 :دهد می را مدّ نظر قرار

منطقه بر  و ماهیگیری و دامپروری تغییرات در شرایط کشاورزی گی تأثیربر تغذیه: این مسیر چگون اثر -

ای  های تغذیه . با وجودی که بررسیگیرد میی فرهنگ غذایی جوامع محلی را در نظر ها روششیوه و 

به  ،ها از پیش فرض ای پاره با در نظر گرفتن توان می الگوی غذایی هستند، مؤثرترین راه برای ارزیابی

که ممکن است در ایجاد محدودیت و یا  پروژه ی ویژهها اثرات  هایی دست یافت. این بخش گیری نتیجه

 .دهد می را مورد بح  قرار بگذارند راث مورد نیاز جوامع محلی و پیرامونی ییابی به غذا برعکد فزونی دست

 پیامدهای عفونی

 است و مسیر شامل: عفونی های بیماریبر روی الگوهای  پروژه این گروه شامل اثر

 آیند.( می از بیرون از منطقه)که افراد غیرساکن هجوم  اثر -

را ها  شیوع باال و پایین بیماریکه  ها جمعیت اختالط نیز در شرایط بسته و زیست و کار، فزونی جمعیت -

 د.نو کالمیدما مؤثر باش HIVمانند سفلید،  وابسته به تماس جنسی های بیماریدر انتقال  تواند میدارند، 

را  ی عفونی مکان زیست عوامل انتقال دهنده تواند می ها زمینی و یا تاالب های آب تغییر در سفره -

 تغییر دهد.
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 توصیف مسیرها سالمتگروه بندی اثرات بر 

 و بهسازی آب

 و مسیرها شامل: تأمینی است آب ، کمّیت و کیفیتاین گروه شامل تغییرات در استرس

در بعضی از مناط   و پوستی عفونی تنفسی های بیماری با افزایش نرخ ،رسانی کافی عدم خدمات آب -

 توأم است.

 کمک کند. و بهسازی در ساخت و نگهداری تأسیسات آب تواند می که سود برآمده از پروژه -

 غیرساکن هجوم کارگران هثانویه ب ،رسانی و بهسازی های آب افزایش تقاضا برای زیرساخت -

 های غیرواگیر بماری

 و مزمن

 مزمن را تغییر دهد. های بیماریالگوهای  ،این گروه در جستجوی آن است که چگونه ممکن است پروژه

 عروقی -قلبی های بیماریو  تحمل قند، دیابتای که در نهایت تولید چاقی، عدم  تغییرات تغذیه -

 .دنکن می

تغییر  ایجادو  کند می و آسم مزمن وابسته به مصرف دخانیات های بیماریکه موجب  تماس ریوی -

 .دکن می تنفسی های بیماریش درمانگاهی وابسته به پذیر و افزایش محلی ی جامعههوای در  کیفی

 یا تماس زیست محیطی ها ا آالیندهیای  ثانویه به تغییر الگوی تغذیه ،سرطانرخداد  افزایش نرخ -

 .دنباش می ها برخاسته از آالیندهکه ها  رخداد دیگر بیماری فزایش نرخا -

 ،خدمات سالمت

 ها ها و ظرفیت زیرساخت

 :گیرد میرا در نظر  ها ها و ظرفیت ، زیرساختبر خدمات سالمت پروژه گی اثرچگون این گروه،

 به کار ای های محلی/ منطقه در حمایت یا تقویت خدمات و زیرساخت تواند می از پروژهسود برآمده  -

 برده شود.

غیرمقیم و یا افزایش صدمات شغلی،  فزونی در تقاضا برای خدمات و زیرساخت به دلیل ورود کارکنان -

 به ویژه در فازهای ساخت پروژه

 

عام جاری یک منط   ،قلمرونگریفرآیند  در

ی هـا  فعالیـت ی و مـرز است که در آن خطـوط حـد   

HIA این بدان معنی است کـه تـیم   شوند می تعیین .

HIA یز و یا نادری را ناچ احتمالی که پیامد به هر اثر

. بـرعکد،  پرداخـت ، نخواهـد  دهـد  می از خود نشان

کـه   تالش تیم بـر آن اسـت کـه اثـرات بـر سـالمت      

پیامدهای ژرف، شدید و پایداری را در بعـد زمـانی و   

جسـته  ه و بررا یافت دهند میخود نشان  از جغرافیایی

یـک پیونـد علیتـی میـان       بایست مید. بنابراین، نمای

وجـود داشـته   بر سالمت پیش بینی شده و اثر  پروژه

 باشد.

بایسـتی یـک    HIAدر یک فراگرد کلی، تیم 

 هـای  گسـتره چهارچوب موشـکافانه ارائـه دهـد کـه     

ها )مانند تـیم   ی که دیگر تیمهای گسترهکلیدی و نیز 
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هـا   آن( بـه  و تیم اثر بـر جامعـه   بر محیط زیست اثر

 بایـد  ،خواهند پرداخت را شامل شود. به زبـان دیگـر  

ی هـا  زمینـه  HIA تـیم  ،قلمرونگریفرآیند  اساس بر

احتمالی مورد نگرانی را مشخص نموده و این اصل را 

اثـر  داشته باشد کـه هـر پرسشـی و هـر     مدّ نظر  نیز

 داشته باشد.مدّ نظر  دتوان نمی احتمالی را

 در HIAاز سوی دیگر، ایـن از وظـایف تـیم    

 قلمرونگری است که بتواند شـکاف اطالعـاتی  فرآیند 

ــر  ــارگزاران   در ط ــط ک ــده توس ــه ش ــروژه ارائ را  پ

شناسایی نمایـد. بـرای مثـال، در نخسـتین مراحـل      

تجربی  اطالعات پروژه، کارگزاران آن معموالً طراحی

ی مهم دیگر پروژه و به سیماها دهند میطر  را ارائه 

پـروژه، طراحـی    های زمان احـداث  مانند مکان کمپ

مواد به شکل جایی  جابه یاو  کریدورهای حمل و نقل

 باید آگاهانه پیرامون این HIAپردازند. تیم  ویژه نمی

این کـه   وها  آنجستجو کرده و زمان اجرایی  ها طر 

 اثـر  انسـان  ات احتمالی بر سـالمت چگونه این تغییر

را یافت نماید. بدین سان، تیم باید تا آنجا  گذارند می

برخـورد و نیـز   که ممکن اسـت از مقـدار، چگـونگی    

 های احتمالی مورد نظر مانند فلزات سرنوشت آالینده

 استخراجفرآیند  در که ( یا مواد سمّیو جیوه )سرب

 یابد.، آگاهی شوند می برده به کار

 به جوامع پیرامـونی  ،قلمروسنجیفرآیند  در

احتمــالی را دریافــت مــی دارنــد  اثــرکــه بیشــترین 
2

(PACs) توجه شده و تیم ،HIA  بایستی این جوامع

ی هـا  گروهنموده و در درون این جوامع، زیر را تعریف

فرآینـد   نرا شناسـایی کنـد. ایـ    پذیر سیبمستعد و آ

 ر محیط زیسـت های اثر ب تیم با بوده و بایستی کیفی

 به انجام رسد.های الزم  نیز هماهنگی و جامعه

ها این اجازه  از نمایه ای مجموعهجود و ،اغلب

 PACsهـای   گروه ،ای نظام وار که به شیوه دهد می را

 پـذیر  ، امکانپروژه اثرو تدوین مناط   شناخته شوند

در زیــر  ،هــا در جوامــع از ایــن نمایــه ای پــاره د.گــرد

 اند: آمده

  با پروژه جغرافیایی ینزدیک/ 1

و  آب در منـابع  ی/ وجود تغییـرات احتمـال  4

 آن  تکمیّ

سازی  ی آزاد در محدوده / مکان جغرافیایی1

ــده ــده   آالین ــد آالین ــی )مانن ــورد نگران ــای م ــای  ه ه

 اتمسفری(

، / شــاند بــاال بـــرای هجــوم جمعیـــت   2

 جمعیتی جایی  جابه سکنی گزینی و یا باز

                                                 
4
 Potentially Affected (Impacted) Communities 

(PACs) 
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کلیدی  تغییرات در منابع/ شاند باال برای 5

  معیشتی

ــرات در   2 ــرای تغییــ ــاال بــ ــاند بــ / شــ

 های حمل و نقل اختس زیر

شـامل   / وجود پتانسیل تغییرات اقتصـادی 7

ــدی  ــه بنــ ــز طبقــ ــده مراکــ ــهی  شــ   ای منطقــ

(regional staging centers)
 

   سالمتفراوان ها یا مسائل  / وجود بار بیماری2

قرار گرفتن  / وجود شاند باالی در معرض7

 با خطرات زیست محیطی

ی شناسـایی  اهـا بـر   در نظر گرفتن این نمایه

PACs    حائز اهمیت بسیار است و بخـش بحرانـی در

 .گردد می محسوب HIAعملکرد تیم 

از عوامـل   ای مجموعهنهایت، قلمرونگری،  رد

 ر پیوند با پروژهبا اولویت باال که د گذار بر سالمت اثر

ین گـروه از عوامـل بـه    . اکند می شناسایی هستند را

ــوان  ــاگرهایعنــ ــدی  شناســ ــردی کلیــ   عملکــ

(Key Performance Indicators) شوند می شناخته 

 که همین مجموعه عوامل اسـت کـه در هنگـام فـاز    

عملیاتی پروژه مورد بررسی قـرار خواهنـد گرفـت. از    

وجود کیفیاتی همچـون قابـل    ،مشخصات این عوامل

بر اسـاس   آسان ایشپ سنجش بودن و وجود کیفیت

. از این رو، این ویژگی یک باشد می یک نظم منطقی

 ی است کـه بتوانـد در هنگامـه    HIAی  تیم پرتجربه

عملکـردی   شناسـاگرهای  ، HIAفرآینـد  قلمرونمایی

 خود، خل  نماید.رای کاربردهای پسین ب کلیدی را

 

 ی قلمرونگری نامه شیوه

قلمرونگری در فرآیند  همانگونه که اشاره شد

و  HIAفرآینــد  یریــز برنامــه و طراحــی ،نهــاد خــود

ــین  ــای آن را پتعیـ ــان دارد. در ارامترهـ ــر نهـ اگـ

قلمـداد   HIAفرآینـد   گـام را مهمتـرین   قلمرونگری

 است. HIAم، گام کلیدی یننک

ــامدر  ــری گ ــد  قلمرونگ ــیم  ، HIAفرآین ت

 آن درگیــر راهبــردی ی کمیتــهو  HIAعملیــاتی 

 انجـام کـار   دار عهـده  HIA. تـیم عملیـاتی   شـوند  می

خواهد بود و نتـایج   HIAقلمرونگری و دیگر فازهای 

انعکـاس   ،أییـد جهـت ت  راهبـردی  ی کمیتهخود را با 

 یاعضاهمان  ،توانند می این تیم یو اعضا خواهد داد

باشند. امّا شرط الزم آن  غربالگرایانه رویکردگام تیم 

 و ظرفیت اجرای ، مدیریتمهارت ،است که این افراد

 را داشته باشند.  HIA ی پروژه

فرآینـــد  درآن چـــه  بـــه شـــکل چکیـــده،

 :شود می، در زیر فهرست دهد می قلمرونگری روی
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 راهبردی ی کمیتهدهی  سامان 

  گزینش سطح مناسبHIA  که پاسخگوی نیازها

 باشد.

  از اثرها  ای مجموعهبرگزیدن(impacts)  که

 شوند. بایستی ارزیابی

 ی کاری یک برنامه طراحی 

 شواهدی که باید گردآوری  یقلمرو برا تعریف

 شوند.

 

 راهبردی ی کمیتهسامان دهی الف/ 

یـک  بایست  مینیز  راهبردی ی کمیتهدر / 1

 بایسـتی  کمیتـه  .توازن میان نیازها حکمفرمـا باشـد  

امّا از دیدگاه  باشد.نفر( و پر معنا  2کوچک )حداکثر 

 بـه ایـن صـورت کـه     بزر  جلوه دهد  مفهومی باید

را در خود  وعی از نمایندگان و خبرگانمتن ی گستره

هی کمیتـه  نکـاتی کـه بـرای سـاماند    از داشته باشد. 

 ،گیـرد  مـی قـرار  مدّ نظر  و انتخاب افراد آن راهبردی

، در موضـوع پـروژه  انتخـاب شـده   وجود خبرگی فرد 

 شـی و های پژوه یمندنگفتاری، توا های مهارتوجود 

 دری دیگـر کـه   هـا  زمینـه  و از اسـت سیاسی  تحلیل

 دباش می کمک کنندهراهبردی  ی کمیته تخاب افرادان

از  پـذیر  مستعد و آسیبی ها جمعیت به نوع توان می

 هد، شـوا ها نفع ذی و جامعه نظام درگیر کردن، پروژه

ی هـا  کننده و تعیین عمومی سالمت موجود پیرامون

 سالمت یاد نمود. اجتماعی

 ی کمیتــهدهــی  ســامان ،در هــر صــورت 

ی ها ارزش شفاف از ای مجموعهزیر چتر  ، درراهبردی

 .دپذیر می صورت HIAفرآیند  بر فضای کار حاکم

هــای  بایــد بـه پرسـش   هـا  ارزش ی مجموعـه  /4

نگــاه بــه  ، چگــونگی، عــدالتچیســتی تعریــف ســالمت

تن بـا در نظـر گـرف   )ی ویژه ها گروه، جوامع و یا جمعیت

گـذاری   چگونگی ارزش ،ها( آنها بر  اثرات نامتوازن آسیب

نتـایج،   ی ارائـه  ، چگونگی برخورد بـا سـونگری در  شواهد

 ی درگیــر نمــودن ، دامنــهنهادهاپیشــ ی ارائــه چگــونگی

 پاسخ دهنده باشد. ،و چگونگی آن ها نفع ذی

 HIA در هر صورت منشور هـدف و عملکـرد  

چنان بایـد باشـد تـا همچـون چـراغ راهنمـای تـیم        

 آید.  به کار HIA راهبردی ی کمیتهعملیاتی و 

 

کــه  HIAب/ گــزینش ســطح مناســ  

 پاسخگوی نیازها باشد.

بخــش پیشــین اشــاره شــد، در همانگونــه کــه 

وجود  از دید ژرف نگری آن HIAسطو  متفاوتی برای 

 بـه  تواننـد  مـی  HIAهای فرآینـد  دارد و بر این اسـاس 



 

6۲  6۲  

 6۲  

ــزی ــکل رومی ــتابگرایانه ،(desk-based) ش ، (rapid) ش

ــه  ــامع (intermediate)میانــــ ــر جــــ  و فراگیــــ

(comprehensive)  ،ــان ــدین س ــند. ب ــد باش های فرآین

HIA متنـوع باشـند.    ،قلمـرو  و از لحاظ اندازه توانند می

هـا،   دسترسی به ظرفیت، منابع به،  HIA انتخابی سطح

 ،ی اثرهای احتمالی بر سـالمت  و اندازه پروپوزال مقیاس

د. گردیـ اشـاره  ها  آندر بخش پیشین به  وبستگی دارد 

 HIAسـطح   امّا بر اساس یک قانون سرانگشتی، هر چه

 ، باید پاسخ داده شوند. HIA( فرآیند Valuesهای )های کلیدی که جهت تدوین ارزشپرسش - 17 یرتصو
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 تی در ارزیـابی اثرهایی که بایسی  تر باشد، محدوده ژرف

 .شود میتر  لحاظ شوند، گسترده

 

از اثرهـا کـه    ای مجموعـه ج/ برگزیدن 

 شوند. بایستی ارزیابی

که چه اثرهـایی جهـت    ران برای آن دو پیش

ــابی ــود دارد   HIA ارزی ــوند وج ــزینش ش ــود ) گ خ

 (آن ی زمینه و پروپوزال

 

  / پروپوزال1

بسیار بسـتگی بـه    (impacts)برگزیدن اثرها 

و یـا   یابـد  مـی س انعکا فعالیتی دارد که در پروپوزال

هـایی کـه در پروپـوزال دیـده      و یا شـکاف  ها فعالیت

 دارند. ولی اثرات احتمالی بر سطح سالمت اند شدهن

بــر روی  سـاخت یــک پاالیشـگاه   ،بـرای مثــال 

 و از فعالیتی کـه در پروپـوزال   گذارد می اثر هوا کیفیت

ژرفای این اثر را  توان می شود میشاهده مبه آن وابسته 

در کـه   هـایی  راهی  در پروپوزال از شبکه تصور نمود. امّا

 اسـتفاده هـا   آنبرداری از  بهره و هم در فاز زمان احداث

ای و  هبر روی سـطح ترافیـک جـاد    که و اثری شوند می

خواهـد   ایجاد سـوانح و حـوادث  عمومی و  حمل و نقل

 HIAشده است و این از وظـایف تـیم   نای  اشاره، داشت

هـای اطالعـاتی را    قلمرونگری است کـه شـکاف   گامدر 

 مشخص کرده و اثرهای وابسته را ترسیم نماید.

 

 / زمینه4

چه اثرهـایی را بایـد   این که  در قلمرونگری،

ای کـه   همان موارد زمینه لحاظ نمود بستگی دارد به

. انـد  بودهتعیین کننده  HIA ژرفای در گزینش سطح

بـر   گرایانهشـتاب  HIAو یـا   رومیزی HIA ،برای مثال

 HIAروی تعداد کمتری از اثرها تمرکـز دارنـد ولـی    

و  ء نگرانـه ی جـز هـا  ارزیـابی بـر روی   فراگیر و جامع

 د.تری از اثرها نظر دار گسترده موارد

ــوالً  ــابی درمعمـ ــا ارزیـ ــزرو HIA یهـ  یمیـ

(desk based)  وHIA سه اثـر  به گرایانهشتاب (impact) 

 HIAولـی در   شـود  مـی در سطحی کم دامنه پرداخته 

 نگـاه ءنگرانـه  ای جز اثـر بـه شـیوه    13سـه تـا    میانه به

نیز تمام اثرهای احتمالی بـه   فراگیر HIAو در  شود می

 .گیرند میقرار  مورد ارزیابی اینگرانهء جز شکل

 

د/ قلمرونگری شـواهدی کـه بایسـتی    

 گردآوری شوند.

قلمرونگری، شناخت گسـتره  فرآیند  در زمان

ـ  بـه کـار   HIAفرآینـد   و تیپ شواهدی کـه در   ردهب



 

6۴  6۴  

 6۴  

شـناخت تیـپ    .، بسیار حـائز اهمیـت اسـت   شوند می

  :دپذیر می اصول زیر انجامبر اساس  شواهد

 فرآیند  گذاری ی ارزش براساس سامانهHIA 

 دراحتمالی  شاهد اثر به عنوان چه چیزییعنی )

 .(شده استتعریف  HIAفرآیند 

 زمان در دسترس 

 یابی در دسترس جهت کمک به مکان منابع 

 شواهد

 مورد  ی گستره در ی کهدسترسی به خبرگان

 تخصص دارند. بررسی

 تیپ پروپوزال HIA 

  قابل دسترس شواهد  

 HIA گوناگون یهاپیت یهایژگیو و سطو  - 2جدول 

 هاویژگی HIAسطح 

HIA رومیزی 
(Desktop) 

 گسترده به اثرات سالمتو دید کلی  -

 های قابل دسترس و موجودتحلیل داده -

 های جدیدگردآوری دادهبدون  -

برد تا به بررسی متون مناسب، هفته وقت می 1تا  4ی با تجربه معموالً برای یک ارزیابی کننده -

 تحلیل و نوشتن آن بپردازد.

HIA انهگرایارزیابی شتاب 
(Rapid Appraisal) 

 کند.تری از اثرات بر سالمت فراهم میاطالعات جزئی -

 های موجودتحلیل داده -

 هانفعتحلیل آگاهان کلیدی و ذی -

 های جدیدبدون گردآوری داده -

روز کار میدانی وقت  12تا  13 ،ی با تجربهی ارزیابی کنندهبه صورت معمول، برای یک تیم دو نفره -

بررسی متون  .شودسازی مستندات پرداخته میی دیگر نیز به تماس و آمادههفته 2تا  2 نیاز است. بین

 شود.می انجامیش از کار میدانی رومیزی( در پ)به صورت 

HIA جامع و فراگیر 
(Comprehensive) 

 آورد.اثرات بر سالمت جامع و فراگیری را فراهم می -

 اثرات عیارتعریف تمام  -

 های جدیدگردآوری داده -

 ها و افراد آگاه کلیدینفعهای مشارکتی برای درگیر کردن ذیرهیافت -

ای با مسئولین های گستردهباید تماس ،هفته کار میدانی دارد. احتماالً قبل از شروع کار 2 تا 4نیاز به  -

 .گیردانجام  ،های الزماندرکاران مربوطه جهت هماهنگیمحلی و دست
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ــت در  ــیار  در حقیق ــری بس ــام قلمرونگ هنگ

جهـت  ) تیپ شواهد انتخاب اهمیت دارد که در مورد

ای کــه در هنگــام  هــای ویــژه پــرداختن بــه پرســش

فرآینـد   دراندیشـه نمـود.    خیزنـد(  قلمرونگری بر می

HIA  سلسله  ی ارائه که به جایبسیار پسندیده است

از د. داشـواهد را ارائـه    مراتبی از شواهد، ترمینولوژی

لحـاظ ماهیـت بـا     کـه از ) HIAفرآیند  این رو، برای

نیاز بـه پرسـیدن دو پرسـش     پژوهش متفاوت است(

 است:اساسی 

ــرای / بهتــرین شــواهد1 ــر هــر بررســی ب  اث

 کدامند  پروپوزال بر سالمت احتمالی

ــارگزاران/ 4 ــروژه کــ ــع ذی ،پــ ــا نفــ و  هــ

 شـواهد هـای   تیـپ  وزنی بـه چه پروژه ان گیر تصمیم

 گوناگون می دهند 

 برای مثال:

 پیرامـونی از   ی جامعـه هـا  نگرانی برای شناخت

در یـک   ساخت یک مجتمـع پتروشـیمی  روند 

 در مــورد بایســتی اطالعــات HIAمکـان، تــیم  

با مشاوره با اعضـاء و   را این جامعه یها نگرانی

 نمایندگان جامعه گردآوری نماید.

  ــیم ــازنگری HIAت ــا ب ــه صــورت در م ب تــون ب

دانـش   ی دیگر، بایـد ها شیوهسیستماتیک و یا 

 پتروشـیمی  های موجود در مورد اثرات مجتمع

 انسانی را شناسایی نماید. بر سالمت

 ــناخت ــرای ش ــایی  ب ــالی جغرافی ــرات احتم  اث

ــرون ی اتمســفری در شــعاع خاصــی از هــا ده ب

 ای رایانـه سـازی   ، مدلهای پتروشیمی مجتمع

 العـــاتو گـــردآوری اط هـــا ده بـــرای بـــرون

ک یوجود  .باشد می هواشناسی، بسیار سودمند

در  توانـد  مـی  جعبه ابزار تیپ شناسـی شـواهد  

جهـت گـردآوری شـواهد    ی ا نامه شیوه طراحی

 کمک نماید. 

 

 کاری  ی یک برنامه هـ/ طراحی

فرآینـد   هـای پیشـین در   با انجام تمـام گـام  

رد ی کاری مو برنامه نوشتن طر  و HIAقلمرونگری 

و خـود   برای تیم پـروژه  ، راهراهبردی ی کمیتهتأیید 

 .شود میآشکار  راهبردی ی کمیته

 شامل:ی کاری  این برنامه

 ی زمینه باید HIA یژرفا شامل سطح HIA و 

قرار  که بایستی مورد ارزیابی (impacts)اثراتی 

 شوند.ی کاری مشخص  گیرند در این برنامه

 (impacts)نوع گروه و ماهیت اثرات  ،شک بی

و قلمرونگری  غربالگرایانه های رویکرد در گام
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 .اند شدهتعیین 

 اثرات  برای شناسایی و ارزیابیمقدماتی  یطرح

  بر سالمت

 ارزشیابیمقدماتی برای  یطرح 

(evaluation) و پیگیری 

 خطوط زمانی 

 بودجه 

ــی،  ــرد کل ــک فراگ ــه  در ی ــت آن چ از فعالی

 خیزد شامل: میبر HIAفرآیند  قلمرونگریی  هنگامه

 منشور هدف و عملکرد HIA 

 سـطح   ،در آن شکل شـفاف  به که یک طر ی  ارائه

قـرار   و اثراتی که بایستی مورد ارزیـابی  HIAژرفای 

. ایـن طـر  بایـد توسـط     ، نوشته شده باشـد گیرند

 نیز امضاء شود. راهبردی ی کمیته

  پیشـنهادی   طـر   یاتعهـد پایـدار بـر   یک ایجاد

 بایـد  ،ایـن تعهـد  در    HIAفرآینـد   جهت انجام

و  (cross-institutional) میـان نهـادی  تعهدات 

د.نشده باش آشکار گنجانده یبین بخشی به شکل
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 ارزیابیگام 

 

 

، فــراهم آوردن یــک ابیارزیــفرآینــد  هــدف

و بررسـی   ی شرایط موجود سـالمت ها داده نما از رخ

 دیگر، دو گام. به زبان باشد می اثرات بر سالمت پروژه

 وجود دارد. HIAارزیابی فرآیند  در

ــیم  در ــام اول، ترس ــرایط  رخ گ ــایی از ش نم

 تعیینو  ل پیامدهای بر سالمتشام)موجود  سالمت

 ،دوم ر گـام و د شـود  مـی ( انجـام  سالمتی ها کننده

ــروژه ــرات پ ــر  اث از پیامــدها و تعیــین  ای مجموعــهب

، پـیش بینـی   انـد  شـده  که اولویت بندی ییها کننده

 .شود می

پیامـدها و  گسترش و  خشپ HIAفرآیند  در

میـزان  بـر اسـاس    ،هـا  گـروه در زیـر   ها کننده تعیین

و مکـان اقامـت جسـتجو     ، سـن ، جـند درآمد، نژاد

 .شود می

از  ی گونـاگون و متنـوع  افزون بر این، منـابع 

 )چه شـواهد تأییـد کننـده و چـه شـواهد رد      شواهد

مـدّ   ارزیابیفرآیند  ( را باید دربر سالمت اثر ی کننده

 .قرار دادنظر 

 گونـاگون  هـای  مگـا در یک فراگرد کلی، در 

 متنوعی (indicators) یها شناساگراز  ، HIAفرآیند 

. شود میاستفاده  جامعه یم وضعیت سالمتبرای ترس

 مـوارد  قلمرونگـری،  گـام در همانگونه که اشاره شـد  

در و  شـوند  مـی  اولویت بنـدی  ،جهت تحلیل سالمت

، نخسـت  دهـد  می رویعمده دو فعالیت  ارزیابی گام

و  شـود  میوابسته به سالمت موجود، توصیف شرایط 

بر سالمت،  ها پروژه و ها طر  ،ها سیاست سپد اثرات

 .شوند می پیش بینی

هــای  شناســاگر HIAاز ایــن رو، چنانچــه تــیم 
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مهمـی را بـرای    (Community indicators)ای  جامعـه 

 تحت بررسی شناسایی کرده باشد، مـی توانـد   ی جامعه

 سـالمت  اگرشناسـ شرایط موجود را برای هـر  ی ها داده

، ونـه پـروژه  کند کـه چگ  گردآوری نماید و آنگاه ارزیابی

بر روی این شرایط موجـود   ای توسعه و یا طر  سیاست

 .نماید میخود را القاء  اثر ،شناساگرهابه وابسته 

 

و  جامعـه الف/ ترسیم نیمـرخ سـالمت   

 بر سالمت اثر گردآوری شواهد

 ترســیم نیمــرخ ســالمت جامعــه   جهــت 

(community profiling) پایـه   و گردآوری اطالعات

(baseline information) ــیم ــز  HIA، ت ــد تمرک بای

ــالمت   ــود س ــرایط موج ــر ش ــود را ب ــتی خ  و تندرس

ی  در هنگامهمعطوف نماید.  پروژهپیرامونی  ی جامعه

 یک نیمرخ از سطح سالمت جامعـه  توان می ،نخست

و  ، زیست محیطـی ، اقتصادیاجتماعیرا از اطالعات 

وجود دارند و نیز از  که در سطح ملّی المت جامعهس

 آورد.به دست  محلی اطالعات دموگرافیک

معموالً تحت بررسی  ی جامعهنیمرخ سالمت 

 :شود میزیر ترسیم  با اطالعات

 دموگرافیک اطالعات  

 عفونی مزمن های بیماری شیوع و نرخ 

 روند مشکالت و مسائل موجود سالمت 

 جامعه بینش، نگرش و منش در مسائل سالمت 

 سالم و بهسازی دسترسی به آب 

 های زیست محیطی سطو  موجود آلودگی 

 شرایط مسکن  

 و مانند مصرف مواد مخدر مسائل اجتماعی 

 های جنسی بند و باری بی

 های اجتماعی و مراقبت بازبینی خدمات سالمت  

 ح آموزشسواد و سط نرخ 

 کاری بی و اشتغال نرخ 

 ها آن ع کلیدی و اهمیت نسبی اقتصادیصنای 

 های درخواستو  های موجود جامعه نگرانی 

 جامعه

هـای   هـا و دریافـت   ستگی به نخستین یافتهب

 تـوان  مـی  قلمرونگـری،  گامی ها داده و نیز HIAتیم 

ـ را  ترسـیم مقـدماتی نیمـرخ سـالمت جامعـه      کار ا ب

هــای  مکــانی، انجــام بحــ هــای میــدانی و  پــژوهش

با آگاهان کلیـدی   (Focus groups) متمرکز گروهی

چه  عمومی ، مقامات سالمتتوسعه مانند کارگزاران)

دهنـدگان خـدمات   ومی و ارائه و فرا ب در سطح بومی

نیمرخ سـالمت  جهت تکمیل کردن سیمای  (سالمت

 ادامه داد.  جامعه



 

 

63  

و  آنچه که در ترسیم نیمرخ سـالمت جامعـه  

مهم است آن است  سالمت ی پایه اطالعات ی مطالعه

پژوهشـی روشـن،    با یک متدولوژی و طر بتوان که 

ــه ــش مجموع ــه را  ای از پرس ــای پای ــاس   ه ــر اس ب

در  بتـوان  های سالمت پاسخ داد  همچنـین  اگرشناس

نگاشـت کـه    ای گونهرا به ها  آن ،یک فرمت کاربردی

 ،متو بررسـی طـر  مـدیریت سـال     پایشدر هنگام 

  کارآیی داشته باشد.

، ت جامعـه ی ترسیم نیمرخ سـالم  در هنگامه

، سلســله مراتــب فرهنــگ بــومی هالزم اســت کــه بــ

 مـورد  موجود و نیز قواعد و نکـات اخالقـی   اجتماعی

ــذیرش  ــهپ ــام   جامع ــرا در هنگ ــرام گذاشــت. زی احت

بـه   HIA تـیم  ی، هر چقدر اعضـا دآوری اطالعاتگر

 تواننـد  مـی  بـومی احتـرام گذارنـد،    وم و فرهنگیرس

و  آنـان همکاری با  ی زمینه ،ضمن جلب اعتماد مردم

  .بومی را بگسترانندهای  نفع ذی

، ارتباط شفاف و بیـان  مردمدرهم تنیدگی با 

 ،به آنان ها داده آوری توصیف روش جمع و اهداف کار

دسـت یـابی بـه اهـداف      بـه منظـور  راهبـرد  بهترین 

 گـام ایـن   . البتـه روش شناسـی  اسـت موفقیت آمیز 

 اخالقی یو موارد شور هدف و عملکردبرخاسته از من

 راهبردی ی کمیتهقلمرونگری توسط  گامکه در  است

HIA  تأیید رسیده استبه. 

فعالیت مهم دیگری که در این هنگامه قابـل  

 ی پایـه ها داده آن که   است آن است که پد ازبح

بررسـی و وزن داده شـدند،    از لحاظ اعتبـار سـنجی  

بایـد  ز نی (data gap analysis)ای  شکاف داده تحلیل

نیاز مورد  ی جدیدها داده انجام شود که آیا گردآوری

 ،ای در صــورت وجــود شــکاف چشــمگیر داده  اسـت 

مـورد   بخشی قابل قبول اثر طرحی منسجم با هزینه

های حیـاتی را مسـدود    این شکاف دتا بتوان نیاز است

ی ترسـیم   ممکن است در هنگامـه  ،نمود. برای مثال

ی ها داده و پی برد که اطالعات جامعه نیمرخ سالمت

 هـای زیسـت محیطـی    کافی در مورد سطو  آالینده

وجـود   عهجام معیشتی بر منابعها  آنموجود و اثرات 

ی کـافی در مـورد الگـوی    هـا  دادهاین کـه   ندارد و یا

ای و  و نیـز الگـوی تغذیـه    (morbidity)زایی  بیماری

بنـابراین تـدوین    غذایی جامعه وجـود نـدارد.   ایمنی

هــا،  جهــت پاســخگویی ایــن پرســش طرحــی جــامع

 .آید می منطقی به نظر

، بایستی پد از ترسیم نیمرخ سالمت جامعه

زیرا برای  .پرداخت بر سالمت اثر به گردآوری شواهد

تحت  و یا طر  ، سیاستاثر بر سالمت پروژه ارزیابی

شـواهد   و بررسی، الزم اسـت کـه آخـرین اطالعـات    
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ی ها شیوهعلمی اثر بر سالمت و 

وکاستن اثـرات ناخوشـایند و   رف

فزونی دادن اثرات خوشـایند را  

قرار داد کـه ایـن    زنگریمورد با

بــا گــردآوری  تــوان مــی را کــار

ــا ــابع مانس ــان   وار در من ــا بی ب

 .انجام دادها  آنهای  محدودیت

طح بررسی متون در سـ 

ــیننشــریات  ــی ب ــه  الملل چــه ب

صورت آنالین و چه بـه صـورت   

ت بـا نگـاه بـه مقـاال     ،نوشتاری

مروری و مقـاالت اصـیل انجـام    

از  تـوان  مـی  . همچنینگیرد می

ــات ــده در  اطالعـ ــته شـ نگاشـ

HIA   ــین ــد پیش ــای همانن  ،ه

ــی ی دولتــیهــا گــزارش و  و ملّ

فته توسـط  های انتشار یا چکیده

ــازنگری  ــز بـ ــنایع و نیـ  در صـ

سی نشده رهای چاپ نشده و بر پژوهش وردهایدستا

این اطالعـات   “ات خاکستریمطبوع” توسط همتایان

 آورد.به دست  را

و دیگـر   یگـزار  سیاست، مستندات ها گزارش

بــوده و  منــابعی کــه در پیوســت بــا موضــوع پــروژه

ــه دســت  مهمــی را اطالعــات ــی در  دهنــد مــیب ول

ــال ــک ژورنـ ــای آکادمیـ ــدهدرج ن هـ ــد شـ ــام انـ ، نـ

را بــر خــود حمــل  “بوعــات خاکســتریمط”عمــومی

 شوند.انجام می HIAهای تحلیلی که در فرآیند منابع مورد نیاز برای روش - 43 یرتصو
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یـاهو، گوگـل، آلتاویسـتا،     ی. جسـتجوگرها نمایند می

  هستند. رای یافت این منابعبابزارهای سودمند 

 ،از سـطح جامعـه   پایه تآوردن اطالعاگرد با

و موجـود در سـطح ادبیـات و متـون علمـی       شواهد

ترسـیم نیمـرخ    بـه  تـوان  مـی  ،مطبوعات خاکسـتری 

ــات،  ــن اطالع ــه پرداخــت. ای ــایی  جامع ــرای شناس ب

جهت ) یا مسائل سالمت منابع ،پذیر ی آسیبها گروه

المت اثرات مثبـت، منفـی و نـامتوازن بـر سـ      تحلیل

 بسیار کمک کننده هستند.  (جامعه

 

 اثر بر سالمت ب/ تحلیل

 (Impact Analysis) 

آن  HIAفرآیند  ارزیابی گاماز  هدف این فاز

 سـالمت  ی پایـه  ، شـرایط از دیدگاه تئوریککه است 

شـده اسـت و   آشـکار   عـه نیمرخ سـالمت جام  درکه 

، اثـرات  ی جامعهها نگرانی نظر گرفتن همچنین با در

مورد قضاوت قـرار   ،و سیاست طر  ،بر سالمت پروژه

تأیید  گیرند. جهت انجام این فاز نیاز است که شواهد

قـرار  مدّ نظر  سالمت را بر اثر ی و یا رد کننده کننده

، ، نـژاد، جـند  سطح درآمـد بر اساس  راها  آنداده و 

 مورد ارزیابی قرار داد. ،و مکان زیست سن

، یـک روش  اثر بر سـالمت  از این رو، تحلیل

ی اثـرات احتمـالی،    حـدوده سیستماتیک است کـه م 

را هـا   آن ها، زمان و مکان و چگـونگی اثـر   اهمیت آن

ابـزار و روش   صرف نظر از .دهد می قرار مورد ارزیابی

بـه   کهرا باید جدولی  کاربردی، تحلیل اثر بر سالمت

ای هـــ بنـــدی صـــورت آشـــکار اثـــرات را در گـــروه

نمایـد.   ارائـه  ،جای داده است یمتنوع ی انهقلمرونگر

این گروه بندی باید شـامل مسـیر اثـر، بزرگـی اثـر،      

 شدت اثر، شاند اثر و گستردگی اثر باشد.

 ،تحــت بررســی پــروژه بــر ســالمت اگــر اثــر

، تولید و ساخت )مانند فاز دارد یمتفاوتهای  بندیفاز

اثـر بـر    ی و پایان پروژه( باید جدول تحلیلربردا بهره

 نمود.  تدوینبرای هر فاز  ای جداگانه سالمت

 بر سالمت در یک فراگرد کلی، زمانی که اثر

خی از قلمرونگری آشکار شد و نیمر گامدر  یک پروژه

فراهم گردیـد،   ی پایهها داده به همراه سالمت جامعه

 کند. باید این اثرات را امتیاز دهی HIAتیم 

وجـود   اثـر  ارزیـابی جهت متنوعی ی ها روش

یا کمّی  دارد ولی در نهایت هر شیوه به صورت کیفی

آینـد. امّـا هـدف     مـی  به کار اثر بر سالمت در تحلیل

بتوانند یک چهـارچوب   نهایی آن است که کارگزاران

 عملیاتی برای فروکاستن اثرات منفی و فزونـی دادن 

 نمایند. از آن استنتاج ،این اثرات مثبت
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بـر   کـه خـود خطـر    ی، هـر اثـر  به طور کلی

 ، را در نهـان دارد  (Health Risk Impact) سـالمت 

 دارای چند بعد است که شامل:

  ی جامعهمیزان اهمیت درک خطرات توسط 

از دیدگاه روانشناسـی، افـراد و    .خطر در معرض

اهمیـت خطـرات را    معمـوالً  اجتمـاعی های  گروه

شـان بـا خطـر و نیـز اختیـاری       اساس آشنایی بر

 .کننـد  می غیر اختیاری بودن آن ارزیابی بودن و

از آنجا که در معـرض قـرار گـرفتن بـا خطـرات      

آشنا و غیر اختیـاری   شامل بسیاری خطرات غیر

کمـی   کنتـرل  ،افراد بر روی ایـن خطـرات   ،است

 دارند، افراد در معرض خطر تقریباً همیشـه ایـن  

 .دهند میخطرات را بسیار پراهمیت جلوه 

 ماهیت مستقیم، غیر مستقیم و یا انباشتی 

 اثر

 سـاخت،  اف)اکتشـ  پروژه فاز .زمان و مدت آن ،

 برداری و پایان( بهره

 .را تجربـه   بیشـترین اثـر  هـایی   انچه مک فراخنا

 ( ) استان، منطقه، شهر، روستا کنند می

 .)به درجه، گستردگی و مقیاس بزرگی )شدت ،

 موجود ی پایه ویژه با در نظر گرفتن شرایط

 .کلی رخداد نرخ تناوب 

تعاریف اصطالحات، قطعیت وجود ندارد در 

اثـر   تحلیـل فرآیند  ی زمینه ولی در نهایت در پد

بـا   تـوان  مـی  امتیاز اثـرات احتمـالی را  ، بر سالمت

 ی مورد سـنجش و امتیـاز دهـی   رهیافتی نیمه کمّ

 اثر لیتحل/ تیاهم یارهایمع - 5جدول 

 بزرگی فاز پروژه
 )کم، متوسط، باال،

 خیلی باال(

 مدت اثر/ توالی
)کمتر از یک ماه، کوتاه مدت، 

 متوسط، درازمدت(

 گستردگی
ی پروژه، مکانی، )منطقه

ای، استانی، ملّی، منطقه

 جهانی(

 پتانسیل
نهایت غیرمحتمل، بسیار  )بی

محتمل، غیر محتمل، در 

حدی احتمالی که غیر 

، احتمالی، به نظر آیداحتمالی 

 خیلی احتمالی، واقعاً احتمالی(

     ساخت

     حفاری

     عملیات
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ی این شیوه در آن است کـه اعضـا   قرار داد. برتری

 عملکـردی  قادر خواهنـد بـود تـا طـر      HIAتیم 

(action plan) اولویـت بنـدی  بـر اسـاس    خود را، 

 نمایند. یریز برنامه

را  اول ماتریکد ارزیابی خطـر  گام 2 جدول

گونـاگون   دهد که در گام اول چهـار پیامـد   نشان می

را بر  (، مدت اثر، بزرگی و فراخنای اثربر سالمت )اثر

. دهـد  می یارهای مربوطه مورد سنجش قراراساس مع

امتیاز میان صفر تا سه بـرای   ،این سنجش ی ده برون

 هر پیامد خواهد بود.

 (3پایین )امتیاز =

 (1متوسط )امتیاز =

 (4باال )امتیاز = 

 (1بسیار باال )امتیاز =

 خطر یچهارگانه کدیماتر از اول گام - 2جدول 

 گام اول

 پیامدها 

 د( گستردگی ج( بزرگی اثر ب( مدت اثر الف( اثر بر سالمت سطح اثر )امتیاز(

 موارد انفرادی شدت کم کمتر از یک ماه اثر قابل درک نیست (0پایین )

اثر موجب آزردگی،  (1متوسط )

های مفرد یا آسیب

هایی که نیاز به بیماری

 شود.میتداخل ندارند 

 کوتاه مدت:

 ماه 14تا  1

که تحت اثر قرار افراد 

توانند به آسانی می اندگرفته

با اثر سازش یافته و سطح 

 پیش از اثر خود را باز یابند.

 اثر محدود  محلی

 رهاکم بر خانواو 

اثر موجب آسیب متوسط و  (۲باال )

شود که ای مییا بیماری

 نیاز به تداخل دارد.

 متوسط:

 سال 2تا  1

که تحت اثر قرار افراد 

توانند با اثر می اندگرفته

توانند با سازش یافته و می

حمایت، سطح سالمت پیش 

 از اثر خود را بازیابند.

 تمام جوامع پیرامونی 

 سطح روستا

اثر موجب از دست دادن  (9خیلی باال )

های شدید زندگی، آسیب

شود یا بیماری مزمنی می

 دارد.که نیاز به تداخل 

 طوالنی مدت:

سال/ تمام  2بیش از 

 طول عمر پروژه 

 و فراتر از آن

که تحت اثر قرار افراد 

توانند با اثر بر نمی اندگرفته

سالمت سازش یافته و 

سطح سالمت پیش از اثر 

 خود را باز یابند.

 جوامع پیرامونی  زفراتر ا

ای، ملی، سطو  منطقه

 جهانی
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مــاتریکد  ســوم ازو  دومهــای  ، گــام7جــدول 

 ها را کمیت ،این جدولدهد. در  را نشان می ارزیابی خطر

 ارائه داد )برای مثال پـایین  به هر گروه از مقیاس توان می

یـک   شایـن رو  بـا و  .و غیره( 2تا  2 = ، متوسط1تا  1 =

احتمـاالت وزن داده  بر اساس  که مقیاس کمّی برای اثر

ــه  ، (Probability weighted impact) شــده اســت ب

ــی دســت ــد م ــب، محاســبه. آی ــاس ی اغل شــاند  مقی

نهایت غیر محتمل، خیلی غیـر محتمـل، محتمـل،     )بی

تقریبا محتمل یا خیر، محتمل، خیلی محتمل و تقریبـاً  

چگـونگی  تابعی از  هر دو، شدت خطرمقیاس قطعی( و 

و نیز دیدگاه گروهـی   تعریف کردن اثرات خطر سالمت

 نـد توان نمی و از این رو بوده دهند میرا انجام  تحلیل که

را مـنعکد   رات خطـر توسـط جامعـه   چگونگی درک اث

را ها  آنجامعه به خطری که  یمثال، اعضا. برای نمایند

 کـه  بسیار متفاوت از خبرگان ای گونهبه  کند می تهدید

. دهند می، وزن کنند میبر روی احتماالت آماری تأکید 

 ی برای امتیاز دهیفرآیند بنابراین، بسیار مهم است که

تـدوین شـود کـه اجـازه      ،از زوایـای گونـاگون   ،خطرات

 فراهم آورد.نیز را ها  نفع ذی مشارکت

بـر  متنـوعی را  اثـرات   HIAیکه تـیم  در حال

، میزان شاند و دهند میمورد سنجش قرار  ،متسال

ـ   توان می را اتاثراین احتماالت  ی به شکل نیمـه کمّ

ی تعیین شدت  شیوه 2 قرار داد. جدول مورد ارزیابی

 .دهد می نشان مقیاسبر اساس  را

 خطر یچهارگانه کدیماتر از چهارم و سوم دوم، گام - 7جدول 

 گام سوم گام دوم

 شدت میزان
)بزرگی، مدت اثر، 

فراخنای جغرافیایی، 

 اثر بر سالمت(

 قطعیت میزان

نهایت بی

 نامحتمل

1 %> 

 بسیار نامحتمل

13-1% 

 نامحتمل

11-13% 

در حدی احتمالی 

به که غیراحتمالی 

 نظر آید

22-11% 

 احتمالی

73-22% 

 خیلی احتمالی

77-73% 

 واقعاً قطعی

77 %< 

 ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ (1-1)پایین 

 ♦♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ (2-2)متوسط 

 ♦♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ (7-7)باال 

 ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ (13-14)بسیار باال 

 اثر میزان سنجی گام چهارم
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 شدت نییتع - 2جدول 

 شدت

 تهدیدهای زیست محیطی ( ایمنی ) در درون فنس سالمت جامعه مقیاس

ی پیرامونی سطح باالی نگرانی یا توجه از دیدگاه جامعه بسیار باال

 به دلیل موارد وابسته به سالمت.

 المللییا بینهای ملی و/ی رسانهمورد عالقه

جدی از دیدگاه قانونی و یا تجاوز به حقوقی که نیاز به 

 پیگرد قانونی دارد.

 تعلی  عملیات، لغو امیاز

یک یا چند تأسیسات یا 

 صدمات همیشگی چندگانه

آسیب در درازمدت و بسیار 

 گسترده

 افزایش در نرخ شکایات وابسته به سالمت باال

 ای(شکایات تکرار شونده از یک مکان )خوشه

 ای در سطح محلی/ ملیی رسانهافزایش عالقه

آسیب کوتاه مدت در درون  ی جدیصدمه

 تأسیسات

 شکایات وابسته به سالمتتعداد کم  متوسط

 به صورت تک گیر

 ی محلی از موردپرسش رسانه

ی قابل ثبت، کمک صدمه

 اولیه، رخداد جدی

 سازی سریع پاک

 درون سایتی

 شکایت وابسته به سالمت به صورت جداگانه پایین

 ایبدون پرسش رسانه

 اثر ناچیز اثر ناچیز

 

 

 یپذیرتیریمد - 7جدول  

 یپییرمدیریت مقیاس امتیازدهی

 باال
 در حد کنترل تیم مدیریت پروژه

 توان اثر و یا احتمال اثر را کنترل کرد.می

 متوسط
 در حد نفوذ تیم مدیریت پروژه

 توان نفوذ اثر و یا احتمال اثر را کنترل کرد.می

 پایین
 بیرون از نفوذ تیم مدیریت پروژه

 گذاشت. نفوذفقط توان بر اثر می
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 .برد کار به جامع و ریفراگ HIAفرآیند  در توانیم که سالمت بر اثر لیتحل جدول کی - 13جدول 

پیامدها و یا 

های کنندهتعیین

 اصلی سالمت

های زیرگروه

پیامدها و یا 

های کنندهتعیین

 سالمت

اثر بر سالمت 

 کدام است؟

چه کسی سود 

 جوید؟می

چه کسی دچار 

اثر منفی 

 شود؟می

چه کسی مورد 

اثر قرار 

 گیرد؟نمی

مسیر اثر بر 

 سالمت

محتمل بودن/  بزرگی/ پیامد اثر

 احتمال اثر

 اهمیت اثر

)بزرگی و محتمل 

 بودن(

ی اطمینان درجه

 از رخداد اثر

مثبت، منفی، عدم   

 قطعی و یا بدون اثر

جمعیت کلی، گروه 

، عدالت پذیرآسیب

سالمت، اثرات در 

 انباشتی

چگونه اثر رخ 

 دهد می

 پایین

 میانه

 باال

 پایین )ممکن(

 میانه )احتماالً(

 باال )قطعی(

 پایین

 میانه

 باال

 پایین

 میانه

 باال

 پیامد سالمت

های بیماری

 عفونی

        

         های مزمنبیماری

های بیماری

 ایتغییه

        

         سوانح و حوادث

سالمت روانی و 

 تندرستی

        

 ی سالمتتعیین کننده

 فردی/ خانوادگی

        روانی - روحی

        رفتاری

شرایط اقتصادی 

 اجتماعی

       

 زیست محیطی

        فیزیکی

        اجتماعی

        اقتصادی

 نهادی

سازماندهی 

های مراقبت

 سالمت

       

        دیگر نهادها

        هاسیاست
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 ، به ویـژه خطر کردنقابلیت اداره  ،در نهایت

 نیـز بسـیار مهـم اسـت.     یپـذیر  از دیدگاه مسئولیت

ابلیت برای مفهوم ق امتیاز دهی یک مقیاس 7 جدول

 .دهد می خطر را نشاناداره کردن 

اثر  یللدر تح پایدار ی نگاه به مفاهیم توسعه

های تعریف  و گنجاندن خطرات در مقیاس سالمت بر

  زیـرا ایـن   باشـد  می بسیار حیاتی ارزیابی جهتشده 

تا بـه   کند می فراهم اجازه را برای خطرات بر سالمت

و  قرار گرفته و بـا خطـرات اجتمـاعی   مدّ نظر  خوبی

 مقایسه شوند. زیست محیطی

در  خطـــر رهیافـــت کلـــی بـــرای ارزیـــابی

 . به صورت چکیده بیان شده است 13 جدول

ــت ــابی گــامدر  ،در نهای ــد  ارزی ،  HIAفرآین

بایست یک  ، میرات بر سالمتاث ضمن اولویت سنجی

جهت افزایش اثـرات   بندی اولیه از پیشنهادها فرمول

بـر  منفـی  اثـرات   بـر سـالمت و فـرو کاسـتن    مثبت 

 آید.به دست  سالمت
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  پیشنهادهاگام 

 

 

آن  HIAفرآینـد   در پیشنهادها گامهدف در 

شناسـایی شـده،    بـر سـالمت   است که برای هـر اثـر  

 کـه اولویـت بنـدی   )شـاهد   مبتنی بـر پیشنهادهایی 

ارائه  HIAی ها نفع ذی و یا گاناز سوی خبر (اند شده

 د.شو

های  راه ی ارائه لشام تواند می این پیشنهادها

 بوده و یا یا سیاست ، طر پروژه طراحی درجایگزین 

ــروژه  تغییــر در ــان اجــرای پ ــا زم جهــت  مکــان و ی

باشــند. همچنــین  بــر ســالمتاز آســیب  پیشــگیری

راهبردهـای مـدیریتی    در قالـب  توانند می پیشنهادها

ه برآمده ک)استن از اثرات ناخواسته بر سالمت برای ک

و این همان ( تعریف شوند طر سیاست و یا از طر  

به ) ،ی فرو کاستن به پدیده HIAفرآیند  دراست که 

 ای پاره معروف است و (معنای کاهش اثرات ناخواسته

نـام   مستقلی به آن را به صورت گامیاز نویسندگان 

تعریـف   HIAفرآینـد   در (Mitigation) فرو کاسـتن 

پیشـنهادها   گامهر دو  ،ماهیت. امّا از دیدگاه اند کرده

 معنای واحدی دارند. ،و فروکاستن

 یاعضا، الزم است که پیشنهادها ی ارائه برای

 سیاسـت  یـا  ، طر درک فراگیری از پروژه HIAتیم 

ز آگــاهی کــاملی پیرامــون   تحــت بررســی و نیــ  

 د.نداشته باشها  آن و طراحی سازی پیاده

ــنهادها ــین، پیشــ ــا  همچنــ ــتی بــ بایســ

 آمـدی،  کـار  ،“یپـذیر  امکـان قابلیـت انجـام    ”شواهد

د. از بخشی و مقبولیت سیاسی توأم باشن اثر ی هزینه

 ی زمینـه  تواند می ها نفع ذی پیوسته بااین رو، تماس 

 را تضمین نماید. ها  ی آنپذیر لیت انجامبقا

و خبرگـی   ممکن است به مهارت پیشنهادها
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 (موجـود اسـت   HIAتـیم   که درآن چه  در فراتر از)

ای  نیاز داشته باشد  از ایـن رو رهیافـت میـان رشـته    

 یک طر  آل، . به صورت ایدهبود بسیار کارساز خواهد

نیز بایستی به هر پیشنهاد پیوست شـود   سازی پیاده

سـازی   مسـئول پیـاده   و نماینده و سـازمان 

بندی آن نیز مشخص شـود.   پیشنهاد و زمان

از ســوی دیگــر، هــر پیشــنهاد بایســتی بــه  

خـورده باشـد    هگر (indicators) ها شناساگر

ی دیگـر،   کرد. از زاویـه  تا بتوان آن را پایش

ها نیز ین بدان معنی است که خود پیشنهادا

داشته باشـند   ممکن است اثراتی بر سالمت

 که الزم است خود ایـن پیشـنهادها نیـز در   

قرار گیرنـد  زیـرا    مورد ارزیابی HIAفرآیند 

منفی بـر   یخود اثرات  بایست مییشنهادها نپ

  سالمت ایجاد کنند.

و عـدم   پروژهگاهی به دلیل ماهیت 

 ی هـای دیگـر، ارائـه    امکان انجـام جـایگزین  

 سر نیسـت و از ایـن رو،  میّپیشنهاد مناسب 

 بدون) اشاره به خطرات احتمالی فقطگاهی 

 .شود میبسنده  (خاص یپیشنهاد ی ارائه

در یک فراگرد کلی، اثرات مثبت بر 

ــالمت ــتی سـ ــی را و تندرسـ ــوان مـ ــا  تـ بـ

اثـرات   از بـرعکد پیشنهادهای مناسب فزونی داد و 

 با تغییـرات پیشـنهادی   توان می مخرب بر سالمت را

 اجتناب نمود. پروژه ، عملکرد و مدیریتدر طراحی

، بــا هــدف ارتقــاء ســالمت ،اقــدامات فزونــی

( Mitigationای از راهبردهــای مهـم فروکاهنــدگی ) پـاره  - 41 یرتصـو 

 اثرات بر سالمت
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و پرداختن به نیازهای کنـونی و   از بیماری پیشگیری

. گیـرد  مـی صـورت   و جوامع پیرامونی پروژه ی آینده

ی اثـرات   بنابراین، شناسایی اقـدامات فزونـی دهنـده   

 دری اثـرات منفـی، بخـش مهمـی      مثبت و کاهنـده 

و  ی شـواهد  اسـت کـه بایسـتی برپایـه     HIAفرآیند 

 HIAفرآینـد   هـای  گـام و دیگر  اثر بر سالمت حلیلت

 هرم پیشگیری از بیماری - 44 یرتصو
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، تغییــرات اشــاره شــد ه. همانگونــه کــشــوداســتوار 

سـیمای سـخت افـزاری )ماننـد      تواند می پیشنهادی

ساخت( و یا سیمای نـرم  های  یا روش مکان، فناوری

ی مشـارکتی و  هـا  شـیوه ، قـراردادی افزاری )نیازهای 

نـه تنهـا    مدیریتی( داشـته باشـند. ایـن پیشـنهادها    

بـا    بایسـت  مـی بلکه  بودهی برخاسته از شواهد بایست

 توانـد  می شکل گرفته باشند که ها نفع ذی مشاورت با

هـا، نماینـدگان    NGOطیفی را از جوامع پیرامـونی،  

و  خدمات اجتماعیمحلی و نیز ارائه دهندگان  دولت

 سالمت محلی را شامل شود.

 ی ارائه از دیدگاه پراگماتیک، مفاهیم پایه در

دو مفهـوم   فروکاستن بر بنیانفرآیند  و یا هاپیشنهاد

وم و مفهـ  از بیمـاری  یشـگیری استوار است  مهفوم پ

 .و ارتقاء سالمت آموزش

شامل تـداخالتی اسـت    از بیماری پیشگیری

بـه   ف شرایط قابل تشـخیص که برای کاهش و یا هد

که ممکن اسـت ایـن تـداخالت در     شود میبرده  کار

 ( یا در سطح جامعهسطح فردی )مانند واکسیناسیون

جـای داشـته   آشـامیدنی(   آب منـابع  )مانند بهسازی

 باشند. 

دی همان هرم سطح بن ،از لحاظ سطح بندی

عنـی سـطح     یشـود  میدر اینجا لحاظ نیز  پیشگیری

بـه   همان ترمینولـوژی  اول، دوم و سوم پیشگیری با

. برای مثال راهبرد تغییر مسیر یک شوند می برده کار

 به عنـوان راهبـردی   تواند می ی انتقال نفت خط لوله

بـر   پیشگیرانه در سـطح اول بـرای پیشـگیری از اثـر    

خاص در شرایط ویژه قلمداد  بر یک جمعیت سالمت

و یا سازی  زندهشود و یا تداخالتی مانند بازگرداندن، 

 را کشاورزی های محصوالت یا باغ های آب مرمت چاه

مثـالی از سـطح پیشـگیری سـوم در نظـر       تـوان  می

 گرفت.

، رهیافتی دیگر برای و آموزش سالمت ءارتقا

 هـا  پـروژه  اخواسـته بـر سـالمت   فروکاستن از اثرات ن

ای از آمـوزش بهداشـت و    که شـامل آمیـزه   باشد می

 سیاسـی و دیگر تداخالت وابسته در سطح سـازمانی،  

 طراحـی  ای گونـه بـه   هـا  فعالیـت این  .است اقتصادی

هـای رفتـاری و    سـازگارمندی  از طریـ  تـا   شوند می

، سالمت را بهبودی بخشـند. ترکیـب   زیست محیطی

اولیه، ارتقـاء سـالمت و آمـوزش،     رهیافت پیشگیری

اثرات بر  ی مدیریت ترین شیوهبر کارآمدترین و هزینه

 سالمت است.

 ی منسـجم آمـوزش   برای مثال یک برنامه 

گام آن کـه پیشـ   بـرای نیـروی کـار    ارتقاء سالمت

چشـمگیری را   اثر تواند می باشند پروژه کارگزاران
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پیرامـونی بگـذارد  در    ی در رفتار و مـنش جامعـه  

ی  حقیقت نیروی کاری که تحت تأثیر این برنامـه 

 شخود به عنوان آموز تواند می ،گیرد میارتقاء قرار 

و یا همچـون پیـک ارتقـاء     دهنده در سطح جامعه

در ادبیـات و متـون   د. زیرا مت نقش ایفاء نمایسال

دست یافـت   توان می ی فراوانیها گزارش علمی، به

در  ،تـا که بـه نقـش واالی آمـوزش دهنـدگان هم    

جهـت تغییـر    ،سالمت های مفاهیم و آموزه ی ارائه

فــراد در ســطح ســطح دانــش، مــنش و عملکــرد ا

 . اند کردهخانوارها اشاره 

اثــرات منفــی بــر راهبردهــای فروکاســتن از 

چنـدین عنصـر   در هوشـمندانه   یزنگربه بـا  سالمت

یاتی شامل جریـان  دارد. این عناصر حبستگی حیاتی 

 ی جامعـه موجـود در  هـا، ظرفیـت    و مسئولیت منابع

و  اجتمــــاعیی هــــا کننــــده و تعیــــین محلــــی

 .باشد می محیطی زیست

 HIAفرآیند  در هانفعیذ یریدرگ از ییهامثال - 11جدول 

 هانفعهایی از نقش ذیمثال HIAهای گام

 فرآیند نگری
 HIAفرآیند  برای هدایت HIAنامه جهت همکاری با خبرگان تدوین موافقت -

 HIAفرآیند  شناسایی عامل/ سازمان جهت سرپرستی -

 رویکرد غربالگرایانه
 موارد با اولویت سالمتشناسایی  -

 گیریی تصمیم درک زمینه -

 قلمرو نگری
 اند.بررسی جوامعی که اثر را دریافت داشتهشناسایی موارد از طری   -

 های پژوهشیاولویت سنجی پرسش -

 HIAفرآیند  تدوین خطوط زمانی و تمرکز جهت -

 ارزیابی
 هدایت و مشارکت در مشاهدات میدانی -

 های متمرکز گروهیها یا بح ها، مصاحبهبررسیهدایت  -

 گزارش دهی
 ها و پیشنهادهاترجمان و اولویت سنجی یافته -

 های دفاعیاتیها و طر ارتباطات، رسانهسازی  تدوین و پیاده -

 پاسخ گو بودن بر اساس توافقات تأکید بر تصمیم گیران به - پایش و ارزشیابی
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کارایی راهبردهای فروکاهنده بستگی تـام بـه   

هـا   نفع لیت میان ذیو تعیین دقی  مسئو جریان منابع

ش، ی فـراروی ایـن پـوی    هـای برجسـته   شدارد. از چال

در راهبردهـای   توانـد  می است که محلیمنابع  ارزیابی

ابـل  ق یآید و نیز شناسایی شـرکا  فروکاهندگی به کار

هایی که جهـت انجـام    اعتمادی است که بتوانند تالش

 یرا پایـدار  دپـذیر  مـی  انجامراهبردهای فروکاهندگی 

آمـادگی،  در ایـن راهبردهـا،    . جهت مشارکتببخشند

شـروط الزم   ،انسانی کافی مالی وتجربه و وجود منابع 

، المللـی  بـین  HIAفرآیند  در یک ،مثال برایهستند. 

هـای   روخانـه، بیمارسـتان و یـا درمانگـاه    دا ،کارگزاران

پیشـین را   سیسـات درمـانی  سازند و یـا تأ  جدید را می

بسـیار   ،هـا  هر چند کـه ایـن فعالیـت   . دهند میارتقاء 

امّـا   گیرنـد  مـی قرار پذیرش  بوده و بسیار موردآشکار 

شاند پایداری این اقدامات بـه دلیـل کمبـود نیـروی     

( کـه در آینـده   شـکی کادر درمـانی و پز انسانی )مانند 

 در حالی که، .شود می ، کم رنگدهند میخود را نشان 

هــا را  ســاختپایــدار، بهبــودی زیــر  ی توســعهجهــت 

تأمین  ،برای مثالبا این اقدامات ترکیب نمود.  یبایست

ی جامـد و  آشامیدنی سالم و کافی، دفع پسماندها آب

های مناسب جهت مقابله بـا   انسانی و برقراری سیستم

 تواننـد  می پیرامونی، در سطح جامعه ی کارهجوم نیرو

ــوند.   ــداد ش ــدار قلم ــای پای ــین در  از راهکاره همچن

 راهبردهای فروکاهندگی، نگاه ویژه بـه مـوارد تعیـین   

ی  و نیز موارد روان شناسانه سالمت اجتماعی ی کننده

ــواد مخــدر مصــرف الکــلآن )ماننــد  ، جنســیت، و م

. از ایـن رو،  باشـد  مـی  ( بسیار مهمخودکشی ،ونتخش

اجتمـاعی  ی ها کننده بردهای فروکاهنده که تعیینراه

 باید:   دهند میسالمت را نشان 

    ــرات ــرای کــاهش اث ــه ب ــام ک ــا راهبردهــای ع ب

 باشند.، هماهنگی داشته اند شدهتدوین  جتماعیا

 لیـل ین راهبردها را هوشمندانه مورد تحبایستی ا 

قرار داده و جایگاه مسـئولیتی و نقـش    و ارزیابی

 را تعیین نمود. ها نفع ذی ی آفرینی واقع گرایانه

   شخصی باشد.پاسخگوی وجود عالی 

    ی گسـتره  به صورت آشکار بـه عـواملی کـه در 

هســتند اشــاره بنمایــد )ماننــد  کنترلــی پــروژه

انســانی، آزمــایش  ی کــاری نیــروی کــار برنامــه

در پـیش از اسـتخدام    آلودگی بـه مـواد مخـدر   

بـه صـورت تصـادفی در زمـان      نیزو  نیروی کار

 کار(.

شت کـه  هرگز نباید این را از خاطر به دور دا

را نشـانه   اجتماعیی ها کننده راهبردهایی که تعیین

کـه   کنند میای را طلب  اند، تالشی میان رشته گرفته
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اجتمـاعی و  و  علوم پزشـکی  خبرگان مشارکتشامل 

 . باشد می ی جامعهها نفع ذی نیز

در پایان باید این را بیان داشـت کـه اسـاس    

 د بود.نبر سه محور استوار خواه پیشنهادها

ــرو1 ــرای    ی/ قلم ــده ب ــه ش ــر گرفت  در نظ

 HIAفرآیند  

کـه در   اثرات بـر سـالمت   سنجی/ اولویت 4

 فراهم شده است. اثر بر سالمت تحلیل زمان

/ اقداماتی که جهت فروکاستن اثرات منفی 1

 برد. و افزایش اثرات مثبت الزم است به کار

 

  



 

86  86  

 86  

  



 

 

8۷  

 

 

 

 

 

 گزارش دهی گام

 

 

را باید در قالب  HIAها و پیشنهادهای  یافته

به عنوان یـک   گزارش نوشتاری ارائه داد. این گزارش

 ی جامعـه  یو اعضـا  انگـزار  سیاسـت سند عمومی به 

. البتـه بایـد در نظـر    شـود  مـی پیرامونی بازتاب داده 

 بایستی به شکل زبانی کلیدی راهای  داشت که یافته

به گوش مخاطبین رسـاند. توصـیه شـده اسـت کـه      

بـه صـورت آنالیـن نیـز منتشـر شـود.        HIAگزارش 

ی اولیـه از   بهترین شـیوه آن اسـت کـه یـک نسـخه     

بــه مشــورت و  ی کلیــدیهــا نفــع ذی گــزارش را بــا

در گـزارش   را به بح  گذاشـت و ها  آنبازخوردهای 

 ف لحاظ نمود.نهایی به شکلی شفا

گرچه هنوز هیچ فرمت یکسانی برای گزارش 

HIA  پیشنهاد نشده است ولی در گزارشHIA   بایـد

را  انـد  شـده بـرده   بـه کـار  فرآینـد   که دریی ها روش

و پیشـنهادهای   HIA های هر گام توصیف کرد، یافته

 جهــت تــدوین راهبردهــای  فرآینــد  برخاســته از

فزونـی دهنـدگی اثـرات    اثرات منفی و  فروکاهندگی

 .نگاشتباید را  مثبت بر سالمت

ــورت ــر ص ــزارش،   ،در ه ــت گ ــد از نگاش پ

 که بایسـتی صـورت پـذیرد، طراحـی     فعالیت مهمی

 و پیشنهادهای HIAهای  یافتهبرای ی گفتمان برنامه

 جامعـه  انگـزار  سیاست و ها نفع ذی آن با برخاسته از

عملیاتی و نیز کاربرد مـواد  ی  است که نگاشت برنامه

ی این گفتمان، خود نه تنها علم بلکه هنـر  ها روشو 

 . گردد می محسوب HIAتیم 

 ، HIAفرآینـد   شرکت کنندگان ،در گزارش

منبـع مـالی    گـذاری  و نیز سرمایهها  آن نوع مشارکت

و در ضمن نگاشت جزئیات رونـد   شود میآن نگاشته 
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های مستقل، جزئیـات  به صورت فصلفرآیند  گامهر 

 شـامل شـواهد   بـر سـالمت   هر اثـر  چگونگی تحلیل

ی تحلیلی و ها روش، ها داده علمی در دسترس، منابع

ر ها، شرایط موجود، نتایج، اثرات ب منط  حاکم بر آن

هـــا،  ســـالمت پـــیش بینـــی شـــده و اهمیـــت آن

ــنهادهای مر ــالمت و  پیش ــودی س ــت بهب ــه جه بوط

 .شوند می بیان،  HIAهای  محدودیت

  بایسـت  مـی  ای گونهبه  HIAی  گزارش اولیه

ها قـرار گیـرد کـه ایـن      نفع ذی و در دسترس جامعه

افراد بتوانند نقطه نظرات و انتقادهای خود را چه بـه  

با کمک ایـن   نند.صورت رسمی و غیر رسمی بیان ک

، انتشــار ی نهــایی پــد از بــازبینیانتقادهــا، نســخه

بـه   HIAگزارش  ی نگارش چکیده ،از این رو. یابد می

 ی رسا، ایـن امکـان را بـرای   هایروشن و با پیام زبانی

درک تا نه تنهـا مفـاد آن را    آورد میفراهم  ها نفع ذی

، هـا و پیشـنهادها   نمایند بلکـه ضـمن بررسـی یافتـه    

 و بازخوردهای مناسب را ارائه دهند. ها پاسخ

بـا مفـاهیم رسـا در    ها  به این پیام دهی شکل

، بـا مـتن   ها نفع ذی و تا مردم کند می گزارش، کمک

 آن ارتباط برقرار نمایند. 

بـر   هایی که بزرگـی اثـر   تدوین پیام ،بنابراین

و قابلیـت انجـام    پذیر آسیبهای  ، اثر بر گروهسالمت

ــز    ــالمت و نی ــائل س ــل مس ــای ح ــهراهکاره  ی نقط

را نشان دهند، در کارآمدی گزارش  ی مردمها نگرانی

همین اقدامات اسـت کـه    ی پایه بسیار مؤثر است. بر

ارتبـاط بـا مـتن     ضـمن  توانند می ی عالقمندها گروه

نتـایج بـه   و تبـدیل  ترجمان  گزارش، خود نیز ضمن

. پد باز به نمایند مشارکتنیز کلی فرآیند  عمل، در

فرآینـد   سـیم یـک  کـه تر  شود میاین نکته پافشاری 

 HIAفرآینـد   در طـول خـود   هـا  نفـع  ذی گفتمانی با

هـا و پیشـنهادهای    فراگیرتر یافتهپذیرش  به تواند می

HIA  تواند می گفتمانفرآیند  کند. ترسیم اینکمک 

 (Communication Plan)گفتمـانی   با تدوین طـر  

گفتمـانی مـؤثر شـامل     توأم شود. عناصر یـک طـر   

 :باشد می موارد زیر

 های کلیدی / تدوین پیام1

ــام 4 ــدایت پی ــژه    / ه ــاطبین وی ــه مخ ــا ب ه

 (  انگزار سیاست، ها نفع ذی )

ی گونـاگون  هـا  روش/ به کارگیری مـواد و  1

ویی، ویـدی هـای   نامه، بروشور، کلیـپ  ارتباطی )مانند

 غیره(.پیامک، 

هـای   به کارگیری همکـارانی کـه توانـایی    /2

هـا و   یافته ی فتاری جهت سخنرانی و ارائهکالمی و گ

 را داشته باشند. پیشنهادها
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 ی نوآورانه در گفتمانها روش/ شناسایی 5

در هر صورت، این نکته را نباید فراموش کرد 

 HIAفرآینـد   در پیشـنهادها  ی ارائه گامکه هر چند 

 HIA ی ده بسیار مهم و بحرانی است و به عنوان برون

یـک   ی بـدون ارائـه   ،آن گـام ولـی   شود میمحسوب 

 HIAفرآینـد   شرط کافی بـرای یـک   ،گزارش فراگیر

 .شود میمحسوب نمیز آ موفقیت

ار دادن نکات پیشـین  راز این رو، با مدّ نظر ق

چنـد نکتـه نیـز در     ، HIA در نگاشت گزارش فراگیر

 باید در نظر داشت. HIAمورد نگارش گزارش 

  تدوین ساختار روشن و آشکار برای گزارش که

 زیر باشد:تواند شامل موارد  می

 (executive summary)ی اجرایی  / یک چکیده1

نگـر ارائـه    جزئی با قالبیکه  / یک بخش پیشنهادها4

 HIAعناصر موجود در یک طر  ارتباطی مؤثر در فرآیند  - 41 یرتصو
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 د.ششده با

 ی ارائـــه و HIAفرآینـــد  از گـــام/ نگاشـــت هـــر 1

در پایـان بـه صـورت نکـات     هـا   آنی وردهادستا

 کلیدی و برجسته

 گیری / یک نتیجه2

  ــزارش ــاده گ ــد فشــرده باشــد و از زی ــویی  بای گ

جلوگیری شود و تا جایی که امکان داشته باشـد  

 HIAفرآینـد   باید هر بیانی با شواهدی کـه طـیّ  

 ، توأم گردد.اند شدهفراهم 

 هـا   ودن پیرامون چگونگی نیل به تصمیمشفاف ب

هـا و  ابزار ی و همچنین ارائهفرآیند  از گامدر هر 

 از این رو، پیوست. در هر گام کاربردیی ها شیوه

ــد  ــیابیفرآین ــد  (evaluation) ارزش  HIAفرآین

 را تسهیل نماید. سازی شفافیت تواند می

    گزارش باید تا آنجا که ممکن است کوتـاه باشـد

ــطح     ــه س ــتگی ب ــن بس ــه ای ــه البت دارد  HIAک

(HIA   از تر  کوتاه رومیزی،هایHIA   جـامع های 

 .هستند( فراگیر و

می توانـد   HIAدر یک فراگرد کلی، گزارش 

 شامل قوانین سرانگشتی زیر باشد:

هـای   / آغاز با یک صفحه کـه حـاوی پیـام   1

 تواننـد  می HIAها در گزارش  اصلی است که این پیام

 باشند. خود پیشنهادها

ــه/ 4 ــا ســه صــفحه  ی ادام ــن صــفحه ب ی  ای

 (executive summary)ی اجرایی  چکیده

 صفحه 45تا حد  ها / ارائه یافته1
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 پایش گام

 

 

بـر   HIAفرآینـد   ردیابی اثـر  هدف از پایش،

ــد  روی ــری تصــمیمفرآین ــود تصــمیم،   گی ــز خ و نی

 اثرات تصـمیم بـر روی تعیـین    سازی تصمیم و پیاده

زبـان  است. بـه   سالمت (determinants) های کننده

 را بـر روی  HIA ورددسـتا پـایش، اثـر   فرآیند  دیگر،

سته از تصـمیم  گیری و نیز نتایج برخامیتصمفرآیند 

را تحـت بررسـی    سـالمت های  کننده بر روی تعیین

نیـز   ای ویـژه  یها از شناساگر ،از این رو. دهد می قرار

کـه شـامل پیامـدهای     کنـد  می جهت پایش استفاده

(outcomes)  ــرفتن دوره ــا در نظــر گ ی  ســالمت ) ب

هـای   کننده تعیین (، رفتارها و ها نآکمون و ویژگی 

 .باشد می سالمت

ی مـنظم بـرای    یک شیوه پایش ،در حقیقت

بـر روی   پـروژه  آیـا  دکنـ  مـی تعیین بررسی است که 

پیاده شده است اثری گذاشـته   ه، در زمانی کسالمت

 پایش از سه منظر مهم است:فرآیند  ،از این رو است.

 پـیش بینـی   بخشـی  اثـر  ، ارزیـابی / پایش1

این به معنای آن . سازد می پذیر امکانرا  HIAی  شده

اتفاق افتاده شده است که آیا اثرات مثبت پیش بینی 

 اند و یـا اثـرات منفـی پـیش بینـی      و یا افزایش یافته

 اند. و یا کاهش یافته اتفاق نیافتادهشده، 

ت پیوســته، ایــن امکــان را درازمــد پــایش/ 4

که تـاکنون   تا از اثرات دیگر بر سالمت آورد میفراهم 

 پیش بینی نشده بودند نیز پرده برداری شود. HIAدر 

 ، نقش مهمی را در فقدان ارزشیابی/ پایش1

 . کند می بازی (evaluation outcome) پیامد



 

3۲  3۲  

 3۲  

پـــذیرش  یهـــا داده بــرای مثـــال، پـــایش 

، طـی زمـان،   تنفسـی  هـای  بیماریبرای  بیمارستانی

بر  گاز آیا ساخت یک پاالیشگاهاین که  تصویری را از

یرامـونی  پ ی جامعـه یک  روی تغییر وضعیت سالمت

. امّـا از آنجـا کـه    آورد مـی ه اسـت، فـراهم   تگذاش اثر

چنین پایشی نیاز به گذشت زمان فراوانی دارد، انجام 

،  HIAآن نیاز بـه سـطح بـاالیی از تعهـد نـزد تـیم       

، افـراد  دگان خـدمات سـالمت  ، ارائـه دهنـ  کارگزاران

دارد تا بتوان ایـن   جامعه یمحلی و خود اعضا دولتی

 اثرات را پیگیری و گزارش نمود.

)که گاهی نظـام   پایشفرآیند  در هر صورت،

( یـک  شـود  مـی نیز نامیـده   (Surveillance) مراقبت

 است. جامع سازی پیاده بخش حیاتی در طر 

با تنـوعی از جغرافیـا    ،ی بزر ها پروژه برای

 HIAعناصر ضروری طر  پایش فرآیند  - 42 یرتصو
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میدان نفتی و یا ساخت  ی توسعه ی پروژه برای مثال)

 بایـد  یک سیستم رسمی جهـت پـایش  خطوط لوله( 

، بـرای  ایش یا مراقبت. یک سیستم پدادقرار مدّ نظر 

تـا نـه تنهـا از پیشـرفت اعتمـاد       شود می آن طراحی

حاصل شود بلکه اثرات ناخواسته را دریافتـه و یـا بـا    

که به  بر سالمت اثر ی ، مسئلههندسیستم هشدار ده

رات خـود را در  شکل منفرد و یا تجمعی با دیگـر اثـ  

. را آشــکار ســازد دهــد مــی نشــان ســطح جمعیــت

(SSS) بـانی  ههـای مراقبـت دیـد    سیستم
در سـطح   5

ی مجتمعی ها پروژه برای توان می ای یا منطقه محلی

 تدوین نمود. و یا بزر 

 بخشی یک سیستم مراقبت تا حد زیادی، اثر

های دقی   به برآورد و ترسیم ویژگی (SSS) بانی دیده

 سـالمت  ی پایـه  کلیدی وضعیت متغیرهای شناساگر

 بستگی دارد. (در پیش از آغاز پروژه) جامعه

ــابی ،از ســوی دیگــر ــرات  شــناخت و ارزی اث

 بسیار دشوار بوده و (cumulative impacts) انباشتی

ای  . نسـخه باشـد  مـی  های با عدم قطعیتفرآیند تابع

 دموگرافیـک  به نام سیستم مراقبـت  SSSمتفاوت از 

(DSS)
ونـدهای  ر توانـد  مـی  شده است کـه  طراحی 2

                                                 
5
 Sentinel Surveillance System (SSS) 

6
 Demographic Surveillance System (DSS) 

ی بـزر  ردیـابی   هـا  جمعیـت  درازمدت را در سـطح 

 نماید.

در یک فراگرد کلی، در زمانی که راهبردهای 

ــده ــالمت   فروکاهنــــ ــر ســــ ــرات بــــ  ی اثــــ

(mitigation strategies) فرآینـــد  درHIA  گزیـــده

ی عینـی بـرای    بایستی یـک شـیوه   HIAشدند، تیم 

بردهــای تــداخلی تــدوین نمایــد تــا  اهنظــارت بــر ر

اند.  فتهپذیر  نجامهده نماید که آیا اثرات مدّنظر، امشا

بـه   پـایش و ارزشـیابی   ، طـر  بخشی اثر برای پایش

 های عملکــردی کلیــدی از شناســاگر ای مجموعــه

(Key Performance Indicators) ــت داده ، پیوســـ

 .شود می

 تواننـد  می هااگررت عمومی، این شناسبه صو

 موارد زیر را سنجش نمایند.

 ه به درمانگاه در)مانند مراجع سالمت یک پیامد 

 (سمماه برای حمالت آ

 میـزان  )ماننـد   سالمت میانی خطر یک شناساگر

بـرای   که یک عامل خطرسـاز  BMI ی بدنی توده

  است(. عروقی و دیابت - قلبی های بیماری



 

3۴  3۴  

 3۴  

 سـالمت  یک خطر (health hazard)   یـا تعیـین 

یـک خطـر    ،ح ذرات ریـز سالمت )سـط  ی کننده

 (.گذارد می اثر المت است که بر رخداد آسمس

ــاگر  ــماری از شناس ــی ش ــردی  ب ــای عملک ه

بنیـان گذاشـته    ،عملکرد سالمت شکلیدی برای پای

 :گیرند میگروه جای که در سه  اند شده

 (KPIهای عملکردی کلیدی )هایی از شناساگرمثال - 45 یرتصو
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 الف/ ساختاری 

ــاختمان ــزات  س ــا، تجهی ــابع ه ــا، من  ، داروه

 سـاختار نسانی، پول و ا ، وسایل نقلیه، نیرویپزشکی

 .کنند می را ارزیابیها  ناسازم

 یفرآیند ب/

 و عملکردهـا را ارزیـابی  هـا   بخشی کـنش  اثر

گیـر را شناسـایی نمـوده و جسـتجو     کرده و افراد در

 گوناگون، کارآیی دارند ها  که آیا برنامه کنند می

 ج/ پیامدی 

، ناتوانی، ناراحتی و )مر ، بیماری پیامدپنج 

پیامـدی در نظـر    هـای  سنجهعدم رضایت( به عنوان 

و  های پیامدی مر  و میـر  اساگر. شنشوند می گرفته

 محاسـبه  (rate) ورت نـرخ زایـی نیـز بـه صـ     بیماری

 .شوند می

های از شناســاگر هــایی  مثــال  45تصــویر 

 ســاختاری، ی گســتره را در ســه عملکــردی کلیــدی

 .دهند میی نشان ی و پیامدفرآیند

 در طـیّ  جامعـه  ی پایه سطح سالمت ارزیابی

باشد کـه تغییـرات   بایستی چنان کامل  HIAفرآیند 

 ههای عملکردی کلیدی را بتوان مشـاهد  شناساگردر 

هـای   شناسـاگر  آن بایستی HIAنمود. همچنین تیم 

را در هـا   آنی کلیدی را برگزیند کـه بتوانـد   عملکرد

 ، ردیابی نماید.و استانی ای ی منطقهها داده سطح

هـای عملکـردی    بنابراین گـزینش شناسـاگر  

ی  ابزارمندانه و وابسته نیاز به بازنگری کلیدی مناسب

 دارد. آمار زیستی ها و خبرگان اپیدمیولوژیست

های چند ویژگی اسـت کـه بـرای شناسـاگر    

 ،خوبی گزینش شده باشـند که به  عملکردی کلیدی

ها بایــد قابــل نخســت، ایــن شناســاگر مصــداق دارد.

چـک  کو گیری باشند. در صورتی کـه جمعیـت   ندارها

ال ســئوها زیـر  شناســاگری ایـن  پــذیر باشـد، اعتمـاد  

هــای  از نــرخ یزیــرا اعتبــار آمــاری بســیار .درو مــی

محدودیت  ،ی کوچکها جمعیت در سطح ،ها بیماری

 یابد. می

 کلیـدی های عملکـردی  دوم آنکه، شناساگر

 پـروژه  را هم در نیروی کار بر سالمتبایستی اثرات 

نـد. یـک   ونی اندازه گیـری نمای پیرام ی جامعهو هم 

پـروژه را   مت نیروی کـار بر سال که در اثر شناساگر

در نیز را  عالی ی، ممکن است اطالعاتگیرد میاندازه 

کــه  و یــا روســتایی شــهری مــورد محــیط زیســت

ایـن موضـوع   پیرامون پروژه قرار دارند ارائـه دهـد.   

یابـد کـه پـروژه تعـداد      هنگامی بیشتر مصداق مـی 

آورده  فراوانی نیـروی کـار را در اسـتخدام خـود در    

 باشد.
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ــوم ــه  س ــاگرآن ک ــردی  شناس ــای عملک ه

تغییـرات حـاد و مـزمن در    بتواننـد  کلیدی بایستی 

ت حـاد  د. تغییـرا نـ را شناسـایی نمای  پیرامونیجوامع 

)ماننـد تغییـرات    دهند میروی  هطیّ چند هفته یا ما

در حـالی    (تنفسـی  عفـونی  های بیماری حاد در نرخ

و  هماننـد دیابـت  )مزمن  های بیماریکه تغییرات در 

درازتـری  طـیّ زمـان    (عروقـی  -قلبی های بیمارییا 

هـا   شناساگراز  ای مجموعه ،از این رو. دهند میروی 

بلکـه تغییـرات مـزمن را    که نه تنها تغییـرات حـاد   

 د.نباید گزینش شو کنند میشناسایی 

ــه  چهــــارم ــد  HIAتــــیم آن کــ بایــ

کـه آشـکارا بـه     یـدی های عملکردی کلشناساگر

ــروژه ــد  پ ــتگی دارن ــایش  پیوس ــد. پ و  را برگزین

کـه بـه پـروژه     جامعـه  ت سـالمت سنجش تغییرا

ن از قلمـرو  وربستگی ندارند مهم است ولی در بی

HIA  گیرند میجای. 

هـای عملکـردی    شناسـاگر آن کـه   پنجم

منفی و هـم اثـرات بـر     کلیدی باید اثرات بر سالمت

بـرای   خـود بگنجاننـد.   ی گستره سالمت مثبت را در

هم اثرات مثبـت   تواند می افزایش سطح درآمدمثال، 

 داشته باشد.بر سطح سالمت و هم اثرات منفی 

عملکـردی کلیـدی   ی هـا  در نهایت، شناساگر

وجـود،  م سـالمت  هـای اطالعـات   بایستی از سیسـتم 

نشان داده شده است که  ،استخراج شوند. برای مثال

ای  هشـیو  ،بـومی  دموگرافیـک  یک سیسـتم مراقبـت  

 ی گسـتره  در ،طـولی  و مراقبـت  سودمند برای پایش

 .باشد می ،زمان

ارزیابی اثر بر سالمت، بخشی از فرآیند مـدیریت خطـر در    - 42 یرتصو

 HSEهای چند ملیتـی اسـت. دیـاگرام بـاال، سیسـتم مـدیریت        شرکت

 دهد.شرکت شل را نشان می



 

 

3۷  

 

 

 

 

 ارزشیابیگام 

 

 

بخشی، بخـش   و تأیید عملکرد و اثر ارزشیابی

ــی از ــد  مهمـ ــب  HIAفرآینـ ــه اغلـ از آن اســـت کـ

 و این در حالی است که ارزشیابی شود میپوشی  چشم

، ها روشراهی مهم برای تدوین و بهبود ،  HIA فرآیند

ارزشیابی نشانگر  .باشد می HIAی ها شیوهها و  رهیافت

رایـج را  ، اسـتانداردهای   HIAآن خواهد بود کـه آیـا   

ــه کــارگیری یــک   رعایــت کــرده اســت. از ایــن رو، ب

فرآینـد   بیرونـی جهـت ارزشـیابی    ی کننـده  ارزشیابی

HIA بسیار کارآمد بوده و مواردی که از نگـاه   تواند می

 را آشکار سازد. اند بودهپنهان  HIAتیم 

ــه  ــاً در هنگام ــری عموم ــد  ی قلمرونگ فرآین

HIA فرآینـد  ، چگونگی ارزشیابی HIA   سـازماندهی

بسـیار  . شـود  مـی  معـین گردیده و شـیوه و روش آن  

در گـزینش و   هـا  نفـع  ذی پسندیده اسـت کـه تمـام   

 کنند.  های ارزشیابی مشارکت تدوین پرسش

هایی که در هر  ای از پرسش نمونه 14 جدول

 است پرسیده شوند را نشـان ز نیا HIAفرآیند  از گام

 .دهد می

ــی ــدگی   ب ــز پیچی ــا و نی ــک ژرف ــد  ش فرآین

بسـتگی دارد. امّـا در    HIA، به سطح خـود  ارزشیابی

بایستی با  HIA راهبردی ی کمیتهسطح حداقل آن، 

چگونگی و میزان نیل به  ، HIA وردهایدستابررسی 

ــی  ا ــداف عین ــطح   HIAه ــد. در س ــتجو نمای  را جس

 گان کننده حتی ارزشیابیی بیشتر )ها نفع ذی تر،  ژرف

 ارزشیابی شوند.فرآیند  درگیر توانند می بیرونی(

در اینجا بیان این نکتـه بسـیار حـائز اهمیـت     

 پـایش فرآیند  با ارزشیابیفرآیند  است که تفاوت میان

 پــایش بــر روی پیامــدهای فرآینــد  درک شــود. زیــرا
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 HIAفرآیند  یابیارز یبرا ییهاپرسش - 14جدول 

 گام رویکرد غربالگرایانه

 و چرا  بایست درگیر شوند و درگیر نشدند چه کسی در گام رویکرد غربالگرایانه درگیر گردید و چرا  آیا کسانی بودند که می -

 را انجام دهد  HIAی راهبردی در نهایت تصمیم گرفت که چه دالیلی بود که کمیته -

 وجود داشت  HIAانجام  های مخالفِآیا بح  -

 شود عاید نمی HIAشد سودی از می گفتهچه دالیلی بود که  -

 (Scoping)گام قلمرو نگری 

ها در قلمرو نگری سودمند بوده بودند که مشارکت آنر بود  آیا کسانی درگیر یگچه کسی در گام قلمرو نگری در -

 چرا  است و درگیر نشدند

 با طر  قلمرونگری مطابقت دارد  ،تکمیل یافته HIAآیا  -

 اند  آیا معیارهای هایی برای شناسایی و اولویت بندی موارد سالمت در زمان قلمرو نگری به کار برده شدهچه شیوه -

 اند مستند شده ،ش و مردود شمردنپذیر

- HIA اند ها اتخاذ شدهگذاشته و چگونه این تصمیم کناررا  یو چه موارد به چه موارد سالمتی پرداخته است 

 گام ارزیابی

ی انجام پروژه، طر  یا سیاست داشته قضاوتی در مورد اثرات مثبت و منفی بر سالمت در نتیجه HIAفرآیند  آیا -

 است 

ارزیابی  ،پذیرهای آسیبرا نسبت به جمعیت (هایا سودمندی)های غیر متناسب اثرات طوالنی مدت یا زیان HIAآیا  -

 نموده است 

 های موجود در متون، مورد حمایت قرار گرفته بودند با یافته HIAفرآیند  آیا شواهد به کار برده شده در -

 مورد جستجو قرار گرفته بودند  HIAوژه، سیاست یا طر  در اثرات بر سالمت پر (Alternatives) هایآیا جایگزین -

 های ارزیابی را مستند کرده است ها و نیز فرضیات و محدودیتروش شناسی، منابع داده ، HIAآیا  -

 پیشنهادها

ها را جایگزینهای فروکاهندگی از اثرات و یا معرفی ی سالمت، راههای مبتنی بر شاهد ارتقا دهندهحلراه HIAآیا  -

 شناسایی کرده بود 

 ی پیشنهادها را فراهم آورده است پذیرتحلیل اثر بخشی و انجام HIAآیا  -

آیا تالش برای فروکاستن از اثرات منفی برآمده از پروژه، سیاست، برنامه، معطوف به آن اثراتی است که باالترین  -

 را را دارند  اگر نه چ (Magnitude) ی مقیاس بزرگیدرجه

 چرا  چه فرآیندی به کار برده شد  ،اولویت بندی شده بود  اگر نه HIAی راهبردی آیا پیشنهادها در کمیته -

 گزارش دهی

 ها بوده است تحلیل و یافته ، HIAفرآیند  شامل مستندات جامع HIAفرآیند  آیا -

 بازنگری کنند  ها و پیشنهادها راها داده شده بود که یافتهنفعآیا فرصتی برای ذی -

 گیران مربوطه داده شده است چگونه و کی، پیشنهادها به تصمیم -

های خودشان ها یا پروژهسیاست ا،هموقعیت ،ارتباط ،هت تدوینج HIAهای توانستند از یافتهها مینفعآیا ذی -

 استفاده ببرند 

 آیا یک طر  پایشی تدوین شده بود  - پایش
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اعمـال   بر اثر تالش نموده که HIAتصمیمی که تیم 

تصـمیم بـر روی   آن سـازی   و نیز اثـرات پیـاده   کرده

را تحت بررسـی   و پیامدهای سالمت ها کننده تعیین

دو هــدف را  ارزشــیابیفرآینــد  ولــی دهــد مــی قــرار

 :کند می جستجو

ــت1 ــیابی ،/ نخســــ ــد ارزشــــ  فرآینــــ

(process evaluation) ــطح ــد  را در سـ  HIAفرآینـ

 درچـه چیـزی   تـاکنون  این که  . یعنیدهد می انجام

انجـام  آن چـه   آیا هـر  انجام شده است  HIAفرآیند 

  بوده استشده است سودمند 

 (impact evaluation) اثرِ ارزشیابیدوم، / 4

دهـد کـه چـه تغییراتـی از      را انجام مـی  HIAفرآیند 

 .برآمده و روی داده است HIAفرآیند  انجام

 فرآینـد  زشـیابی ار فـاز در کنش نخست کـه  

کـه  )فرآینـد   ارزشیابی آل، طر  است، به صورت ایده

( نگاشته شده اسـت  HIAفرآیند  قلمرونگری گامدر 

منشـور  بـر اسـاس    را HIAی ها شیوهو  ها روش خود

 راهبـردی  ی کمیتـه که به امضـای  ) هدف و عملکرد

HIA و سـنجش قـرار   مـورد ارزیـابی   (سـت رسیده ا 

، آیـد  مـی  بر 14 نگونه که از مفاد جدول. همادهد می

را فرآینــد  ارزشــیابی تواننــد مــی هــایی کــه پرســش

 :باشند می های زیر شامل پرسش ساماندهی کنند،

  چگونهHIA در هـایی   گـام چه  است  انجام شده

 HIAهـا در   آیـا بـه نـابرابری    نظر گرفته شـدند  

 اشاره شده است  

  مـالی، انسـانی، زمـانی( اسـتفاده     از چه منابعی(

  شده است

 چگونـه از ایـن    رفته اسـت   چه شواهدی به کار

شـکل   استفاده شده است تـا پیشـنهادها   شواهد

 گیرند 

   ی  در برنامـه  هـا در سـالمت   چگونه بـه نـابرابری

 پرداخته شده است  جامع

 فرموله شـده و اولویـت بنـدی    هاچگونه پیشنهاد 

گـذار  تأثیرفرآینـد   چه عـواملی در ایـن    اند شده

  اند بودهبوده و چه کسانی درگیر 

  ــه ــمیمچگون ــدگان گیر تص ــد  درن ــده فرآین تنی

ــد شــده ــد داشــته  چــه انتظــاراتی ان ــا  ان ــا ب و آی

دسترس، این انتظـارات  در  های منابع محدودیت

  اند شدهبرآورده 

   ــنهادها ــن پیش ــانی ای ــه زم ــه و در چ ــه  چگون ب

  اند شدهارائه  مربوطه،ان گیر تصمیم

، (impact evaluation) اثـر  ارزشیابی فازدر 

ایجــاد  HIAفرآینــد  ی نتیجــهبــه تغییراتــی کــه در 

بـر اسـاس    . برای مثال، آیاشود می، نگریسته اند شده
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، سیاســت ، HIAفرآینــد  پیشــنهادهای برخاســته از

مورد بازبینی  ،تحت بررسی ی پروژه و یا ، طر برنامه

کوتـاه مـدت( و یـا در هنگـام      )در ه اسـت قرار گرفت

، طر ، سیاسـت و برنامـه، رعایـت    پروژه سازی پیاده

ه اسـت ) میـان   پیشنهادهای ارائـه شـده انجـام شـد    

 مدت(. 

ز نیـ  اثـر  ارزشـیابی  طـر  آل،  به صورت ایـده 

 HIAفرآینـد   ی قلمرونگـری  در هنگامـه   بایسـت  می

سرانگشـتی،   ی یـک محاسـبه  بر اسـاس   تدوین شود.

 12تا  14بایستی طی  HIAفرآیند  یک ارزشیابی اثر

 پذیرد.ماه پد از تکمیل آن صورت 

ــر ان ارزشــیابیهــایی کــه در زمــ پرســش  اث

 جویا شد شامل:  توان می

 فرآیند  آیا پیشنهادهای برآمده ازHIA  فته پذیر

عواملی شدند  در چه زمانی اجرا گردیدند و چه 

 ها، دخالت داشتند  آن سازی و پیادهپذیرش  در

 دم و عپذیرش  دالیل احتمالی در عدم

  اند بودهچه  پیشنهادها سازی پیاده

 فرآیند  آیاHIA  به اهداف و مقاصد عینی خود

 نایل شد 

 فرآیند  ی باچه اثرات دیگرHIA  توأم شدند 

رخ  ، فزونی در نیمافزایش مشارکت ،برای مثال

و نیز لحاظ نمودن سالمت  سالمت نیازهای بومی

 ی توسعه شرکاء و یا ی جامع در برنامه

ی جدید و ها روش سازماندهی شده و تدوین

 ، از اثراتدرون و میان بخشی نوآورانه جهت کار

  .باشند می HIAفرآیند 


