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ارائه مدلی جهت شناسایی بهره وران کلیدی در برنامه های شهری،
 نمونه موردی: ناحیه جوادیه منطقه 16 شهرداری تهران* 

فرشاد نوریان**- امین خاکپور***

چکیده
از جمله ملزومات موفقیت طرح ها و برنامه های شهری، مشارکت فعال بهره وران در روند تهیه و اجرای برنامه ها است. 
بر تغییر و  برنامه های شهری، شناسایی تمامی بهره وران کلیدی و مؤثر  پیش شرط مشارکت فعال و مؤثر بهره وران در 
تحوالت و توسعه شهری است. برای شناسایی بهره وران کلیدی، مدل ها و روش های گوناگونی ارائه شده است. در این 
مقاله به منظور ارائه مدلی جهت شناسایی بهره وران کلیدی در برنامه های شهری، ابتدا مدل های مذکور با استفاده از منابع 
اسنادی و اینترنتی، مرور و بررسی شد. بر این اساس و با توجه به نزدیکی مفهومی برخی از معیارها و  برای جلوگیری 
بهره وران  اساسی شناسایی  معیارهای  و  تلفیق شده  با هم  معیارها  از  برخی  یکدیگر،  با  معیارها  مفهومی  از همپوشانی 
کلیدی استخراج شده است. بر اساس معیارهای استخراج شده، ارتباطات موجود در بین معیارها و ارتباطات موجود در 
بین بهره وران، بهره وران کلیدی در ناحیه جوادیه شناسایی شدند. برای شناسایی بهره وران کلیدی در ناحیه جوادیه، از 
روش تحلیل شبکه ای و نرم افزار سوپردیسیژن استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که معیارهای اساسی شناسایی 
بهره وران کلیدی عبارتند از: عالیق و منافع بهره وران در پروژه، قانون و سیاست )مشروعیت(، قدرت و توان تأثیرگذاری، 
فوریت )حساسیت زمانی و حیاتی بودن(. همچنین شهرداری تهران، شهرداری ناحیه جوادیه، دولت، شورایاری محله، 
فروشندگان و مغازه داران، سرمایه گذاران فرامحلی، مشاورین امالک و سازندگان محلی، بهره وران کلیدی شناسایی شده 

در ناحیه جوادیه هستند. 

ناحیه  شبکه ای،  تحلیل  کلیدی،  بهره وران  شناسایی  روش های  و  مدل ها  کلیدی،  بهره وران  کلیدی:  واژگان 
جوادیه. 

* این مقاله برگرفته از بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده دوم با عنوان »برنامه ریزی راهبردی سناریویی بافت های فرسوده شهری 
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مقدمه و رویکرد نظری
رویکرد نوین به برنامه ریزی راهبردی بر پایه اقتصاد و به کارگیری منابع کمیاب به صورت مؤثر بنا نهاده شده است و دیگر 
این که گزینشی عمل کرده و تمرکز خود را بر تحقق اهداف معدود قرار داده است. در این رویکرد، بر اجرا و دستیابی به 
نتایج، تأکید بیشتری می شود. ویژگی دیگر این رویکرد، مشارکت جامعه محلی و گروه های ذی نفع در فرآیند برنامه ریزی 
راهبردی است. امروزه مشورت نه تنها یک امر صوری و تزئینی تلقی نمی شود، بلکه شیوه ای است که بر اساس آن می توان 
نیز دخیل هستند، پی برد  برنامه ریزی  اجرای  امر  در  نهایتاً  که  بخش خصوصی  و  محلی، سازمان ها  نیاز های جامعه  به 
)Ashrafi, 2009, p. 92(. در حال حاضر، مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان رمز موفقیت طرح های توسعه شهری و همچنین 
مفهومی  مشارکت،   .)Malekzade et al., 2012, p. 102( است  مدیریت شهری  نظام  عملکرد  ارزیابی  معیارهای  از  یکی 
رویکردهای  تا  گرفته  مشارکت  شیوه های صوری جلب  انواع  از  چنان که  پیچیده می نماید،  مواقع  بعضی  در  و  گسترده 
نوین آن در راستای دعوت مردم برای اثرگذاری در تصمیم گیری ها و پذیرفتن هزینه های چه بسا چشمگیر آن را دربر 
می گیرد )Nastaran & Ranai, 2010, p. 112(. امروزه به اثبات رسیده است که حضور مردم در تمامي طول پروژه، امري 
انکارناپذیر و مؤثر در پیشبرد اهداف و تحقق پذیري آن است )Zarabi & FaridTehrani, 2009, p. 40(. با این وجود گام 
پیشین مشارکت جوامع محلی و بهره وران در تهیه و اجرای برنامه های شهری، شناسایی بهره وران کلیدی در هر محدوده 
برنامه ریزی است. شناسایی بهره وران کلیدی می تواند زمینه مناسبی جهت برنامه ریزی صحیح، واقع گرایانه و عملی فراهم 
آورد. به منظور شناسایی بهره وران کلیدی در ناحیه جوادیه، پژوهشی صورت گرفته است که مقاله حاضر نتایج حاصل از آن 
پژوهش را ارائه می کند. یکی از اهداف آن پژوهش، تدوین معیارهای شناسایی بهره وران کلیدی و شناسایی این بهره وران 
در ناحیه جوادیه بوده است. در این مقاله به منظور ارائه مدلی جهت شناسایی بهره وران کلیدی در برنامه های شهری، ابتدا 
معیارهای شناسایی بهره وران کلیدی براساس مدل های گوناگون شناسایی و الویت بندی بهره وران کلیدی، استخراج شده 

و در ادامه نحوه اجرای مدل در ناحیه جوادیه ارائه شده است.
عدم شناسایی بعضی ذی نفعان طبق نظر لویت )2012(، ممکن است باعث اریبی در نتایج مراحل بعدي شود. در عین 
حال، اجراي  فرآیندهاي شناسایی با افراد ناهمگن متعدد می تواند این خطرات را به حداقل برساند. از طرف دیگر، درگیر 
شدن تمام ذی نفعان ممکن است پیچیدگی و هزینه هاي فرآیند مشارکت را افزایش دهد. در چنین شرایطی، پیدا کردن 
تعادل بهینه بین این خطرات از چالش هاي عمده محسوب می شود )Luyet et al., 2012, p. 215(. درنظر نگرفتن بهره وران 
کلیدی در روند تهیه طرح ها و برنامه های شهری در واقع موجب نادیده انگاشتن مشارکت بهره وران کلیدی و شهروندان 
-که از اصول کلیدی برنامه ریزی راهبردی است- در تهیه طرح ها و برنامه ها شده است. این روند در سال های گذشته در 
برنامه ریزی های شهری به طور عام و در طرح ها و برنامه های اجرا شده در سطح ناحیه جوادیه به طور خاص مشاهده شده 

است.
در سال های گذشته طرح ها و برنامه های فراوانی جهت بهبود شرایط ناحیه جوادیه به عنوان یکی از نواحی منطقه 16 
شهرداری تهران که از مشکل فرسودگی بافت شهری رنج می برد، تهیه شده است. وضع موجود در ناحیه جوادیه با اهداف 
و وضع مطلوب مورد نظر برنامه های تهیه شده اختالف دارد که یکی از عمده دالیل عدم موفقیت برنامه های تهیه شده 
در ناحیه جوادیه، عدم مشارکت و همکاری بهره وران در تهیه و اجرای برنامه ها است. حال آن که اکثر برنامه های تهیه 
شده به لزوم دخیل کردن شهروندان در فرآیند تهیه و اجرای برنامه ها اذعان داشتند. اما یکی از مهم ترین نقاط ضعف 
این برنامه ها عدم شناسایی بهره وران کلیدی در محدوده مورد مطالعه است. بنابراین مشکل اصلی مورد پژوهش )ناحیه 
جوادیه( که در این نوشتار مورد توجه واقع شده، عدم شناسایی بهره وران کلیدی در برنامه های شهری تهیه و اجرا شده 

در ناحیه جوادیه است.
گردآوری  برای  ویژه  رویه های  به کارگیری  می سازد،  متمایز  برنامه ریزی  اشکال  سایر  از  را  راهبردی  برنامه ریزی  آن چه 
اطالعات گزینش شده، تجزیه و تحلیل روشمند و تدوین اهداف، مشارکت تصمیم سازان و تصمیم گیران اصلی، تدوین و 
ارزیابی گزینه های راهبردی، بررسی پیامدهای آتی تصمیمات و اقدامات کنونی و باالتر از همه تأکید بر اجرای موفقیت آمیز 
است )Pirzade, 2008, p. 19(.گروه بهره ور، اصطالحی عام در برنامه ریزی و سیاست عمومی است1. گروه بهره ور به عنوان 
دارنده »سهم« یا منفعت در موضوع مورد نظر تعریف شده است. در عمل، هر کس می تواند جزء گروه بهره ور باشد؛ چراکه 
افراد ساکن، پرداخت کنندگان مالیات و شهروندان عالقه مند، همه با هم می توانند دارای منفعتی باشند. از آن جا که چه بسا 
تشخیص تفاوت میان گروه های بهره ور و عامه مردم دشوار باشد، توجه به آن که چرا گروه های بهره ور باید دخالت داشته 
باشند و چگونه انتخاب شوند، از اهمیت برخوردار است. گردانندگان اجتماعات -که می خواهند کار برنامه ریزی مشارکتی 
را سازمان دهند- الزم است این مرحله را به دقت طراحی کنند )APA, 2006, p. 49(. در گروه بهره وران یک عده بهره وران 
اصلی و کلیدی بوده و یک عده فرعی هستند، شناسایی بهره وران کلیدی در برنامه ریزی راهبردی از آن جهت مهم است 
که در صورت عدم شناسایی بهره وران کلیدی برنامه های تهیه شده به دور از واقعیت های موجود و صرفاً براساس نظرات 
کارشناسان تهیه خواهد شد. بنابراین اینگونه طرح ها مورد حمایت بهره وران کلیدی قرار نگرفته و در روند اجرایی شدن با 
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مشکل مواجه خواهند بود. بر این اساس باید فهرستی از بهره وران کلیدی تهیه شود که به نحوی بهره وران در شکل دادن 
به چشم انداز و در واقع روند تهیه برنامه های شهری دخیل شوند.

1. روش تحقیق
روش تحقیق این مقاله از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول با توجه به مدل های ارائه شده، زمینه مورد بررسی 
مطالعه شده و استفاده از روش دلفی متخصصین -که سعی شده بود با زمینه مورد بررسی )ناحیه جوادیه( آشنا باشند؛ 
به این منظور از کارشناسان شهرسازی و اجتماعی دفتر خدمات نوسازی ناحیه جوادیه و همچنین کارشناسان شهرداری 
براساس  دوم  بخش  در  می شود.  مشخص  کلیدی  بهره وران  شناسایی  معیارهای  و  است-  شده  استفاده  جوادیه  ناحیه 
معیارهای استخراج شده و با توجه به طبیعت پیچیده مسائل شهری و مزیت فرآیند تحلیل شبکه ای2 در مسائل پیچیده 

نسبت به سایر روش های الویت بندی، از تحلیل شبکه ای به منظور شناسایی بهره وران کلیدی استفاده شد.
فرآیند تحلیل شبکه ای به این دلیل در این پژوهش انتخاب شد که با توجه به این که در اغلب موارد مسائل برنامه ریزی 
شهری و منطقه ای به گونه ای هستند که در آن ها عناصر تصمیم، دارای بازخورد و وابستگی متقابل هستند، فرآیند تحلیل 
شبکه ای می تواند کاربردهای فراوانی در شهرسازی داشته باشد. فرآیند تحلیل شبکه ای، ضمن حفظ کلیه قابلیت های 
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از جمله سادگی، انعطاف پذیری، به کارگیری معیارهای کمی و کیفی به طور همزمان، قابلیت 
بررسی سازگاری در قضاوت ها و امکان رتبه بندی نهایی گزینه ها می تواند بر محدودیت های جدی آن، از جمله درنظر 
نگرفتن وابستگی های متقابل بین عناصر تصمیم و فرض این که ارتباط بین عناصر تصمیم، سلسله مراتبی و یک طرفه 

.)Zebardast, 2010, p. 88( است، فائق آمده و چارچوب مناسبی را برای تحلیل مسائل شهری فراهم آورده است
پس از گسترش بحث های مشارکت بهره وران در برنامه های شهری، مدل های گوناگونی برای شناسایی بهره وران کلیدی 

مطرح شده است که در ادامه برخی از این مدل های شرح داده می شوند. 

2. مدل های شناسایی و الویت بندی بهره وران 

1-2- مدل شناسایي و تعیین موقعیت بهره وران 
لتیمور و همکارانش ذي نفعان را براساس منافع آن ها در سه دسته تقسیم بندي کرده اند. دسته اول منافع سطح اول دارند 
که محصول و درآمد است. دسته دوم منافع سطح دوم دارند که قانون و سیاست می باشد و دسته آخر منافع سطح سوم 

.)Wu, 2007, p. 417( یا اعتبار و خوش نامي را براي شرکت به ارمغان مي آورند

2-2- مدل بهینه تعیین مکان ذي نفعان
مدل بهینه، الگویي از مانورهاي ذي نفعان مختلف را به نمایش مي گذارد. این مدل بیشتر عوامل متقابل را در سیستم پویا 
نمایش مي دهد. براي ساختن این مدل، لیست کاملي از ویژگي ها، براي معني بخشیدن به فرم قدرت و جهت تأثیرگذاري 
ذي نفعان مختلف مورد نیاز است. در این مدل، ذي نفعان براساس معیارهایي همچون قدرت و توان تأثیرگذاري، نزدیکي یا 
مجاورت با مرکز تصمیم گیري، جهت تأثیر، ثبات و تداوم تأثیرگذاری، انتهاي موقعیت و قابل رؤیت بودن تأثیر دسته بندي 

.)Ibid( مي شوند

3-2- مدل ماتریس قدرت/ عالقه 
با توجه به اهمیت ذي نفعان در هر سازمان، نویسندگاني همچون جانسن و چولس )Johnson & Scholes, 2002( چارچوب 
ارائه شده را براي تعیین انواع ذي نفعان پذیرفتند که موقعیت انواع ذي نفعان را مطابق با نوع تالش هاي مورد نیازشان در 
یک ماتریس نشان داده است. بر روي محور عمودي، قدرتي که به طور بالقوه در دست دارند و بر روي محور افقي، سطح 
خواسته هاي ذي نفعان از سازمان بیان شده است که با توجه به آن مي توان انواع ذي نفعان را مطابق شکل 1 در چهارگروه 

طبقه بندي نمود.
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شکل 1: نگاشت بهره وران، ماتریس قدرت عالقه

)Johnson & Scholes, 2002(

4-2- چارچوب اولویت بندي بهره وران میچل و همکارانش
چارچوب ذي نفعان میچل و همکارانش، نشان مي دهد که ذي نفعي که یک یا چند ویژگي قدرت، مشروعیت و فوریت را 
دارد؛ براي شرکت مهم تر است )Mitchell et al., 1997(. با ترکیب این سه ویژگي، مي تواند توپولوژي از ذي نفعان شکل 
گیرد و اهمیت آن ها براي مدیریت و تصمیم گیري ارزیابي شود. طبق این چارچوب، ذي نفعان با قدرت بیشتر، درخواست 
و نیازشان در چشم مدیریت بارزتر است. در این چارچوب، قدرت ذي نفعان یعنی: توانایي کساني که قدرت دارند نتایج 
دیده مي شود.  قدرت  اعمال  براي  استفاده شده  منابع  نوع  در  عمدتاً  قدرت  مبناي  که مي خواهند محقق شود.  آن طور 
نمادین وجود دارد.  بر منابع  اعتبارسازي مبتني  )Etzioni, 1964( معتقد است سه نوع قدرت اجباري، مالي و  اتزیوني 
میچل و همکارانش استدالل مي کنند که هرچه مطالبات ذي نفعان قانوني تر باشد، احتمال آن که پاسخ مثبتي از شرکت ها 
دریافت کنند، بیشتر خواهد بود. ضرورت درخواست ذي نفعان، به عنوان ویژگي سومي دیده مي شود که بارز بودن ذي نفع 
را افزایش مي دهد. ضرورت و فوریت عبارت است از: درجه هر یک از مطالبات ذي نفعان براي توجه فوري به آن. ضرورت 
و فوریت مبتني بر دو ویژگي است که عبارتند از: حساسیت زماني )درجه اي که تأخیر مدیریتي در توجه به مطالبات یا 

.)Aaltonen et al., 2008, p. 512( )روابط ذي نفعان غیرقابل قبول است( و حیاتي بودن )اهمیت مطالبه براي ذي نفعان

5-2- مدل بانك جهاني براي اولویت بندي ذینفعان
 Rietbergen-McCracken &( بانک جهاني گزارشات مختلفي در خصوص شناسایي و تحلیل ذي نفعان ارائه نموده است
Narayan, 1998(. در مدل بانک جهاني، چهارگام براي تحلیل ذي نفعان ارائه شده است که عبارتند از: شناسایي ذي 
نفعان، ارزیابي منافع )عالقه( ذي نفعان و تأثیر بالقوه پروژه بر روي این منافع، ارزیابي اهمیت و نفوذ ذي نفعان و طرح 

مشارکت ذي نفعان با توجه به منافع، اهمیت و تأثیر هر گروه از ذي نفعان.

6-2- مدل فریمن و ساویچ
فریمن پیشنهاد مي دهد که باید بین ذي نفعان مهم و ذي نفعان جزئي تمایز گذاشت. به منظور پیدا کردن راهبرد بهینه 
براي هر گروه از ذي نفعان، فریمن تحلیل رفتار ذي نفعان و ائتالف ممکن بین گروه هاي ذي نفعان را پیشنهاد مي کند. رفتار 
ذي نفعان مي تواند بررسي فعالیت هاي گذشته چنین گروه هایي را ترسیم نماید. ضروري است که رفتار واقعي ذي نفعان، 
موضوعات  یا  مشترک  عالیق  ذي نفعان،  مختلف  گروه هاي  اگر  شود.  تحلیل  آن ها  مشارکت  بالقوه  و  رقابتي  تهدیدات 
مشترک مرتبط با فعالیت سازمان داشته باشند، ممکن است ائتالف صورت گیرد. مدیر باید محیط را براي نمونه هایي از 
فعالیت هاي مشابه، عالیق، باورها یا اهداف بین گروه هاي ذي نفعان بررسي نماید. تشکیل ائتالف مي تواند راهبرد و مواضع 
ذي نفعان در مورد موضوعات را تغییر دهد. فریمن دو متغیر را براي تعیین راهبرد بهینه در نظر مي گیرد: قدرت نسبي 
ذي نفعان و پتانسیل آن ها براي همکاري یا تهدید راهبرد شرکت ها. ساویج و همکارانش رهنمودهایي براي اندازه گیري این 
متغیرها ارائه نمودند )Fontaine et al., 2006(. پتانسیل ذي نفعان براي همکاري با توجه به ظرفیت آن ها براي گسترش 

وابستگي شان با سازمان تعیین مي شود: هر چه وابستگي بیشتر باشد، آمادگي و تمایل براي همکاري بیشتر خواهد بود.
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7-2- مدل اندرسون  و همکارانش 
اندرسون و همکارانش پیشنهاد مي کنند که نتایج تجزیه و تحلیل ذي نفعان به صورت یک طرح بیان شود. در این طرح: 
لیست انواع ذي نفعان، عالیق و منافع آن ها در پروژه، مشارکت ذي نفع در اجراي کار، توقع ذي نفع از پروژه، قدرت او در 
پروژه و در انتها راهبرد مناسب براي تحت تأثیر قرار دادن ذي نفع و شخصي که مسئول اجراي راهبرد است، باید اضافه 

.)Jepsen & Eskerod, 2009, p. 340( شود

8-2- مدل ماتیالینن 
ماتیالینن )2013( نیز سه صفت قانونی بودن، برخورداري از قدرت و ضرورت داشتن را به عنوان معیارهاي الزم براي 

.)Matilainen, 2013, p. 45( شناسایی ذی نفعان و تعیین حق تقدم آنان مطرح کرده است

3. ارائه معیارهای شناسایی بهره وران کلیدی 
با توجه به روش تحقیق ارائه شده، معیارهای شناسایی بهره وران کلیدی در جدول 1 ارائه می شود.

جدول 1: معیارهای شناسایی بهره وران کلیدی

منبعمعیار

عالیق و منافع بهره وران در پروژه
لتیمور و همکارانش

Jepsen & Eskerod, 2009
Johnson & Scholes, 2002

قانون و سیاست )مشروعیت(
لتیمور و همکارانش

Mitchell, Agle & Wood, 1997 
Matilainen, 2013

قدرت و توان تأثیر گذاري

 Johnson & Scholes, 2002
 مدل بهینه تعیین مکان ذي نفعان 

 Mitchell, Agle & Wood, 1997 
Fontaine, Haarman & Schmid, 2006

Jepsen & Eskerod, 2009
Melton, 2011

Matilainen, 2013

فوریت )حساسیت زماني و حیاتي بودن(
 Mitchell, Agle & Wood, 1997
Aaltonen K., Jaakko &Tuomas

Matilainen, 2013

با توجه به جدول 2، عالیق و منافع بهره وران در پروژه، قانون و سیاست )مشروعیت(، قدرت و توان تأثیرگذاری، فوریت 
)حساسیت زمانی و حیاتی بودن( به عنوان معیارهای شناسایی بهره وران کلیدی معرفی شده است.  

4. محدوده مورد مطالعه 
در  هکتار   120 وسعت  و   )Population and Housing Census, 2011( نفر   49086 معادل  جمعیتی  با  جوادیه  ناحیه 
شمال غربی منطقه 16 شهرداری تهران واقع است. این محدوده منطبق بر ناحیه یک شهرداری منطقه 16شهرداری تهران 
است که از شمال با منطقه 11 شهرداری تهران و از غرب با مناطق 17 و 19 شهرداری تهران، همسایه است. مرزهای 
شمالی و غربی این ناحیه منطبق بر مرزهای منطقه 16 شهرداری تهران بوده که از شمال به خطوط راه آهن و از غرب 
به بزرگراه یارجانی می رسد. همچنین از جنوب به بزرگراه تندگویان و از شرق به بزرگراه دشت آزادگان منتهی می شود. 

این   .)2 )شکل  دانست  شمال غربی  به  شرقی  جنوب  راستای  در  کشیده  مستطیلی  به شکل  می توان  را  جوادیه  ناحیه 
ناحیه دارای شبکه نسبتاً منظم شطرنجی است که چهار معبر اصلی شمالی جنوبی دارد که به شمال غربی مایل هستند 
و کوچه های حدفاصل این معابر شرقی- غربی هستند. البته الزم به ذکر است که این کوچه ها از راستای شرقی- غربی، 

مقداری به سمت شمال شرقی مایل شده اند. 
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شکل2: محدوده مورد مطالعه )ناحیه جوادیه(

)Detailed Plan of District of Tehran, 2006, p. 16(
براساس مطالعات و شناخت صورت گرفته، در ابتدا لیستی از تمامی بهره وران شناسایی شده در محدوده مورد مطالعه ارائه 

می شود. به منظور رعایت اختصار در روند تحلیل شبکه ای به هر یک از آن ها کد تعلق گرفته است.

G: تازه واردان به محلهF: مهاجرین اتباع بیگانهE: ساکنان قدیمی محله
J: فروشندگان و مغازه دارانI: صاحبان گاری دستی ها H: متولیان مساجد و حسینیه ها

M: شورایاری محلهL: بزهکارها، معتادها و اراذلK: مشاورین امالک وسازندگان محلی
P: شرکت راه آهنO: سرمایه گذاران فرامحلیN: شهرداری ناحیه

S: شرکت گازR: شرکت برقQ: شرکت آب و فاضالب
V: دولتU: شهرداری تهرانT: شرکت مخابرات

X: قوه قضاییهW: مجلس

در ادامه باهدف شناسایی بهره وران کلیدی، تحلیل شبکه ای انجام شده است و به این منظور از معیارهای به دست آمده 
به شرح زیر  از معیارها، کدهایی  به هر یک  به دلیل رعایت اختصار در تحلیل  استفاده می شود. همچنین  در جدول 1 

اختصاص داده شده است.
D: فوریتC: قدرتB: مشروعیتA: عالیق و منافع بهره وران در پروژه

5. تحلیل شبکه ای 

1-5- ساخت مدل و تبدیل مسأله/ موضوع به یك ساختار شبکه ای
به منظور ساخت ساختار شبکه ای تحلیل باید مشخص شود که بین معیارها، با همدیگر و گزینه ها با همدیگر چه ارتباطاتی 
وجود دارد. از آنجاکه از تمامی معیارها برای ارزیابی گزینه ها استفاده می شود، بنابراین تمامی معیارها با گزینه ها ارتباط 
دارند و لزومی ندارد وابستگی بین معیارها و گزینه ها نمایش داده شود. در جدول های 2 و 3 اگر بین معیارها ارتباطی 

وجود داشته باشد، در سلول مربوطه عدد یک و در غیراین صورت عدد صفر وارد می شود.
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جدول 2: وابستگی درونی معیارها با یکدیگر

DCBA

1100A

0100B

1011C

0101D

برخی از گروه های بهره ور ممکن است با برخی دیگر ارتباط داشته باشند و یا عده ای از افراد در چندین گروه بهره ور باشند 
که تمامی این وابستگی ها و ارتباطات در جدول 3 نمایش داده شده است.

جدول 3: وابستگی درونی بهره وران با یکدیگر

براساس وابستگی ها و ارتباطات مشخص شده ساختار شبکه ای در نرم افزار سوپردیسیژن ساخته شد )شکل 3( . 
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شکل 3: ساختار شبکه ای در نرم افزار سوپردیسیژن

ساختار سوپر ماتریس اولیه به دست آمده براساس ارتباط و وابستگی ها که در شکل 3 نمایش داده شده، در شکل 4 
آورده شده است.

شکل4: ساختار سوپر ماتریس اولیه )غیرموزون(

2-5- تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای الویت 
در این مرحله عناصر تصمیم در هر یک از خوشه ها، بر اساس میزان اهمیت آن ها در ارتباط با معیارهای ارزیابی، دو به دو 
مقایسه می شوند. خود خوشه ها نیز براساس نقش و تأثیر آن ها در دستیابی به هدف، دو به دو مورد مقایسه قرار می گیرند. 

عالوه بر این، وابستگی های متقابل بین عناصر یک خوشه نیز باید دو به دو مورد مقایسه قرار گیرند.  
آقای ساعتی سه حد را برای ضریب ناسازگاری3 مطرح نموده است. اگر ماتریس مقایسه، ابعاد سه در سه داشته باشد، 
حد ضریب ناسازگاری قابل قبول 0/05 خواهد بود و اگر ماتریس دارای ابعاد چهار در چهار باشد، حد ضریب ناسازگاری 
قابل قبول 0/08 می شود و برای سایر ابعاد ماتریس این حد برابر با 0/1 خواهد بود. اگر ضریب ناسازگاری بیش از حدود 
تعیین شده باشد، باید در قضاوت ها تجدید نظر صورت گیرد )Saaty, 1999, p. 118(. این مورد در تمامی مراحل تحلیل 

رعایت شده است. 

3-5- تشکیل سوپر ماتریس و تبدیل آن به سوپر ماتریس حد
با استفاده از قضاوت های صورت گرفته، سوپر ماتریس ناموزون )اولیه( بدست می آید. برای تبدیل سوپر ماتریس ناموزون به 
سوپر ماتریس موزون باید سوپر ماتریس ناموزون را در ماتریس خوشه ای )جدول 4( ضرب کرد. ماتریس خوشه ای میزان 

.)Zebardast, 2010, p. 86( تأثیرگذاری هر یک از خوشه ها برای دستیابی به هدف را منعکس می کند
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جدول 4: ماتریس خوشه ای

هدفمعیارهابهره وران

هدف0/0000/0000/000

معیارها0/0000/8331/000

بهره وران1/0000/1670/000

هدف0/0000/0000/000

برای به دست آوردن سوپر ماتریس موزون، هر یک از عناصر خوشه های ستونی سوپر ماتریس ناموزون باید در بردار اهمیت 
نسبی آن خوشه )از ماتریس خوشه ای( ضرب شود. سوپر ماتریس موزون به دست آمده تصادفی/ احتمالی است. یعنی 
جمع عناصر ستونی آن، یک است. برای به دست آوردن سوپر ماتریس حد، سوپر ماتریس موزون را به حد می رسانند. 
بنابراین برای واگرایی ضریب اهمیت هر یک از عناصر ماتریس موزون، آن را به توان K که یک عدد اختیاری بزرگ است، 
 .)Ibid( و این کار با تکرار انجام می شود )رسانده تا این که همه عناصر سوپر ماتریس همانند هم شوند )با هم برابر شوند

4-5-انتخاب گزینه برتر
منظور از انتخاب گزینه برتر الویت بندی گزینه ها )در این مطالعه بهره وران( است. با توجه به این که بهره وران نیز در مدل 

وارد شده است، بنابراین نرم افزار، خود الویت بندی نهایی بهره وران را ارائه خواهد داد )جدول 5(.

جدول 5: الویت بندی نهایی بهره وران در ناحیه جوادیه
رتبهعنوانامتیاز نرمال شده4

1شهرداری تهران0/133863
2شهرداری ناحیه جوادیه0/114075
3دولت0/092664
4شورایاری محله0/089993
5فروشندگان و مغازه دارن0/077946
6سرمایه گذاران فرامحلی0/069211
7مشاورین امالک و سازندگان محلی0/06746

8تازه واردان به محله0/057542
9متولیان مساجد و حسینیه ها0/047291
10شرکت راه آهن0/041853
11شرکت مخابرات0/031919
12شرکت آب و فاضالب0/030814
13شرکت گاز0/030489
14شرکت برق0/02926

15مجلس0/020144
16ساکنان قدیمی محله0/018913
17قوه قضاییه0/016646
18مهاجرین اتباع بیگانه0/01064

19بزهکارها، معتادها و اراذل0/009847
20صاحبان گاری دستی ها0/009431
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6. نتیجه گیری
با گسترده شدن رویکرد برنامه ریزی راهبردی در تهیه برنامه های توسعه شهری، نقش مشارکت بهره وران کلیدی جهت 
شکل دادن به چشم انداز جمعی، ایجاد وفاق عمومی، تشخیص عدم قطعیت های اساسی و در نهایت تأثیرگذاری مثبت در 
جهت اجرایی شدن برنامه های شهری اهمیت می یابد. حال آن که، ضروری می نماید که هر یک از بهره وران برای مشارکت 
بهره وران  تا  نیاز است  به یک روش علمی  بنابراین  انتخاب شوند.  به درستی  برنامه های شهری  اجرای  و  تهیه  در روند 
گوناگون را بتوان اولویت بندی نمود. در اکثر مدل های ارائه شده، به منظور شناسایی بهره وران کلیدی تنها به ذکر معیارها 
اکتفا شده و روشی مدون به منظور الویت بندی بهره وران ارائه ننموده اند. در نهایت در برخی موارد که مدل ها، روش مند 
هستند، بهره وران را در دسته هایی جدا کرده اند که در این حالت نیز ارجحیت هر یک از بهره وران نسبت به یکدیگر در 
هر یک از دسته ها مشخص نمی شود. مدل ارائه شده در این پژوهش علی رغم مشخص کردن بهره وران کلیدی، میزان 

ارجحیت هر یک بر دیگری را مشخص می کند که از این نظر دارای تازگی و نوآوری است.
با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله، عالیق و منافع بهره وران در پروژه، قانون و سیاست )مشروعیت(، قدرت و توان 
تأثیرگذاری، فوریت )حساسیت زمانی و حیاتی بودن( به عنوان معیارهای شناسایی بهره وران کلیدی معرفی شده است. 
از تحلیل شبکه ای  نتایج حاصل  انجام شد.  بهره وران، تحلیل شبکه ای  و  بین معیارها  ارتباطات  و  این معیارها  براساس 
بهره ور رتبه 7 یعنی مشاورین امالک و سازندگان محلی،  تا  این جدول  براساس  نمایش داده شده است؛  در جدول 6 
امتیازهای نرمال شده تقریباً با فاصله برابر از همدیگر تفاوت دارند. اما در بین بهره ور و رتبه 7 و 8، جهش بین اختالف 
امتیازهای استاندارد وجود دارد. بنابراین شهرداری تهران، شهرداری ناحیه جوادیه، دولت، شورایاری محله، فروشندگان 
و مغازه داران، سرمایه گذاران فرامحلی، مشاورین امالک و سازندگان محلی به عنوان بهره وران کلیدی در ناحیه جوادیه 
و  نرمال شده در محدوده های مختلف، متفاوت  امتیازهای  براساس  بهره وران کلیدی  تعداد  انتخاب  شناسایی می شوند. 
براساس نظرات برنامه ریزان است. الویت بندی ارائه شده در خصوص بهره وران موجود در ناحیه جوادیه از آن جهت کارآیی 
و کارآمدی دارد که می تواند پیچیدگی و هزینه های فرآیند مشارکت را کاهش دهد. از طرف دیگر این فهرست الویت بندی 
شده می تواند به برنامه ریزان شهری، گروه هایی از بهره وران را به منظور دخیل کردن در فرآیند برنامه ریزی نشان بدهد که 
در نگاه اول و بدون انجام پژوهش مشخص نبوده اند. از دیگر مزایای الویت بندی بهره وران می توان به امکان عدم دخالت 

دادن برخی از بهره وران غیرکلیدی در برنامه ریزی به منظور صرفه جویی در هزینه ها و زمان برنامه ریزی اشاره کرد.
شناسایی بهره وران کلیدی تنها گام در فرآیند برنامه ریزی راهبردی است. بنابراین پس از مشخص شدن بهره وران کلیدی، 
به منظور مشخص شدن منافع و خواسته های هر یک از بهره وران و طی کردن سایر مراحل برنامه ریزی راهبردی، باید 
مصاحبه هایی با هر یک از بهره وران صورت گیرد یا در صورت امکان، جلسه ای با حضور تمامی بهره وران کلیدی در جهت 
دستیابی به چشم انداز جمعی مشترک و مشارکت در روند تهیه و اجرای برنامه های شهری برگزار شود. پس از مشخص 
شدن بهره وران کلیدی، می توان از مشارکت مؤثر آن ها در فرآیند تهیه برنامه های شهری که خود تضمین کننده اجرای 

این برنامه ها است، بهره جست.

پی نوشت
  1. گروه بهره ور اصطالح عامی است که تمامی گروه های ذی نفع، ذی نفوذ و ذی صالح را شامل می شود.

2.  Analytical Network Process
3.  Inconsistency Ratio
4.  Normalized by Cluster
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