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چکیده

از جمله ملزومات موفقیت طرحها و برنامههای شهری ،مشارکت فعال بهرهوران در روند تهیه و اجرای برنامهها است.
پیششرط مشارکت فعال و مؤثر بهرهوران در برنامههای شهری ،شناسایی تمامی بهرهوران کلیدی و مؤثر بر تغییر و
تحوالت و توسعه شهری است .برای شناسایی بهرهوران کلیدی ،مدلها و روشهای گوناگونی ارائه شده است .در این
مقاله بهمنظور ارائه مدلی جهت شناسایی بهرهوران کلیدی در برنامههای شهری ،ابتدا مدلهای 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
از همپوشانی مفهومی معیارها با یکدیگر ،برخی از معیارها با هم تلفیق شده و معیارهای اساسی شناسایی بهرهوران
کلیدی استخراج شده است .بر اساس معیارهای استخراج شده ،ارتباطات موجود در بین معیارها و ارتباطات موجود در
بین بهرهوران ،بهره وران کلیدی در ناحیه جوادیه شناسایی شدند .برای شناسایی بهرهوران کلیدی در ناحیه جوادیه ،از
روش تحلیل شبکهای و نرم افزار سوپردیسیژن استفاده شده است .نتایج بیانگر این است که معیارهای اساسی شناسایی
بهرهوران کلیدی عبارتند از :عالیق و منافع بهرهوران 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 مغازهداران ،سرمایهگذاران فرامحلی ،مشاورین امالک و سازندگان محلی ،بهرهوران کلیدی شناسایی شده
در ناحیه جوادیه هستند.

واژگان کلیدی :بهرهوران کلیدی ،مدلها و روشهای شناسایی بهرهوران کلیدی ،تحلیل شبکهای ،ناحیه
جوادیه.
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رویکرد نوین به برنامهریزی راهبردی بر پایه اقتصاد و بهکارگیری منابع کمیاب بهصورت مؤثر بنا نهاده شده است و دیگر
اینکه 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 میشود .ویژگی دیگر این رویکرد ،مشارکت جامعه محلی و گروههای ذینفع در فرآیند برنامهریزی
راهبردی است .امروزه مشورت نهتنها یک امر صوری و تزئینی تلقی نمیشود ،بلکه شیوهای است که بر اساس آن میتوان
به نیازهای جامعه محلی ،سازمانها و بخش خصوصی که نهایتاً در امر اجرای برنامهریزی نیز دخیل هستند ،پیبرد
( .)Ashrafi, 2009, p. 92در حال حاضر ،مشارکت ذینفعان و ذینفوذان رمز موفقیت طرحهای توسعه شهری و همچنین
یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد نظام مدیریت شهری است ( .)Malekzade et al., 2012, p. 102مشارکت ،مفهومی
گسترده و در بعضی مواقع پیچیده مینماید ،چنانکه از انواع شیوههای صوری جلب مشارکت گرفته تا رویکردهای
نوین آن در راستای دعوت مردم برای اثرگذاری در تصمیمگیریها و پذیرفتن هزینههای چه بسا چشمگیر آن را دربر
میگیرد ( .)Nastaran & Ranai, 2010, p. 112امروزه به اثبات رسيده است كه حضور مردم در تمامي طول پروژه ،امري
انكارناپذير و مؤثر در پيشبرد اهداف و تحققپذيري آن است ( .)Zarabi & FaridTehrani, 2009, p. 40با این وجود گام
پیشین مشارکت جوامع محلی و بهرهوران در تهیه و اجرای برنامههای شهری ،شناسایی بهرهوران کلیدی در هر محدوده
برنامهریزی است .شناسایی بهرهوران کلیدی میتواند زمینه مناسبی جهت برنامهریزی صحیح ،واقعگرایانه و عملی فراهم
آورد .بهمنظور شناسایی بهرهوران کلیدی در ناحیه جوادیه ،پژوهشی صورت گرفته است که مقاله حاضر نتایج حاصل از آن
پژوهش را ارائه میکند .یکی از اهداف آن پژوهش ،تدوین معیارهای شناسایی بهرهوران کلیدی و شناسایی این بهرهوران
در ناحیه جوادیه بوده است .در این مقاله بهمنظور ارائه مدلی جهت شناسایی بهرهوران کلیدی در برنامههای شهری ،ابتدا
معیارهای شناسایی بهرهوران کلیدی براساس مدلهای گوناگون شناسایی و الویتبندی بهرهوران کلیدی ،استخراج شده
و در ادامه نحوه اجرای مدل در ناحیه جوادیه ارائه شده است.
عدم شناسایی بعضی ذینفعان طبق نظر لویت ( ،)2012ممکن است باعث اریبی در نتایج مراحل بعدي شود .در عین
حال ،اجراي فرآیندهاي شناسایی با افراد ناهمگن متعدد میتواند این خطرات را به حداقل برساند .از طرف دیگر ،درگیر
شدن تمام ذی نفعان ممکن است پیچیدگی و هزینههاي فرآیند مشارکت را افزایش دهد .در چنین شرایطی ،پیدا کردن
تعادل بهینه بین این خطرات از چالشهاي عمده محسوب میشود ( .)Luyet et al., 2012, p. 215درنظر نگرفتن بهرهوران
کلیدی در روند تهیه طرحها و برنامههای شهری در واقع موجب نادیده انگاشتن مشارکت بهرهوران کلیدی و شهروندان
که از اصول کلیدی برنامهریزی راهبردی است -در تهیه طرحها و برنامهها شده است .این روند در سالهای گذشته دربرنامه ریزیهای شهری بهطور عام و در طرحها و برنامههای اجرا شده در سطح ناحیه جوادیه به طور خاص مشاهده شده
است.
در سالهای گذشته طرحها و برنامههای فراوانی جهت بهبود شرایط ناحیه جوادیه بهعنوان یکی از نواحی منطقه 16
شهرداری تهران که از مشکل فرسودگی بافت شهری رنج میبرد ،تهیه شده است .وضع موجود در ناحیه جوادیه با اهداف
و وضع مطلوب مورد نظر برنامههای تهیه شده اختالف دارد که یکی از عمده دالیل عدم موفقیت برنامههای تهیه شده
در ناحیه جوادیه ،عدم مشارکت و همکاری بهرهوران در تهیه و اجرای برنامهها است .حال آنکه اکثر برنامههای تهیه
شده به لزوم دخیل کردن شهروندان در فرآیند تهیه و اجرای برنامهها اذعان داشتند .اما یکی از مهمترین نقاط ضعف
این برنامهها عدم شناسایی بهرهوران کلیدی در محدوده مورد مطالعه است .بنابراین مشکل اصلی مورد پژوهش (ناحیه
جوادیه) که در این نوشتار مورد توجه واقع شده ،عدم شناسایی بهرهوران کلیدی در برنامههای شهری تهیه و اجرا شده
در ناحیه جوادیه است.
آنچه برنامهریزی راهبردی را از سایر اشکال برنامهریزی متمایز میسازد ،بهکارگیری رویههای ویژه برای گردآوری
اطالعات گزینش شده ،تجزیه و تحلیل روشمند و تدوین اهداف ،مشارکت تصمیمسازان و تصمیمگیران اصلی ،تدوین و
ارزیابی گزینههای راهبردی ،بررسی پیامدهای آتی تصمیمات و اقدامات کنونی و باالتر از همه تأکید بر اجرای موفقیتآمیز
است (.)Pirzade, 2008, p. 19گروه بهرهور ،اصطالحی عام در برنامهریزی و سیاست عمومی است .1گروه بهرهور بهعنوان
دارنده «سهم» یا منفعت در موضوع مورد نظر تعریف شده است .در عمل ،هر کس میتواند جزء گروه بهرهور باشد؛ چراکه
افراد ساکن ،پرداختکنندگان مالیات و شهروندان عالقهمند ،همه با هم میتوانند دارای منفعتی باشند .از آنجا که چه بسا
تشخیص تفاوت میان گروههای بهرهور و عامه مردم دشوار باشد ،توجه به آنکه چرا گروههای بهرهور باید دخالت داشته
باشند و چگونه انتخاب شوند ،از اهمیت برخوردار است .گردانندگان اجتماعات -که میخواهند کار برنامهریزی مشارکتی
را سازمان دهند -الزم است این مرحله را به دقت طراحی کنند ( .)APA, 2006, p. 49در گروه بهرهوران یک عده بهرهوران
اصلی و کلیدی بوده و یک عده فرعی هستند ،شناسایی بهرهوران کلیدی در برنامهریزی راهبردی از آن جهت مهم است
که در صورت عدم شناسایی بهرهوران کلیدی برنامههای تهیه شده به دور از واقعیتهای موجود و صرفاً براساس نظرات
کارشناسان تهیه خواهد شد .بنابراین اینگونه طرحها مورد حمایت بهرهوران کلیدی قرار نگرفته و در روند اجرایی شدن با
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مشکل مواجه خواهند بود .بر این اساس باید فهرستی از بهرهوران کلیدی تهیه شود که بهنحوی بهرهوران در شکل دادن
به چشم انداز و در واقع روند تهیه برنامههای شهری دخیل شوند.

 .1روش تحقیق

روش تحقیق این مقاله از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول با توجه به مدلهای 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
ناحیه جوادیه استفاده شده است -و معیارهای شناسایی بهرهوران کلیدی مشخص میشود .در بخش دوم براساس
معیارهای استخراج شده و با توجه به طبیعت پیچیده مسائل شهری و مزیت فرآیند تحلیل شبکهای 2در مسائل پیچیده
نسبت به سایر روشهای الویتبندی ،از تحلیل شبکهای بهمنظور شناسایی بهرهوران کلیدی استفاده شد.
فرآیند تحلیل شبکهای به این دلیل در این پژوهش انتخاب شد که با توجه به این که در اغلب موارد مسائل برنامهریزی
شهری و منطقهای بهگونهای هستند که در آنها عناصر تصمیم ،دارای بازخورد و وابستگی متقابل هستند ،فرآیند تحلیل
شبکهای میتواند کاربردهای فراوانی در شهرسازی داشته باشد .فرآیند تحلیل شبکهای ،ضمن حفظ کلیه قابلیتهای
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از جمله سادگی ،انعطافپذیری ،بهکارگیری معیارهای کمی و کیفی بهطور همزمان ،قابلیت
بررسی سازگاری در قضاوتها و امکان رتبهبندی نهایی گزینهها میتواند بر محدودیتهای جدی آن ،از جمله درنظر
نگرفتن وابستگیهای متقابل بین عناصر تصمیم و فرض اینکه ارتباط بین عناصر تصمیم ،سلسله مراتبی و یک طرفه
است ،فائق آمده و چارچوب مناسبی را برای تحلیل مسائل شهری فراهم آورده است (.)Zebardast, 2010, p. 88
پس از گسترش بحثهای مشارکت بهرهوران در برنامههای شهری ،مدلهای گوناگونی برای شناسایی بهرهوران کلیدی
مطرح شده است که در ادامه برخی از این مدلهای شرح داده میشوند.

 .2مدلهای شناسایی و الویتبندی بهرهوران
 -2-1مدل شناسايي و تعيين موقعيت بهرهوران

لتيمور و همكارانش ذي نفعان را براساس منافع آنها در سه دسته تقسيمبندي كردهاند .دسته اول منافع سطح اول دارند
كه محصول و درآمد است .دسته دوم منافع سطح دوم دارند كه قانون و سياست میباشد و دسته آخر منافع سطح سوم
يا اعتبار و خوشنامي را براي شركت به ارمغان ميآورند (.)Wu, 2007, p. 417

 -2-2مدل بهينه تعيين مكان ذينفعان

مدل بهينه ،الگويي از مانورهاي ذينفعان مختلف را به نمايش ميگذارد .اين مدل بيشتر عوامل متقابل را در سيستم پويا
نمايش ميدهد .براي ساختن اين مدل ،ليست كاملي از ويژگيها ،براي معني بخشيدن به فرم قدرت و جهت تأثيرگذاري
ذينفعان مختلف مورد نياز است .در اين مدل ،ذينفعان براساس معيارهايي همچون قدرت و توان تأثيرگذاري ،نزديكي يا
مجاورت با مركز تصميمگيري ،جهت تأثير ،ثبات و تداوم تأثيرگذاری ،انتهاي موقعيت و قابل رؤيت بودن تأثير دستهبندي
ميشوند (.)Ibid

 -2-3مدل ماتريس قدرت /عالقه
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با توجه به اهميت ذينفعان در هر سازمان ،نويسندگاني همچون جانسن و چولس ( )Johnson & Scholes, 2002چارچوب
ارائه شده را براي تعيين انواع ذينفعان پذيرفتند كه موقعيت انواع ذينفعان را مطابق با نوع تالشهاي مورد نيازشان در
يك ماتريس نشان داده است .بر روي محور عمودي ،قدرتي كه بهطور بالقوه در دست دارند و بر روي محور افقي ،سطح
خواستههاي ذينفعان از سازمان بيان شده است كه با توجه به آن ميتوان انواع ذينفعان را مطابق شكل  1در چهارگروه
طبقهبندي نمود.
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شکل  :1نگاشت بهرهوران ،ماتریس قدرت عالقه

()Johnson & Scholes, 2002

 -2-4چارچوب اولويت بندي بهره وران ميچل و همكارانش

چارچوب ذينفعان ميچل و همكارانش ،نشان ميدهد كه ذينفعي كه يك يا چند ويژگي قدرت ،مشروعيت و فوريت را
دارد؛ براي شركت مهمتر است ( .)Mitchell et al., 1997با تركيب اين سه ويژگي ،ميتواند توپولوژي از ذينفعان شكل
گيرد و اهميت آنها براي مديريت و تصميمگيري ارزيابي شود .طبق اين چارچوب ،ذينفعان با قدرت بيشتر ،درخواست
و نيازشان در چشم مديريت بارزتر است .در اين چارچوب ،قدرت ذينفعان یعنی :توانايي كساني كه قدرت دارند نتايج
آنطور كه ميخواهند محقق شود .مبناي قدرت عمدتاً در نوع منابع استفاده شده براي اعمال قدرت ديده ميشود.
اتزيوني ( )Etzioni, 1964معتقد است سه نوع قدرت اجباري ،مالي و اعتبارسازي مبتني بر منابع نمادين وجود دارد.
ميچل و همكارانش استدالل ميكنند كه هرچه مطالبات ذينفعان قانونيتر باشد ،احتمال آنكه پاسخ مثبتي از شركتها
دريافتكنند ،بيشتر خواهد بود .ضرورت درخواست ذينفعان ،بهعنوان ويژگي سومي ديده ميشود كه بارز بودن ذينفع
را افزايش ميدهد .ضرورت و فوريت عبارت است از :درجه هر يك از مطالبات ذينفعان براي توجه فوري به آن .ضرورت
و فوريت مبتني بر دو ويژگي است كه عبارتند از :حساسيت زماني (درجه اي كه تأخير مديريتي در توجه به مطالبات يا
روابط ذينفعان غيرقابل قبول است) و حياتي بودن (اهميت مطالبه براي ذينفعان) (.)Aaltonen et al., 2008, p. 512
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 -2-5مدل بانك جهاني براي اولويتبندي ذينفعان

بانك جهاني گزارشات مختلفي در خصوص شناسايي و تحليل ذينفعان ارائه نموده
 .)Narayan, 1998در مدل بانك جهاني ،چهارگام براي تحليل ذي نفعان ارائه شده است كه عبارتند از :شناسايي ذي
نفعان ،ارزيابي منافع (عالقه) ذي نفعان و تأثير بالقوه پروژه بر روي اين منافع ،ارزيابي اهميت و نفوذ ذينفعان و طرح
مشاركت ذينفعان با توجه به منافع ،اهميت و تأثير هر گروه از ذينفعان.

 -2-6مدل فريمن و ساويچ

است (& Rietbergen-McCracken

فريمن پيشنهاد ميدهد كه بايد بين ذينفعان مهم و ذينفعان جزئي تمايز گذاشت .بهمنظور پيدا كردن راهبرد بهينه
براي هر گروه از ذينفعان ،فريمن تحليل رفتار ذينفعان و ائتالف ممكن بين گروههاي ذينفعان را پيشنهاد ميكند .رفتار
ذينفعان ميتواند بررسي فعاليتهاي گذشته چنين گروههايي را ترسيم نمايد .ضروري است كه رفتار واقعي ذينفعان،
تهديدات رقابتي و بالقوه مشاركت آنها تحليل شود .اگر گروههاي مختلف ذينفعان ،عاليق مشترك يا موضوعات
مشترك مرتبط با فعاليت سازمان داشته باشند ،ممكن است ائتالف صورت گيرد .مدير بايد محيط را براي نمونههايي از
فعاليتهاي مشابه ،عاليق ،باورها يا اهداف بين گروههاي ذينفعان بررسي نمايد .تشكيل ائتالف ميتواند راهبرد و مواضع
ذينفعان در مورد موضوعات را تغيير دهد .فريمن دو متغير را براي تعيين راهبرد بهينه در نظر ميگيرد :قدرت نسبي
ذينفعان و پتانسيل آنها براي همكاري يا تهديد راهبرد شركتها .ساويج و همكارانش رهنمودهايي براي اندازهگيري اين
متغيرها ارائه نمودند ( .)Fontaine et al., 2006پتانسيل ذينفعان براي همكاري با توجه به ظرفيت آنها براي گسترش
وابستگيشان با سازمان تعيين ميشود :هر چه وابستگي بيشتر باشد ،آمادگي و تمايل براي همكاري بيشتر خواهد بود.
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 -2-7مدل اندرسون و همكارانش

اندرسون و همكارانش پيشنهاد ميكنند كه نتايج تجزيه و تحليل ذينفعان بهصورت يك طرح بيان شود .در اين طرح:
ليست انواع ذينفعان ،عاليق و منافع آنها در پروژه ،مشاركت ذينفع در اجراي كار ،توقع ذينفع از پروژه ،قدرت او در
پروژه و در انتها راهبرد مناسب براي تحت تأثير قرار دادن ذينفع و شخصي كه مسئول اجراي راهبرد است ،بايد اضافه
شود (.)Jepsen & Eskerod, 2009, p. 340

 -2-8مدل ماتیالینن

ماتیالینن ( )2013نیز سه صفت قانونی بودن ،برخورداري از قدرت و ضرورت داشتن را بهعنوان معیارهاي الزم براي
شناسایی ذینفعان و تعیین حق تقدم آنان مطرح کرده است (.)Matilainen, 2013, p. 45

 .3ارائه معیارهای شناسایی بهرهوران کلیدی

با توجه به روش تحقیق ارائه شده ،معیارهای شناسایی بهرهوران کلیدی در جدول  1ارائه میشود.
جدول  :1معیارهای شناسایی بهرهوران کلیدی
معیار

منبع

عالیق و منافع بهره وران در پروژه

لتيمور و همكارانش
Jepsen & Eskerod, 2009
Johnson & Scholes, 2002

قانون و سياست (مشروعیت)

قدرت و توان تأثير گذاري

فوريت (حساسيت زماني و حياتي بودن)

لتيمور و همكارانش
Mitchell, Agle & Wood, 1997
Matilainen, 2013
Johnson & Scholes, 2002
مدل بهينه تعيين مكان ذي نفعان
Mitchell, Agle & Wood, 1997
Fontaine, Haarman & Schmid, 2006
Jepsen & Eskerod, 2009
Melton, 2011
Matilainen, 2013
Mitchell, Agle & Wood, 1997
Aaltonen K., Jaakko &Tuomas
Matilainen, 2013

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

 .4محدوده مورد مطالعه
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ناحیه جوادیه با جمعیتی معادل  49086نفر ( )Population and Housing Census, 2011و وسعت  120هکتار در
شمالغربی منطقه  16شهرداری تهران واقع است .این محدوده منطبق بر ناحیه یک شهرداری منطقه 16شهرداری تهران
است که از شمال با منطقه  11شهرداری تهران و از غرب با مناطق  17و  19شهرداری تهران ،همسایه است .مرزهای
شمالی و غربی این ناحیه منطبق بر مرزهای منطقه  16شهرداری تهران بوده که از شمال به خطوط راهآهن و از غرب
به بزرگراه یارجانی میرسد .همچنین از جنوب به بزرگراه تندگویان و از شرق به بزرگراه دشت آزادگان منتهی میشود.
ناحیه جوادیه را میتوان به شکل مستطیلی کشیده در راستای جنوب شرقی به شمالغربی دانست (شکل  .)2این
ناحیه دارای شبکه نسبتاً منظم شطرنجی است که چهار معبر اصلی شمالی جنوبی دارد که به شمالغربی مایل هستند
و کوچههای حدفاصل این معابر شرقی -غربی هستند .البته الزم به ذکر است که این کوچهها از راستای شرقی -غربی،
مقداری به سمت شمالشرقی مایل شدهاند.

276
شکل :2محدوده مورد مطالعه (ناحیه جوادیه)

)(Detailed Plan of District of Tehran, 2006, p. 16

براساس مطالعات و شناخت صورت گرفته ،در ابتدا لیستی از تمامی بهرهوران شناسایی شده در محدوده مورد مطالعه ارائه
میشود .بهمنظور رعایت اختصار در روند تحلیل شبکه ای به هر یک از آنها کد تعلق گرفته است.
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 :Eساکنان قدیمی محله

 :Fمهاجرین اتباع بیگانه

 :Gتازه واردان به محله

 :Hمتولیان مساجد و حسینیهها

 :Iصاحبان گاری دستیها

 :Jفروشندگان و مغازه داران

 :Kمشاورین امالک وسازندگان محلی

 :Lبزهکارها ،معتادها و اراذل

 :Mشورایاری محله

 :Nشهرداری ناحیه

 :Oسرمایهگذاران فرامحلی

 :Pشرکت راه آهن

 :Qشرکت آب و فاضالب

 :Rشرکت برق

 :Sشرکت گاز

 :Tشرکت مخابرات

 :Uشهرداری تهران

 :Vدولت

 :Wمجلس

 :Xقوه قضاییه

در ادامه باهدف شناسایی بهرهوران کلیدی ،تحلیل شبکه ای انجام شده است و به این منظور از معیارهای به دست آمده
در جدول  1استفاده میشود .همچنین بهدلیل رعایت اختصار در تحلیل به هر یک از معیارها ،کدهایی به شرح زیر
اختصاص داده شده است.
 :Aعالیق و منافع بهره وران در پروژه

 :Bمشروعیت

 :Cقدرت

 :Dفوريت

 .5تحلیل شبکهای
 -5-1ساخت مدل و تبدیل مسأله /موضوع به یک ساختار شبکهای

بهمنظور ساخت ساختار شبکهای تحلیل باید مشخص شود که بین معیارها ،با همدیگر و گزینهها با همدیگر چه ارتباطاتی
وجود دارد .از آنجاکه از تمامی معیارها برای ارزیابی گزینهها استفاده میشود ،بنابراین تمامی معیارها با گزینهها ارتباط
دارند و لزومی ندارد وابستگی بین معیارها و گزینهها نمایش داده شود .در جدولهای  2و  3اگر بین معیارها ارتباطی
وجود داشته باشد ،در سلول مربوطه عدد یک و در غیراین صورت عدد صفر وارد میشود.
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جدول  :2وابستگی درونی معیارها با یکدیگر
D

C

B

A

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

A
B
C
D

برخی از گروههای بهرهور ممکن است با برخی دیگر ارتباط داشته باشند و یا عدهای از افراد در چندین گروه بهرهور باشند
که تمامی این وابستگیها و ارتباطات در جدول  3نمایش داده شده است.
جدول  :3وابستگی درونی بهرهوران با یکدیگر
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براساس وابستگیها و ارتباطات مشخص شده ساختار شبکهای در نرمافزار سوپردیسیژن ساخته شد (شکل . )3
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شکل  :3ساختار شبکه ای در نرم افزار سوپردیسیژن

ساختار سوپر ماتریس اولیه به دست آمده براساس ارتباط و وابستگیها که در شکل  3نمایش داده شده ،در شکل 4
آورده شده است.
شکل :4ساختار سوپر ماتریس اولیه (غیرموزون)
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 -5-2تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای الویت

در این مرحله عناصر تصمیم در هر یک از خوشهها ،بر اساس میزان اهمیت آنها در ارتباط با معیارهای ارزیابی ،دو به دو
مقایسه میشوند .خود خوشهها نیز براساس نقش و تأثیر آنها در دستیابی به هدف ،دو به دو مورد مقایسه قرار میگیرند.
عالوه بر این ،وابستگیهای متقابل بین عناصر یک خوشه نیز باید دو به دو مورد مقایسه قرار گیرند.
آقای ساعتی سه حد را برای ضریب ناسازگاری 3مطرح نموده است .اگر ماتریس مقایسه ،ابعاد سه در سه داشته باشد،
حد ضریب ناسازگاری قابل قبول  0/05خواهد بود و اگر ماتریس دارای ابعاد چهار در چهار باشد ،حد ضریب ناسازگاری
قابل قبول  0/08میشود و برای سایر ابعاد ماتریس این حد برابر با  0/1خواهد بود .اگر ضریب ناسازگاری بیش از حدود
تعیین شده باشد ،باید در قضاوتها تجدید نظر صورت گیرد ( .)Saaty, 1999, p. 118این مورد در تمامی مراحل تحلیل
رعایت شده است.

 -5-3تشکیل سوپر ماتریس و تبدیل آن به سوپر ماتریس حد

با استفاده از قضاوتهای صورت گرفته ،سوپر ماتریس ناموزون (اولیه) بدست میآید .برای تبدیل سوپر ماتریس ناموزون به
سوپر ماتریس موزون باید سوپر ماتریس ناموزون را در ماتریس خوشهای (جدول  )4ضرب کرد .ماتریس خوشهای میزان
تأثیرگذاری هر یک از خوشهها برای دستیابی به هدف را منعکس میکند (.)Zebardast, 2010, p. 86
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جدول  :4ماتریس خوشهای
بهره وران

معیارها

هدف

0/000

0/000

0/000

هدف

0/000

0/833

1/000

معیارها

1/000

0/167

0/000

بهره وران

0/000

0/000

0/000

هدف

برای به دست آوردن سوپر ماتریس موزون ،هر یک از عناصر خوشههای ستونی سوپر ماتریس ناموزون باید در بردار اهمیت
نسبی آن خوشه (از ماتریس خوشهای) 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 میرسانند.
بنابراین برای واگرایی ضریب اهمیت هر یک از عناصر ماتریس موزون ،آن را به توان  Kکه یک عدد اختیاری بزرگ است،
رسانده تا این که همه عناصر سوپر ماتریس همانند هم شوند (با هم برابر شوند) و این کار با تکرار انجام میشود (.)Ibid

-5-4انتخاب گزینه برتر

منظور از انتخاب گزینه برتر الویتبندی گزینهها (در این مطالعه بهرهوران) است .با توجه به اینکه بهرهوران نیز در مدل
وارد شده است ،بنابراین نرمافزار ،خود الویتبندی نهایی بهرهوران را ارائه خواهد داد (جدول .)5
جدول  :5الویتبندی نهایی بهرهوران در ناحیه جوادیه
امتیاز نرمال شده

0/114075

شهرداری ناحیه جوادیه

2

0/092664

دولت

3

0/089993

شورایاری محله

4

0/077946

فروشندگان و مغازه دارن

5

0/069211

سرمایه گذاران فرامحلی

6

0/06746

مشاورین امالک و سازندگان محلی

7

0/057542

تازه واردان به محله

8

0/047291

متولیان مساجد و حسینیهها

9

0/041853

شرکت راه آهن

10

0/031919

شرکت مخابرات

11

0/030814

شرکت آب و فاضالب

12

0/030489

شرکت گاز

13

0/02926

شرکت برق

14

0/020144

مجلس

15

0/018913

ساکنان قدیمی محله

16

0/016646

قوه قضاییه

17

0/01064

مهاجرین اتباع بیگانه

18

0/009847

بزهکارها ،معتادها و اراذل

19

0/009431

صاحبان گاری دستیها

20
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0/133863

شهرداری تهران

1

4
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عنوان

رتبه
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 .6نتیجه گیری
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با گسترده شدن رویکرد برنامهریزی راهبردی در تهیه برنامههای توسعه شهری ،نقش مشارکت بهرهوران کلیدی جهت
شکل دادن به چشمانداز جمعی ،ایجاد وفاق عمومی ،تشخیص عدم قطعیتهای اساسی و در نهایت تأثیرگذاری مثبت در
جهت اجرایی شدن برنامههای شهری اهمیت مییابد .حال آنکه ،ضروری مینماید که هر یک از بهرهوران برای مشارکت
در روند تهیه و اجرای برنامههای شهری به درستی انتخاب شوند .بنابراین به یک روش علمی نیاز است تا بهرهوران
گوناگون را بتوان اولویتبندی نمود .در اکثر مدلهای ارائه شده ،بهمنظور شناسایی بهرهوران کلیدی تنها به ذکر معیارها
اکتفا شده و روشی مدون بهمنظور الویتبندی بهرهوران ارائه ننمودهاند .در نهایت در برخی موارد که مدلها ،روشمند
هستند ،بهرهوران را در دستههایی جدا کردهاند که در این حالت نیز ارجحیت هر یک از بهرهوران نسبت به یکدیگر در
هر یک از دستهها مشخص نمیشود .مدل ارائه شده در این پژوهش علیرغم مشخص کردن بهرهوران کلیدی ،میزان
ارجحیت هر یک بر دیگری را مشخص میکند که از این نظر دارای تازگی و نوآوری است.
با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله ،عالیق و منافع بهرهوران در پروژه ،قانون و سیاست (مشروعیت) ،قدرت و توان
تأثیرگذاری ،فوریت (حساسیت زمانی و حیاتی بودن) بهعنوان معیارهای شناسایی بهرهوران کلیدی معرفی شده است.
براساس این معیارها و ارتباطات بین معیارها و بهرهوران ،تحلیل شبکهای انجام شد .نتایج حاصل از تحلیل شبکهای
در جدول  6نمایش داده شده است؛ براساس این جدول تا بهرهور رتبه  7یعنی مشاورین امالک و سازندگان محلی،
امتیازهای نرمال شده تقریباً با فاصله برابر از همدیگر تفاوت دارند .اما در بین بهرهور و رتبه  7و  ،8جهش بین اختالف
امتیازهای استاندارد وجود دارد .بنابراین شهرداری تهران ،شهرداری ناحیه جوادیه ،دولت ،شورایاری محله ،فروشندگان
و مغازهداران ،سرمایهگذاران فرامحلی ،مشاورین امالک و سازندگان محلی بهعنوان بهرهوران کلیدی در ناحیه جوادیه
شناسایی میشوند .انتخاب تعداد بهرهوران کلیدی براساس امتیازهای نرمال شده در محدودههای مختلف ،متفاوت و
براساس نظرات برنامهریزان است .الویتبندی ارائه شده در خصوص بهرهوران موجود در ناحیه جوادیه از آن جهت کارآیی
و کارآمدی دارد که میتواند پیچیدگی و هزینههای فرآیند مشارکت را کاهش دهد .از طرف دیگر این فهرست الویتبندی
شده میتواند به برنامهریزان شهری ،گروههایی از بهرهوران را بهمنظور دخیل کردن در فرآیند برنامهریزی نشان بدهد که
در نگاه اول و بدون انجام پژوهش مشخص نبودهاند .از دیگر مزایای الویتبندی بهرهوران میتوان به امکان عدم دخالت
دادن برخی از بهرهوران غیرکلیدی در برنامهریزی بهمنظور صرفهجویی در هزینهها و زمان برنامهریزی اشاره کرد.
شناسایی بهرهوران کلیدی تنها گام در فرآیند برنامهریزی راهبردی است .بنابراین پس از مشخص شدن بهرهوران کلیدی،
بهمنظور مشخص شدن منافع و خواستههای هر یک از بهرهوران و طی کردن سایر مراحل برنامهریزی راهبردی ،باید
مصاحبههایی با هر یک از بهرهوران صورت گیرد یا در صورت امکان ،جلسهای با حضور تمامی بهرهوران کلیدی در جهت
دستیابی به چشمانداز جمعی مشترک و مشارکت در روند تهیه و اجرای برنامههای شهری برگزار شود .پس از مشخص
شدن بهرهوران کلیدی ،میتوان از مشارکت مؤثر آن ها در فرآیند تهیه برنامههای شهری که خود تضمین کننده اجرای
این برنامهها است ،بهره جست.

پی نوشت
 .1گروه بهرهور اصطالح عامی است که تمامی گروههای ذینفع ،ذینفوذ و ذیصالح را شامل میشود.
2. Analytical Network Process
3. Inconsistency Ratio
4. Normalized by Cluster
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