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 ده کیچ

اندل  امدا   هدای سیتدت ی مت ر دو بد ده    مشی، بر استفاده از مدل  رویکردهای سنتی به تحلیل خط
مشی تا یدل دارندل و بدیز از هنکده بدر      خطی و خصلت سیاسی چنلپارگرویکردهای جلیل بر 

گدااری  مشدی هفرینان مختلف در فرهینل خدط های عل ی تا یل  ننل، ت جه خ د را بر نقزروش
 تحلیل  ینفعل   های جلیل م رد استفاده در این رویکدرد جلیدل،    ننل. یکی از روشمعط ف می

یوان اثرگااری هنها را به مشی ع  می و ه ین ط ر مهفرینان دخیل در فرهینل خطاست  ه نقز
  نل. خ بی شناسایی و تحصیل می

هفرینان، نقز هنها و ه چنین تعامالت ایشدان  ت اننل نقزملیران دولتی با استفاده از این روش می
یابنل. این شدناخت  را شناسایی  ننل و در نتیجه به شناخت بهتری از بافت فعالیت خ د دست می

مشی را افدوایز  ت انل احت ا  م فقیت خطگاار و ملیران، میشیمافوون بر باالبردن درک خط
 علد    مطالعدات  در گتترده ص رت بهباشل. این روش مشی نیو م ثر داده و در نح ه اجرای خط

مشدی را ارتقدا   ت انل مطالعات خطقرار گرفته است و می استفاده م ردی طیمح و ت سعه ،یاسیس
بیات م ج د در ایدن حد زه، چیتدتی و چگد نگی  داربرد  ایدن       دهل. در این مقاله با تکیه بر اد

 پژوهی تببین و تشریح شله است.مشیروش در خط
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 مقدمه. 1

یی هاهای سیستمی و روشمشی، بر استفاده از مدلرویکردهای سنتی به تحلیل خط
گذاران و مدیران( متمرکز مشیهمچون تحقیق در عملیات )برای پشتیبانی از خط

مشی تاکید دارند و ی و خصلت سیاسی خطچندپارگاما رویکردهای جدید بر  ؛اندبوده
آفرینان مختلف در های علمی تاکید کنند، توجه خود را بر نقشبیش از آنکه بر روش

ند. به عبارت دیگر در این رویکرد به ماهیت کنگذاری معطوف میمشیفرآیند خط
 شود. مشی، وزن بیشتری اعطا میسیاسی خط

است که  1در این رویکرد جدید، تحلیل ذینفعشده های جدید استفاده یکی از روش
طور میزان اثرگذاری آنها را به  مشی عمومی و همینآفرینان دخیل در فرآیند خطنقش

را دنبال  ذیل اهداف نفع،یذ لیتحل یبه طور کل. کندمی معرفیخوبی شناسایی و 
 :(552، ص2002، 2)بیلگرن و هالمنکندیم

 ای ستمیس ،سازمان کیکه ممکن است بر  ینفعانیذ یبندهو طبق ییشناسا -
 ؛کنند جادیا رییتغ هادر آن است ممکنگذاشته و  ریتاث یمشخط

 و راتییتغ دادنرخ ییچرا فهم -

 منابع تیریمد درمثال  ی)برا نفعانیذ تیریمد وهیش نیبهتر صیتشخ -
 (.یعیطب

را به عرصه عمل  هایمشکه خط یکسان- یدولت رانیمد یشخص یهابرداشت
آفرینان، نقش این مدیران باید بتوانند نقش کافی نیست. یمشاز عرصه خط -کشانندیم

عالیت ف زمینهآنها و همچنین تعامالت ایشان را شناسایی کنند تا به شناخت بهتری از 
سازی( سازی )و یا مدلبه عبارت دیگر نیاز مبرمی به مفهوم ؛خود دست یابند

درک افزایش بر افزون آفرینان و تعامالت موجود میان آنها دارند. این شناخت نقش
و در نحوه  افزایش دادهمشی را تواند احتمال موفقیت خطگذار و مدیران، میمشیخط

 .باشدمشی نیز موثر اجرای خط
بدانند، بدون  3های اقدامآفرین عرصههنگامی که مدیران دولتی، دولت را تنها نقش

)که هر کدام باورها و منابع  1های مدافعو گروه 4مشیهای خطدر نظر گرفتن زیرسیستم
                                                           
1. Stakeholder Analysis  

2. Billgren, Holmén  

3. Action Arenas 

4. Policy Subsystems  
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ای جز نتیجه اغلبکه  پردازندمی هاییمشیمتفاوتی دارند( به تدوین و اجرای خط
تدوین  مرحلهاستعانت از تحلیل ذینفع که به طور خاص در اما با  درپی ندارند؛شکست 

-1، ص2000و همکاران،  2دارد)اسکریبنرمشی اهمیت بخشی فرآیند خطو مشروعیت
آفرینان شناسایی شده و احتمال موافقت و یا مخالفت آنها با طرح پیشنهادی ، نقش(2

در ی مناسب تعامالتی نیز برای جلب حمایت آنها راهبردها سرانجامشود. بینی میپیش
 خواهند شد. پیش گرفته

 هشد استفاده یمشخط یاجرا و یگذاریمشخط مختلف یهاحوزه در روش نیا
 و ستیز طیمح ،(2012، 3)آکینسی و همکاران سالمت لیقب از ییهاحوزه در. است

؛ 2012؛ شن و همکاران، 2013)چریسوستومیدیس و همکاران،  یعیطب منابع تیریمد
-یناهنجار ،(2002، 5)شین یجمع ارتباطات وسائل و رسانه ،4(2002مکاران، رید و ه

 ؛است رفته کار به یگرید یهاحوزه و (1222، وارواسوزکی) الکل مانند یاجتماع یها
 ،یاسیس علوم در گسترده صورت به حاضر حال در و هالمن به گفته بیلگرن اما

 .(552، ص2002)ستا استفاده موردی طیمح مطالعات و توسعه مطالعات
های گوناگونه به کار گرفته ها و حوزهطورکه اشاره شد تحلیل ذینفع در جهتهمان

ی مختلف جهات در دانشمندانی علم عالئقی مبنا توان آن را برشده است؛ بنابراین می
پذیری باالی تحلیل ذینفع دهنده انعطافآن نشان ریفراگاستفاده گسترده و . گرفت کار به

آوری داده را های کمّی و کیفی جمعکه در ذیل خود بسیاری از روشطوریبهاست؛ 
توان رویکردی کمی و یا کیفی در پیش گرفت، ها نیز میدهد و در تحلیل دادهجای می
. بنابراین شده استرویکردی کیفی به حساب آمده و با این نگاه استفاده  اغلبهرچند 

 فردیی)داناطورکه گفته شده بلکه همان ؛ستتحلیل ذینفع یک روش خاص و محدود نی
های مختلفی را در ذیل خود یک راهبرد پژوهشی است که روش (1321، و همکاران

  دهد.جای می
 ،گیرندهایی که این راهبرد گسترده پژوهشی را در پیش میخروجی پژوهش

-انو ارزیابی امک هامشیخطتدوین  گیکمک به فهم چگوناز جمله  ؛متفاوت است

                                                           
1. Advocacy Coalition   

2. Scribner  

3. Akinci 

4. Chrysostomidis et al, 2013 ; Shen et al, 2012   ; Reed et al, 2009. 

5. Shin  
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خاص یا اهداف سازمانی؛ و  هایها، تصمیم؛ تسهیل اجرای پروژههاآنپذیری 
 (.332، ص2000، 1و بروگا وارواسوزکی)راهبردهای مدیریت ذینفعان مهم دهیشکل

 

 تطور ریس. 2

 و تیریمد ،یمشخط حوزه سه نفعیذ لیتحل خچهیتار نییتب در واسوزکی و بروگاوار
 به اختصار به که (241-240)همان، صدنپردازیم هرکدام نییتب به و برده نام را توسعه

 :شودمی هاشار کدام هر
 در نفعیذی هاگروه تیاهم به ربازید ازی مشخط گرانلیتحل: یمشخط حوزه

 و افع گوناگونمنی بندطبقه به ازین این اهمیت، .بودند بردهی پی گذاریمشخط ندیفرآ
ها و نگاه .ی اثرگذار بودند( را پررنگ کردهای عموممشیصاحبان قدرت )که بر خط

در پی چنین نیازی متولد ... و سمیمارکس سم،یپلورال توده، نخبگان هایی از قبیلنظریه
 اند.شده

 و تعاملی الگوها برمشی در مطالعات خط 3یمشخط شبکه و 2اجتماع کردیرودو 
 (کنندیم نییتع را هامیو تصم مشیکه دستور کار خط) یررسمیغ وی رسم ارتباط

 .دهندشکل می را مردمی هامنفعت هاشبکه و هااجتماع، کردیرو نیا در. پردازندمی
 منابع که دانستمیی نانیکارآفر تیحاکم تحت رای مشخط انیجر( 1224) 4نگدانیک

ی هایمشخطصورت به ندهیآ در تا کنندیم یگذارهیسرما دیام نیا با را مختلف
 ی کهمنافع شبکه شناخت( 1222 و1295) 5بنسون. بازگردند آنها هب شانموردعالقه

. داندالزم می یسازمان نیفهم روابط ب یبرارا  اندگرفتهی شکلمشخط بخش کی داخل
 ندیفرآ خود بهتوجه اندک آنها  است وارد اجتماع و شبکهی کردهایرو بر کهی نقد
 . استی مشخط
 مذاکره، ،یگذاریمشخط ندیفرآ نییتبی برا خود یجیتدر مدل( در 1252) 6ندبلومیل
بر ( 1226) 9جرجن. کندرا مطرح می نفعیذ مختلفی هاگروه انیم قضاوت وی زنچانه

                                                           
1. Varvasovszky, Brugha  

2. Community Approaches 

3. Policy Network 

4. Kingdon  

5. Benson  

6. Lindblom  

7. Gergen  
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 به ازین وی مشخط نیتدو ندیفرآ دری اهرم نقاط عنوان به 1آفریناننقش نقش محوری
 ،ستورکارد نییتع در (1295) 2هال مدل. کندتاکید می آنان مورد در اطالعات کسب
کار  (، برای تبیین چگونگی تعیین دستورتیمشروع برافزون ) را تیحما سطوح مفهوم

 انیجر درون پنهان و آشکار کنندگانمشارکت به( 1224) نگدانیک کند.وارد می
 رای مشخطی هاحلراه ای هاگزینه فعاالنه توانندیم کدام هر که کندمی اشاره مشیخط
 جمله از هاگروه ازی اریبس که کرد آشکار را تیواقع نیا( 1224) 3والت. دهند ارتقا

نقش ایفا ی مشخطی اجرا و نیتدو در است ممکن( NGOsی )ردولتیغی هاسازمان
هایی که در موفقیت افراد و گروه منابع و تیحما تا دارند ازین گذارانیمشخط و کنند

 .کنند جیبس را مشی تاثیر بسزایی دارنداصالحات خط
های ذینفع در فرآیند مشی بر روی توزیع قدرت و نقش گروهکار دانشمندان خط

گذاری، زمینه خوبی برای ورود پژوهشگران مدیریت و سازمان مشیگیری و خطتصمیم
فراهم کرد تا در نتیجه ادبیات مناسبی در این زمینه فراهم شود. تحلیل ذینفع در فضای 

ی رسید و آنچه امروز به راهبردی به شکوفایعلمی مدیریت و به طور خاص مدیریت 
ت یشود، اقتباس شده از ادبیات مدیرمشی مطرح میلیل ذینفع در تحلیل خطعنوان تح

 است. 1220و  1290و سازمان در دهه 
 آن در که گرددیم بر 1230 دهه به تیریمد در تحلیل ذینفع نهیشیپ: تیریمد حوزه
 کارکنان، ان،یمشتر: کرد مشخص را شنظر دمور نفعیذ چهار 4کیالکتر جنرالشرکت 

ی معنا عنوان ذینفع به به در نظر گرفتن این چهار گروه. سهامداران و مردم عموم
 یهافرصت و دهایتهدی بررس در باید که ستآنها یرگذاریتاث و منفعت رفتنیپذ
ر در نظ راهبردی مناسب نهیگز انتخاب و راهبردی برنامه در رییتغ منظور بهی طیمح

 ای سازمان کی رفاه در نفعانیذ ریتاث به توجه با (1224)5منیفر گفته به. شدندیم گرفته
 شکست ای و کردنی خنث ج،یبسی برا را مناسب راهبرد دیبا ریمد ،اهدافش بهی ابیدست

 .کند اتخاذ آنها دادن

                                                           
1. Actors  

2. Hall  

3. Walt  

4. General Electric  

5. Freeman  



                        6222پاییز / 22ش/ 22س/ شناسی علوم انسانیروش  222

 

 عنوان به درمانی خدمات تیریمد در نفعیذ لیتحل ،1220از اواخر دهه  کایآمر در
 در مشخص به کار گرفته شد. این روش با استفادهی مراحل با کیستماتیسی شرو

 مورد در دانش دیتول ،از آن هدف. تر شدی کاملسازمانی آت وی جار طیمح هایشیمایپ
 که است یمنابع و ریتاث و منافع، دستورکارها، روابط، ات،ین رفتار، فهمو  انآفریننقش
ها این تحلیل به کار گیرند.ی ریگمیتصم ندیفرآ بر یرگذاریتاثی برا توانندیم آنها
 را مشخص کند.آفرینان نقش تیاهم مختلف سطوحتوانست می

 به ازین او .داهمیت دا توسعهی اسیس عدبُ به (1221) 1برگنندیل: توسعه حوزه
 کیستماتیس با روشی یاسیس لیتحل مطرح کرد که قابلیت توسعه ی را برایرانیمد

، کندمیآفرینان کمک که به شناخت سطوح اهمیت نقش لیتحل نیا مراحلداشته باشند. 
 یریگمیتصم در است ممکن کهی آفریناننقش ابتدا باید در مورد: به این ترتیب است

 آنها تیاهم سنجشی برا مناسب اطالعات در مرحله دوم، ؛موثر باشند، کاوش شود
 را توجهشان و گذاشته کنار رای اهیحاش آفریناننقش دیبا رانیمدشوند. آوری میجمع

 بر را ریتاث نیشتریب کهی کسان یا و ختهاس رایی نها میتصم که کنندی کسان متوجه
 و متوسط اد،یز) آفریناننقش ریتاث سطوحی سازیکمّ ؛گذارندمیی اصل رندگانیگمیتصم
 ؛مرحله بعدی از نگاه لیندنبرگ است ،یخروج کی از شانتیحما و منفعت و( کم

 خاص هدف کی جهت در منابع جیبسی برا آنها لیم و تیظرف نیز ابتدا سرانجام
 و دیگران با متحد شدن یبرا آنها تیظرف ،آفریناننقش ارتباطات ارزیابی شده و سپس

 شود.نگاشت می مطلوبی خروج با آنها ارتباط
 دری ستمیس یکردیرو با که استی گرید روش ،(1224)2چیری اسیس نگاشت ابزار

ی برا مرحله شش چیر. باشدیم خاصی مشخط کی یاسیسی ریپذامکان شیافزای پ
 .است نفعیذ لیتحل نهاآ نیسوم که کندیم میترس نگاشت
 

 مختلف یکردهایرو و یفلسف یمبان. 3

 علت که است فرض نیا پذیرش ،یگذاریمشخط به نفعیذ لیتحل بحث تزریقی ربنایز
ی هاتفاوت در شهیر بلکهی علم وی فنی هاتفاوت جهت از نهی گذاریمشخط در تنازع

                                                           
1. Lindenberg 

2. Reich  
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 ،است مسئله یِاسیس بافتِ از فهم گسترش بر شتریب دیتاک ،نگاه نیا داللت. داردی ارزش
پافشاری ( دهیفا نهیهز لیتحل مانند) باال تیفیک بای فنی لیتحل انجام اینکه بری جا به

 که دارند نظر اتفاق نیا بر ،یمشخط لیتحلی درس کتب سندگانینو ازی اریبس .شود
ی کم تالش متاسفانه اما ؛باشد مهم هالیبد شنهادیپ مرحله در تواندیمی اسیس بافت فهم
، 1)ویبل است شده انجامی مشخط تنازع فهم منظور به نظریی چارچوب جادیای برا

  (.26، ص2009
 انیب هب. باشد داشتهی فیتوص ای یهنجار ،یابزار یکاربرد تواندیم تحلیل ذینفع

 بهی ابیدستی برا ممکنی هاراه و اهداف انیمی فرض رابطه تواندیم نفعیذ لیتحل گر،ید
 چگونه واقع نکهیا ای( یهنجار کردیرو) باشد دیبا چگونه نکهیا وی( ابزار کردیرو) آنها

به نظر  (.552، ص2002)بیلگرن و هالمن،  را در نظر گیرد ی(فیتوص کردیرو) است
های پژوهشگر در رویکرد توصیفی به هنگام توصیف واقع فرضرسد هرچند پیشمی

اما در رویکرد هنجاری است که پژوهشگر  ؛)شناسایی ذینفعان و نقش آنها( دخیل است
است به اهداف  دنیرس یمناسب برا حلو ارائه راه نفعانیذ انیم یگذاربه دنبال ارزش

برای -های پژوهشگر فرضپیش رواز این شود.میتنازع و اختالف  منجر به تشدیدکه 
 تواند در تعیین اولویت ذینفعان تاثیرگذار باشد.می -مثال به عدالت اجتماعی

برای پاسخ به . است مواجه سوال گونه دو با نفعیذ لیتحل گفت توانیمطورکلی به
 یمنطقبه صورت  تا وجود دارد نفعیذیی شناسا ازی هنجار اینظریه به ازین سوال نیاول

 «؟رندیگ نظر در نفعیذ عنوان به رای مشخص طبقات دیبا رانیمد چرا» که شود نایب
 رانیمد کهی طیشرا تا دارد نفعیذ 2اهمیت ازی قطع اینظریه به ازین دوم سوالپاسخ به 

یی شناسا به اول سوال. کند نییتب رندیگیم نظر در نفعیذ عنوان به رای مشخص طبقات
 رانیمد چگونه دهدمی نشان و گرددیم نفعان بریذ اهمیت به دوم سوال و نفعانیذ
 به .(523، ص1229، 3دهند )میتچل و همکارانرا بر سایر آنها ترجیح می ینفعانیذ

 بتواند تا داشتهی هنجار هاینظریه به ازین که بودهی زیتجو اول سوال گرید عبارت
 نییتب به و استی فیتوص دوم سوال اما ؛کند هیتوج رای خاص نفعانیذ به توجه

 .پردازدیم نفعانیذ انیم از گذارانیمشخط و رانیمد انتخابی چگونگ

                                                           
1. Weible 

2. Salience 

3. Mitchell 
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 اولتوان در تحلیل ذینفع مطرح کرد که اهمیت باالیی دارند. دیگر نیز می سوال دو
 1انتفاع موردِی زیچ چه» نکهیا دوم و «؟باشدیم نفعیذی زیچ چه ای یکس چه» نکهیا

با تعاریف مختلف ذینفع آشنا شد. این تعاریف با  دیبا اول سوال به پاسخ در «.؟است
از  یبرخ. شوندپردازان بسیار متفاوت میتوجه به مکاتب نظری و دیدگاه نظریه

 به نفعیذ را هاانسان دینبا تنها که اندکرده استداللی حت (1225، 2)استاریکپژوهشگران
 . گرفت نظر در نیز را طیمح دیبا -نظری صورت به کمدست – بلکه ؛آورد حساب
 3چارتیر و پسیلیف مثالی برا .است شده مواجه همیی هامخالفت با نگاه این البته
 به عنوان توانیم را طیمح و دارد را شدن نفعیذ ستهیشا که است انسان تنها که معتقدند

 در 4کیراستا دریسکول و چند هر (.125، ص2000)گرفت نظر در مناسب ابزاریک 
 دیتاک نفعانیذ از ترکامل و ترجامع مفهوم گرفتن نظر در بر دوباره نظر اظهار

 ای یکس نکهیا تا است موردانتفاع شتریب ،طیمح رسدیم نظر به اما (،63، ص2004)دندار
 . دیآ حساب به نفعیذ که باشدی زیچ

ی زیچ هر و هرکس و میریبپذ را گسترده کردیرو اگر که کرد توجه دیبا حال هر به
 ؛میدار ترمهم نفعانیذ یاحصای برا هاییپاالیشگر به ازین ،میآور سابح به نفعیذ را
 و میااوردهین حساب به را کسچیه که ماندیم نیا به داخل کنیم را همه اگر رایز

آمده  اتیادب در جیرا فیتعار از یفیط 1 جدول در .شد خواهد کنندهجیگ اریبس پژوهش
 .(553، ص2002)بیلگرن و هالمن، است

 
  

                                                           
 گریهمد با آنها از یبرداربهره و یابیدست یبرا نانیآفرنقش کههستند  ییهایاز موردانتفاع، منابع، امکانات و دسترس منظور . 1

 آیند.هایی از آنها به شمار میای و... نمونهگیری، نفوذ رسانهست، قدرت تصمیمزیمحیط .پردازندیم نزاع و رقابت به

2. Starik 

3. Phillips and Reichart 

4. Driscoll, Starik  
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 متفاوت یکردهایرو به توجه با نفعیذ از مختلف فیتعار فیط: 1ل جدو

 پژوهش نوع است نفعیذی کس چه منبع

 به سازمانی ابیدست بر تواندیم (46ص ،1242) 1منیفر
 ریتاث ای گذاشته اثر اهدافش،

  ردیبپذ

 کار و کسب تیریمد

 سازمان، از آنها تیحما بدون (112ص ،1222) 2ییبو
 شد خواهد متوقف

 کار و کسب تیریمد

 ای تیمالک کهیی هاگروه ای افراد (106ص ،1225) 3کالرکسون
 و شرکت دری منافع ای حقوق

 ای حال گذشته، در شیهاتیفعال
 که هستندی مدع ای دارند ندهیآ

 .دارند

 

 ،1229) 4والرد و مبلیگر
 (195ص

ی سازمانده افرد، از گروه هر
 کهی سازمانده بدون ای شده
 ستمیس در 6ینفع ای عام 5یمنفعت

-کرده میتسه خاصی امسئله ای

 .اند

 یعیطب منابع تیریمد

 ،1229) گرانید و 9گاس
 (122ص

 بالقوه کهی نهاد و گروه فرد، هر
 به خواه باشد، رفتهیپذ ریتاث

 لهیوس به ،یمنف ای مثبت صورت
 .مشخص رییتغ ای ندیفرآ واقعه،

 یعیطب منابع تیریمد

 ،2004) گرانید و 2بونز
 (211ص

 ممکن کهی فرد ای گروه هر
 ریغ ای میمستق صورت به است
 ریتاث ای-گذاشته اثر میمستق

 عنوان به دست کم... -رفتهیپذ
 اندشده مطرح بالقوه نفعانیذ

 یعیطب منابع تیریمد

                                                           
1. Freeman 

2. Bowie  

3. Clarkson  

4. Grimble and Wellard  

5. Interest  

6. Stake  

7. Gass  

8. Buanes  
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 ،2004)  1گابرو و یوارواسوزک
 (211ص

 دری منفعت کهی آفریناننقش
ی کسان دارند، رنظ مورد مسئله

 ای اند،رفتهیپذ ریتاث مسئله از که
 -آنها موضع علت به-کهی کسان

-میتصم بر منفعل ای فعال اثر
 ای دارند ندیفرآی اجرا وی ریگ

 .داشت خواهند

 سالمتی گذاریمشخط

ODA (1225) ،در کهیی نهادها ای هاگروه افراد 
 دارندی منفعت برنامه ای پروژه کی

 توسعه

 اتینسبت به ادب، دنشویم ارائه کار و کسب تیریمد در کهی فیتعاری لک طور به
ی تریطوالن سابقه که کار و کسب تیریمد دری حت. ترندمحدودتوسعه  ای یطیمح

 که نشده مشخصی روشن به است، داشته تحلیل ذینفع به پرداختن در دیگران به نسبت
از قبیل  هاییسوال نهیزم نیا در نیهمچن. آیدبه حساب می مشروع نفعیذی کس چه
 حساب به نفعیذ دیبا رندیپذیم اثری خارجی هاصرفه از که افرادی چگونه ای ا،یآ»
 نفعیذ همه عمل در اما ؛هستند نفعیذ همه ،نظری نگاه ازاند. پاسخ ماندهبی «؟ندیآ

به حساب  نفعیذ اندشدهی سازمانده کهی کسان تنها اغلب،. شوندینم شناخته
 همان(.)آیندمی

 راهبردی، کردیرو در ؟شود داده نفعانیذ به دیبای نقش چه که است نیا گرید سوال
 با تناسب به و شوندمیی بندطبقه ریتاث و قدرت نظیری فمختلی هامشخصه با نفعانیذ

در  دارندی ادیز ریتاث و قدرت کهی نفعانیذ مثالی برا. ردیپذیم صورت تعامل آنها
 توانینم مشخص طور بهی گذاریمشخط در ؛ ولیشوندل میداخ گیریفرآیند تصمیم

 باید کار و کسب هاینظریه همانند ایآ. داد مختلف نفعانیذ به توانیمی نقش چه گفت
 نقش نییتع دری گریدی هامولفه ای و در نظر گرفته شوند آنها ریتاث و قدرت به توجه با

 نفعانیذ به توانیم رایی هانقش چهی لک طور به اصالً نکهیا ضمن .است گذار ریتاث آنها
 داد؟ی عموم بخش

  

                                                           

1. Varvasovszky and Brugha  
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 نفعیذ لیتحل نظری گاهیجا. 4

در ادبیات  .است نظری مستحکم گاهیپا فقدان ،تحلیل ذینفعی اصلی هاصهینق ازی کی
 ؛اندتوان مشاهد کرد که به دنبال رفع این مسئله بودههای نوظهوری را مینظری، تالش

 دادن قرار در پی که اشاره کرد (2009) بلیو کار توان بهمی هاتالش نیا جمله از
 . باشدیم 1مدافع ائتالف چارچوب قالب در نفعیذ لیتحل

: کندیمی نیبشیپی مشخط مهم راتییتغی برا پیشران دو مدافع ائتالف چارچوب
 دو نیا ؛موجود 2های سیاسیمحفل و منابع در رییتغ و حاکم ائتالفی باورها در رییتغ
 .دهند نشان را تحلیل ذینفع و نفعانیذ ائتالف چارچوبی وستگیپی خوب به توانندیم

 به توجه با و کندبررسی می شانیباورها اساس بر را افراد ائتالف رفتار چارچوب
. رندیگیم شکل نفعانیذی مرکزی باورها با متناسب هاائتالف باورها، مراتبسلسله
 کردن توانای برا موجود منابع از افراد که کندیم فرض مدافع ائتالف چارچوب نیهمچن
ی بندطبقه طرح با او. کندیم استفادهی مشخط بری اثرگذار و هاراهبردی اجرا در خود
 ازی گرید نشان ،کندبسیج می اهدافشان به دنیرسی راستا در نفعانیذ کهی منابع
 .دهدارائه می مدافع ائتالف چارچوب به تحلیل ذینفعی کینزد

 منابع از راهبردی صورت به نفعانیذ که کندیمی نیبشیپ مدافع ائتالف رچوبچا
 خواهند استفاده  صالحیذمختلف  یهامحل دری مشخط بری رگذاریتاثی برا خود
های محفل. دنکنیم عمل انمهمز صورت به محفل سیاسی چند در اغلب آنها. کرد

 ،ییاجرا رانیمد ،های قوه مقننهتصمیم ،یعموم رفراندوم انتخابات، بالقوه سیاسی
 .دنباشیم هایکارگزار و هادادگاه
ی روشنهای شتراک و همپوشانیا مدافع ائتالف چارچوب و تحلیل ذینفع انیب نیا با
 آنها، منابعیی شناسا نفعان،یذیی شناسا در نفعیذ لیتحل به ائتالف چارچوب. دارند
تنها به ( 2009)بلیواین نوآوری . کندیم کمک نفعانیذ رفتار فهم و نفعانیذی بندطبقه

یی ایدر منطقهی اسیس بافت فهم صورت نظری نبوده بلکه در عمل نیز خود او در
 گفت توانیم به صورت خالصه از آن استفاده کرده است. ایفرنیکال شده محافظت

 .کندیم فراهم تحلیل ذینفعی ماندگاری برای خوب نظری هیتوج مدافع ائتالف چارچوب
  

                                                           
1. Advocacy Coalition Framework  

2. Venues 
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 تحلیل ذینفع بر رگذاریتاثی هاولفهم. 5

 روشن در ابعاد نیا به توجه که برد نامی مختلف ابعاد توانیمی مشخط مطالعهی برا
 نیا نییتع ویی شناسا. بود خواهد مهم تحلیل ذینفع مراحل قیدق انجام و پژوهش شدن
 پاسخ هاآن به پژوهش شروع از شیپ دیبا پژوهشگر که ندسته هاییسوال جملهاز  ابعاد
 د؛نشمریبرم نیچن را تحلیل ذینفع بر رگذاریتاث بُعد شش بروگا و وارواسوزکی. دیگو

آمده 2 جدول در که  6و مرحله 5زمان چارچوب ، 4وسعت ،3نفع ،2تمرکز ،1هدف
 .(340-332، ص2000)اند

های تحلیل کنید، یک بعد اصلی در پژوهشمشاهده می 2طورکه در جدول همان
آینده باشد. در مرحله پیش از گذشته تا روبهتوان از روبهاست. تمرکز می« تمرکز»ذینفع 

مشی تدوین آینده دارد؛ زیرا هنوز خطمشی، پژوهش رویکردی روبهتدوین یک خط
مشی نسبت و اطالعاتی در بافت خط نشده و به عرصه اجرا کشانده نشده است که داده

مشی را های آتی خطآینده که جهتهی روبهبه آن وجود داشته باشد. بنابراین با نگا
کند. اما هر چه از مرحله پیش از تدوین به مرحله پس از تدوین و اجرا بینی میپیش

شود، اطالعات بیشتری در اختیار پژوهشگر برای تحلیل وجود دارد که نزدیک می
و اجرای  به تحلیل ذینفع بپردازد؛ زیرا با تدوین 9گذشتهتواند با رویکردی روبهمی

اند که این آفرینان نسبت به آن موضع گرفته و اقدماتی را انجام دادهمشی، نقشخط
 آورد.اطالعات مبنای مناسبی برای تحلیل ذینفع فراهم می

باید بعد  یمشخط ندیفرآ نهیدر زم جامع یلیانجام تحل نیو همچن دانش دیتولبرای 
 فهم هدف باهنگام است که پژوهشگر گذشته قوی باشد. در این تمرکز پژوهش، روبه

پردازد. به تحلیل ذینفع می یمشخطی ندهایفرآ و بافت یافتنشکل در نفعانیذی هانقش
مشی موجود است با این رویکرد هایی که امروز در حوزه فرآیند خطبسیاری از تئوری

 به دست آمده است. 

                                                           
1. Purpose  

2. Focus  

3. Interest  

4. Scope 

5. Time frame  

6. Stage  

7. Retrospective  
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ی هنگامهش آن است. وسعت پژو« وسعت»بعد دیگر پژوهش تحلیل ذینفع، 
 بافت کهی هنگام خصوصبه م،یریگ نظر در را عوامل ازی ادیز فیط که است گسترده

هنگامی که  .است نشده نییتعی مشخطی برای مشخص جهت و بوده دهیچیپی مشخط
 قیتعم و شده داده بسط دیبا لیتحل که معناست نیا به باشد هدیچیپ مشیخط 1عرصه

 استفاده به ازین نیهمچنو  پرداخت داده لیتحل وی آورجمع مدت طوالنی به و شود
 .دارد وجود دادهی آورجمعی برای فیکی کردهایرو از شتریب

ابعاد مختلف نیز با همدیگر بدون ارتباط نیستند؛ بلکه انتخاب یک بعد بر سایر ابعاد 
 به تواندیمآمده(،  2هدف پژوهش )که انواع آن در جدول  گذارد. مشخص بودناثر می

برای  .کند کمک( ندهیآ ای و حال گذشته،) ی تحلیلزمان ابعاد و 2وسعت شدن شنرو
مشی که گذشته دارد تا تدوین خطمثال یک پژوهش ارزشیابی نیاز بیشتری به بعد روبه

 آینده تعیین کند.مشی را با بعد روبههای آتی خطباید جهت
و افزون  پژوهش داردالعجل منابع و ضرب تیبعد چارچوب زمان اشاره به محدود

باشد. وسعت پژوهش نیز با چارچوب زمان بر منابع تحت تاثیر هدف پژوهش نیز می
شود، مطمئناً پیچیدگی کمتری میهایی که در سطح محلی بررسی ارتباط دارد. پژوهش

ریزی در سطح محلی در مدت زمان کوتاهی قابل ها در مرحله طرحدارد. این پژوهش
)وسعت  متعدد نانیآفربا نقش دهیچیپ تِبافدر سطح ملی و یا جهانی انجام است؛ ولی 

 گیرد. شکل می بیشتر(
  

                                                           
1. Field 

2. Scope  
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 در دیبا نفعیذ لیتحل بر یمبتن لیتحل کی انجام درکه  یابعاد ریو سا یزمان تمرکز: 2جدول 

 .شوند گرفته نظر

مشی تواند به فرآیند، هدف عینی و یا هدف کلی خطدیگری است که میبعد « نفع»
مشی دارند. برخی به دنبال آفرینان منافع متفاوتی در نسبت با خطگره بخورد. نقش

مشی هستند؛ هرچند که ممکن است از تاثیرگذاری در فرآیند تدوین و اجرای خط
فعانی وجود دارند که نقش فعالی مند شوند یا نشوند، اما ذینمشی بهرههای خطخروجی

مدت و مشی چه در کوتاههای خطمشی ندارند، اما منافعشان با خروجیدر فرآیند خط
 یا بلندمدت گره خورده است.

 از شیپ پژوهشگر که دندانیالزم م نیهمچن (340، ص2000) بروگا و وارواسوزکی
 فهمی. مشخط لیلتح سطح و بافت کند؛ توجه گرید مهم امر دو به پژوهش شروع

 وی آورجمع نفعان،یذ با تعاملی چگونگ دربارهی ریگمیتصمی برا بافت و فرهنگ
 مهم تیریمد کار دری فرد ابتکار و استقالل کایآمر در مثالی برا. است مهم داده لیتحل

 ازی اریبس در  ت.اس ارزشمندی سازیتخصص وی سازمان تعهد ژاپن در. است
 و استمدارانیسی برا را ازین نیای فرهنگ وی قومی ابستگو توسعه حال دری کشورها

 و افرادی برا و دنکن حفظ رای ارتباطی هاشبکه که کندیم جادیای مل گذارانیمشخط
 دندار وجود مطلع افراد ازی اگسترده فیط نیبنابرا. دنباش دسترس در بانفوذی هاگروه
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ی هاتیموقع در توانندیم کهنی کسا برای مثال .هستند ازین مورد مراحل همه در که
 کردن حداقل در توانندیم آنها. گری کنند و یا مزیت فرهنگی ایجاد کنندواسطهی فرهنگ
 آشکار را نفعانیذی هاتیموقع و اطالعات ریتفس مختلفی هاراه ،کرده کمک هاتورش

 .ندنک کمک ترجامع ریتصو کی توسعه در و کنند
 در سطوح نیا. باشد یالمللنیب وی مل ،یاطقهمن ،یمحل تواندسطح تحلیل می

 رگذاریتاث م،یریگب نظر در نفعیذ عنوان به رای کس چه نکهیا و دادهی آورجمعی چگونگ
 کی اما ؛کرد مصاحبه و داشتی دسترس نفعانیذ همه به توانیمی محل سطح در. هستند

 مستندات، مرور ربی متک شتریب شود،یمی المللنیب عوامل شامل کهی مل فرا لیتحل
 است، نفعیذی کس چه نکهیا فیتعر نیهمچن. است موجودی هاداده و گزارشات

 .دارد لیتحل سطح بهی بستگ

 اجرا روش. 6

شبیه  هاییسوالشوند، هایی که مبتنی بر تحلیل ذینفع انجام میهمه پژوهش تقریباً
ورها و منافع از قبیل اینکه چه کسانی ذینفع هستند؟ با هاییسوالهمدیگر دارند. 

های موجود و یا ذینفعان چیست؟ چه کسانی منابع حیاتی را در اختیار دارند؟ ائتالف
اهدافشان به چه  مشی چیست؟ ذینفعان برای رسیدن بهمحتمل در عرصه خط

)ویبل، کنند؟ متوسل شده و همچنین چه راهبردهایی را اتخاذ می های سیاسیمحفل
هرچند در  .طی کرد هاسوالوان برای پاسخ به این ت. مراحل ذیل را می(26، ص2009

اما آشنایی کلی  ،ترتیب این مراحل و حتی تعداد و اولویت آنها اختالف نظر وجود دارد
خصوص برای کسانی که اولین بار از این روش به -تواند به پژوهش با این مراحل می

ها اجرای برخی فعالیتنظم و ترتیب دهد؛ همچنین برای تسهیل در  -کننداستفاده می
توان از نرم های مناسب میآوری داده، مقایسه داده و حتی دریافت خروجیمانند جمع

 بهره برد. Policy Maker 4.0افزار 
 

 ندیفرآی طراح: اول مرحله

 کنندگاناستفاده ل،یتحل از هدف نفعیذ لیتحل مبتکران ای یمال انیحاممرحله  نیدر ا
 هدف. کنندیم مشخص و ییشناسا را لیتحلی کاربردها نینهمچ و اطالعات از بالقوه

افزایش  ؛هاپژوهش دیگربه عنوان پشتیبان برای  جمله از است متنوع نفعیذ لیتحل از
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 یاصالحی مشخط کی از تیحما شیافزا منظور به ی کهیهابرنامه آگاهی در طراحی
و  بنریاسکر) ...وی سازاجماع مشارکت، ندیفرآ کی تیهدا ؛شوندریزی میبرنامه

 اجماع حصول از نانیاطم بدون توانندینم پژوهش انیحام .(4-2، ص2000همکاران، 
 هداف،این سه یعنی ا در دیبا بلکه. روند بعد مرحله سراغ به باال موضوع سه مورد در

 .شود حاصل اجماع کاربردها نیهمچن و بالقوه کنندگاهاستفاده
 

 یمشخط کی فیتعر و انتخاب: دوم مرحله

یژگیو و همکاران بنریاسکر. ردیبه دقت صورت گ دیبا لیتحل موردی مشخطانتخاب 
 پژوهشگر توسط طیشرا نیا احراز دیبا که دنشمریبرمی مشخطی برا را ریزی ها

 :(5-2، ص2000)شودی بررس
 دیبا رانیمد و گذارانیمشخط. باشد فیتعر قابل و خاص دیبای مشخط -

ی کل قدر آن ای نشده فکر نهاآی روی خوب به که هایییمشخط لیتحل از
 ؛کنند زیپره ،کرد فیتعر آنها را توانینم قیدق عبارات در که است

 کهیطورهب ؛باشد زیانگبحث یاسیس و یاجتماع صورت به دیبا یمشخط -
 ؛باشد داشته را ازین مورد منابع یگذارهیسرما ارزش

 یکاف قدر به و باشد همم یفعل یاصالح یهاتالش یبرا دیبا یمشخط -
کار گرفته  به لیتحل یشنهادیپ اقدامات یبرا که یمنابع هیتوج یبرا

 .باشد مهمخواهند شد، 
یی شناسا مشی و یا موضوع خاص،بر انتخاب خط افزون وارواسوزکی و بروگا

، 2000)اندهداد قرار دیتاک مورد رای مشخط مسئله ای زیانگبحث موضوع یاجزا
 در را آفریناننقش گاهیجا توانیم مسئله یاجزایی شناسا با آنها هنگا در. (341ص

 یاجزا. کرد مشخص گریهمد با ارتباط در نیهمچن و زیبرانگبحث مسئله با نسبت
 ،یمشخط لیتحل در. کندیم کمک مرتبط افراد وی ملی هاسازمان شناخت به مختلف

ی المللنیب وی مل عوامل از یفیط ای انددهیچیپی مشخط موضوعات کهیی جا خصوصبه
های پروژه در اتر یی باثباتهابافت غیر از به -نفعانیذیی شناسا شود،یم شامل را

ی ندیفرآ -شوند آشکاری یابتدا مرحله در است ممکن مهم عوامل کهی محل محدود
 هاآن از توانیم و اندمشاهده قابل نفعانیذ ترتباثبای هابافت در .است مستمر وی طوالن
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 بر موعد از شیپ تمرکز عدم مهم نکته. کنند ذکر را نفعانیذ گرید تیاهم تا خواست
 .دیآیم حساب به روش نیا دری دام عنوان به که است نفعانیذ ازی محدود تعداد
 او .آیدبه حساب می تحلیل ذینفع یاجرا دری خوب نمونه (1222)وارواسوزکی کار 

 رندهیبرگ در که کندیم ارائهی چارچوب ابتدا الکل،ی مشخط درباره خود پژوهش در
یی شناسا به چارچوب نیا با متناسب سپس و بودهی مشخط نیا مختلفی هامولفه

 حداقل ،یدسترس مت،یق کنترل د،یتول کنترل شامل چارچوب نیا. پردازدیم نفعانیذ
 .باشدیم... و درمان مصرف، سن

 

 مهم نفعانیذیی شناسا: سوم مرحله

. داشتی اسیق ای ویی استقرای شروع توانیم نفعانیذیی شناسا در رسدیم نظر به
 در نفعانیذی جستجو به سپس و پرداخته نفعانیذی بندطبقه به ابتدای اسیق کردیرو

ی سردرگم از و کرده کمک نفعیذیی شناسا به چند هر روش نیا. پردازدیم واقع
. شوند گذاشته کنار رند،یگینم رارقی اسیق دستجات در کهی نفعانیذ نباید اما کاهد،می
 و پردازدیم آنهای بنددسته به سپس و پرداخته واقع در ییجستجو بهیی استقرا کردیرو

 .کندیم مراجعه ،دارد وجود قبل از کهیی هایبندطبقه به ای
 عدم علت به اما رود،یم نفعانیذیی شناسا سراغ به بازی ذهن با چند هر روش نیا
-یم .دارد وجود 1صدایب نفعانیذ ازی امجموعه از غفلت احتمال نفعانیذ ازی کل درک
یی استقرا روش کردن همراه با را ایصی که در هر کدام از دو رویکرد وجود داردنق توان

 شیپ را یاسیق روش (2002) و هالمن لگرنیب ه عنوان نمونهب. نمود برطرفی اسیق با
 و کنندمی میتقسی کل دسته چهار در را نفعانیذ ،یفرهنگ نظریه از استعانت با و هگرفت

 .کنندمی تکمیلیی استقرای کردیرو با رای کل نگاه نیا سپس
را  لیتحل مورد یِمشخط در لیدخ نفعانیذی تمام ابتدا باید در انجام این مرحله

 نفعانیذی تمام بلکه ؛گذاشتی تیمحدود دینبا نفعانیذ هیاولیی شناسا در. کرد فهرست
. میکنیم داخل فهرست در دارندی مشخط بری اثر ای و رفتهیپذی مشخط ازی ثرا که را

ی مشخط نیا لیتحل نهیزم در که گیردمی قراری افراد اریاخت در فهرست نیا سپس

                                                           
 رساندن یبرا یپناه و ملجا اما ،هستند یمشخط ریتاث تحت اریبس هرچند که است ینفعانیذ صدا،یب نفعانیذ از منظور . 1

 . ندارند گرانید گوش به خود یصدا
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 توسط فهرست نیا. دارند نهیزم نیا دری مناسبی اطالعات و یلیتحل طرهیس و بوده خبره
یی شناسا هنگام است ممکن نخست رایز ؛شودمیی بندتیاولو و اصالح خبرگان نیا
 از اعم منابع تیمحدود علت به دوم و باشند ادهتاف قلم ازیی هاگروه ای و افراد نفعان،یذ

 استی نفعانیذبا  تیاولو بلکه ؛را بررسی کرد نفعانیذی تمام توانینم... وی زمان ،یمال
 .گذارندیم ای و رفتهیپذی مشخط از را اثر نیشتریب که

 نیا. اندپرداخته نفعانیذ انبوه انیم از انتخاب و شیپاال نیا بهی اریبس یهاپژوهش
 ازین نفعانیذ انتخاب حال هر به. شودیم مختلف ،متفاوتی هابافت به توجه با انتخاب

 انیمتوان می چگونه که باقی است سوال نیا و همچنان داردبیشتری  بررسی نظری به
 ی،منافع چهبر این  افزون ؟گذاشت زییتم دارند میرمستقیغ و میمستق نفع کهی کسان

 تحلیل ذینفع، حاضر حال در ؟گذار آنها را لحاظ کندمشیبوده و باید خط مشروع
 فهم توانیم را گرید روش. کندیمی بندتیاولوی اقتصاد اریمع اساس بر را نفعانیذ
فهم ذینفعان پیشرفت ؛ هرچند در نظر گرفتن دانست مورد تحلیل موضوع از نفعانیذ

، و هالمن لگرنیب) آید، اما نیاز به بررسی بیشتر داردای به حساب میقابل مالحظه
 .(554، ص2002

 

 ابزارها انتخاب: چهارم مرحله

؛ نفعانیذی هامشخصه فیتعر اول، :ردیگیم صورتی اساس اقدام چند مرحله نیا در
  .دادهی آورعجمی هاروش نییتع سوم، و ارجاع نمودار هیته دوم،

 

 ارجاع نمودار از یاتکه: 3 جدول

 ث

 موضع

 خود 1

 

 یینها 3 نیریسا 2

 ،یب م،.ح ح،

 م م،.م

 ،یب م،.ح ح،

 م م،.م

 ییشناسا شماره

# 
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... و تیمشروع ر،یتاث قدرت، لیقب ازیی هایژگیو نفعان،یذی هامشخصه از منظور
 صورت آنهای مبنا بر را ننفعایذی بررس خود، پژوهش به توجه با پژوهشگر که است

)مرحله  داده لیتحل وی سازمانده مرحله در هامشخصه نیای بررس ازی انمونه. دهدیم
 .است آمده 4 جدول در ششم(

 درباره نفعانیذ اطالعات که استی اواسطهی نمودار ارجاع، نمودار از منظور
شکل بهی بعد مراحل در و شودیم وارد آن دری اختصار عالئم با ،شانیهامشخصه

 در ارجاع 1نمودار ازی اتکه مثالی برا .کرد خواهد کمک داده لیتحل جدول دادن
 . (11-2، ص2000)اسکریبنر،  است دهش آورده 3جدول 

. برد نام دوم را و اول دست خذآم دسته دو توانیم دادهی آورجمع در یکل طور به
 دوم دست مآخذ در اما ؛پردازدیم داده دیتول به خود پژوهشگر اول، حالت در

 کهی هنگام مثالی برا. پردازدمی گذشتهی هاداده از داده استخراج به پژوهشگر
 مآخذ از پردازدیم شانیا با مصاحبه به سپس ویی شناسا را نفعانیذ خود پژوهشگر

 مآخذ از کندیمی بررس را گذشتهی هامصاحبه کهی هنگام اما برده بهره اول دست
 .است کرده هاستفاد دوم دست
 کتب در که- دادهی آورجمع مختلفی ابزارها توانیمی کل طبقه دو نیا لِیذ در
 وی فیکی هاروش از اعم هاروش و ابزارها .برد کار به -شوندمعرفی می تحقیق روش

 ذینفعانمواضع انگیز و هنگامی که موضوعات بحث کرد توجه دیبا اما ؛هستندی کمّ
مشی یا اجرای یک یک خط تدویندرباره چگونگی  خصوصبه  –مهم آشکار شد 

 مواضعتواند در تعیین دلفی، می تر، برای مثال روشابزارهای ساختار یافته -پروژه
بروگا و ) کمک کند)با سطح اتکای باالتر(  آنهاذینفعان و سطوح حمایت یا مخالف 

 .(342، ص2000، وارواسوزکی

                                                           
 مخالف که یکسان شوند؛یم شناخته)ح(  کنندگانتیحما موافقند یمشخط یاجرا با که ینفعانیذعالئم اختصاری جدول:  . 1

-د، بیتوان تشخیص داد؛ آنانی که باور روشنی ندارند یا کسانی را که نمینشو)م( شناخته می مخالفان ،هستند یمشخط آن با

مشی هستند باید به عنوان حامیان متوسط )ح.م( به ، موافق با خطکسانی که مقداری، نه کالً ؛شوندطرف )بی( شناخته می

و همچنین  بندی کردمخالفند را باید به عنوان مخالفان متوسط )م.م( طبقه کسانی که مقداری، نه کالً سرانجام ؛حساب آیند

مشی و موضعی است که جدول اشاره به موضع بیان شده توسط خود ذینفع در قابل خطدر « دیگران»و « خود»منظور از 

 اند.دیگران درباره شخص ابراز داشته
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 روش از استفاده اما ،دارد کاربرد نفعیذ لیتحل دری فیک وی کمّ روش دو هر هرچند
 تیقابل وروش کیفی فاقد فرض است  رایز ؛دارد تحلیل ذینفعتناسب بیشتری با ی فیک

 هرچند ؛دهدمی پژوهشگر به را آن در لیدخ عوامل نیهمچن وی مشخط بافت استنباط
ی آورجمعی هاروش جمله از. داردی پ در را مسئوالن با ارتباط جمله ازی مشکالت

 افته،یساختارن) مصاحبه انواع و ،یمشارکت مشاهده ،1مستندات لیتحل به توانیمی فیک
 .(112-115، ص2000، وارواسوزکی)کرد اشاره (افتهیساختار افته،یساختار مهین

 
 هاآوری دادهمرحله پنجم: جمع

ته خآوری داده پرداهای انتخابی به جمعدر این مرحله با توجه به رویکردها و روش
 .شودمی

 
 داده لیتحل وی سازمانده: ششم مرحله

. ردیگیم صورت نفعیذ جدول ریتمحو اب تحلیل ذینفع در داده لیتحل وی سازمانده
 کپارچهی صورت به اطالعات تا شودمی منتقل نفعیذ جدول به شده استخراجی هاداده

 ازی اهیاول یخروج مرحله نیا در پژوهشگر. ردیگ قرار پژوهشگر اریاخت در خالصه و
 وی بنددسته جداول نیا قالب در رای یابتدای هاداده کندیمی سع و کرده آماده کارش

ی هامشخصه اساس بر شد اشاره زین پیشتر طورکههمان جدول نیا. کندی سازمانده
 نیا( سالمت نظام تحول طرحی )مشخطیک  یبرا 4 جدول در .ردیگیم شکل نفعانیذ

 .است آمده نفعیذ لیتحل جدول در هامشخصه
 از حوزه سالمت یمثال نفع؛یها در جدول ذشخصه: م4 جدول

 نفعانیذ
 هامشخصه

 آفریننقش بر مسئله از اثر موضع قدرت/ریتاث آفرینمنافع نقش
 کم یحام ادیز ادیز بهداشت وزارت

 ادیز یحام ادیز ادیز یپزشک نظام
 ادیز مخالف متوسط ادیز یپرستار نظام
 بهداشت ونیسیکم
 مجلس درمان و

 کم یحام متوسط متوسط

 

                                                           

1. Documentary Analysis 
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 ،یدلف لیقب از افتهیساختاری ابزارها مرحله نیا در ،یبیترتی هااسیمق
 شتریب است ممکنی ازیامتی بندرتبه کرت،یلی هااسیمق بهی نخبگان دادهی برا

ی جا به .است شده انجام ترقبل کهی نخبگانی هامصاحبه مرور با مثالی برا .روند کار
 و اول دست مآخذ بری مبتن را ازهایامت و هاقضاوت نیا گرلیتحل است ممکن کار نیا

ی برای اتکاتر قابل وهیش توانندیمی کمّی ابزارها. دده انجام شدهجمعی هاداده از دوم
 گرلیتحل هرحال، به. باشد ازهایامت نیب هایهسیمقا انجام و نفع،یذی ابیارز به دنیرس

 پژوهش انحراف لیپتانس و ابزار نیای هاتیمحدود علت به را آنهایی روا تا ددار ازین
 ر،یتاث سطوح گیرد از جملههایی نیز که در این مرحله صورت مییابیارز. بسنجد

 به ازین و استی موقت ،یمشخطی رو شیپی هاجهت ای یمشخطبا  مخالفت ای تیحما
 .(342، ص2000، اسوزکیبروگا و وارو)داردی بعد مراحل دری نیبازب

. پرداخت جدول شده عیتجمی هاداده لیتحل به دیبا نفعان،یذ جدول پرکردن از پس
 شودیم گرفته کار به نفعانیذیی شناسا در کهیی هامشخصه به توجه با لیتحل نیا

 شده استفادهی رهبر و قدرت مشخصه دو اگر مثال عنوان به اما ؛بود خواهد متفاوت
، 2000)اسکریبنر و همکاران، کردی بندمیتقس گروه چهار به را نفعانیذ توانیم باشد،

 :(12-2ص
 ؛دارند باال قدرت وی رهبر کهی کسان: اول گروه -

 ؛دارند متوسط قدرت وی رهبر کهی کسان: دوم گروه -

 .دارند متوسط تا باال قدرت اما ؛ندارندی رهبر کهی کسان: سوم گروه -
 شکل داد، دارندی نییپای رهبر و قدرت کهی کسان از توانرا می چهارم گروه هرچند

ی مشخط بر تریکم ریتاث رایز؛ ستین تیاهم حائز چهارم گروهی مشخط نظر از اما
 رند،یگیم قرار باال گانهسهی هاگروه در کهی نفعانیذیی شناسا با تواندیم گرلیتحل. دارد

 .کند کمکی مشخط بهتر هرچهی اجرا و نیتدو دری مجر و گذاریمشخط به
 دیبای ریگمیتصم هنگام در. دنباش بروز دیبا نفعیذ لیتحل در هالیتحل و هاداده

 اتخاذ مناسب میتصم و سهیمقا امروزی هاداده با نفعان،یذ مورد در گذشتهی هاداده
 و است ریرپذییتغ زمانی ط در نفعانیذی هامشخصه و هامولفه گر،ید عبارت به. شود

 .شود انجام مستمر صورت به پژوهش نیا دیبا
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 کاربردها و ارائه راهبرد: هفتم مرحله

 هانقشه قالب در و هانمودار صورت به قبل مراحل دری استخراج اطالعات آخر گام در
 که هستندی اطالعات عیتجم اغلب نمودارها نیا. شد خواهد ارائه نفعیذ لیتحل انیحام به
 نفعانیذ انیم روابط به توجه با توانیم را ترکامل هانقشه و نمودارها .اندآمده جدول در

 .کرد خواهد فراهم انیمجر و گذارانیمشخطی برای بهتر دید و نگاه که کرد میترس
ا های ذینفعان، راهبردهای مناسب رتوان بر اساس مشخصهبرای ارائه راهبرد می

تواند اما می ،ده استدر فضای مدیریت راهبردی ارائه ش ارائه کرد. هرچند این راهبردها
 1توان به جانسونتوجهی برای مدیران دولتی داشته باشد. برای نمونه میهای قابلداللت

بندی ذینفعان را دسته ،اشاره کرد که با دو مشخصه قدرت و تاثیر (2002)و دیگران
بندی و همچنین کند. گروهکرده و متناسب با هر گروه راهبرد مناسب را ارائه می

  قابل مشاهده هستند. 1دها در نمودارراهبر
که  ی، قدرت و نفع«الف»در حالت  دشوینمودار مشاهده ماین همانطورکه در 

 نیدر رابطه با ا شودیم شنهادیپ گذاریمشبه خط نیبنابرا ؛کم است برندیم نانیآفرنقش
آنها را در  شودیم شنهادیپ «د»نکند. اما در نقطه مقابل در حالت  یافراد تالش فراوان

از قدرت و منفعت  رایو به آنها نقش محول کند؛ ز کندداخل  یگذاریمشخط ندیفرآ
 شودیم شنهادیپ نان،یآفرنقش یبه سبب منفعت باال «ب»برخوردارند. در حالت  ییباال

را مطلع نگه  ینانیآفرنقش نیآن چن رامونیو مسائل و اطالعات پ یمشکه در مورد خط
وجود ندارد. در  ندیدر فرآ هابه داخل کردن آن ازیقدرت کم آنها ن اما به سبب ؛دارد

و  یمشاز مشارکت در خط یاما منفعت خاص د؛دار یادیقدرت ز نیآفرنقش «ج»حالت 
به دادن  یازیو ن ینگهداشتن او کاف یتنها راض نیبنابرا ؛بردیآن نم یهایخروج ای

 وجود ندارد. ازیامت
  

                                                           

1. Johnson  
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 : راهبردها در تعامل با ذینفعان1نمودار

  

 نفعیذ لیتحلی بررس و نقد. 7

 قوت نقاط

 شود،یم جادیا نفعانیذ انیم متفاوت صورت به که( فعمنا و) هاانیز ییشناسا در. الف
 صورت دهیفا-نهیهز لیتحل شکل به که یسنت یاقتصاد هینظر به نسبت نفعیذ لیتحل

 با شانتعامل در نفعانیذ انیم هاتزاحم نفعیذ لیتحل. دارد یشتریب تیقابل ،گرفتیم
 با شانتعامل در عاننفیذ به توانیم و کشدیم ریتصو به و کرده لیتسه را گریکدی
 (؛554، ص2002)بیلگرن و هالمن،  کند کمک گریکدی

 را یشتریب اریبس یهاگروه و هاسازمان افراد، که است نیا نفعیذ لیتحل گرید تیمزب. 
 ؛)همان(ردیگیم نظر در مردم از یترگسترده فیط فهم منظور به مهم یهامیتصم در



                        6222پاییز / 22ش/ 22س/ شناسی علوم انسانیروش  222

 

 و دارند وجود یمشخط در یادیز دگانکننمشارکت که ییکشورها در کردیرو نیاج. 
 در نیهمچن و دارد کاربرد اریبس شده میتسه مختلف نانیآفرنقش و نهادها انیم اقتدار

، 2009)ویبل،  دارند اریجبران در اخت یبرا یمناسبفرصت  یمشبازندگان خط که ییجا
 (؛26ص
 موانع تا کندیم کمک نفعانیذ ردیگ و رهبران ،یمشخط گرانلیتحل به نفعیذ لیتحلد. 
 یهاراه و کنند نیتدو اهداف به یابیدست یبرا ییهاراهبرد کنند، ییشناسا را یاسیس

 (؛29)همان، صکنند دایپ را توافقات به یابیدست

 منظر به توجه با یاسیس یریپذامکان لیتحل مانند ییهاروش با سهیمقا در روش نیاه. 
 قرابت نفعیذ لیتحل هرچند. داشت دنخواه زین یشتریب یکاربردها دارند، که یتریکل

 نفعیذ لیتحل گویدمی بلیو کهگونههمان ولی ،دارد یاسیس یریپذامکان با یمفهوم
 احتمال بر یاسیس یریپذامکان که رایز دارد؛ یاسیس یریپذامکان از تریکل یمنظر
 نیا و (26، ص2009)است متمرکز خاص یامسئله یبرا خاص لیبد کی تیموفق

 تمرکز یاچندگانه نفعانیذ یهاتیفعال 1نگاشت بر یمشخط لیتحلاست که  یدرحال
 .کنندیم اتخاد یمتفاوت یراهبردها که دارد

 

 ضعف نقاط

 یمبنا به یاریبس پژوهشگران چند هر. بردیم سر به تیهو بحران در نفعیذ لیتحلالف. 
 نگاه از نفعیذ لیتحل. ردیگ صورت شتریب دیبا امر نیا اما پردازند،یم نفعیذ لیتحل ینظر
 و هست؟ چه نفعیذسوال که  نیا از اغلب وجود نیا با. رسدیمبه نظر  یاتیعمل ،ینظر
، 2002)بیلگرن و هالمن، انددهیورز امتناع است؟ یکاربرد نفعیذ لیتحل هنگام چه
 (؛554ص

 ها،ائتالف عیسر رییتغ با رایز ؛کندیم یسازساده و است یمیقد نفعیذ لیتحلب. 
)ویبل، داد شکل نفعانیذ از یخوب کیستماتیس لیتحل توانینم هاراهبرد و منابع، ها،باور

  (؛29، ص2009

                                                           

1. Mapping  
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 اما ؛کنندیم ارائه ...و منفعت منابع، اساس بر انعنفیذ از ییهایبندطبقه مطالعات،ج. 
 نیا بیترک ریتاث یچگونگ و رهایمتغ نیا انیم متقابل یوابستگ نییتب یبرا ینظر هیپا

  )همان(؛کندینم ارائه ،یمشخط رییتغ و باور بر رهایمتغ

 دانست دیبا اما ،شودیم توجه نفعانیذ انیم روابط به نفعیذ لیتحل در که هرچندد. 
و همکاران،  1)پرل است ترنییپا و کمتر شبکه لیتحل فن به نسبت مراتب به توجه نیا

 یپژوهش راهبرد عنوان به نفعیذ لیتحل نکهیا به توجه با اما. (502-501، ص2002
 ؛ببرد بهره شبکه لیتحل یژگیو نیا از تواندیم شود،یم مطرح

 میدانیم اما ؛کنندیم تمرکز خاص یاسیس یهامحفل ای لیبد بر مطالعات شتریبه. 
-29، ص2009)ویبل، ندارند تمرکز خاص یاسیس محفل ای لیبد بر معموالً نفعانیذ که
22). 

  

                                                           

1. Prell  
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