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چکیده:
ارائه  به منظور  سیاستي  مسائل  بررسي  خط مشی گذاري،  حوزه  در  پژوهش  هدف 
دنبال  به  سیاستي  پژوهش   است.  خط مشی گذاران  به  عملیاتي  و  علمي  توصیه هاي 
بررسي عوامل مؤثر بر سیاست ها و تاثیر سیاست ها بر محیط و جامعه است و در اين 
زمینه از روش هاي مختلفي بهره مي گیرد. تحلیل ذي نفعان يكي از اين روش هاست 
که بر وارد کردن نظرات ذي نفعان در فرآيند خط مشی گذاری تاکید مي کند و اين امر 
مصوب،  طرح هاي  و  سیاست ها  اجراي  تصمیم گیري،  فرآيند  ارتقاي  در  مهمي  نقش 
و  دولتي  سازمان هاي  بین  همكاري  تقويت  و  موردنظر  مسائل  به  مشروعیت بخشي 
جامعه دارد. خط مشی گذاري عمومي داراي محیط بسیار پیچیده اي متشكل از کنشگران 
مختلف )از موافق تا مخالف( است. تحلیل طیف گسترده اي از ذي نفعان با منافع و سطح 
است.  منعطف  و  از يک چارچوب روش شناسي جامع  استفاده  متفاوت مستلزم  قدرت 
مي کند  ايجاب  حوزه  اين  بازيگران  تعدد  و  عمومي  محیط خط مشی گذاري  پیچیدگي 
که تحلیلگران سیاست، مجهز به رويكردهاي روش شناسي مناسب باشند. روش تحلیل 
براي  مهمي  نقش  عمومي،  سیاست هاي  امكان پذيري  شاخص  بر  تاکید  با  ذي نفعان 
معادله و روابط قدرت میان بازيگران مختلف در اين زمینه قائل است. در اين پژوهش 
با پرهیز از تكیه بر ابعاد نظري تحلیل ذي نفعان، سعي شده ابزارهاي کاربردي براي 
استفاده از اين روش در تحلیل سیاست هاي عمومي تبیین شوند. در اين میان با توجه به 
نقش روزافزون نرم افزارهاي علمي در تحلیل سیاست هاي عمومي جهت افزايش دقت و 
سرعت انجام تجزيه وتحلیل داده هاي جمع آوري شده، نرم افزار Policy Maker به عنوان 

ابزاري پیشرفته براي تحلیل ذي نفعان معرفي و مزاياي آن تبیین شده است. 

کلیدواژه ها: خطمشیگذاري،تحلیل،روش،ذينفعان،پژوهش.
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مقدمه

اهداف جامعه  راستاي تحقق  در  و رسمي  دولتي  نهادهاي  از سوي  خط مشی گذاري عمومي 
و منافع عمومي صورت مي گیرد. سیاست هاي عمومي نتیجه اقتدار رسمي در يک نظام سیاسي 
عواملي،  چه  که  پرسش هاست  اين  به  پاسخ  درصدد  عمومي  خط مشی گذاري  مطالعات  هستند. 
اين سیاست ها چگونه اجرا مي شوند و چه  چرا و چگونه سیاست هاي عمومي را شكل مي دهند، 
نتايج و تاثیراتي را به دنبال دارند؟ دانشمندان و پژوهشگران خط مشی گذاري عمومي براي پاسخ 
به اين پرسش ها، رويكردهاي مختلفي را انتخاب مي کنند و متناسب با آن رويكرد و به اقتضاي 
موضوع مورد مطالعه بر عوامل مشخصي متمرکز مي شوند. بعضي بر عوامل نهادي و قانوني تاکید 
مي پردازند،  سیاست ها  اجراي  شیوه  و  سیاست ها  گزينش  در  نهادها  نقش  بررسي  به  و  مي کنند 
بعضي ديگر شرايط اقتصادي و اجتماعي را تعیین کننده مي دانند و تاثیر اين شرايط را بر سیاست ها 
بررسي مي کنند. برخي از پژوهشگران نیز انديشه و تفكر خط مشی گذاران را مورد توجه قرار داده 
و نگرش ها، ارزش ها، انگیزه ها و الگوهاي رفتار خط مشی گذاران را به عنوان متغیر مستقل در نظر 

گرفته و تاثیر آن را بر سیاست هاي عمومي مورد بررسي قرار مي دهند.
پیرامون و درون  ايجاد دانش  از ديدگاه السول »تحلیل سیاست را مي توان به عنوان فرآيند 
گسترش  امروزه  عمومي  سیاست  تحلیل   .)Lasswell, 1971 ( پنداشـت«  سیاست  فرآيندهاي 
بسیاري يافته و به صورت يک رشته دانشگاهي و موضوع مراکز مطالعاتي در آمده از جمله مرکز 
از اين رو گسترش و تنوع در  مطالعاتي رند در حوزه تحلیل سیاست ها به فعالیت مشغول است. 
تحلیل سیاست ها را هم شاهد هستیم. پارسونز تحلیل سیاست ها را چندگونه مي داند. اول »تحلیل 
سیاست« که خود دو گونه است؛ تحلیل تعیین سیاست و تحلیل محتواي سیاست و دوم »تحلیل 
است  خط مشی گذاري  فرآيند  در  يافته ها  نتايج  از  استفاده  سیاست  از  منظور  که  سیاست«  براي 
)پارسونز، 1385 :91(. به راحتي نمي توان مرز معیني میان انواع تحلیل سیاست ترسیم کرد اما آنچه 
روشن به نظر مي رسد اين است که بايد بین تحلیل خط مشی گذاري و ارزيابي يک سیاست تمايز 
قائل شد. تحلیل خط مشی گذاري با نگاهي کالن به تحلیل جامع و سیستماتیک خط مشی گذاري 
و  بازيگران  همچنین  و  اقتصادي  شرايط  و  ديوانساالري  نظام  سیاسي،  نظام  با  آن  پیوند  از  اعم 
تصمیم گیري،  تا  سیاسي  کار  دستور  تنظیم  تحلیل  همراه  به  سیاست  در  درگیر  منافع  گروه هاي 
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ـ فايده،  هزينه  تحلیل  روش هاي  کاربست  با  سیاست  ارزيابي  مقابل  در  مي پردازد.  ارزيابي  و  اجرا 
ـ کارايي، تحقیق در عملیات، تحلیل رگرسیون و دلفي به ارزيابي میزان دستیابي يک سیاست  هزينه 

به اهدافش معطوف است.
تحلیل خط مشی گذاري عمومي تلفیقي از علم، فن و هنر است. علم، دربرگیرنده نظريه، مفاهیم و 
اصول روش شناختي است. فن، شامل فنون عملي، قواعد الزم االجرا و شیوه هاي کارآمد و استاندارد و 
هنر، روش، سبک و طريقي است که شخص در آن چارچوب رفتار مي  کند. بنابراين با توجه به معني 
ضمني اين تلفیق، به رغم اينكه ممكن است تنها يک روش براي يادگیري به کار گرفته شود اما براي 
تحلیل سیاست ها کاربرد تنها يک روش پذيرفتني نیست )Wildavsky, 1979(. اقداماتي که در 
عرصه تحلیل سیاست ها انجام مي شوند نه تنها با توجه به نوع مشكالت و معضالتي که مورد توجه 
قرار مي دهند بررسي مي شوند بلكه بر اساس نوع روش، خالقیت و قضاوت تحلیلگر نیز متفاوت هستند.

که  آنجا  از  است.  همراه  مصالحه  و  انعطاف  سازش،  با  خط مشی گذاري  حوزه  در  پژوهش 
پژوهشگران اين حوزه به مسائل گاه بلند پروازانه خط مشی گذاران مي پردازند نه به مسائل دانشگاهي، 
مكرر خود را در حاشیه هاي روش شناسي فعلي علم اجتماعي )جرح و تعديل کردن، ترکیب کردن و 
سرهم بندي کردن آن گونه که   حرکت مي کنند( مي يابند )Smith & Robbins, 1984(. با توجه به 
اينكه پژوهش در حوزه خط مشی گذاري در مرزهاي روش شناسي پژوهش عمل مي کند، نمي توان 
روش شناسي واحد و جامعي براي اجراي تحلیل فني پژوهش در حوزه خط مشی گذاري معرفي کرد. 
پژوهشگران در حوزه خط مشی گذاري، بدون قید و بندهايي که رويكرد روش شناختي واحد تحمیل 
مي کند آزاد هستند که در تحلیل فني مسائل اجتماعي و انواع جهت هاي روش شناختي را تعقیب 
ـ کارايي،  کنند. در تحلیل خط مشی گذاري عمومي روش هاي مختلفي استفاده مي شود مانند هزينه 
نظريه  تاثیرات،  ارزيابي  ثانويه، گروه هاي کانوني،  فراتحلیل، تحلیل  تلفیق متمرکز،  ـ فايده،  هزينه 

مبنايي، مطالعه موردي، بررسي هاي پیمايشي و... .
پژوهش در حوزه خط مشی گذاري يعني فرآيند انجام پژوهش در خصوص مسئله اجتماعي مهم 
يا تحلیل آن مسئله به منظور ارائه توصیه هاي علمي، توصیه هاي معطوف به عمل به خط مشی گذاران 
در  علمي  پژوهش هاي  به کارگیري  پژوهش سیاستي   .)Levine, 2004( است  مسئله  براي حل 
اطالعات  شناسايي مي شود،  اجتماعي  مسائل  روش،  اين  از  استفاده  با  که  است  خط مشی گذاري 
حساس جمع آوري مي شود، مفاهیم و فرضیه ها ايجاد مي شود و مهم تر از همه براي پژوهش نزد 
بر  اساسي  ويژه  کار  دو  فوق  براي هدف  پژوهش سیاستي  اعتبار مي کند.  ايجاد  خط مشی گذاران 

عهده دارد. 
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1. پژوهش سیاستي شیوه توجه خط مشی گذاران به مسائل مرتبط با خط مشی گذاري را تحت 
تاثیر قرار مي دهد.

خط مشی گذاران  ترجیحي  عمومي  سیاست هاي  از  موثر  حمايت  نحوه  سیاستي  پژوهش   .2
بین حوزه دانش،  رابطه  ايجاد  به  )May, 2004(. دو کار  ويژه فوق،  قرار مي دهد  تاثیر  را تحت 
به منظور حل مسائل عمومي مبهم و پیچیده مربوط  تصمیم گیري هاي عمومي و سیاست پژوهي 

مي شود.
دانشمندان بر اين باورند که پیشرفت هاي شگرف بشر در علوم گوناگون، از جمله خط مشی گذاري  ها 
در سطح دولت، مرهون استفاده از روش هاي پژوهش مناسب است اما اينكه چه روش هايي وجود 
دارند و کدام روش، متناسب با کدام علوم است، به مباحث روش شناسي نیاز دارد تا از طريق آنها و 
ارائه اصول و مباني، روش متناسب با علوم را مشخص کرد. پژوهش هاي خط مشی گذاري عمومي 
به دلیل نتايج و پیامدهايي که بر حل و فصل مسائل و مشكالت عمومي دارند از اهمیت خاصي 
با مشكل  آنها  از طريق  دارند که خط مشی گذار مي تواند  بسیاري وجود  عوامل  برخوردار هستند. 
آشنا شود؛ براي مثال، خط مشی گذار مي تواند از طريق مطالعه پژوهش ها، بررسي ها، گزارش ها و 
سخنراني ها به وجود مشكالت پي ببرد. اين نگاه وجود دارد که خط مشی گذار مي تواند از طريق 
پرسشنامه و مصاحبه سازماندهي شده از افراد سازمان ها و گروه هايي که به نحوي تحت تاثیر مشكل 
را تشخیص دهد. مخاطب اصلي پژوهشگران خط مشی گذاري عمومي،  دارند مشكل اصلي  قرار 
مقامات و مديران دولتي هستند که براي استفاده از پژوهش هاي سیاستي با محدوديت هاي بسیاري 
در  روش شناختي  مالحظات  اهمیت  بايد  خط مشی گذاري  پژوهشگران  رو  اين  از  هستند.  مواجه 
نیز  را  پژوهشي  يافته هاي  ارائه  نوين  شیوه هاي  و  دهند  قرار  مدنظر  را  خط مشی گذاري  عرصه 
روش شناسي  ترکیبي بودن  و  منعطف  ويژگي   و  سیاستي  موضوعات  ماهیت  به  توجه  با  بیاموزند. 
پژوهش در خط مشی گذاري عمومي، پژوهش حاضر به دنبال تبیین روش شناسي تحلیل ذي نفعان 
به  مناسب  مباني روش شناسي  از طريق  بتواند  تا  است  در خط مشی گذاري عمومي  آن  کاربرد  و 
برخي از مهم ترين پرسش هاي موردنظر تحلیلگران خط مشی گذاري )چه عواملي، چرا و چگونه بر 
سیاست ها تاثیر مي گذارند( پاسخ دهد. در مطالعات خط مشی گذاري عمومي در ايران مباني نظري 
و معرفتي شناختي روش تحلیل ذي نفعان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از طرح مباحث 
روش شناسي اين است که از طريق آن بتوان راه مناسب تري براي رسیدن به واقعیت يافت تا در 
پرتو آن، پژوهش هاي علمي از خطا و لغزش مصون بمانند. به عبارت ديگر، هدف از روش شناسي، 
نشان دادن يا شناساندن روش هاي مناسب پژوهش در علوم مختلف، نقد و تحلیل توانمندي ها و 
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نارسايي هاي روش هاي رايج و رسیدن به روش هاي متنوع تر است. روش هايي که در کمترين زمان 
و با کمترين هزينه ما را به مقصود، يعني شناخت و حل مسائل برساند. پژوهش حاضر اين اهداف 

را در حوزه پژوهش خط مشی گذاري عمومي دنبال مي کند.

مبانی نظری پژوهش

مفهوم تحلیل ذي نفعان

تئوري ذي نفعان يكي از تئوري هاي مديريت سازمان است. مفهوم ذي نفع اولین بار به وسیله 
مؤسسه تحقیقات استنفورد1 در سال 1936 مطرح شد. از فريمن مي توان به عنوان پايه گذار تحلیل 
ذي نفعان و واردکردن اين بحث در ادبیات مديريت راهبردي ياد کرد. وي در سال 1984 مقاله اي با عنوان 
»مديريت راهبردي: با رويكرد ذي نفعان« ارائه کرد که در آن به ارائه الگو و بررسي چگونگي وارد کردن 
تحلیل ذي نفعان در مديريت راهبردي پرداخته است )Freeman, 1984(. پس از آن، پژوهشگران 
حوزه هاي مختلف، مانند منابع طبیعي، مديريت کسب وکار، مديريت پروژه و خط مشی گذاري تعاريف و 
راهكارهايي را با توجه به ويژگي هاي فضاي علمي خود ارائه کردند )Bowie, 1988(. کروسباي در 
مقاله اي که در سال 1992 ارائه کرد تحلیل ذي نفعان را به عنوان ابزار حیاتي مديريت راهبردي قلمداد 
کرد )Crosby, 1992(. کالرکسون چارچوب ذي نفعان را براي ارزيابي و تحلیل عملكرد شرکت ها 
در 1995 به کار برد )Clarkson, 1995: 92(. فريمن، هريسون و ويک کتابي با عنوان »مديريت 
براي ذي نفعان« در سال 2007 منتشر کردند. محتواي اين کتاب شامل چگونگي رهبري و مديريت 
ذي نفعان است )Freeman, Harrison & Wick, 2007(. در سال 2009 لیندا بورن کتابي تحت 
عنوان »مديريت ارتباط با ذي نفعان« منتشر کرد. وي در اين کتاب به بررسي اثرات مختلف ذي نفعان 
با توجه به معیارها و ابزارهاي مختلف پرداخته است )Bourne, 2009(. اگرچه تحلیل ذي نفعان ريشه 
در مديريت بازرگاني دارد اما به حدي توسعه يافته که به رشته هاي اقتصاد، علوم سیاسي، نظريه بازي ها 
و علوم زيست محیطي نیز وارد شده است. الگوهاي رايج تحلیل ذي نفعان، گستره وسیعي از ابزارها به 
صورت کیفي و کمي براي شناسايي ذي نفعان، موقعیت، تاثیر آنها بر ساير گروه ها و منافع شان را در 
يک سیاست و برنامه خاص مورد استفاده قرار مي دهند. عالوه بر اين تحلیل ذي نفعان ايده اي را درباره 
تاثیر سیاست ها و برنامه ها بر نیروهاي سیاسي و اجتماعي ارائه مي کند. ديدگاه هاي مختلف درباره 
سیاست پیشنهاد شده و توانايي بالقوه و تعارض بین افراد و گروه ها را تبیین مي کند و به شناسايي 

1. Stanford Research Institute
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راهبرد هاي بالقوه براي مذاکره با ذي نفعان مخالف کمک مي کند )World Bank, 2013: 2(. جدول 
)1( روند توسعه و کاربرد تحلیل ذي نفعان را نشان مي دهد.

جدول 1: روند توسعه و کاربرد تحلیل ذي نفعان

ارائه مفهوم ذي نفعان براي اولين بار در انستيتو تحقيقات استنفورد )1963(

کاربرد مفهوم ذي نفعان 
در تئوري سازمان

کاربرد مفهوم ذي نفعان 
در حوزه مسئوليت هاي 

اجتماعي شرکت

کاربرد مفهوم ذي نفعان 
در تئوري سيستم ها

کاربرد مفهوم 
ذي نفعان در 
طرح ريزي 

سازمان
مديريت راهبردي: يک رويکرد مبتني بر ذي نفعان به وسيله فريمن )1984(

جنبه هاي هنجاري جنبه هاي ابزاري جنبه هاي توصيفي / تجربي
تئوري ذي نفعان شرکت به وسيله دونالدسون و پرستون )1995(

تئوري پويايي و خوشه بندي ذي نفعان )2010(
ساير تئوري هاي ذي نفعان )1996 تاکنون(

منبع:یافتههایپژوهش

در فرآيند توسعه روش تحلیل ذي نفعان تعاريف متعددي از آن ارائه شده است. از جمله اينكه 
»تحلیل ذي نفعان فرآيند جمع آوري و تحلیل نظام مند اطالعات کیفي است براي تعیین اينكه عاليق 
برنامه مورد توجه قرار گیرد«  يا  اجراي يک سیاست  يا  بايد در زمان طراحي  و منافع چه کساني 
)Schmeer, 2000(. در تعريفي ديگر »تحلیل ذي نفعان روش بررسي امكان پذيري سیاسي طرح ها و 

برنامه ها از طريق شناسايي قدرت، موضع و درك ذي نفعان نسبت به آن سیاست تعريف شده است« 
)Roberts & Mahoney, 2004(. اگرچه تعاريف ارائه شده از سوي متخصصان اين حوزه تا حدي 

متفاوت به نظر مي رسند اما اين تعاريف بر يک اصل مشخص تاکید مي کنند و آن اين است که 
برنامه ريزان بايد به نیازها، منافع و تاثیرات ذي نفعان سیاست ها و برنامه هاي خود توجه کنند.

در تعريف دقیق کارول معتقد است که ذي نفع، فرد يا گروهي است که بر اقدامات، سیاست ها، 
 .)Caroll, 1996: 74( تاثیر مي پذيرد  آن  از  يا  تاثیر مي گذارد  اقدامات يک سازمان  يا  برنامه ها 
کالرکسون مي نويسد ذي نفع کسي است که چیزي را در نتیجه اين فعالیت ها به دست مي آورد يا 
از دست مي دهد. سیاست ها، برنامه ها و پروژه ها مي توانند داراي ذي نفعان محدود يا متنوعي باشند. 
هر چه تعداد ذي نفعان بیشتر باشد مديريت آنها و تحقق همزمان خواسته هاي همگي آنها سخت تر 
شناسايي  تكنیک هاي  معني  به  ذي نفعان  تحلیل  ديگر  تعريفي  در   .)Clarkson, 1995( است 
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خاص  سیاست  يک  به  که  است  مختلفي  نقش آفرينان  نگرش  و  موضع گیري  قدرت،  تحلیل  و 
عالقه مند بوده يا تحت تاثیر آن قرار دارند )Buse, 2008(. براي انجام تحلیل ذي نفعان، پژوهشگر 
از فهرست طرف هاي ذي نفع، که به عنوان بخشي از فعالیت ها به شمار مي رود، شروع مي کند. ديگر 
طرف هاي ذي نفع که هنگام مفهومي ساختن مطالعه و انجام تحلیل هاي فني مشخص مي شوند، 
به اين فهرست افزوده مي شوند. در اين مرحله، احتمااًل فهرست طوالني خواهد شد. پس از تعیین 
قدرت هر طرف ذي نفع گام بعدي در تحلیل طرف ها و گروه هاي ذي نفع، ارزيابي نظر هر يک از 
آنان پیرامون توصیه سیاستي مورد مطالعه است. آيا طرف ذي نفع از توصیه ارائه شده حمايت خواهد 
کرد يا به مخالفت با آن خواهد پرداخت؟ چرا؟ صرف نظر از میزان تاثیري که گروه ذي نفع مي تواند 
بر تصمیم نهايي داشته باشد، پاسخ به اين پرسش ها اطالعات ارزشمندي را در مورد میزان حمايتي 
که انتظار مي رود از توصیه پیشنهادي به عمل آيد، به دست خواهد داد. بعد از اينكه قدرت و نظرات 
هر يک از طرف هاي ذي نفع مورد ارزيابي قرار گرفت مي توان تصويري از ساختار قدرتي را که 

شالوده توصیه پیشنهادي است ارائه کرد.
يكي از مشخصات خط مشی گذاري اين است که در هر زمان معین، خط مشی گذاري عمومي 
خواست  جهت  در  » خط مشی گذاري  يعني  اين  و  است  رقیب  منافع  بین  تفاهم  يا  توازن  برآيند 
گروه هاي متنفذ و دور از خواسته گروه هايي که نفوذ خود را از دست داده اند« ) Dye, 2002(. براي 
آنكه پژوهش سیاستي، پیشنهادهاي مفید و قابل اجرايي را ارائه دهد الزم است در فرآيند تحلیلي، 
به منظور ارائه نتايج کاربردي به درك عرصه سیاسي نائل آمد چرا که سیاست ها به عرصه سیاسي 
ساختار  اجراي خط مشی گذاري،  احتمال  بر  تاثیرگذار  اساسي  عامل  نتیجه، يک  در  ارائه مي شود. 
قدرت گروه هاي ذي نفع دخیل در توصیه هاست. پژوهشگر سیاسي با تحلیل ساختار قدرت در پي 
پاسخ به اين پرسش است: تحت چه شرايطي اغلب طرف هاي ذي نفع متنفذ توصیه ها و راهكارهاي 
پیشنهادي را خواهند پذيرفت؟ به عبارتي، در مديريت ذي نفعان، بايد ابتدا ذي نفعان را شناخت، آنها 
را طبقه بندي کرد، انتظارات و خواسته هاي آنان را مشخص کرد و در تدوين اهداف و راهبرد هاي 
سازمان، اين خواسته ها و اثرات را لحاظ کرد. اهمیت مديريت ذي نفعان امري حیاتي است که با 

تصمیم گیري بلندمدت راهبردي شرکت رابطه دارد.
که  است  دشوار  مسائل  و حل  تصمیم گیري  دربرگیرنده روش هاي  نوين  مديريتي  طرح هاي 
به دنبال بهینه سازي و اطالعات واقعي هستند. در مرحله تغییر سیاست ها و برنامه ها بهتر است 
مفهوم تصمیم گیري گسترش يابد تا سطوح طراحي سیستم را در برگیرد. اين کار مستلزم شناخت 
چند مرکزي خط مشی گذاري و توجه به ذي نفعان مختلف و ابعاد مختلف يادگیري اجتماعي است. 
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دولت هاي چند مرکزي منعطف تر و سازگار تر از دولت هاي تک مرکزي هستند. در بررسي مشكالت 
پیچیده تر و داراي جوامع مختلف، روابط متقابل بین تنظیمات نهادي رسمي و غیررسمي و نیروهاي 

.)Pahl-Wost, 2002: 3( باال به پايین و پايین به باال بايد مورد بررسي قرار گیرد
در بعضي از رويكردهاي تدوين سیاست، تصمیم گیري به عنوان انتخاب بهینه از بین مجموعه اي 
از گزينه ها به خوبي تدوين شده است که مي توان آنها را بر اساس معیارهاي عیني و قابل کمي شدن 
رتبه بندي کرد. اين معیارها از يک مجموعه اطالعات جامع اقتصادي، اجتماعي و زيست محیطي 
استخراج شده اند. در سال هاي اخیر حتي در چنین رويكردهايي از تحلیل سیاست نیز واردکردن 

.)Pahl-Wost, 2002: 13( ذي نفعان مختلف به فرآيند خط مشی گذاري رايج شده است
تا  نیازمند داليل راهبردي و فني است  يا هر پروژه خط مشی گذاري  اجتماعي  تغییر  هرگونه 
آنها،  بالقوه  توان  ارزيابي  بازيگران اصلي،  آورد. شناسايي  را به دست  مداخله سازمان هاي مرتبط 
موافقت يا مخالفت آنها در اين زمینه ضروري است. تحلیل ذي نفعان ابزار اساسي براي دستیابي 
به شناخت و آگاهي درباره نقش بالقوه ذي نفعان و سازمان هاي مرتبط، براي شناسايي ائتالف هاي 
بالقوه در حمايت از يک پروژه، سناريو و تدوين راهبرد براي ارزيابي خطرات نسبي است. همچنین 
گفته شده که مشارکت ذي نفعان براي ايجاد اجماع و مشروع سازي سیاست ها ضروري است. تحلیل 
پژوهش ها  از  بعضي  در  و  دارد  اجتماعي شرکت ها  مسئولیت  مفهوم  با  نزديكي  ارتباط  ذي نفعان 
نیازهاي  به خواسته ها و  براي پي بردن  اجتماعي شرکت ها  از مولفه هاي مسئولیت  به عنوان يكي 
شهروندان و مشتريان مورد استفاده قرار گرفته است. در اين زمینه اين باور وجود دارد که موفقیت 
يک شرکت به مديريت موفق روابط با ذي نفعان بستگي دارد. با تعمیم اين نكته به عرصه اجتماعي 
مي توان گفت موفقیت يک سیاست عمومي به شناخت نیازها و منافع ذي نفعان آن بستگي دارد 
که در بیشتر موارد عامه مردم درگیر سیاست هاي عمومي هستند. از اين رو موفقیت يک سیاست 
عمومي در کنار ساير عوامل مستلزم انجام تحلیل ذي نفعان پیش از اتخاذ تصمیمات سیاستي است.

فرآيند خط مشی گذاري  از جمله دولت و سازمان هاي غیردولتي در  حضور ذي نفعان مختلف 
بیانگر حكمراني مشارکتي، مشارکت عمومي، دموکراسي جمعي و تصمیم گیري تعاملي است. اين 
توسعه  و  زيست، حمل ونقل  محیط  جمله  از  حوزه هاي خط مشی گذاري  از  بسیاري  در  را  مفاهیم 
و  اجماع  بر  مبتني  دولت،  ابتكار  با  معمواًل  ذي نفعان  مشارکت  کرد.  مشاهده  مي توان  شهري 
سازماندهي جمعي همراه است. در نتیجه فرصتي را براي ذي نفعان جهت تاثیرگذاري بر سیاست ها 
نتايج  و  ارائه خدمات  براي  سیاست ها  عملكرد  افزايش  مشارکت ذي نفعان  مي کند. هدف  فراهم 
آن به شهرونداني است که گروه هاي هدف يک سیاست هستند. مطالعات میداني بسیاري نشان 



11

لی
کما

ی 
حي

 | ي
ر...

ن د
د آ

ربر
کا

 و 
ان

نفع
ذي 

ل 
حلي

ي ت
ناس

ش ش
رو

ن 
تبيي

 -1
له 

مقا

مي دهند که مشارکت ذي نفعان عملكرد سیاست هاي عمومي را افزايش مي دهد، هر چند برخي 
مطالعات بیانگر تاثیر منفي مشارکت بیش از حد ذي نفعان بر عملكرد سیاست هاست يعني با افزايش 
بر  آن  تاثیر  و  ذي نفعان  مشارکت  میزان  مي يابد.  کاهش  سیاست ها  عملكرد  مشارکت،  گسترده 
عملكرد سیاست ها بسته به نوع اطالعات، میزان قدرت و محیط خط مشی گذاري مي تواند متفاوت 

.)Schalk, 2011: 2-3( باشد
داشته  مختلفي  کاربردهاي  مي تواند  خط مشی گذاري  فرآيند  در  ذي نفعان  مشارکت  و  حضور 
اين  باشند.  خط مشی گذاري  يک  براي  شواهد  و  اطالعات  ارائه کننده  مي توانند  ذي نفعان  باشد. 
اطالعات مي تواند جهت و مسیر سیاست را تغییر دهد. ذي نفعان مي توانند به عنوان زنگ خطر در 
فرآيند خط مشی گذاري مورد استفاده قرار گیرند زيرا آنها مي توانند به سرعت نشانه هاي شكست 
سیاست ها را آشكار سازند. همچنین سازمان هاي ذي نفع با ارائه عملكرد روزانه، اقدامات، اهداف و 
توانايي هاي خود به دولت کمک مي کنند که هماهنگي بین سازماني را براي ارائه خدمات عمومي 

تقويت کند )Schalk, 2011: 5(. استفاده از تحلیل ذي نفعان داراي ويژگي هاي متعددي است:
تحلیل ذي نفعان رويكردي بسیار مهم براي افزايش امكان پذيري سیاسي پیشنهادهاي سیاستي 

است.
انجام تحلیل ذي نفعان مستلزم صبر، دقت، قضاوت دقیق و توجه ويژه به تاثیرات ساختاري 
قدرت  و  سیاستي  جديد  پیشنهادهاي  در  بازيگران خط مشی گذاري  موقعیت  و  منافع  شكل دهنده 

نسبي آنهاست.
با توجه به ماهیت پوياي فرآيند تغییر در خط مشی گذاري، تكرار تحلیل ذي نفعان نسبت به انجام 

يكباره اين روش احتمااًل مي تواند نگرش هاي بهتري را درباره حمايت از تغییر سیاسي ارائه دهد.
سیاستي  جديد  پیشنهادهاي  امكان پذيري  پیرامون  تفكر  درباره  مي توان  را  ذي نفعان  تحلیل 
داد قرار  استفاده  مورد  سیاست ها  تغییر  از  حمايت  براي  گسترده  مديريتي  راهبردهاي  تدوين   و 

 .)Gilson et al., 2012(

زمان بندي عامل مهمي در انجام تحلیل ذي نفعان است تا مفید بودن نتايج اين نوع تحلیل را 
در مرحله تدوين سیاست ها تضمین کند. در بیشتر موارد در مراحل اولیه تدوين سیاست ها، تحلیل 
ذي نفعان مي تواند به بررسي احتمال پذيرش و پايداري نتايج سیاستي پیش بیني شده کمک کند. با 
انجام تحلیل ذي نفعان پیش از ارائه پیشنهادهاي سیاستي مي توان اين پیشنهادها را در طول فرآيند 
طراحي سیاست ها اصالح کرد، موانع بالقوه اجرا را شناسايي و از آن اجتناب کرد. با اجراي به موقع 
تحلیل ذي نفعان در کنار استفاده از روش هايي مانند تحلیل کیفي وضعیت اقتصاد سیاسي و ارزيابي 
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تاثیرات اجتماعي، مي توان بر مخالفان و موانع آن سیاست غلبه کرد، ائتالف تشكیل داد و منابع و 
مسیر ارتباطي را براي تقويت و پايداري پیشنهادهاي سیاستي تجهیز کرد.

يكي از مهم ترين پرسش هاي روش شناختي در تحلیل ذي نفعان اين است که ذي نفع به چه 
کسي گفته مي شود؟ عقايد متفاوتي راجع به اينكه ذي نفعان دقیقًا چه کساني هستند وجود دارد. 
بسیاري از تعاريف اخیر ذي نفعان بر پايه پژوهش هاي فريمن )1984( در زمینه تئوري ذي نفعان 
شكل گرفته است. بر اين اساس، ذي نفعان شامل هر فرد يا گروهي هستند که به طور موثر تحت 
تاثیر فعالیت هاي سازماني قرار گرفته يا مي توانند فعالیت هاي سازماني را تحت تاثیر قرار دهند. 
تحلیل ذي نفعان به عنوان فرآيندي شناخته مي شود که به واسطه آن، وجوهي از پديده هاي طبیعي 
و همچنین  تعیین شده  واقع مي شوند،  تاثیر  يا تصمیم تحت  به وسیله يک عمل  اجتماعي که  و 
افراد، گروه ها و سازمان هايي که تحت تاثیر وجوه ياد شده قرار داشته يا اين وجوه را تحت تاثیر 
قرار مي دهند نیز شناسايي مي شوند. از طريق اين تحلیل، تضادهاي موجود بین ذي نفعان شناسايي 
تحلیل  مختلف  روش هاي  نمي شوند  تشديد  بعدي  فعالیت هاي  تضادها  اين  طريق  از  مي شوند. 
ذي نفعان به طور عمده دربرگیرنده سه مرحله عمومي شناسايي ذي نفعان، اولويت بندي ذي نفعان 
انواع  دسته بندي   )1( شكل  در   .)Chevalier & Buckles, 2008( است  دينفعان  مشارکت  و 

ذي نفعان بر اساس معیارهاي مختلف نشان داده شده است.

 

8 
 

د ي؟ عقاشوديمگفته  يبه چه کس نفعذين است که يا اننفعذيل يدر تحل يشناختروش يهاپرسش نيترمهماز  يکي
ه يان بر پانفعذير يف اخياز تعار ياريبس .هستند وجود دارد يچه کسان قًايدقان نفعذينکه يراجع به ا يمتفاوت

ا يان شامل هر فرد نفعذين اساس، يان شکل گرفته است. بر انفعذي ينه تئوري( در زم1984) منيفر هايپژوهش
 ريثتا را تحت يسازمان يهاتيفعالند توانيما يقرار گرفته  يسازمان يهاتيفعال ريثتا تحت رموث رطوکه به هستند يگروه

 يو اجتماع يعيطب يهادهيپداز  يآن، وجوه به واسطهکه  شوديمشناخته  فرآينديعنوان ان بهنفعذيل يقرار دهند. تحل
 که تحت ييهاسازمانو  هاگروهن افراد، ين شده و همچنييتع ،شونديم واقع ريثتا م تحتيا تصميک عمل ي وسيلهبهکه 

ل، ين تحليق اي. از طرشونديم ييز شناساين دهنديمقرار  ريثتا ن وجوه را تحتيا ايشده قرار داشته اديوجوه  ريثتا
 يهاروش شونديمد نيتشد يبعد يهاتيفعالن تضادها يق اياز طر .شونديم ييان شناسانفعذين يموجود ب يتضادها

ان و نفعذي يبندتياولوان، نفعذي ييشناسا يرنده سه مرحله عموميدربرگطور عمده بهان نفعذيل يمختلف تحل
بر اساس  اننفعذيانواع  يبنددسته (1). در شکل (Chevalier & Buckles, 2008است )نفعان يمشارکت د

 مختلف نشان داده شده است. يارهايمع

 
 نفعانبندي انواع ذي: دسته1شکل 

 

 

 اننفعذيل يمراحل تحل

نفعذی  

/ تاثیرگذار
 پذیری

 فرد، گروه
 یا سازمان

 انگیزه
یغیرمال /مالی  

 تاثیرگذاری
پنهانآشکار/   

 تاثیر
 منفی /مثبت

تاثیرگذاری 
/ اجراطراحی  

درون/ بیرون 
 سازمانی

ثیرآگاهانه/ ات
 ناآگاهانه

شکل 1: دسته بندي انواع ذي نفعان
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روش پژوهش

مراحل تحليل ذي نفعان

تبیین روش شناسي تحلیل ذي نفعان مستلزم بررسي مراحل پیشنهادي آن از سوي متخصصان 
اين حوزه است. از اين رو در دو قسمت ابتدا به تبیین گام هاي انجام تحلیل ذي نفعان از ديدگاه يک 
پژوهشگر پرداخته مي شود. در اين قسمت تالش مي شود اين نگاه تبیین شود که يک پژوهشگر 
خط مشی گذاري عمومي، طي چه مراحلي مي تواند تحلیل ذي نفعان را انجام دهد. در قسمت دوم 
مراحل تحلیل ذي نفعان از ديدگاه متخصصان اين حوزه بررسي مي شود و شیوه هاي پیشنهادي در 

هر مرحله نیز معرفي مي شوند.
تبیین روش شناسي تحلیل ذي نفعان مستلزم اين است که فرآيند انجام پژوهش بر اساس روش 
تحلیل ذي نفعان از ديدگاه يک پژوهشگر ترسیم شود. بر اين اساس مي توان شكل )2( را ترسیم کرد.
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ن رو ين حوزه است. از ايمتخصصان ا يآن از سو يشنهاديمراحل پ يمستلزم بررس اننفعذيل يتحل يشناسروشن ييتب
ن قسمت يدر ا .شوديمپرداخته پژوهشگر  کي دگاهياز د اننفعذيل يانجام تحل يهاگامن ييدر دو قسمت ابتدا به تب

 اننفعذيل يتحل توانديم يچه مراحل ي، طيعموم يگذارمشیخطک پژوهشگر ين شود که يين نگاه تبيا شوديمتالش 
 يهاوهيشو  شوديم ين حوزه بررسيا متخصصان دگاهياز د اننفعذيل يقسمت دوم مراحل تحل در را انجام دهد.

 .شونديم يز معرفيدر هر مرحله ن يشنهاديپ

دگاه ياز د اننفعذيل يانجام پژوهش بر اساس روش تحل فرآيندن است که يمستلزم ا اننفعذيل يتحل يشناسروشن ييتب
 •م کرد.يرا ترس (2)شکل  توانيمن اساس يبر ا دشوم يک پژوهشگر ترسي

 

 

 

 نفعانهاي انجام تحليل ذي: گام2شکل 

 

 

با  يعلم يهاپژوهششتر يه بيان شبنفعذيل يشده است مراحل انجام تحل هادد نشان باالطور که در شکل همان
 يگذارمشیخطا برنامه مسئله مورد نظر پژوهشگر ياست يک سينجا يکه در ا شوديمف مسئله آغاز يو تعر ييشناسا
و  يآورجمعن اساس اقدام به يبر اپژوهشگر . دكنيم اننفعذي ييام دوم اقدام به شناساگاست. پژوهشگر در  يعموم

 .کنديم يطراح ياستيس يراهبردها ل،يج حاصل از تحلينتا يو بر مبنا كرده هادادهل يتحل

ل يبر تحل يمبتن ياستيس يهاپژوهششتر يچهارم است. ب تا معطوف به مراحل دوم اننفعذيل يتحل يشناسروشن ييتب
 و تاو در گام سوم انتظار شونديم يبندتياولوو  يدهوزن اننفعذيدر مرحله دوم  شده،آغاز  آنها ييبا شناسا اننفعذي

مسئله  مورد درمختلف  يهااستيس يطراح يبرا توانديمن سه مرحله يج حاصل از اي. نتادشويم ييآنها شناسا يازهاين
 رد.يمورد استفاده قرار گ ياستيس

گام اول شناسایی و تعریف مسئله •

گام دوم شناسایی ذي نفعان•

گام سوم جمع آوري داده ها•

گام چهارم تحلیل داده ها•

گام پنجم
طراحی راهبردهاي سیاستی•

شکل 2: گام هاي انجام تحلیل ذي نفعان

همان طور که در شكل )2( نشان داده شده است مراحل انجام تحلیل ذي نفعان شبیه بیشتر 
پژوهش هاي علمي با شناسايي و تعريف مسئله آغاز مي شود که در اينجا يک سیاست يا برنامه 
مسئله مورد نظر پژوهشگر خط مشی گذاري عمومي است. پژوهشگر در گام دوم اقدام به شناسايي 
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ذي نفعان مي کند. پژوهشگر بر اين اساس اقدام به جمع آوري و تحلیل داده ها کرده و بر مبناي نتايج 
حاصل از تحلیل، راهبردهاي سیاستي طراحي مي کند.

تبیین روش شناسي تحلیل ذي نفعان معطوف به مراحل دوم تا چهارم است. بیشتر پژوهش هاي 
سیاستي مبتني بر تحلیل ذي نفعان با شناسايي آنها آغاز شده، در مرحله دوم ذي نفعان وزن دهي و 
اولويت بندي مي شوند و در گام سوم انتظارات و نیازهاي آنها شناسايي مي  شود. نتايج حاصل از اين 
سه مرحله مي تواند براي طراحي سیاست هاي مختلف در مورد مسئله سیاستي مورد استفاده قرار گیرد.

مرحله اول: شناسايي ذي نفعان

شناسايي  است.  موردنظر  مسئله  ذي نفع  گروه هاي  شناسايي  ذي نفعان،  تحلیل  مرحله  اولین 
ذي نفعان، داراي حساسیت زيادي است، زيرا مراحل بعدي تحلیل ذي نفعان بر مبناي اين مرحله شكل 
مي گیرد. براي پوشش و شناسايي تمامي گروه هاي ذي نفع، الگو هاي گوناگوني ارائه شده است که هر 
کدام داراي مزايا و معايبي هستند. فريدمن و مايلز )2006( نظريه هاي مربوط به شناسايي ذي نفعان 
مختلف را به سه دسته نظريه هاي توصیفي، هنجاري و ابزاري تقسیم مي کنند. بعضي از متخصصان 

)Reed, 2008; Beach, 2009; Reed et al., 2009( اين حوزه، اين تقسیم بندي را پذيرفته اند
روش توصيفي: در اين روش تعريف ذي نفعان يک تعريف اولیه و گسترده است که شامل 
همه گروه ها و افرادي است که به طور بالقوه يا در عمل مي توانند بر سیاست موردنظر تاثیر بگذارند 

يا از آن تاثیر پذير ند.
روش هنجاري: در اين روش شناسايي ذي نفعان مبتني بر حضور و ارتباط آنها با سازمان 
موردنظر است. روش هنجاري به طور سنتي متمرکز بر شناسايي ذي نفعان بر اساس ارتباط واقعي 
آنها با سازمان موردنظر است که اين امر زمینه مشروعیت حضور و مشارکت ذي نفعان را در فرآيند 

تصمیم گیري فراهم مي کند.
روش ابزاري: اين روش بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و توازني را میان دو روش گسترده 
)توصیفي( و محدود )هنجاري( قبلي ايجاد کرده است. در اين روش تالش مي شود براي تعريف و 

.)Kivits, 2013( شناسايي ذي نفعان از روش هاي چندبعدي استفاده شود
مرحله اول در شناسايي ذي نفعان، ثبت نام يا تهیه اسامي همه افراد، گروه ها، سازمان ها و نهادهايي 
است که با سیاست و طرح موردنظر ارتباط داشته يا در حوزه نفوذ آن قرار دارند. براي تهیه اين فهرست 
گروهي از افراد گرد هم مي آيند و با روش توفان مغزي در اين کار مشارکت مي کنند. اين جلسه و 
گردهمايي مي تواند از افراد زير تشكیل شود: يک نفر میانجي که نظرات همه اعضا را ثبت مي کند، 
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افرادي که درباره حوزه جغرافیايي طرح موردنظر اطالعات دارند، متخصصان حاضر در پروژه و يک 
کارگزار محلي که سمت رسمي دارد. براي شناسايي مي توان از نظرات خبرگان حوزه موردنظر با 
استفاده از فرم هاي جمع آوري اطالعات نظیر يک پرسشنامه استفاده کرد. عالوه براين مي توان روش 

دلفي يک نظر جمعي هماهنگ را براي شناسايي گروه هاي ذي نفع مورد استفاده قرار داد.
يكي از الگو هاي پايه اي تحلیل ذي نفعان استفاده از جدول قدرت در مقابل عالقه است که در 
آن ذي نفعان در يک ماتريس دو در دو طبقه بندي مي شوند. محورهاي اين جدول عبارت است از 
میزان توجه يا عالقه به سازمان و ديگري قدرت تاثیرگذاري بر سازمان. نتیجه شناسايي ذي نفعان 

آنها را در يكي از چهار طبقه قرار خواهد داد. در شكل )3( اين چهار طبقه نشان داده شده است. 

عالقه +

نقش آفرينان نهادها
زمينه سازان عوام

- قدرت    +   

شکل 3 : طبقه بندي ذي نفعان
)Source: smith, 2000(

شناسايي  قدرتشان  و  عالقه  سطح  با  متناسب  ذي نفعان  از  کلي  طبقه  چهار  ترتیب  اين  به 
مي شود. اين چهار طبقه را مي توان به شرح زير توصیف کرد:

ايشان هم عالقه مندي زياد و هم قدرت قابل توجه دارند که مي توانند شامل  نقش آفرينان1: 
گروه مديران، مالكان يا سهامداران، سازمان هاي همكار يا رقیب و برخي از کارکنان سازمان باشند.

نهادها2: ايشان عالقه زياد دارند اما قدرتشان اندك است که مي تواند شامل گروه هاي مهم 
اجتماعي و شهروندي مانند سازمان هاي غیردولتي، دانشگاه ها و مراکز پژوهشي، شوراهاي شهر يا 

شوراهاي محلي و حتي برخي ديگر از کارکنان سازمان باشد.
زمینه سازان3: اين گروه قدرت دارند اما عالقه مستقیم آنها اندك است که مي تواند شامل دولت، 

سازمان هاي دولتي مانند اداره مالیات، شهرداري و بانک ها باشد.

1. Players
2. Subjects
3. Context Setters
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عوام1: اين گروه عالوه بر قدرت اندك عالقه مندي کمي نیز دارند که بیشتر عامه مردم جامعه 
و افراد معمولي آن را دربرمي گیرد.

گروه نقش آفرينان عمدتًا به تداوم سازمان و پیشرفت آن توجه مي کنند. گروه نهادها بیشتر به 
کیفیت و خروجي سازمان نگاه مي کنند. گروه زمینه سازان عمدتًا به امكان کسب درآمد از سازمان 
مي انديشند. گروه عوام معمواًل محافظه کار است و در پي از دست نرفتن موقعیت موجود خود با 

.)Bryson, 2003( وجود فعالیت سازمان مي گردد

مرحله دوم: وزن دهي و اولويت بندي ذي نفعان کلیدي 

 )AHP( در اين گام با استفاده از روش هايي مانند مقايسه زوجي و فرآيند تحلیل سلسله مراتبي
که از جمله فن هاي تصمیم گیري چند معیاره هستند، مي توان وزن هر يک از گروه هاي ذي نفع را 
از نظر همه ذي نفعان به دست آورد. به اين منظور هر کدام از خبرگان مطابق دستورالعمل مربوطه از 
دو ديدگاه تاثیرگذاري و تاثیرپذيري، اين گروه ها را دو به دو با يكديگر مقايسه و ماتريس مقايسات 
زوجي را تكمیل مي کنند. پس از جمع آوري نظرات، وزن هر يک از گروه هاي ذي نفع با استفاده 
از نرم افزار اکسپرت چويس2 محاسبه مي شود. در نهايت با تجمیع نظرات همه گروه هاي ذي نفع، 
وزن اولیه هر گروه محاسبه مي شود. بايد توجه داشت در اين مرحله میانگین ساده نظرات تمامي 
گروه ها اعمال مي شود. يكي از گام هاي اولیه و مهم در مرحله اولويت بندي تحلیل ذي نفعان ترسیم 
اساس  بر  اولويت بندي ذي نفعان   )1( ماتريس  در  است.  تاثیر ذي نفعان  و سطح  اهمیت  ماتريس 

.)Winer, 2001( اهمیت و سطح اثر در يک پروژه نشان داده شده است

1. Crowd
2. Expert Choice
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ب
ذي نفعاني که براي کسب يا از دست دهي 

منافع از پروژه پافشاري کرده اما عملکردشان 
نمي تواند توانايي پروژه در نيل به اهدافش را 

تحت تاثير قرار دهد. 
پروژه نيازمند است اطمينان حاصل کند که 
عاليق اين گروه به طور کامل در همکاري 

مشترک در نظر گرفته شده است

الف
ذي نفعاني که براي کسب يا از دست دهي منافع از 

پروژه پافشاري کرده و عملکردشان مي تواند توانايي 
پروژه در نيل به اهدافش را تحت تاثير قرار دهد. 

پروژه نيازمند است تا اطمينان حاصل کند که 
ارزش ها و عاليق اين گروه به طور کامل در همکاري 

مشترک در نظر گرفته شده است. اثر کلي پروژه 
نيازمند برقراري ارتباط خوب بين اين ذي نفعان است. 

د
ذي نفعاني که براي کسب يا از دست دهي 

منافع از پروژه پافشاري نمي کنند و 
عملکردشان نمي تواند توانايي پروژه در نيل 

به اهدافش را تحت تاثير قرار دهد.
اين گروه نيازمند پايش محدوده بوده و 
احتمال کمي وجود دارد که در مديريت 

پروژه مشارکت داشته باشند.

ج
ذي نفعاني که عملکردشان مي تواند توانايي پروژه در 
نيل به اهدافش را تحت تاثير قرار دهد اما اين گروه 
براي کسب يا از دست دهي منافع بيشتر از پروژه 

پافشاري نمي کنند. 
اين گروه ممکن است منبع ريسک باشند و ضروري 
است شيوه هاي پايش و مديريت ريسک بررسي شود. 

ماتريس 1: اولويت بندي ذي نفعان بر اساس اهمیت و سطح اثر

مرحله سوم: استخراج نیازها و انتظارات ذي نفعان 

شناسايي و استخراج نیازها و انتظارات ذي نفعان يكي از دشوارترين و در عین حال مهم ترين 
گام هاي الگوي پیشنهادي است که از طرق مختلف قابل  اجراست. به اين منظور، از روش هاي بیان 

شده در مقاله و ترکیبات مختلف آنها مي توان جهت استخراج نیازها استفاده کرد:

دعوت از خبرگان به نمايندگي از تمامي گروه هاي ذي نفع شناسايي شده 

اين روش داراي مزايا و معايبي است که از مزاياي آن مي توان به جمع بندي سريع تر نیازها 
و پايین بودن هزينه گردآوري اطالعات اشاره کرد. از طرفي، اين روش داراي معايب بزرگي نیز 
هست. عدم شناسايي صحیح و کامل نیازها به علت کوچک شدن نمونه ها و حذف برخي ذي نفعان 
بي شمار از جمله شهروندان و همچنین عدم امكان برگزاري جلسات مشترك با تمامي خبرگان، از 

بزرگ ترين معايب اين روش به شمار مي روند. 
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مصاحبه

در اين روش پرسش هايي به صورت کالمي از فرد يا افراد پرسیده مي شود و بالفاصله بعد از 
مصاحبه اطالعات ثبت مي شود. مصاحبه مي تواند با درجات مختلفي از انعطاف پذيري )زياد يا کم( 
انجام شود. اين روش بر ساير روش هاي ذکر شده برتري دارد ولي بررسي و استخراج اطالعات، نیاز 

به صرف زمان و هزينه نسبتًا زيادي دارد. 

پرسشنامه هاي کتبي

پرسشنامه کتبي يک روش قديمي و پرکاربرد در اين زمینه است. پرسشنامه کتبي، يک ابزار جمع آوري 
داده است که پرسش هاي نوشته شده بايد از سوي پاسخ دهندگان در فرم مربوطه پاسخ داده شود. 

جمع آوري و تحلیل داده هاي اين مرحله مي تواند به وسیله يک فرد يا يک تیم انجام شود. 
چندگانه  منابع  از  داده ها  اعتبار  افزايش  براي  داده هاست.  اشباع  مصاحبه ها،  تعداد  تعیین  مالك 
آنها بیشتر است. نسبت داده هاي  اعتبار  استفاده مي شود. هر چه تعداد تكرار داده ها بیشتر باشد، 
يكسان )نما/ مد داده ها( از منابع مختلف به صورت درصد گزارش مي شود. طبقه بندي ذي نفعان بر 
اساس اهمیت و سطح اثرشان صورت مي گیرد. عالوه بر طبقه بندي ذي نفعان در سطوح مختلف 
اهمیت، نیاز است که سطح مشارکت آنها نیز مورد توجه قرار گیرد. اهمیت، سطح توجه به ذي نفع 
به عنوان کانون تصمیم گیري در فرآيند مديريت و اثر، بیانگر میزان توان ذي نفع در کنترل نتیجه 

.)Vartiainen, 2003( تصمیم گیري است
و  جامع  به صورت  درباره ذي نفعان  اطالعات  براي جمع آوري  مي توان  را  متنوعي  روش هاي 
مختصري  بازبیني  اطالعات،  جمع آوري  اصلي  مرحله  آغاز  از  پیش  داد.  قرار  استفاده  مورد  موثر 
از پیشینه پژوهشي و مطالعات انجام شده در آن مورد مي تواند شناخت مناسبي را از وضعیت آن 
مسئله در کشور موردنظر پیش رو قرار دهد. يكي از روش هاي جمع آوري اطالعات انجام مصاحبه 
مستقیم با ذي نفعان يک مسئله يا حوزه سیاست خاص است. روش دوم، مصاحبه با متخصصان 
افرادي  با  اين حوزه که درباره مسئله موردنظر اطالعات کافي دارند و همچنین مصاحبه  محلي 
و  سابق  مديريتي  تیم هاي  اعضاي  از  بعضي  مرتبط هستند.  موردنظر  با حوزه سیاستي  که  است 
فعلي حوزه سیاستي موردنظر، اطالعات زيادي در مورد آن مسئله دارند و مي توانند شناخت مهم 
و دست اولي از ذي نفعان مرتبط با آن حوزه پیش رو قرار دهند. مصاحبه با اين گروه ها مي تواند در 
مراحل اولیه جمع آوري اطالعات بسیار مفید باشد. انجام مصاحبه هاي متعدد مي تواند منجر به يک 
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ابعاد ناشناخته اي از حوزه موردنظر را آشكار مي سازند. محتوا و  تحلیل ذي نفعان موثر شود، زيرا 
پرسش های مصاحبه ها بايد بر پیشینه پژوهشي مرتبط با فرآيند خط مشی گذاري آن حوزه متمرکز 
باشد. اطالعاتي که ذي نفعان کلیدي را از گروه هاي مختلف شناسايي مي کند مي تواند فرضیه هاي 
مربوط با قدرت و منافع ذي نفعان را روشن تر کند. تعداد مصاحبه ها به وسیله تیم پژوهش تعیین 
مي شود و به شرايط حوزه موردنظر و مالحظات پژوهشي )حساسیت آن حوزه، قابلیت دسترسي، 

زمان و بودجه( نیز بستگي دارد.

ابزارهاي تحليل ذي نفعان

همان طور که گفته شد در هر يک از مراحل تحلیل ذي نفعان از روش هاي مختلفي استفاده 
مي شود. بعضي از اين روش ها در جدول )2( نشان داده شده است.

)Crosby, 1992( جدول 2 : ابزارهاي مورد استفاده در تحلیل ذي نفعان

هدف
مشارکت ذي نفعاناولويت بندي ذي نفعانگزينش ذي نفعانروش

**مرور منابع
**مشاهده

***مصاحبه و پرسشنامه
**دياگرام و نقشه

**اطالعات شخصي
**رتبه بندي
**تصاوير

**کارگاه آموزشي

تحلیل اطالعات ذي نفعان به صورت تصويري و در قالب نمودار، تصوير، جداول و معادالت 
مي تواند در شناسايي ذي نفعان کلیدي يک مسئله سیاستي، سیر تغییر موقعیت آنها، میزان قدرت 
و توانايي آنها در تاثیرگذاري بر آن مسئله موثر باشد. يكي از مهم ترين ابزارهاي تحلیلي در روش 
از سه مرحله اصلي تحلیل  نتايج حاصل  از ماتريس و نمودار است که  تحلیل ذي نفعان استفاده 
ذي نفعان را نمايش مي دهد. در اين میان ماتريس قدرت ـ موضع يكي از ابزارهاي رايج ارائه شده از 
 .)Newcomb, 2003; Olander & Landin, 2005( سوي بعضي از دانشمندان اين حوزه است
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در اين ماتريس ذي نفعان بر اساس سطح و میزان قدرت و موضع شان درباره پروژه يا سیاست مورد 
نظر دسته بندي مي شوند. تیم خط مشی گذار يا مديران پروژه بايد به هر دسته از ذي نفعان توجه 
 .)Newcomb, 2003( متفاوتي داشته باشند و روش هاي تعامل متفاوتي را مورد استفاده قرار دهند

 ماتريس قدرت ـ موضع را به دو صورت کیفي و کمي مي توان ترسیم کرد. 

١٥ 
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ماتريس 2: ماتريس قدرت  ـ موضع کیفي

آنها در  بر اساس موضع  را  برنامه  يا  ماتريس قدرت ـ موضع کیفي، ذي نفعان يک سیاست 
در محور  و مخالف( دسته بندي مي کند.  بي طرف  )حامي،  بر طیف سه گانه  مبتني  محور عمومي 
افقي، ذي نفعان بر اساس میزان قدرت در يک طیف سه گانه به ذي نفعان داراي قدرت کم، متوسط 
و زياد تفكیک مي شوند. هر يک از خانه هاي اين ماتريس برآيندي کیفي از وضعیت ذي نفعان ارائه 
مي دهند. پس از تعیین جايگاه ذي نفعان در قالب اين ماتريس مي توان وضعیت همه ذي نفعان را 

به صورت فهرست شده و با ذکر نام در ماتريس )3( نمايش داد.
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ذی نفع
قدرتموضع

کممتوسطزيادمخالفبی طرفحامی

جمع

ـ موضع کیفي ماتريس 3: فهرست ذي نفعان بر اساس قدرت 

ماتريس  تفاوت  ترسیم کرد.  نیز  به صورت کّمي  را مي توان  ماتريس قدرت ـ موضع ذي نفعان 
کّمي و کیفي اين است که ماتريس کّمي به جاي استفاده از طیف سه گانه در محورهاي عمومي 
و افقي از درجه بندي کّمي و عددي هر يک از محورها استفاده مي کند و نتايج برآيند دو محور را 
مي توان به صورت عددي نمايش داد که تبیین دقیق تري از وضعیت و جايگاه ذي نفعان يک سیاست 

يا برنامه ارائه مي دهد.
 

١٦ 
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ماتريس 4: ماتريس قدرت ـ موضع کّمي

همچنین از ماتريس و نمودار مي توان براي نمايش شاخص قدرت و درك ذي نفعان از سیاست 
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و برنامه مورد بررسي استفاده کرد. در اين صورت روي محور عمودي به جاي موضع ذي نفعان، 
درك آنها از سیاست و برنامه مورد بررسي قرار مي گیرد. در پايان مي توان ماتريس تجمیعي مبتني 
 بر جمع بندي نتايج ماتريس هاي قبلي را ترسیم کرد. در ماتريس تجمیعي قدرت ـ موضع ـ درك 
ذي نفعان يک پروژه فهرست مي شوند و نتايج برآيند قدرت، موضع و درك آنها بر اساس ماتريس هاي 
قبلي به صورت عددي ذکر مي  شود و برآيند کل اين سه شاخص نیز محاسبه مي شود. نتايج ذکر شده 
در ستون برآيند کل تعیین کننده شیوه تعامل طراحان سیاست و برنامه موردنظر با ذي نفعان مختلف 
است و به نوعي رتبه بندي کمي از وضعیت ذي نفعان را نمايش مي دهد. در ماتريس )4( به جاي 
طیف بندي سه گانه مي توان دامنه هر يک از نمودارها را بین صفر تا صد درجه بندي کرد و در نهايت 

ذي نفعان را در طیف هاي پنج گانه )هر طیف شامل 20 درجه( تقسیم بندي کرد. 

برآيند کلدرکقدرتموضعذي نفعرديف
32212الف1
6-123-ب2
......000ج3
د4

ماتريس 5: ماتريس قدرت ـ موضع ـ درک ذي نفعان

بر  و  است  شاخص  سه  اين  حاصل ضرب  ذي نفع  هر  درك  و  قدرت  موضع،  کل  برآيند 
اساس آن مي توان ذي نفعان يک سیاست يا برنامه را اولويت بندي کرد. با توجه به تبیین فرآيند 
خط مشی گذاري در مراحل مختلف مي توان ماتريس برآيند کل موضع، قدرت و درك ذي نفعان را 
در مراحل مختلف خط مشی گذاري نیز تبیین کرد. اين امر نیازمند جمع آوري منظم اطالعات در 

همه مراحل خط مشی گذاري است.
جدول  اين  کرد.  ثبت  نیز   )3( جدول  قالب  در  مي توان  را  ذي نفعان  تحلیل  از  حاصل  نتايج 
ذي نفعان را بر اساس نوع، موقعیت، انگیزه و تاثیرشان بر سیاست يا برنامه موردنظر نشانه گذاري 
مي کند. از اطالعات جدول )3( مي توان براي وزن دهي ذي نفعان و شناسايي انتظارت و انگیزه هاي 

آنها استفاده کرد.
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جدول 3: دسته بندي ذي نفعان
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ماتريس )5( در کنار ساير نتايج تحلیل ذي نفعان مي تواند فرآيند سناريوسازي و مباحثه پیرامون 
پیشنهادهاي سیاستي را تسهیل و تسريع کند. »يكي از اهداف مهم تحلیل ذي نفعان آشكار کردن 
و در نتیجه کاهش عدم تعادل میان گروه هاي مختلف است که در فرآيند خط مشی گذاري خود را 
نشان مي دهد. در اين زمینه بسته به نگرش و توانايي ذي نفعان، سیاست ها در مسیر رفع نیازها و 
نگراني هاي آنها قرار مي گیرد. خط مشی گذاران بر اساس نتايج فوق مي توانند ائتالفي از گروه هاي 
به  موردنظر  سیاست  از  حمايت  براي  را  مخالف  گروه هاي  کرده،  ايجاد  موردنظر  سیاست  موافق 
مذاکره دعوت کنند و وضعیت ائتالف موافقان و امتیازات پیوستن به آن را براي مخالفان تشريح 
کنند. به دلیل تغییر وضعیت و خود ذي نفعان در فرآيند طراحي سیاست ها، تحلیل ذي نفعان بايد 
سازد«  منطبق  آن  سیاسي  محیط  با  بیشتر  چه  هر  را  موردنظر  سیاست  تا  باشد  مداوم  فرآيندي 

 .)World Bank, 2013: 2(

نرم افزار Policy Maker ابزاري سريع براي تحليل ذي نفعان

نرم افزار Policy Maker ابزاري سريع براي تحلیل و بررسي خط مشی گذاري عمومي است. 
سیاست بر همه ابعاد خط مشی گذاري عمومي تاثیر مي گذارد )چه مسئله اي وارد دستور کار مي شود، 
موافقان و مخالفان اين مسئله چه کساني هستند، آيا اين مسئله حمايت مقامات را به دست مي آورد، 
و  رسمي  روشي   Policy Maker نرم افزار  مي کنند؟(.  اجرا  را  موردنظر  سیاست  مقامات  اين  آيا 
منطقي براي فراهم کردن توصیه هاي عملي در مورد چگونگي مديريت ابعاد سیاسي تاثیرگذار بر 
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خط مشی گذاري عمومي است. اين روش به تصمیم گیران کمک مي کند تا امكان پذيري سیاسي 
اقدام به تحلیل کرده و به  افزايش دهند. اين نرم افزار در پنج مرحله اصلي  سیاست هاي خود را 

تحلیلگران کمک مي کند تا مؤلفه هاي زير را تعريف و مشخص کنند.
1. محتواي سیاست: اين روش محتواي سیاست موردنظر را تعیین و تحلیل مي کند. اهداف 
اصلي سیاست را شناسايي و سازوکار الزم را براي دستیابي به هر هدف مشخص مي  کند. همچنین 

نشان مي دهد که آيا هدف موردنظر در دستور کار قرار دارد يا خیر؛
2. بازيگران: مهم ترين بازيگران خط مشی گذاري را شناسايي مي کند و موقعیت، قدرت و منافع 
هر يک را تحلیل کرده و نتايج سیاست موردنظر را بر بازيگران ارزيابي مي کند. همچنین شبكه ها 

و ائتالف میان بازيگران خط مشی گذاري را تحلیل مي کند؛
تاثیر  سیاست  امكان پذيري  بر  که  را  موانعي  و  فرصت ها  روش  اين  موانع:  و  فرصت ها   .3

مي گذارند از طريق تحلیل شرايطي درون سازمان ها و محیط سیاسي گسترده تر ارزيابي مي کند؛
4. راهبرد ها: اين روش راهبردهايي را براي ارتقاي امكان پذيري سیاست موردنظر با استفاده 
از توصیه متخصصان برنامه طراحي مي کند. سپس راهبرد ها را ارزيابي کرده و بسته هاي راهبرد 

جايگزيني را به عنوان برنامه هاي بالقوه تدوين مي  کند؛
5 . اثرات راهبردها: در اين روش اثرات راهبرد هاي موردنظر بر وضعیت، قدرت و تعداد بازيگران 
و  آتي  و  فعلي  وضعیت  نقشه  مي شود.  برآورد  سیاست(  امكان پذيري  بر  موثر  عامل  )سه  مجهز 
راهبرد ها  اجراي  بر  شود.  مشخص  راهبرد ها  اثرات  تا  مي شوند  مقايسه  امكان پذيري  نمودارهاي 

نظارت مي کند و نتايج پیش بیني ها را مقايسه مي کند.
تحلیل ذي نفعان سیاست هاي عمومي در نرم افزار Policy Maker در مجموعه اي از جدول ها، 
نقشه ها و نمودارها نشان داده مي شود که به طور نظام مند اطالعات اصلي و مهم را درباره سیاست 
موردنظر سازماندهي مي کند. اين نقشه ها و جدول ها را مي توان در برنامه ريزي راهبردي، تدوين 
سیاست و اجرا مورد استفاده قرار داد تا امكان پذيري سیاسي سیاست موردنظر را افزايش داد. در 
کمک  زير  موارد  در  تحلیلگران  به   Policy Maker نرم افزار  با  تحلیل  از  حاصل  نتايج  مجموع 

مي کند.
1. افزايش شناخت: از طريق تسهیل تحلیل شرايط سیاسي که سیاست موردنظر را تحت تاثیر 

قرار مي دهند؛
2. شناسايي مشكل: با فراهم کردن شناسايي سريع و تعريف موانع؛

3. فرآيند خط مشی گذاري: از طريق بررسي ارتباط بین سازمان هاي مختلف؛
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بخش هاي  از  استفاده  سهولت  و  اطالعاتي  بانک  فراهم کردن  با  اطالعات:  سازماندهي   .4
اطالعاتي و تحلیل موقعیت، قدرت و ساير ابعاد يک پرسش سیاسي؛

5. اجراي راهبرد ها: با ارائه ايده ها و راهبرد هاي جديد و کمک به ارزيابي نتايج اجرا؛
6. افزايش تاثیر نهايي سیاست موردنظر: از طريق افزايش شانس دستیابي سیاست به اهداف 

و اثرات موردنظر.
محیط هاي  در  و  يافته  توسعه  سرعت  به  خود  تدوين  مراحل  در   Policy Maker نرم افزار 
خط مشی گذاري مختلفي در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته است از جمله در مطالعه اي درباره 
سالمت دانش آموزان در غنا، پروژه تنظیم اولويت هاي سالمت در شهر کمبريج، ماساچوست، پروژه 
ابتكار سالمت در تانزانیا و پروژه خط مشی گذاري بیمه سالمت دانش آموزان در مصر. اين پروژه ها 
نشان مي دهند نرم افزار Policy Maker ابزاري مفید و اثربخش براي تشريح فرآيندهاي سیاسي 
مرتبط با خط مشی گذاري عمومي است. اين نرم افزار از سوي مرکز بین المللي پژوهش هاي توسعه 
در کانادا مورد استفاده قرار گرفت و با توجه به موفقیت اين پروژه، اين مرکز منابع مالي الزم براي 
تقويت اين نرم افزار را فراهم کرد. بسیاري از مراکز پژوهشي و سازمان هاي غیردولتي از اين نرم افزار 
براي تحلیل ذي نفعان حاضر در مباحث سیاستي و طراحي راهبرد ها استفاده کرده اند. اين نرم افزار 
در دوره هاي مختلف آموزشي در دانشگاه ها و سازمان هاي بین المللي مورد استفاده قرار گرفته است. 

براي بررسي موارد استفاده از اين نرم افزار مي توانید به سايت اين نرم افزار1 مراجعه کنید. 

نتيجه گيري

پژوهش در حوزه خط مشی گذاري يعني فرآيند انجام پژوهش در خصوص مسئله اجتماعي مهم 
يا تحلیل آن مسئله به منظور ارائه توصیه هاي علمي، توصیه هاي معطوف به عمل به خط مشی گذاران 
براي حل مسئله است. اين نوع پژوهش ها بايد عوامل موثر بر سیاست ها و تاثیر سیاست ها بر محیط 
و جامعه را در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار دهند. پژوهشگران در حوزه خط مشی گذاري، بدون 
قیدوبندهايي که رويكرد روش شناختي واحد تحمیل مي کند آزاد هستند که در تحلیل فني مسائل 
عمومي  تحلیل خط مشی گذاري  در  کنند.  استفاده  را  روش شناختي  رويكردهاي  انواع  و  اجتماعي 
روش هاي مختلفي استفاده مي شود مانند هزينه ـ کارايي، هزينه ـ فايده، تلفیق متمرکز، فراتحلیل، 
تحلیل ثانويه، گروه هاي کانوني، ارزيابي تاثیرات، نظريه مبنايي، مطالعه موردي، تحلیل گفتمان، 

تحلیل ذي نفعان، بررسي هاي پیمايشي و...

1. http://www.polimap.com/default.html
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نظريه تحلیل ذي نفعان بر واردکردن و توجه به نظرهای ذي نفعان در فرآيند خط مشی گذاري 
تاکید مي کند و اين امر نقش مهمي در ارتقاي فرآيند تصمیم گیري و مراحل بعدي از جمله اجراي 
سیاست ها و طرح هاي مصوب دارد. عالوه بر اين حضور موفقیت آمیز ذي نفعان، مشروعیت بخشي به 
مسائل موردنظر را تسهیل و همكاري بین سازمان هاي دولتي و جامعه را تقويت مي کند، بنابراين يک 
عامل اساسي تاثیرگذار بر احتمال اجراي خط مشی گذاري، ساختار قدرت گروه هاي ذي نفع دخیل در 
پیشنهادهاي سیاستي است. در سیاست هاي عمومي که محیط بسیار پیچیده اي متشكل از کنشگران 
مختلف )از موافق تا مخالف( دارند توجه به روش تحلیل ذي نفعان در تحلیل مسائل خط مشی گذاري 
البته اين عوامل خود باعث دشوارشدن انجام تحلیل ذي نفعان از سوي  اهمیتي دوچندان مي يابد. 
تحلیلگران خط مشی گذاري مي شود. پژوهشگر سیاسي با تحلیل ساختار قدرت در پي پاسخ به اين 
پرسش است: تحت چه شرايطي اغلب طرف هاي ذي نفع متنفذ توصیه ها و راهكارهاي پیشنهادي را 
خواهند پذيرفت؟ به عبارتي، در مديريت ذي نفعان، بايد ابتدا ذي نفعان را شناخت، آنها را طبقه بندي 
کرد، انتظارات و خواسته هاي آنان را مشخص کرد و در تدوين اهداف و سیاست هاي موردنظر، اين 
خواسته ها و اثرات را لحاظ کرد. تحلیل طیف گسترده اي از ذي نفعان با منافع و سطح قدرت متفاوت 
مستلزم استفاده از يک چارچوب روش شناسي جامع و منعطف است تا شناخت گسترده زمینه و محیط 
خط مشی گذاري را بررسي کند. روش هاي مختلفي براي تحلیل ذي نفعان وجود دارد که به برخي از 
آنها اشاره شد. برخي از اين روش ها قابلیت کاربرد در درون سازمان ها و برخي که جامع تر هستند را 

مي توان در محیط کالن خط مشی گذاري در مورد يک سیاست خاص به کار برد. 
که  مي کند  ايجاب  حوزه  اين  بازيگران  تعدد  و  عمومي  خط مشی گذاري  محیط  پیچیدگي 
تحلیلگران سیاست، مجهز به رويكردهاي روش شناسي مناسب براي تحلیل سیاست هاي حوزه هاي 
عمومي،  سیاست هاي  امكان پذيري  شاخص  بر  تاکید  با  ذي نفعان  تحلیل  روش  باشند.  مختلف 
نقش مهمي براي معادله و روابط قدرت میان بازيگران مختلف در اين زمینه قائل است. از اين 
جهت رويكرد سیاسي به مطالعه خط مشی گذاري عمومي در تحلیل ذي نفعان بسیار پررنگ است. 
تحلیلگران خط مشی گذاري عمومي با تكیه صرف بر ماهیت فني و عقالنیت اقتصادي نمي توانند 
تحلیل دقیقي از وضعیت يک سیاست عمومي ارائه دهند. توجه و اهمیت بیشتر به رويكرد سیاسي 
در خط مشی گذاري عمومي ناشي از کاستي هاي روش هاي صرفًا کمي و عقالني در حوزه تحلیل 
سیاست است که اين کاستي ها در دهه 1980 به تدريج نمايان شد. تحلیل ذي نفعان روشي است که 
رويكرد سیاسي را در تحلیل سیاست هاي عمومي تقويت کرد و به تدريج در محافل علمي نهادينه 
شد. در اين پژوهش تالش شد با پرهیز از تكیه بر ابعاد نظري تحلیل ذي نفعان، ابزارهاي کاربردي 
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براي استفاده از اين روش در تحلیل سیاست هاي عمومي تبیین شوند. در اين میان با توجه به نقش 
روزافزون نرم افزارهاي علمي در تحلیل سیاست هاي عمومي جهت افزايش دقت و سرعت انجام 
ابزاري پیشرفته براي  تجزيه وتحلیل داده هاي جمع آوري شده، نرم افزار Policy Maker به عنوان 
تحلیل ذي نفعان معرفي و فوايد آن تبیین شد. اين نرم افزار از طريق سايت معرفي شده قابل دانلود 

و استفاده است و قابلیت پشتیباني حجم بااليي از داده ها را داراست. 
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