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  روش هاي تحلیل ذینفعان  در مدیریت مشارکتی اکوسیستم هاي طبیعی 
  2 ، دانه کار افشین *1اسدالهی زهرا 

  دانشجوي کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی -1

  دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی -1

مشارکت همگانی در اتخاذ  سیاست هاي زیست محیطی در سطوح ملی و بین المللی به طور روز افزونی به کار 
عقاید متفاوتی راجع به اینکه . فعان می باشددر هر فعالیت مشارکتی اولین مرحله شناسایی ذین. گرفته می شود

  بسیاري از تعاریف اخیر ذینفعان بر پایه تحقیقات . ذینفعان دقیقا چه کسانی هستند، وجود دارد

Freeman)1984 (بر این اساس ذینفعان شامل هر فرد یا گروهی می . در زمینه تئوري ذینفعان شکل گرفته است
یر فعالیت هاي سازمانی قرار گرفته یا می توانند فعالیت هاي سازمانی را به طور باشند که به طور موثري تحت تاث

تحلیل ذینفعان به عنوان فرایندي شناخته می شود که بواسطه آن وجوهی از پدیده هاي . موثرتحت تاثیر قرار دهند
نین افراد، گروه ها و طبیعی و اجتماعی که توسط یک عمل یا تصمیم تحت تاثیر واقع می شوند، تعیین شده و همچ

سازمان هایی که تحت تاثیر وجوه یاد شده قرار داشته یا این وجوه را تحت تاثیر قرار می دهند نیز شناسایی می 
بواسطه تحلیل ذینفعان تضادهاي موجود بین ذینفعان شناسایی شده و اطمینان حاصل می شود که این تضادها . شوند

تحلیل ذینفعان شامل سه مرحله اصلی شناسایی ذینفعان، اولویت بندي . وندتوسط فعالیت هاي بعدي تشدید نمی ش
  .نشان داده شده است1روش هاي مورد استفاده در تحلیل ذینفعان در جدول. ذینفعان و مشارکت ذینفعان می باشد

  روش هاي مورد استفاده در تحلیل ذینفعان - 1جدول 
می تواند مورد استفاده قرار گیرد به 

  3منظور
  6روش

گزینش 
  ذینفعان

اولویت بندي 
  ذینفعان

  مشارکت ذینفعان

    •  •  مرور منابع
   • •  مشاهده

 • • •  مصاحبه و پرسشنامه

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


  89اردیبھشت - دانشگاه شھیدبھشتی                            اولین ھمایش ملی دانشجویی اکولوژی حفاظت               

24 
 

 •  •  دیاگرام و نقشه

  •  •  •  اطالعات شخصی

 • •    رتبه بندي

 • •    تصاویر

 • •    کارگاه آموزشی
مدیریت  اکوسیستم هاي طبیعی معموال عالئق متناقض ذینفعان مختلف را در حالی که از منابع مشترك براي  

از روش هاي شناسایی و انتخاب ذینفعان می توان به . اهداف متفاوت استفاده می کنند، مورد رسیدگی قرار می دهد
ه منظور شناسایی متقابل، نظرات متخصصین،گروه پایین، ارائه پرسشنامه هایی به گروه هاي مختلف ب -رویکرد باال

شناسایی  .و یا ترکیبی از آنها اشاره نمود Snow-ballهاي کانون، مصاحبه هاي نیمه ساخت یافته، نمونه گیري 
، بر اساس میزان تحت تاثیر قرار دادن یک مساله ) 1شکل(1با قرارگیري آنها در یک دیاگرام رنگین کمانذینفعان 

  .(Chevalier and Buckles,2008) ر قرار گرفتن از آن صورت می گیردیا تحت تاثی

  
دیاگرام رنگین کمان براي شناسایی ذینفعان براساس میزان تحت تاثیر قرار دادن یک  - 1شکل

  مساله یا میزان تحت تاثیر قرار گرفتن از آن
طبقه بندي ذینفعان درفرایند مدیریت مشارکتی اکوسیستم هاي طبیعی براساس اهمیت وسطح اثرشان صورت می 

در کنار طبقه بندي ذینفعان در سطوح مختلف اهمیت، نیاز است که سطح مشارکت آنها نیز مورد توجه قرار . گیرد
ایند مدیریت و اثر بیانگر میزان توان ذینفع در اهمیت، سطح توجه به ذینفع به عنوان کانون تصمیم گیري در فر. گیرد

روش هاي . بر اساس این طبقه بندي ذینفعان به سه دسته تقسم می شوند). 2شکل(کنترل نتیجه تصمیم گیري است
                                                           
1 - rainbow diagram 
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را دنبال 3باال -و روش هاي بازساختی پایین 2پایین -طبقه بندي ذینفعان دو رویکرد وسیع طبقه بندي هاي تحلیلی باال
  .(Dryzek and Berejikian,1993) می کنند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
2 - top- down analy cal  cat egor i za ons    
3 - bo om- up recons truc ve met hods    

                                                               
B  

آن دسته از ذینفعانی که براي 
کسب یا از دست دهی منافع  از 

کرده اما عملکرد پروژه پافشاري 
آنها نمی تواند توانایی پروژه در 
نیل به اهدافش را تحت تاثیر 

  .قرار دهد
پروژه نیازمند است تا اطمینان حاصل  

نماید که ارزش ها وعالئق این گروه به 

A  
آن دسته از ذینفعانی که براي کسب 

از پروژه یا از دست دهی منافع 
پافشاري کرده و عملکرد هایشان می 
تواند توانایی پروژه در نیل به 

  .اهدافش راتحت تاثیر قرار دهد
پروژه نیازمند است تا اطمینان حاصل نماید 
که عالئق این گروه به طور کامل در 
. همکاري مشترك در نظرگرفته شده است

اثر کلی پروژه نیازمند برقراري  ارتباط 

 اثر زیاد اثر کم
 سطح اثر

اهمیت زیاد 
  

 سطح اهمیت

 اهمیت کم
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اولویت بندي ذینفعان براساس اهمیت و سطح اثر در یک  - 2شکل 

:h p:منبع(پروژه //www. cphp. uk. com/ down l oads      (  
به عنوان مرحله نهایی در تحلیل ذینفعان ضروري است تا مشخص گردد که چه شکلی از مشارکت براي ذینفعان 

همبستگی، تجزیه و تحلیل  -در این ارتباط سه روش اصلی ماتریس هاي عمل کننده. مطبوع و امکان پذیر است
  شبکه اجتماعی و نقشه سازي دانش و آگاهی مورد توجه قرار گرفته اند

  تحلیل ذینفعان ، مدیریت مشارکتی، اکوسیستم هاي طبیعی :ات کلیديکلم
 

با استفاده از ارزیابی چند معیاره  گزینش پهنه هاي حفاظتی در تاالب چغاخور
  (SMCE)مکانی

طور کامل در همکاري مشترك در 
  .نظرگرفته شده است

  .   ذینفعان است خوب بین این

D  
آن دسته از ذینفعانی که براي 
کسب یا از دست دهی منافع از 
پروژه پافشاري نمی کنند و 
عملکردشان نمی تواند توانایی 
پروژه در نیل به اهدافش را 

  .تحت تاثیر قرار دهد
این گروه نیازمند پایش محدود بوده و 
احتمال کمی وجود دارد در مدیریت 

  .ته باشندپروژه مشارکت داش

C  
آن دسته از ذینفعانی عملکرد هایشان 
می تواند توانایی پروژه در نیل به 
اهدافش راتحت تاثیر قرار دهد اما 
این گروه براي کسب یا از دست 
دهی منافع بیشتر از پروژه پافشاري 

  .نمی کنند
این گروه ممکن است منبع ریسک باشندو 
ضروري است شیوه هاي پایش و مدیریت 

  .    ریسک بررسی گردد
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