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  روش کاربردی تحلیل ذیمدخالن

 هدف محالت و ها محدوده بازآفرینی محور اجتماع مدل در

دقیق  تحلیللذا شرکت و درگیرشدن طیف وسیعی از ذیمدخالن، عنصری کلیدی در فرایند بازآفرینی محله است. 
های ذیمدخالن ها ضرورت دارد. به همین جهت گروههای ذیمدخل به منظور ارزیابی وسعت حمایت یا ممانعت احتمالی آنگروه

ور کلی طبین، بایستی مشخص شوند. بهای محروم شده از منابع یا زیانهبرنده باشند و چه جزء گروههای منفعتچه جزء گروه
 در تحلیل ذیمدخالن باید موارد زیر بررسی شود:

 های موجود ها و همکاریهای ذیمدخالن، بررسی اختالفارتباط بین گروه -

 تضادهای موجود و تهدیدهای برنامه بازآفرینی برای آنان و منافع مشترک -

 های جدیددهی به همکاریهای موجود در راستای بازآفرینی محله و شکلاستفاده بهینه از همکاریامکانسنجی  -

ع تضاد مناف -اهمیت ذیمدخالن و اشتراک  -به منظور تحلیل ذیمدخالن باید، فهرستی از آنان و دو ماتریس نفوذ 
 تشکیل شود.

 تهیه فهرست ذيمدخالن 
هرست شود. بهتر است در این ف)اولیه، ثانویه و کلیدی( از طریق بارش فکری تهیه میابتدا فهرستی اولیه از ذیمدخالن 

افراد معتمد و تاثیرگذار در سطح محله، ورزشکاران و هنرمندان نیز باشند. این فهرست هم شامل افرادی خواهد بود که در 
اند. از افراد این فهرست، این محله بزرگ شدهکنند و هم افرادی که ساکن محله نبوده اما در حال حاضر در محله زندگی می

 توان برای تاثیرگذاری بیشتر برنامه و توسعه محله بهره گرفت. می
تواند به صورت کمک در طراحی،اجرا،ارزشیابی،حمایتی، سپس در ماتریسی بر اساس این فهرست، نوع همکاری )که می

ر تاثیر مثبت یا منفی آن ها بر برنامه بازآفرینی محله و بالعکس )تأثیکمک های تکنیکی، آموزشی،مالی و اعتباری و....باشد(، 
 مثبت و منفی برنامه بر آنها( باید نشان داده شود.

 ماتريس نفوذ و اهمیت ذيمدخالن 
اندرکاران دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد. یکی اهمیت هر ذیمدخل و دیگری نفوذ آنهاست. اهمیت در تحلیل دست

های بازآفرینی چه نقشی داشته  و میزان آن چقدر است. نفوذ، نیز معنای آن است که هر ذیمدخل نسبت به برنامه ذیمدخل به
های بازآفرینی است. همواره ضرورت دارد گیری در رابطه با برنامهبدان معناست که هر ذیمدخل، چقدر دارای قدرت تصمیم

 رقرار باشد.که رابطه متعادلی میان اهمیت و نفوذ ذیمدخالن ب
توان بر حسب میزان قدرت و میزان اهمیت آن ها در بهره مندی از نتایج برنامه در نموداری جایگاه ذیمدخالن را می

های دارای اهمیت باال و نفوذ پایین را شناسایی کرد و در جهت توانمند سازی یا مشخص نمود. از این نمودار میتوان گروه
ان به توهایی را که دارای نفوذ باال بوده و همچنین از اهمیت باال برخوردارند، مینمود. گروه سازی آن ها برنامه ریزیظرفیت

هایی که دارای نفوذ باال هستند ولی در اهمیت پایین هستند شان تشویق کرد. از قدرت و منابع گروهاستفاده از توانایی های

های اسالمی شهر و روستاها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  



 
` 
 

 1400 ارديبهشت 18 
8 May 2021 

 1442 رمضان 25  

زه
مو

آ
ی

هر
 ش

ی
رین

آف
از

ی ب
ها

 
ار

شم
ه  

44 

ارای نفوذ پایین و اهمیت پایین را نیز بنا بر اصل مشارکت و عدالت نیز باید بهره برد. همچنین باید در نظر داشت که گروه د
ه و اهمیت، برنام -نباید از نظر دور داشت. بنابراین با توجه به موقعیت قرارگیری هر گروه از ذیمدخالن در ماتریش نفوذ

 استراتژی متفاوتی برای جلب حمایت و مشارکت آنها باید طراحی شود.

 
 اهمیت -ذيمدخالن در ماتريس نفوذتحلیل موقعیت 

 های ذیمدخلماتریس اشتراک و تضاد منافع گروه 

ود. شهای ذیمدخل از ماتریس اشتراک و تضاد منافع استفاده میبرای درک وجود تضاد منافع یا منافع مشترک بین گروه

ممکن است  به واسطه رقابت در کننده است. تضاد منافع این ماتریس در درک نقاط اختالف و همکاری و میزان آن کمک

شترک تواند به واسطه وجود منافع  ماستفاده یا کنترل منابع یا دستیابی به اهداف باشد و همکاری بین گروه های ذیمدخل می

 و اتفاق نظر آنان جهت نیل به هدف توسعه باشد. 
 

 
 ه ها و محالت هدفماتريس تحلیل اشتراک و تضاد منافع ذيمدخالن در برنامه بازآفرينی محدود

ای هشود همکاری موجود بین ذیمدخالن مختلف با منافع مشترک تقویت شود و یا همکاریدر فرآیند توسعه سعی می
ت همکاری کنند. شناخها که نفعی را با یکدیگر دنبال میای شکل گیرد؛ خصوصاً در بین آنهای توسعهجدیدی حول فعالیت

 شود.های توسعه محسوب میفعالیتو اختالف، ضمانت اجرایی در 


