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چکیده

KBUD)بنیانتحققتوسعةشهریدانش ایتوسعهعنوانرهیافتبه( ازمبتنیبر ابزارهاینوآورانهاستفاده

فعالیت توسعة و دانشگران جذب دانشبرای های توسعبنیان نهادی ابعاد به توجه تحلیلویژهبههمستلزم

محلیو نفعانازطریقگسترشتعاملذیسازیسازیوشبکهظرفیت ابزارهای کارگیریبهنفعانکلیدیوذی

هابرایایجادتغییراتنهادیاست.دراینراستا،هدفروابطبینآنةتقویتاعتمادوهمکاریوانسجامشبک

ذی تحلیل و شناسایی پژوهش، ذیاین گسترشتعامل برای کلیدی ونفعان اعتماد تقویت و محلی نفعان

شبک آنةهمکاری بین پاسخروابط نهادی تغییرات ایجاد برای ها کلیKBUDگوی راهبرد است. اصفهان

گیریپارادایمیپراگماتیستیاستوازنظرهدفکلیکاربردیوازنظرهدفموردیوباجهتةعپژوهش،مطال

رویکردروش-عملیاتیتوصیفی ازسویی، نظرماهیتدادهاکتشافیاست. باشناختیپژوهشاز ترکیبیو ها

بااستفاده،یافتهاست.همچنینساختارنیمهةی)آمارپارامتریک(وکیفیهمچونمصاحباستفادهازابزارهاییکمّ

هاباتوجهنفعانوچگونگیاعمالقدرتآنذیمنفعتمنفعت،درکیازمیزانونوعقدرتو-ازماتریسقدرت

نتایجمطالعاتنشانمی است. اصفهانمنوطبهپیگیریKBUDدهدکهتحققبهنوعمنافعشانارائهشده

دستهینذیاقداماتمشترکبجرایمنافعمشترکوا بدینترتیب، شدهبرایبندیارائهنفعانمختلفاست.

فراهمKBUDنفعانکلیدیتحلیلذی دلیل به منافعذیکراصفهان، قدرتو نوع امکانمقایسه نفعانودن

اقداماتهم ذیامکانتعریفراهبردهایمشترکو مناسبیافزایانة ابزار اساسمنافعمشترکشان، نفعانبر

اصفهانKBUDگذاریهادرفرایندسیاستارتقایمشارکتوتعاملبینآنو،سازیسازی،شبکهرفیتظبرای

دهد.دستمیهب
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مقدمه
گذاری و   اشتراک عد فضاییِ تولید، بهاقتصاد دانش و افزایش اهمیت بُگیری  شدن و شکل با روند رو به رشد جهانی ،مروزها

و استفاده از دانش در  ،گذاری اشتراک پذیری شهرها وابسته به میزان تولید، به استفاده از دانش، این اندیشه که رقابت

 ننقش بنیادی ،دانش انتشارو  تولیدمکان  و  کانون توسعهعنوان  به ،شهرهااقتصاد شهری است، قوت یافته است. درواقع، 

تحول مفهوم توسعه، بدین ترتیب، با  .(933: 0221)ایگیتجانالر ، ولیبیوگلو و باوم،  دارند (KBD) 9بنیان در توسعة دانش

توسعة شهری و شهرها شده است  فضایی ساختار ةتغییردهند و دانش، نیروی محرک توسعة شهری مبتنی بر ارزشِ

عنوان  از طریق ایجاد فرصت برای نوآوری و تولید، انتشار و استفاده از دانش میان شهروندان به (KBUD) 0بنیان دانش

 سیستماتیک نیافتن توسعه و KBUD به دلیل نوپایی مطالعات ،نگرشی برای توسعة پایدار شهرها مطرح شده است. البته

و  KBUDهای  چندانی از موفقیت یا شکست سیاستکنون گزارش  تا، (91: 0293مبانی نظری آن )کاریلو و همکاران، 

با این  .(19: 0292)ایگیتجانالر و بولو،  ها در شهرهای کشورهای در حال توسعه ارائه نشده است های رویاروی آن چالش

نفعان نیاز به  پارچه بین منابع شهری و ذی دهد که برای ایجاد تعامل و سازگاری یک حال، مطالعات اخیر نشان می

و فناوری است که ضعف ترتیبات نهادی و نارسایی ابزارهای  علمی پیشگامان سیاسی، قوی روایی خوب و رهبریحکم

عد ترین بُ  ( مهم0293( و کاریلو و همکاران )0299که ایگیتجانالر ) (. چنان0: 0222حکمروایی را برطرف نماید )کاریلو، 

KBUD ُةسای دانند که در و محیط زیستی شهر( می ،عاد اقتصادی، اجتماعیروابط اب ةکنند عنوان تنظیم عد نهادی )بهرا ب 

شود. مطالعات تجربی اخیر  انجام می KBUDنفعان  سیاسی و دیدگاه راهبردی و روابط قوی و مبتنی بر اعتماد ذی ةاراد

تنی، ایگیتجانالر کار ؛ مک0221؛ وانگ، 0292؛ روز و لپیک، 0292ایگیتجانالر و بولو، ) KBUDالزامات تحقق  ةدر زمین

( 9913؛ محمودپور، 9910؛ فرهنگی، 0221؛ ایگیتجانالر، اکونر و وسترمن، 0292؛ النا، 0290؛ جکوبسن، 0292و کیست، 

مطالعات تجربی  ةنتیج ،ترین الزامات تحقق و موفقیت شهر دانش توسعة نهادی است. همچنین دهد که مهم نیز نشان می

دانش ضعف  شهرهای تحقق رویارویی چالش ترین مهم که دهد می نشان KBUDتحقق  و پذیری امکان ةزمین در فوق

 اعتماد و KBUD نفعان ذی ضعیف همکاری و ظرفیت نهادی بودن پایین ناکارآمد، نهادی های چارچوب حکمروایی و

نفعان اصلی توسعة  روابط ذی ةسازی و تقویت اعتماد و همکاری و انسجام شبک از این رو، ظرفیتهاست.  آن  پایین بین

. در این راستا، شناسایی و شود محسوب می KBUDتغییرات پارادایمی به سوی  برایابزاری مناسب بنیان  شهری دانش

 ناپذیر است. ثر اولیه برای این مهم اجتنابؤعنوان گام م به 9نفعان کلیدی تحلیل ذی

از باال به پایین توسعة شهری در تحلیل مسائل های سنتی و  های مبتنی بر رهیافت عدم توانایی سیاستاز سویی، 

ریزان برای  به تالش برنامه 3(909: 0292پوز و تامانی ، -محلی )پایک، رودریگز ةتوسع مناسبراهکارهای  ةشهری و ارائ

. توسعة شهری مبتنی بر رهیافت نهادگرایی شده است منجر 2های نوینی چون رهیافت نهادگرایی جدید توسعة رهیافت

نفعان توسعة شهری، کیفیت نهادهای محلی،  های ارتباطی و وابستگی درونی شامل دانش محلی ذی دارایی ةبر پای جدید

بر اساس این . (10: 0292)ایگیتجانالر و بولو،  هنجارهای اجتماعی با ثبات و روابط اجتماعی و تعامالت محلی است

                                                                                                                                                                   
1. knowledge-based development 

2. Knowledge-based urban development 

3. Key stakeholders 

های نئوکالسیک رشد همگرایی  محلی از نظر محتوایی و روند تکامل زمانی، از نظریه ةهای توسع بندی مفاهیم و نظریه طبقه ( با0222پایک و همکاران ) .3

 اند.  و نهادگرایی رسیده ،زا، مناطق یادگیری درون ةای و محلی، توسع پایدار منطقه ةای و محلی مانند توسع منطقه ةر توسعخأهای مت ای و محلی به نظریه منطقه

5. New Institutionalism 
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رفیت الزم برای کمک به توسعة شهری موجب ناپایداری توسعة و دارای ظ ،های کارا، مناسب، معتبر9رهیافت، فقدان نهاد

 مبتنی بر شهری توسعة فضایی -عیاجتما واقعیتبا توجه به اینکه  ،(. همچنین92-2: 0223)امین،  شود شهری می

، هرگونه اقدام است گرفته شکل ص در هر مکانخا مقتضیات و ،فرهنگى و اجتماعی بینش توسعه، مسیرهای ها، یىادار

و سازمانی ، محلی در سطوح مختلف فردی، اجتماعی 0ظرفیت نهادی بر مبتنىگذاری برای توسعة شهری باید  سیاست

مند و  تغییرات نهادیِ کارا و دیدگاهی نظام مندنیازنیز  KBUD باشد. بدین ترتیب، از منظر رویکرد نهادی، تحقق

نیازها،  ةهای دانشی و بر پای بنیان و استفاده از ظرفیت توسعة شهری دانش نفعان مختلف یکپارچه برای گسترش روابط ذی

و ظرفیت نهادی محلی از طریق گسترش تعامل  9های نهادی که ترتیب طوری به ؛شهر استو هویت  ،های خاص ارزش

 د.شوساز و موتور محرک تغییرات نهادی برای توسعة شهری  تواند زمینه نفعان محلی می ذی

و محیط  ،اجتماعی، فرهنگی اقتصادی، فرایندهای تغییرات با وثیق ارتباط در را شهر کالبدی تغییرات اگردرواقع، 

 اجتماعی )مناسبات فرایندهای الگوی و بنیان( دانش )تولید تولید الگوی تغییرات احتمالی هایاثر درک زیستی شهر بدانیم،

 مورد دانش بهتر و انتشار تولید ةزمین تواند شهری می توسعة بر دانش( و انتشار تولید در همکاری الگوهای و تولید روابط

 نهادیِ الزامات بودن فراهم ازمندین امر نیاآورد.  فراهم را شهرها در بنیان دانش های فعالیت گسترش و ایجاد و توسعه نیاز

ویژه  شهری در رهیافت نهادی بههای مربوط به توسعة  ترتیب، دیدگاه  است. بدین آن انباشت و دانش ةچرخ ندیفرا

ها با یکدیگر و سطوح باالدست، توجه به  و تعامل آن ،ها و عوامل محلی ابزارهای توسعه، رهبری محلی، نقش گروه

توان  درمجموع می ،بنیان دارد. بنابراین ها و نیازهای محلی انطباق بسیاری با الزامات تحقق توسعة شهری دانش ظرفیت

و استفاده از دانش از  ،گذاری اشتراک نفعان گوناگون برای تولید، به ی از فرایندهای متقابل ذیا مجموعه KBUDگفت 

ها از  ی برای گردش ایدهیاه های ارتباطی کانال این شبکهنفعان است.  روابط بین ذی ةگسترد ةطریق توسعة نهادی و شبک

های مبادله، کاهش عدم قطعیت در  در کاهش هزینهثری ؤکه نقش م ها هستند یا رسانه (مکالمه)طریق برخورد مستقیم 

گیری، ارتقای فرهنگ نوآوری و یادگیری، افزایش اعتماد و همکاری، تسهیل و تسریع دسترسی به دانش و  تصمیم

روابط بین  ةنفعان برای حل مشکالت دارند. گسترش و بهبود عملکرد شبک های مشترک ذی حل راه ةهمچنین ارائ

گذاری و استفاده از دانش نیز منوط به درک میزان قدرت و منافع  اشتراک نفعان برای همکاری و مشارکت در تولید، به ذی

اعمال قدرت با توجه به منافع خاص هریک از  ةثیرپذیری و نحوأثیرگذاری و تأو چگونگی ت KBUDنفعان اصلی  ذی

 ایشان است.

مد نظر قرار  خود شهری توسعة های طرح در را بنیان دانش شهری توسعة است که ایران شهر اولین اصفهاناز سویی، 

محیطی مناسب برای جذب و حفظ  ایجادبرای هایی  تالشهای اخیر  در سال( و 11: 9910است )فرهنگی،  داده

 ، توسعةراییعلمی و اج نفعان ذیهمکاری های دانش برای توسعة شهری از طریق  و استفاده از ظرفیت دانشگران

  با این گرفته است. انجام بنیان اقتصاد و صنایع دانش برای گذاری های سرمایه و فرصت ICTو  ،های نوآوری زیرساخت

 یافتن ضعف )شدت و سازی جاری و همراه با ناپایداری فرایند گیپارچ کدر این زمینه فاقد ی ها استیس و کردهایرو ،حال

 سبز یفضا ةسران گسترش جمله از( بوده است و در مواردی KBUDنفعان  ذی مختلف سطوح در مدیریتی تغییرات با آن

  و محیط ،فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی سمقیا ی بزرگکیزیف های رساختیزبرخی  توسعةو  یآب منابع فقدان رغم  به

 9322 اصفهان انداز چشم به یابی دست برای یافته انجام های تالش بوده است. بدین ترتیب، KBUD با زیستی متناقض

                                                                                                                                                                   
1. Institution 
2. Institutional Capacity 

3. Institutional Arrangement 
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بنیان اصفهان  نفعان کلیدی توسعة شهری دانش شناسایی ذی است الزم و نبوده کافی محور عنوان شهری دانش به

نفعان برای توسعه و تغییرات نهادی در مسیر  روابط این ذی ةعنوان اولین گام برای تحلیل ظرفیت نهادی و تحلیل شبک به

در چارچوب  ،پژوهش حاضردر  ،بنابراین .ریزی قرار گیرد در دستور کار برنامه انبنیان اصفه KBUDیابی به  دست

نفع و تحلیل  ، مفهوم ذیKBUDموردپژوهی، ضمن بازبینی سیستماتیک متون مرتبط با الزامات و عوامل موفقیت 

گردد  منفعت انجام می -اصفهان با استفاده از مدل ماتریس قدرت KBUDنفعان کلیدی  نفعان، شناسایی و تحلیل ذی ذی

 .شود ها با توجه به نوع منافعشان ارزیابی و تحلیل می و میزان و نوع قدرت و منفعت و چگونگی اعمال قدرت آن

ینظریمبان
بنیاندانشتوسعةشهری

بنیان  توسعة شهری دانشای از  شده قطعی پذیرفته کنند، تاکنون تعریف ( بیان می0293که کاریلو و همکاران ) گونه همان

فرم، را  KBUDتوان  ین حال، میا های گوناگون تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. با وجود ندارد و در مطالعات حوزه

 د شهر دانشکه هدف نهایی آن ایجا دانستتوسعه در دورة دانش و  پایداری شهرهاو پارادایم جدیدی برای  ،رهیافت

در پی تحقق توسعة پایدار، ارتقای هوشمندی اجتماعی، کیفیت باالی  KBUD(. 11: 0292)ایگیتجانالر و بولو،  است

و حضور شهروندان دانش است.  ،های دانش، امکانات خلق و انتشار دانش زندگی از طریق توسعة اقتصاد دانش، زیرساخت

دار بین شهر دانش  ترین تفاوت معنی کاربرد آن را مهم( درک دانش و 0223ارگازاکیس، متاکسیوتیس و پساراس )

شهر دانش با »کند که  دانند. میچاد اشاره می مدرن می ةیافت بنیان( و شهرهای توسعه توسعة شهری دانش ةعنوان نتیج )به

و  است(آوردن ارزش اقتصادی و اجتماعی  دست سرعت در حال به سرعت جذب و استفاده از انواع جدید دانش )که به

از  ،(0222رگازاکیس، متاکسیوتیس و پساراس )ا(. 91: 0229)میچاد، « گردد ها متمایز می گذاری آن اشتراک انتشار و به

 دهد که نشان می مطالعات فوق .اند شهرهای دانش موفق را ارائه داده عمومیهای  دیدگاه توسعه و اجرایی، برخی ویژگی

دانش  شهروندان حضور جذاب؛ نامرئی و مرئی محیط: از ندا داشته باشد عبارتباید  دانش شهر که متمایز های ویژگی

 دانش در آن ارزش فرهنگی که محیطی برداری؛ و بهره انتقال، دانش، خلق برای مکانیسمی خالق؛ ةطبق خصوص به

است. به  KBUDمزیت اصلی شهر دانش این است که عملکردهای آن در چارچوب نیز  برخی محققاناز نظر . است

 (.930: 0299)ایگیتجانالر،  است KBUDعبارت دیگر، شهر دانش به طور کامل مطابق با نیازهای 

نفعانذیتحلیل

و  ،، تصمیماتها سیاست دهی ابزارهای شکل ةگیری و توسع گی شکلچگون همواره در پی درکتحلیلگران سیاست 

گیری را درک کنند  ها بر فرایندهای تصمیم و تأثیر آن ،ا رفتار، منافعت اند بوده نفع ذیهای  ها با توجه به حضور گروه برنامه

عواملی مانند  حال، این . باهای سیاست آینده را بررسی نمایند سنجی گزینه تر تصمیمات یا اهداف و امکان روشن اجرایو با 

 معموالًهای عمومی  . سیاست(011: 0222)رینولدز،  شوند کار می  نفعان مانع این پذیری منابع و برتری نابرابر ذی تقسیم

وابسته که حول مسائل سیاست یا  هم نفعان به الگوهای کم و بیش ثابت از روابط اجتماعی بین ذی)هایی  درون شبکه

 ةمند و بر پای نظامکم و بیش روشی نفعان متعدد به  ها ذی شوند که در آن ایجاد می (گیرد های سیاست شکل می برنامه

 تحقق برای نفعان ابزارها یا وسایل عملی ذی) منابعو  (نفعان های درونی ذی انگیزه ومسیرهای حرکت ) ها ارزش

ها و  ها )شرکت مدیران سازمانگذاران و  سیاستهای مهم  یکی از دغدغهبدین ترتیب،  ند.ا به هم مرتبط (اهدافشان

های مختلف و گاه متناقض ایشان در شرایط محیطی  خواستهنفعان و ایجاد تعادل بین  ذی ةسازند مشارکتها(  پروژه

ها  و پروژه ،ها شرکت، ها سازمانها،  سیاست تحقق اهداف و رفع موانع احتمالی موفقیت برایپیچیده و دارای عدم قطعیت 
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سهم در رسیدن به و میزان  ،ها اولویت ،موضوعات شناسایی ،گذاری صحیح نفعان، هدف بدون شناخت ذی زیرابوده است. 

نفعان به درک بهتر پویایی قدرت و منافع  تحلیل ذی(. در این راستا، 90: 0229پذیر نیست )مایلز و کینان،  امکاننتایج 

نفعان دارد کمک  ذی ةکه تأثیر زیادی بر هم یهای گیری در پروژه شفافیت و برابری تصمیم یارتقا و نفعان متناقض ذی

توسعة راهبردهایی برای  و ثیر مثبت یا منفیأنوع ت  بینی پیش و نفعان ذیص شناسایی اطالعاتی در خصوو  کند می

)فریدمن و مایلز،  کند فراهم می اجراثر ممکن برای پروژه و کاهش هرگونه موانع موفقیت ؤدریافت بیشترین حمایت م

کند و به شناسایی  ها را تبیین می گروه نفعان توانایی بالقوه و تعارض بین افراد و تحلیل ذی ،. عالوه بر این(31: 0222

نفعان از  (. درمجموع، تحلیل ذی0: 0299)بانک جهانی،  کند نفعان مخالف کمک می راهبردهای بالقوه برای مذاکره با ذی

های جدید  دهی همکاری ها و شکل بهینه از همکاری ةنفعان کلیدی، استفاد ثرتر با ذیؤمسیرهای گوناگونی چون تعامل م

ها  تفاهم بینی موارد مخالفت و پیشگیری از مشکالت، سوء مداخله، پیش ةها از برنام تقای میزان مشارکت و حمایت آنو ار

اهداف، نیازها و منابع و  ةاطالعات مهمی در زمین ةو تضادهای احتمالی، کمک به تدوین راهبردهای عملیاتی مداخله، ارائ

نفعان کلیدی نسبت به  تشویق حس مالکیت ذی پذیری، نیازمندان و افزایش رقابتپایدارسازی مالی ها،  کاهش نامعلومی

یا  ،تواند به موفقیت بیشتر سیاست، سازمان خدمات می ةدهند های حامی برنامه یا ارائه موضوع، محورشدن افراد یا گروه

سازمان مخرب  برای پروژه و تواند نفعان می ضعف یا عدم مدیریت ذی ،همچنین(. 23: 0292پروژه منجر شود )موری، 

 خیر وأبروز ت ،سازمان ها در پروژه و گیری شدن فرایند تصمیم پیچیده ،بروز تضاد با جامعهی از قبیل مشکالت و باشد

بندی و  اولویت ، دشواریهای حاضر در پروژه شرکت افراد و ةشدن اعتبار و سابق مخدوش ،های پروژه افزایش هزینه

 (.302: 0221را در پی خواهد داشت )پاچکو و گارسیو،  نفعان ذیگویی به مطالبات  پاسخ

توسط فریمن  9113در سال  مطرح شد و 9129تحقیقات استنفورد در سال  ةسسؤنفع اولین بار به وسیلة م مفهوم ذی

نفعان در  تحلیل ذی وبندی  اولویت ةای در زمین مطالعات گسترده ،پس از آن وارد ادبیات مدیریت راهبردی گردید.

 و( 0220)و همکاران  9های فریمن کتابدر ویژه  علوم محیطی به و ،ریزی برنامه، علوم سیاسی، های مختلف اقتصاد زمینه

طیف توجه به با (. 992: 0299ت )لینرت و همکاران، گرفته اس انجامنفعان  مدیریت ذی ةدر زمین (0221) 0لیندا بورن

علت  نفعان به معتقد به وجود ابهام گسترده در ادبیات تحلیل ذی نویسندگان، برخی نفع تحلیل ذیهای  ای از روش گسترده

 یدیدگاهو برخی دیگر   محدود و ابزاری یها تعریف برخی نظریه (.990: 0221)جپسن و اسکرود،  گستردگی آن هستند

 (.991: 0221جپسن و اسکرود،  ؛9192: 0221ران، )بنگرید به رید و همکا دهند نفعان ارائه می تر از ذی گسترده و هنجاری

آفرینی یا  ثیرگذاری و نقشأنفع و بازیگر بر مبنای میزان ت کید برخی منابع بر تمایز مفهوم ذیأدر این پژوهش، با وجود ت

، که براقدامات فرد یا گروهیعنوان  نفع، به د و تعبیر فریمنی از ذیشو  نفع اطالق می ذی ةثیرپذیری، به هر دو مفهوم واژأت

تحلیل  ،همچنین مورد نظر است. پذیرد ثیر میأن تآگذارد یا از  ثیر میأیا اقدامات یک سازمان ت ،ها برنامه، ها سیاست

کند  تحت تأثیر یک تصمیم یا اقدام را شناسایی می ثر بر یاؤم های و سازمان ،ها افراد، گروه که فرایندیعنوان  نفعان به ذی

 شود. درنظر گرفته می نماید گیری را مشخص می برای مشارکت در فرایند تصمیم ها آن  اولویت و

ثیر أنفعان، موقعیت، ت ی برای شناسایی ذیبه صورت کیفی و کمّ وسیعی از ابزارها ةنفعان گستر الگوهای تحلیل ذیدر 

در متون مختلف .شود  خاص استفاده می ةها و منافعشان در یک برنام ها بر سایر گروه آن  های و گام ،، فرایندها روش،

: 0290؛ آلتونن، 09: 0292)بنگرید به هرمانز و همکاران، ذکر شده است نفعان  برای مدیریت و فرایند تحلیل ذی یمختلف

                                                                                                                                                                   
1. Freeman 

2. Lynda Bourne 

 گاهناهم رصد



 1011بهار،1ۀ،شمار35ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش523

ور ط نفعان به تحلیل ذیی ها گام فرایند ودهند که  مطالعات نشان میحال،  ینا با(. 9190: 0221؛ و رید و همکاران، 99

 ت.نفعان اس و مشارکت ذی ،نفعان بندی ذی اولویت، نفعان عمومی شناسایی ذی ةسه مرحل ةعمده دربرگیرند

اگر در  زیرا ،دنفعان حساسیت زیادی دار مراحل بعدی تحلیل ذی مبنایو عنوان اولین مرحله  هنفعان ب شناسایی ذی

 تورد که با واقعیآوجود  ممکن است الزاماتی به ،شوندنفعان به اشتباه تشخیص داده  ذی، نفعان فرایند شناسایی ذی

 آن نفعان اصلی توسط ذی(  و پروژه  ،)یا نهاد، شرکت مطابقت نداشته باشد یا با حذف الزامات مربوط به موفقیت سازمان

ه شده است الگوهای گوناگون ارائ نفع های ذی های گروه شناسایی کار را باال ببرد. برای پوشش و جرایریسک ا هزینه و

نفعان مختلف را به  های مربوط به شناسایی ذی ( نظریه0222و مایلز ) معایبی هستند. فریدمن که هر کدام دارای مزایا و

های هنجاری و  تحلیل(. 22: 0222، فریدمن و مایلز) کنند ابزاری تقسیم می و ،هنجاری ،های توصیفی سه دسته نظریه

های هنجاری و ابزاری  نیاز اساسی برای تحلیل های توصیفی پیش تحلیل و امورند ابزاری نیازمند درکی از وضعیت فعلی

نفع ممکن است به نتایج ابزاری منجر شود. مبنای هنجاری  توجیهات هنجاری برای تحلیل ذی ،آیند. البته می شمار به

و در نتیجه احساس مالکیت بر این  نندگیری مشارکت ک نفعان باید در فرایندهای تصمیم حاکی از آن است که ذی

نفع به صورت یک هدف ابزاری عمل کند که به توسعة  این کار، ممکن است تحلیل ذی جرایفرایندها را داشته باشند. با ا

 (.90: 0293)هوریش و همکاران،  کنندگان منجر شود روابط و اعتماد و درک متقابل میان شرکت

از باال به پایین توسط محققان  رویکردی باد، نتحت بررسی دار ةه در پدیدنفعان، بر اساس سهمی ک ذی ،معموالً

 ای چرخه( یک فرایند 0220نفعان را منعکس نسازد. پرل و همکاران ) د که ممکن است منافع ذینشو شناسایی می

ند. چوالیر و کن مییا موضوعات تحت بررسی پیشنهاد  ،ها، مداخالت شناسایی سازمانبرای های کانونی را  گروه و مصاحبه

نفعان؛ خودگزینی )در پاسخ به تبلیغات  شناسایی توسط کارشناسان یا سایر ذی شامل را نفعان های شناسایی ذی روش باکلز

ها بر اساس سن،  بندی های سرشماری که ممکن است اطالعاتی را برای دسته سوابق مکتوب یا داده  ها(؛ یا اطالعیه

)شناسایی افرادی که دخیل  مورد مطالعه ةپدید ةخاطرات افراد در زمین  و محل سکونت ارائه دهند؛ ،مذهب  جنسیت،

جپسن و اسکرود  (.93: 0221)چوالیر و باکلز،  دنندا نفعان احتمالی می های ذی بودند(؛ یا استفاده از فهرستی از دسته

، روش دلفیی و وفان فکرط ،های کانونی شورتی یا گروههای م استفاده از کارگاهرا نفعان  شناسایی ذیهای مرسوم  روش

آوری  های جمع استفاده از فرم ،نفعان ذی برای برشمردن درخواست از افراد سازمان ،نفعان عمومی استفاده از فهرست ذی

 (.990: 0221کنند )جپسن و اسکرود،  معرفی می خواهی از خبرگان حوزة مورد نظر نامه برای نظر اطالعات مانند پرسش

هدف تحلیل بستگی دارد. اگر نگرانی اصلی تحلیل  و هکاررفت هبه روش ب افرادحذف مول یا ش ،نفعان شناسایی ذیدر 

آن(، ممکن است الزم  اجرایریزی پروژه و  در طرح ،عنوان مثال ها و منافع یک پروژه باشد )به نفعان توزیع برابر هزینه ذی

نفعانی که  آن دسته از ذی فقطنفعان شامل شوند. وقتی منفعت اصلی کارایی یک پروژه یا سازمان باشد،  ذی همةباشد که 

د. در هر دو مورد، نگیر و نفوذشان مدنظر قرار می ،به احتمال زیاد بر کارکرد پروژه یا سازمان تأثیرگذارند با منافع، منابع

این کار ایجاد  جرایها برای ا نفعان بهبود بخشید. طیفی از روش بندی ذی توان با تمایز و دسته نفع را می تحلیل ذی

 ها بحث خواهد شد. آن ةاند که در بخش بعدی دربار شده

عاننفذیهایتحلیلمدل

اساس  باید برنفعان  ذی، نآمختلف نفعان  ذی و(  و پروژه  ،)یا نهاد، شرکتماهیت پویای روابط بین سازمان با توجه به 

کمان  در نمودار رنگینرا نفعان  ذی ،چوالیر و باکلزبندی شوند.  قدرت متفاوتی که برای سازمان دارند طبقهاهمیت و ، نقش

)چوالیر و  کنند بندی می توانند بر یک مسئله یا اقدام تأثیرگذار باشند یا تحت تأثیر قرار بگیرند دسته ای که می طبق درجه و

هایی باشد که  باید مطابق با نیازها و محدودیت که نفع وجود دارد لیل ذیهای متعددی برای تح روش (.90: 0221باکلز، 
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 بندی یک دسته هرمانز و همکاران. یابند گرفته از موقعیتی است که در آن تحلیلگران سیاست خودشان را می تئنش

اجتماعی،  کة)تحلیل شبتحلیل شبکه  .9: دنده گذاری پیشنهاد می سیاست ةحوزدر  نفعان های تحلیل ذی از روش هفتگانه

ها )تحلیل ابر بازی، تحلیل فوق  بازی ةهای نظری مدل .9 ؛نفع( نفع )تحلیل ذی های تحلیل ذی روش .0 ؛نفع( تحلیل ذی

تحلیل گفتمان )تحلیل استداللی،  .2 ؛ی(أهای تبادل ر های تحلیل رفتار متقابل، مدل تحلیل رفتار متقابل )مدل .3 ؛بازی(

نفع پویا  ذی ة، تحلیل شبکQهای شخصی  شناختی )مصاحبه نگاشت .2 ؛(Qشناسی  ، روشتحلیل سیاست روایی

(DANA))روش .0 ؛( استخراج اولویت AHP) هرمانز (. 02: 0292، هرمانز و همکاران) کند نفع اشاره می برای تحلیل ذی

تیسن، هرمانز و ند )ا با مروری بر متون تحلیل سیاست و پژوهش عملیاتی، هجده روش را شناسایی کرده نیز و تیسن

کافی برای  ةها به انداز نفعان وجود ندارد و این مدل نظری در مورد بهترین مدل مدیریت ذی اتفاقولی (. 199: 0221

های مختلف  نفعان نیازمند ادغام و توسعة روش یعملی منسجم و دقیق نبوده و مدل رسمی فرایند مدیریت ذ ةاستفاد

 -ماتریس قدرتمدل استاندارد  ،نفعان بندی ذی های تحلیل و طبقه حال، با توجه به ساختار و عملکرد مدل  با ایناست. 

بودن؛ و رکاربردبودن اجرا؛ استاندارد، پذیرفتگی و پُ هزینه به دلیل تصریح در بازنمایی پویایی قدرت؛ سادگی و کم منفعت

نفعان در  ذی عنوان مدل تحلیل نفعان به های متفاوت برای هر طبقه از ذی نفعان و اجرای سیاست بندی ذی امکان اولویت

 این پژوهش انتخاب شده است.

روشپژوهش
و  KBUDراهبری برای الگوی واحد  فقدانو شناخت عمیق پدیده با ابزارهای مختلف،  ،با توجه به لزوم کشف، درک 

موردی و با  ةنفعان، راهبرد کلی پژوهش مطالع ای در چگونگی درک دانش و استفاده از آن توسط ذی عوامل زمینه نقش

ها ترکیبی و با  شناختی پژوهش نیز از نظر ماهیت داده گیری پارادایمی پراگماتیستی انتخاب شده است. رویکرد روش جهت

ساختاریافته است. متخصصان و خبرگان موضوع  نیمه ةی همچون مصاحباستفاده از ابزارهایی کمی )آمار پارامتریک( و کیف

 ةگیری نظری و غیراحتمالی )روش گلول گیری از نمونه ند با بهره ا ها را تکمیل کرده نامه ها مصاحبه شده یا پرسش که با آن

و میزان و نوع قدرت و  ها استفاده شده منفعت برای تحلیل داده -از ماتریس قدرت ،اند. همچنین برفی( انتخاب شده

 ه است.شدها با توجه به نوع منافعشان ارزیابی و تحلیل  منفعت و چگونگی اعمال قدرت آن

گرفته است. در گام  انجاماکتشافی  -گام و با هدف کلی کاربردی و هدف عملیاتی توصیفی چهاردر  پژوهش حاضر

 19نفعان شامل  اصفهان، فهرستی اولیه از ذی KBUD ةزبرفی و مراجعه به خبرگان حو ةاول، با استفاده از روش گلول

 KBUD ةنفر از خبرگان در حوز 09که با مراجعه به  طوری به ؛تهیه شده است KBUDنفع احتمالی با توجه به الزامات  ذی

اع نسبی نفر از کارشناسان و متخصصان(، اشب 2و  ،نفر از مدیران شهری 0دانشگاه،  داناتنفر از اس 99در شهر اصفهان )

نامه بسته  و تکمیل پرسش منفعت -قدرتدست آمده است. در گام دوم، با استفاده از مدل ماتریس  هب فهرستدر تنظیم 

برای میزان قدرت و میزان منفعت ایشان اختصاص  2تا  9نفعان مختلف امتیازی از  )که به ذی یادشدهتوسط خبرگان 

بودند شناسایی  9ها بیشتر از  یدی که میانگین هر دو امتیاز قدرت و منفعت آننفع کل ذی 93های آماری،  اند( و تحلیل داده 

نفعان  )که در مورد نوع قدرت و نوع منافع ذی یادشدهنامه بسته توسط خبرگان  ده است. در گام سوم، با تکمیل پرسشش

های  اند( و تحلیل ختصاص دادهشده در گام دوم ا نفع کلیدی شناسایی ذی 93برای هر یک از  2تا  9مختلف امتیازی از 

جهت آمادگی برای مصاحبه با  KBUDنفعان اصلی  ای از نوع قدرت و نوع منافع هر یک از ذی آماری، تصویر اولیه

نفر از  سهبرفی،  ةگیری گلول دست آمده است. در گام چهارم نیز، با استفاده از روش نمونه هنفعان ب نمایندگان ذی

تر  برای درک عمیقنخست، نفر( شناسایی و انتخاب شده است.  30 ،نفع کلیدی )درمجموع ذی 93نمایندگان هریک از 
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خود  ةمربوط به گام سوم و در ارتباط با حوز ةنام نفعان، پرسش نفعان، هر یک از نمایندگان ذی نوع قدرت و منافع ذی

با  ،محاسبات جدید نتایج گام سوم تدقیق شده است. سپس دادن با انجاماند و  هکردنفع متبوع( را تکمیل  )گروه ذی

با توجه به نوع منافعشان  KBUDنفعان کلیدی  چگونگی اعمال قدرت ذی ،یافته ساختار نیمه ةگیری از روش مصاحب بهره

های اعمال  د شیوهنفعان در مور شده هریک از نمایندگان ذی برداری از موارد مطرح ه است. پس از یادداشتشدتحلیل 

قدرت و نوع منافع ایشان، موارد همپوشان با اعمال جرح و تعدیل در قالب یک گزاره و ذیل یکی از مقوالت 

یید و تعمیق هر أهای بعدی برای ت شدة انواع قدرت و منافع آورده شده است. بر اساس تحلیل هر مصاحبه، داده بندی دسته

های  گزاره ها، جمالت و نهایتاً آوری شده و پس از بررسی متن مصاحبه ها جمع گزاره آوردن سایر دست گزاره و نیز برای به

 مفهومی تدوین شده است.

نفعان و تحلیل چگونگی  منفعت که برای شناسایی میزان و نوع قدرت و منفعت ذی -در ادامه مدل ماتریس قدرت

عنوان چارچوب  به ،منفعت -ماتریس قدرت. مدل شود میه معرفی شدها با توجه به نوع منافعشان استفاده  اعمال قدرت آن

مل او کاقتباس آن را  و نیز ادن آکرمن چولس و جانسنو کرد مندلو ابداع را نفعان در این پژوهش،  اصلی شناسایی ذی

 چگونه برنفعان  هر گروه از ذی (انتظارات )انگیزه/ 9منفعت که نظیر این است  هایی پرسش در پی پاسخ به کردند.

نفعان در  این کار را دارند؟ جانمایی ذی جرایها قدرت ا آیا آن ؟گذارد ثیر میأیا سیاست تپروژه  ةگیری دربار تصمیم

ها برای تحمیل انتظارات خود بر پروژه  ها در پروژه و میزان منفعت آن منفعت با توجه به قدرت نسبی آن -ماتریس قدرت

. در شود ها تعیین می آن ابمتناسب  بندی و استراتژی در چهار گروه طبقهفعان ن ذی .شود  قضاوت می 2تا  9بر روی مقیاس 

توان  در این مدل، قدرت را می کنند. میهای ماتریس تعیین  نفعان را در خانه جای ذی گروه منتخب پژوهشاین تکنیک، 

توانایی بالقوه در تغییر رفتار،  گریا به عبارتی دی عملی خاص جرایکردن برای ا یا ترغیب ،قابلیت وادارکردن، القانمودن

دادند دانست.  کارهایی که اگر غیر از این بود انجام نمی جرایو رسیدن به ا ،ها تغییر جریان اتفاقات، غلبه بر مقاومت

( بر منابع قدرت شامل دانش یا اطالعات، قدرت 9912بندی دودینگ ) قدرت مانند طبقه ةهای مختلفی دربار بندی طبقه

های مختلف قدرت  ( در خصوص سرچشمه9112بندی کوپر ) های مشروط و نامشروط و شهرت؛ طبقه هنگیزمشروع، ا

های مختلف  و کنترل( و استفاده ،ثیر، اجبارأهای مختلف قدرت )مانند ت گونه ؛و فرهمندی( ،)مانند ثروت، موقعیت، دانش

بندی  ( و طبقه939: 9913قدرت )مانند اهداف فردی و اجتماعی، اهداف اقتصادی و سیاسی و ...( )کاظمیان و جلیلی، 

)مبتنی بر حق رسمی و قانونی برای دستور یا اعمال  9قانونیقدرت  شاملقدرت  ( در خصوص منابع9121) 0فرنچ و ریون

، قدرت و وادارکردن( ،)مبتنی بر ترس، تهدید 2اجبار، قدرت و ایجاد انگیزه( ،)مبتنی بر تشویق، ترغیب 3پاداش، قدرت نظر(

و  ،)مبتنی بر مشروعیت، اعتبار 0مرجعیتو قدرت  ،تخصصی( -)مبتنی بر دانش و فناوری و استدالل علمی 2تخصص

نوع قدرت شامل  پنجا توجه به اهداف پژوهش، ( شده است. در این پژوهش نیز ب029: 0222کاریزما( )سنیور و فلمینگ، 

سیاسی قدرت  های منقول و غیرمنقول(، اقتصادی )داراییقدرت  ثیرگذاری(،أقانونی )اختیارات و ابزارهای رسمی تقدرت 

و شهرت( در  ،اجتماعی )مشروعیت، اعتبارقدرت و  ،دانشی )اطالعات، تخصص، مهارت(قدرت ها(،  و رسانه ،)نفوذ، روابط

گذاری یا  سیاستنفعان نیز با تعامل و مشارکت نسبی و دخالتشان در روند  عالیق ذی ،گرفته شده است. همچنین نظر

                                                                                                                                                                   
1. Interest 

2. French & Raven 

3. Legitimate power 

4. Reward power 

5. Coercive power 

6. Expert power 

7. Referent power 
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نفع، منافع اقتصادی،  تواند دالیل متعددی از جمله مسائل مرتبط با اهداف و رسالت ذی می و پروژه مرتبط است جرایا

د و حفظ شرایط موجو ،ها با سالمت و ایمنی، توسعة فرصتحق قانونی، کسب حمایت سیاسی و اجتماعی، مسائل مرتبط 

ها و  از فعالیتانتظار دارند  نفعان ( عوایدی است که ذیها، انتظارات انگیزه، منظور از منفعت )جاداشته باشد. در این

و شامل منافع مالی، منافع اعتباری )مشروعیت و حمایت اجتماعی(، منافع سیاسی  آورند دست  دستاوردهای سازمان به

نفعان در یک ماتریس  بندی ذی با گروه ها( است. موریتأ)حمایت سیاسی باالدست(، منافع عملکردی )مبتنی بر اهداف و م

 (.9)شکل  شوند می سایینفعان متناسب با سطح منفعت و قدرتشان شنا از ذی ذیل کلی ةچهار طبقمنفعت،  -قدرت


منفعت-ماتریسقدرتمدل.1شکل

هایی چون ایجاد  یعنی سازمان به استراتژی ؛نفع متفاوت خواهد بود ذی ةطبق استراتژی سازمان در قبال این چهار

قدرت زیاد نفعی که  باید در خصوص ذی ،الًمثنفع خواهد اندیشید.  ذی ةفع متناسب با طبقامن تغییر و ،فعافع، حفظ منامن

نفعان  چه انتظاراتی از هر یک از ذیکه اما منفعت کم، توجه و انرژی زیاد مصروف داشت. مدیریت باید بداند  ،دارد

ترین نقاط ضعف و  برخی از مهم 9 جدولدر . را تا حد امکان برآورده سازدتواند داشته باشد و تالش کند آن انتظارات  می

 داده شده است. منفعت نشان -قدرت مدل ماتریس قوت

منفعت-قدرتمدلماتریسنقاطضعفوقوت.1جدول

نقاطضعفنقطقوت

 اجرای مدل نبود هزینه سادگی و کم

 بودن مدل شده و تعریف ،رکاربرد، استانداردپُ

 نفعان های متفاوت برای هر طبقه از ذی نفعان و اجرای سیاست بندی ذی امکان اولویت

 قدرتشدن پویایی  صریح و روشن

 نفعان اعمال قدرت ذی ةدشواری ارزیابی نوع و شیو

 نفعان ماندن روابط ذی مغفول

 نفعان های خاص ذی خطر به حاشیه راندن برخی از گروه
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پژوهشیهایافتهوبحث
با توجه  ،نفعان احتمالی ذی ةفهرست اولی ةاصفهان و تهی KBUD ةد، پس از مراجعه به خبرگان حوزشکه ذکر  گونه همان

امتیازدهی به میزان برای نامه  ، پرسشمنفعت -قدرتبنیان، با استفاده از مدل ماتریس  به الزامات توسعة شهری دانش

 2)کمترین امتیاز( تا  9نفعان مختلف امتیازی از  )که به ذی یادشدهنفعان توسط خبرگان  قدرت و منفعت هریک از ذی

د و بر اساس آن میانگین شدادند( تکمیل  یزان منفعت ایشان اختصاص می)بیشترین امتیاز( برای میزان قدرت و م

که میانگین هر دو  ،نفع کلیدی ذی 93ها  آن میاننفعان محاسبه شد و از  امتیازات قدرت و منفعت برای هر یک از ذی

 (.0 جدول) شدندبود، شناسایی  9ها بیشتر از  امتیاز قدرت و منفعت آن

میزانقدرتومنفعتةبنیاناصفهانبرپاینفعانکلیدیتوسعةشهریدانشذی.2جدول

نفعذیردیف
میانگینامتیاز

قدرت

منفعتمیانگینامتیاز

(انتظارات)انگیزه/

 9.1 3.9 یاستاندار 9

 9.3 9.0 شهرسازی و راه ادارة کل 0

 9.9 9.2 گردشگری و ،دستی صنایع  فرهنگی، میراث ادارة کل 9

 9.9 9.2 اسالمی ارشاد و فرهنگ ادارة کل 3

 9.3 9.9 استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان 2

 9.2 9.1 اصفهان ةشرکت مخابرات منطق 2

 9.1 9.1 شهر اسالمی شورای 0

 3 3 شهرداری 1

 9.1 9.2 یبازرگان اتاق 1

 9.2 9.9 ها دانشگاه 92

 9.2 9.0 تحقیقاتی و علمی شهرک 99

 9.1 9.1 ها رسانه 90

 9.3 9.1 ... و ،یورزش ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یمذهب ،یاسیس نخبگان 99

 9.9 9.9 یهنر و ،ی علمی، فرهنگیها کانون و ،ها انجمنمراکز،  93

 

نفعان و نوع و چگونگی  مناسب با هریک از ذی ةنفعان کلیدی، برای جلب مشارکت و مواجه پس از شناسایی ذی

نفعان شناسایی  بنیان، الزم است که نوع قدرت و نوع منفعت ذی ریزی توسعة شهری دانش تعامل با ایشان در فرایند برنامه

نفعان مختلف  قرار گرفت که در مورد نوع قدرت و نوع منفعت ذی یادشدهدر اختیار خبرگان  ای نامه د. بنابراین، پرسششو

ها و بر  نامه شده اختصاص دهند که با تکمیل این پرسش نفع کلیدی شناسایی ذی 93برای هر یک از  2تا  9امتیازی از 

د و شسبه شناسایی محا KBUDنفعان کلیدی  مبنای آن میانگین امتیازات نوع قدرت و نوع منفعت برای هر یک از ذی

در  ،ده است. همچنینشنفعان کلیدی ارائه  ای از میزان و نوع قدرت و منفعت هریک از ذی بندی ، دسته9 جدولمطابق 

 اصفهان با توجه به نوع قدرت و منافعشان نشان داده شده است. KBUDنفعان کلیدی  ، موقعیت ذی3 جدول
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بنیاناصفهانعةشهریدانشنفعانکلیدیتوسونوعقدرتومنافعذیمیزان.5جدول
ف
ردی
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          یاستاندار 9

0 
 و راه ادارة کل

 شهرسازی
         

9 

 میراث ادارة کل

 ،دستی صنایع  فرهنگی،

 گردشگری و

         

3 
 و فرهنگ ادارة کل

 اسالمی ارشاد
         

2 
 و مدیریت سازمان

 استان ریزی برنامه
         

2 
 ةشرکت مخابرات منطق

 اصفهان
         

          شهر اسالمی شورای 0

          شهرداری 1

          یبازرگان اتاق 1

          ها دانشگاه 92

99 
 و علمی شهرک

 تحقیقاتی
         

          ها رسانه 90

99 

 ،یاسیس نخبگان

 ،یاقتصاد ،یمذهب

 ... و ،یورزش ،یاجتماع

         

93 

 و ،ها انجمنمراکز، 

ی علمی، ها کانون

 یهنر و ،فرهنگی

         

(0بسیارزیاد)میانگینامتیازبیشتراز

(0تا5زیاد)میانگینامتیازبین

(5تاحدودی)میانگینامتیازکمتراز

بنیاناصفهانباتوجهبهنوعقدرتومنافعشاننفعانکلیدیتوسعةشهریدانشموقعیتذی.0جدول

قانونیقدرتدانشیقدرتسیاسیقدرتاقتصادیقدرتاجتماعیقدرت

 منافع اعتباری
 استانداری

 شهر اسالمی شورای

 نخبگان
 شهرداری

 استانداری

 شهر اسالمی شورای
 ها رسانه

 ها کانون و ،ها انجمنمراکز، 

 استانداری
 شهرسازی و راه ادارة کل

 ،دستی صنایع  فرهنگی، میراث ادارة کل
 گردشگری و

منافع 
 اقتصادی

 ریزی برنامه و مدیریت سازمان
 شهرداری

 یبازرگان اتاق
 ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 ها دانشگاه

 تحقیقاتی و علمی شهرک
 ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 منافع سیاسی

 استانداری

 ریزی برنامه و مدیریت سازمان
 شهر اسالمی شورای

 نخبگان

 شهرداری

 استانداری

 ریزی برنامه و مدیریت سازمان
 ها رسانه

 شهر اسالمی شورای

 ها کانون و ،ها انجمنمراکز، 
 استانداری

 ریزی برنامه و مدیریت سازمان

منافع 
 عملکردی

 استانداری
 ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 شهرداری

 یبازرگان اتاق

 ریزی برنامه و مدیریت سازمان
 شرکت مخابرات

 استانداری
 ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 ها دانشگاه

 تحقیقاتی و علمی شهرک

 ها کانون و ،ها انجمنمراکز، 

 استانداری
 شهرسازی و راه ادارة کل

 ،دستی صنایع  فرهنگی، میراث ادارة کل
 گردشگری و

 اسالمی ارشاد و فرهنگ ادارة کل
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 ةگیری از مصاحب اصفهان، با بهره KBUDنفعان کلیدی  پس از شناسایی نوع و میزان قدرت و منفعت ذی

نفعان کلیدی  نفر(، چگونگی اعمال قدرت ذی 30نفع کلیدی )درمجموع  ذی 93ساختاریافته از نمایندگان هریک از  نیمه

 92ها، به مدت حداقل  که در هر یک از مصاحبه طوری به شد؛بنیان با توجه به نوع منافعشان تحلیل  توسعة شهری دانش

نخست اند.  ده که بالفاصله بعد از جلسه نوشته و تحلیل شدهششوندگان با ضبط صدا انجام  گو با مصاحبهو دقیقه گفت

شوندگان تشریح شد.  پذیری آن برای مصاحبه ها، ضرورت و اهمیت و الزامات عام تحقق لفهؤو ابعاد، م KBUDمفهوم 

ق تواند از قدرتش برای تحق سازمان/ نهاد شما چگونه می»االت ذیل پاسخ دهند: ؤاز ایشان خواسته شد به س ،سپس

KBUD سازمان/ نهاد شما با تحقق »و « اصفهان استفاده کند؟KBUD تواند دنبال  اصفهان چه منافع و انتظاراتی را می

با توجه به شناختی  ،شوندگان خواسته شده ها، از مصاحبه گردآوری داده ةپس از شناسایی هر نمونه و اتمام مرحل« کند؟

که از نظر وی برای مشارکت در این را ، افراد دیگری اند صل کردههای مورد نظر در پژوهش حا که از هدف و مالک

 معرفی کنند. اند پژوهش مناسب

های اعمال قدرت و نوع منافع ایشان،  نفعان در مورد شیوه شدة هریک از ذی برداری از موارد مطرح پس از یادداشت

شدة انواع قدرت و منافع  بندی مقوالت دستهموارد همپوشان با اعمال جرح و تعدیل در قالب یک گزاره و ذیل یکی از 

آوردن  دست یید و تعمیق هر گزاره و نیز برای بهأهای بعدی برای ت آورده شده است. بر اساس تحلیل هر مصاحبه، داده

گزارة مفهومی تدوین شده است  01 جمله و نهایتاً 013ها،  مصاحبه  آوری شده و پس از بررسی متن ها جمع سایر گزاره

های  ایجاد زیرساخت»نفعان، برای گزارة مفهومی  عنوان مثال، در مورد بیان چگونگی اعمال قدرت ذی (. به2ل )جدو

تونن با ایجاد یه ساز و  می»، جمالتی چون «گذاری دانش اشتراک آور و مشترک برای به پشتیبانی و دستور کار قانونی الزام

و « .مدیریت کننرو ها  سازمان ةها و اطالعات هم انش در شهر، دادهپارچه مدیریت د کار قانونی برای تشکیل سیستم یک

ها و نهادها وجود داشته باشه که هم جلوی  ارگان ةباید یه دستورالعمل یا تکلیف قانونی و سفت و سخت برای هم»یا 

مطالعات شهر که نیازهای اصلی ه ش بگیره هم مشخص می وها برای انجام مطالعات ر کاری ها و دوباره کاری موازی

باید الزام قانونی وجود داشته باشه که بر اساس اون »های منتخب استانداری و جمالتی چون  از سوی نمونه« .ندا کدوم

دن در قالب یک بانک اطالعاتی یا  که انجام میرو که دارن و مطالعاتی رو هایی  داده ةها مکلف باشن هم سازمان

ریزی استان مطرح شده است. برای  منتخب سازمان مدیریت و برنامه  ةنموناز سوی « .آوری کنن شهری جمع ةرصدخان

باید »نیز جمالتی چون « های کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت افراد صاحب ایده ایجاد زمینه»گزارة مفهومی 

هرک علمی و منتخب ش  ةاز سوی نمون« ای و هنرمندان طراحی بشه مکانیزمی برای حمایت و تشویق افراد حرفه

از « جا کار کنن و برای شهر درآمد بیارن قشر خالق باید دلخوشی داشته باشن که مهاجرت نکنن و همین»تحقیقاتی و 

آپی  هایی که استارت و این ،تونن از هنرمندان، متخصصان، کارآفرینان می»منتخب شهرداری و جمالتی چون   ةسوی نمون

منتخب اتاق بازرگانی مطرح شده است.   ةاز سوی نمون« به کارشون ادامه بدنکنن حمایت کنن که بتونن  ایجاد می رو

باید یه »جمالتی چون « ق تعامالت اجتماعیفضاهای شهری مشوّة ایجاد و توسع»مفهومی  ةبرای گزار ،همچنین

نگیزه بِدن و جاهایی توی شهر باشه که هنرمندان و افراد خالق بتونن دور هم جمع بشن، خوش بگذرونن، به همدیگه ا

ای ایجاد کنن که بتونن اونجا تبادل  هایی برای افراد متخصص و حرفه تونن پاتوق می»یا « در عین حال با هم رقابت کنن

خالق نیاز به فضاهایی دارن که در  ةطبق»منتخب شهرداری و جمالتی چون   های از سوی نمونه« اطالعات داشته باشن

راه و شهرسازی  ةمنتخب ادار  ةاز سوی نمون« رهای همدیگه باخبر بشن و ایده بگیرناونجا با همدیگه گپ بزنن و از کا

عنوان مثال، برای گزارة  توانند پیگیری کنند، به نفعان می در مورد بیان منافعی که ذی ،مطرح شده است. به همین ترتیب

المللی با شهرهای  طات خوب بینبا ارتبا»جمالتی چون « بنیان افزایش تولید و صادرات محصوالت دانش»مفهومی 
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تونیم عالوه بر دسترسی مناسب به تکنولوژی مورد نیاز بازار خوبی برای صادرات کاالهای  اصفهان می ةخواهرخواند

فراهم کنیم که هم رو المللی فضایی  های بین ها در نمایشگاه غرفه ةتونیم با مبادل می»یا « بنیان فراهم کنیم دانش

از سوی « خوبی معرفی کنیم هم از دستاوردهای جدید فناوری مطلع بشیم و محصوالتمون رو ارتقا بدیم بهرو تولیداتمون 

اکوسیستم  ةهای الزم برای توسع و زیرساخت  با حمایت از نوآوری»های منتخب اتاق بازرگانی و جمالتی چون  نمونه

  ةاز سوی نمون« بنیان ببریم محصوالت دانشای از اشتغال شهر رو به سمت خدمات و  تونیم سهم عمده کارآفرینی می

نیز « های توسعة شهری طرح ةهای تهی کاهش هزینه»منتخب شورای شهر مطرح شده است. برای گزارة مفهومی 

و انرژی الزم برای  ،تونه هزینه، زمان شهری می ةها و اطالعات و رصدخان داده ةپارچ ایجاد سیستم یک»جمالتی چون 

توسط  که قبالً ها و اطالعات شهر اگه داده»یا « به حداقل برسونهرو ها  طرح ةاطالعات برای تهیها و  گردآوری داده

ها هی از  ها و پروژه دیگه مشاورای طرح ،جا متمرکز و مدیریت بشه اند در یک  آوری شده های مختلف تولید یا جمع ارگان

از طریق »منتخب شهرداری و جمالتی چون   های از سوی نمونه« گرفتن اطالعات یرن برا این اداره به اون اداره نمی

از سوی « شه های بسیاری از استعالمات و جلسات حضوری و ... کم می ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات هزینه

 راه و شهرسازی مطرح شده است. ةمنتخب ادار  ةنمون
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 یاستاندار 9

 اجتماعیقدرت  سیاسیقدرت  اقتصادیقدرت  دانشیقدرت  قانونیقدرت 

 ةاصالح ضوابط و مقررات بازدارند

 بنیان ها و کسب و کارهای دانش فعالیت

های پشتیبانی و دستور  ایجاد زیرساخت

آور و مشترک برای  کار قانونی الزام

 گذاری دانش اشتراک

مین نیازهای اطالعاتی و أت

مدیریت دانش برای 

 گذاری توسعة شهری سیاست

تضمین مالی و کاهش ریسک 

 گذاری خارجی سرمایه

 ةگذاری پیوست اشتراک به

های  دانش و ایجاد شبکه

 یادگیری

 ها های سمن حمایت از فعالیت

 منافع اعتباری منافع سیاسی منافع اقتصادی منافع عملکردی

 آوری محیطی و ظرفیت مدیریت بحران ها و افزایش تاب کاهش آالینده

گذاری با گسترش  پارچگی سیاست کاهش تضادهای بین سازمانی و یک

 مدیریت همکارانهابزارهای تعامل 

 پاداش شغل با درآمد وایجاد 

 مناسب

افزایش مشارکت شهروندان 

های سیاسی،  در فعالیت

 و ... ،اجتماعی، فرهنگی

 افزایش انسجام و برابر اجتماعی

پذیر  تحمل ایجاد یک محیط

 ها و مهاجران اقلیت برای

0 
 و راه کل ةادار

 شهرسازی

 اجتماعیقدرت  سیاسیقدرت  اقتصادیقدرت  دانشیقدرت  قانونیقدرت 

 ةاصالح ضوابط و مقررات بازدارند

 بنیان ها و کسب و کارهای دانش فعالیت

 

گیری از دانش و فناوری  بهره

روز برای ارتقای پایداری 

 محیطی

 

عنوان  تثبیت شهر دانش به

 ةراهبرد کلیدی در برنام

انداز  راهبردی و سند چشم

 توسعة شهری

 

 منافع اعتباری منافع سیاسی منافع اقتصادی منافع عملکردی

 های جدید وریافنبا  طراحی شهری و معماری

 نظارت بهتر بر اجرای طرح توسعة شهری

 ةهای تهی کاهش هزینه

 های توسعة شهری طرح
 

های  افزایش حضور شرکت

 المللی بزرگ بین

9 

 میراث کل ةادار

 صنایع  فرهنگی،

 و ،دستی

 گردشگری

 اجتماعیقدرت  سیاسیقدرت  اقتصادیقدرت  دانشیقدرت  قانونیقدرت 

 ،های گردشگری، هنری معرفی ظرفیت

 و تاریخی

 ةاصالح ضوابط و مقررات بازدارند

 بنیان ها و کسب و کارهای دانش فعالیت

گذاری دانش بومی  اشتراک به

 و ضمنی

های کارآفرینی و  ایجاد زمینه

حمایت از نوآوری و خالقیت 

 ایدهافراد صاحب 

 

رویدادهای )نمایشگاه،  ةتوسع

...(  ها و ها، جشن همایش

 و هنری شهر ،علمی، فرهنگی

سازی و آموزش  فرهنگ

 شهروندان

 

 منافع اعتباری منافع سیاسی منافع اقتصادی منافع عملکردی

 طبیعی و معماریو آشکارسازی میراث  برداری  بهره

 یسنت دستی صنایع تجدید حیات

اعتماد به نفس برای افزایش 

 ةگذاری مجدد سرمای سرمایه

 اقتصاد محلی محلی در درون

 
افزایش شهرت و اعتبار شهر 

 برای جذب گردشگران

3 

 کل ةادار

 ارشاد و فرهنگ

 اسالمی

 اجتماعیقدرت  سیاسیقدرت  اقتصادیقدرت  دانشیقدرت  قانونیقدرت 

ارتقای رواداری، تسامح و تساهل نسبت 

مختلف زندگی و تولید های  به سبک

 اجتماعی

گذاری دانش بومی  اشتراک به

 و ضمنی
 

سازی و آموزش  فرهنگ

 شهروندان

های گردشگری،  معرفی ظرفیت

 و تاریخی ،هنری

 منافع اعتباری منافع سیاسی منافع اقتصادی منافع عملکردی

 یتولید فرهنگی و صنعت فرهنگ در  یرهبر

 فرهنگها در خدمت  قرارگرفتن خیابان
  

افزایش شهرت و اعتبار برای 

 جذب دانشگران و هنرمندان
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 بنیانباتوجهبهنوعمنافعشانیدیتوسعةشهریدانشنفعانکلاعمالقدرتذیچگونگی.3جدول ادامه
بنیانباتوجهبهنوعمنافعشاننفعانکلیدیتوسعةشهریدانشچگونگیاعمالقدرتذینفعذیردیف

2 

 مدیریت سازمان

 ریزی برنامه و

 استان

 اجتماعیقدرت  سیاسیقدرت  اقتصادیقدرت  دانشیقدرت  قانونیقدرت 

های پشتیبانی و دستور  ایجاد زیرساخت

آور و مشترک برای  کار قانونی الزام

 گذاری دانش اشترک

 ةگذاری پیوست اشتراک به

های  دانش و ایجاد شبکه

 یادگیری

های کارآفرینی و  ایجاد زمینه

حمایت از نوآوری و خالقیت 

 افراد صاحب ایده

حمایت از نوآوری اقتصادی و 

ارتقای تولیدات صنعتی 

 بنیان دانش

 

 منافع اعتباری منافع سیاسی منافع اقتصادی منافع عملکردی

 گذاری شهری گیری در سیاست تصمیمارتقای ابزار 

 بنیان اندازی کسب و کارهای دانش های راه کاهش هزینه

های  نوآوری بااقتصاد پایدارتر 

 فناورانه
 افزایش انسجام و برابر اجتماعی 

2 
شرکت مخابرات 

 اصفهان ةمنطق

 اجتماعیقدرت  سیاسیقدرت  اقتصادیقدرت  دانشیقدرت  قانونیقدرت 

و خدمات  ICTهای  زیرساخت ةتوسع

 الکترونیک

گیری از دانش و فناوری  بهره

روز برای ارتقای پایداری 

 محیطی

ابزارهای هوشمند و  ةتوسع

 اینترنت اشیا
  

 منافع اعتباری منافع سیاسی منافع اقتصادی منافع عملکردی

   مین خدماتأت ةکاهش هزین های شهری وری زیرساخت افزایش بهره

0 
 اسالمی شورای

 شهر

 اجتماعیقدرت  سیاسیقدرت  اقتصادیقدرت  دانشیقدرت  قانونیقدرت 

 ةاصالح ضوابط و مقررات بازدارند

 بنیان ها و کسب و کارهای دانش فعالیت

مین نیازهای اطالعاتی و أت

مدیریت دانش برای 

 گذاری توسعة شهری سیاست

تضمین مالی و کاهش ریسک 

 گذاری خارجی سرمایه
 گسترش دیپلماسی شهری

های کارآفرینی و  ایجاد زمینه

حمایت از نوآوری و خالقیت 

 افراد صاحب ایده

 منافع اعتباری منافع سیاسی منافع اقتصادی منافع عملکردی

 نظارت بهتر بر اجرای طرح توسعة شهری

 جلب اعتماد و مشارکت شهروندان برای حل مسائل شهری

 ةهای تهی کاهش هزینه

 های توسعة شهری طرح

افزایش میزان جذب 

 گذاری مستقیم خارجی سرمایه

افزایش مشارکت شهروندان 

های سیاسی،  در فعالیت

 و ... ،اجتماعی، فرهنگی

افزایش رضایت شهروندان از 

 دسترسی به خدمات عمومی

افزایش شهرت و اعتبار برای 

 جذب گردشگران

 شهرداری 1

 اجتماعیقدرت  سیاسیقدرت  اقتصادیقدرت  دانشیقدرت  قانونیقدرت 

عنوان راهبرد  تثبیت شهر دانش به

راهبردی و سند  ةکلیدی در برنام

 انداز توسعة شهری چشم

فضاهای شهری مشوق  ةایجاد و توسع

 تعامالت اجتماعی

 ،خدمات الکترونیک ةتوسع

ها و  سازی دادهپارچه یک

اطالعات و ایجاد بانک 

 ها و مطالعات شهری داده

 

های اسقرار  مین مکانأت

 بنیان های دانش شرکت

و جذابیت  ،ارتقای سرزندگی

فضاهای شهر برای حضور بیشتر 

 خالق ةطبق

 گسترش دیپلماسی شهری

پذیرتر  ایجاد محیطی تحمل

، ها و مهاجران برای اقلیت

سازی و آموزش  فرهنگ

 شهروندان

 اعتباریمنافع  منافع سیاسی منافع اقتصادی منافع عملکردی

 طبیعی و معماریو آشکارسازی میراث  برداری  بهره

افزایش کیفیت محیطی شهر نظارت بهتر بر اجرای طرح توسعة شهری و 

 گیری ارتقای ابزار تصمیم

 آوری محیطی و ظرفیت مدیریت بحران ها و افزایش تاب کاهش آالینده

افزایش میزان جذب 

 گذاری مستقیم خارجی سرمایه

 مین خدماتأهای ت کاهش هزینه

 های توسعة شهری طرح ةتهی

افزایش شهرت و اعتبار برای 

جذب گردشگران، 

 و دانشگران ،گذاران سرمایه

افزایش رضایت شهروندان از 

 دسترسی به خدمات عمومی

افزایش اعتماد و همکاری 

 شهروندان

 یبازرگان اتاق 1

 اجتماعیقدرت  سیاسیقدرت  اقتصادیقدرت  دانشیقدرت  قانونیقدرت 

های کارآفرینی و حمایت از  ایجاد زمینه

 نوآوری و خالقیت افراد صاحب ایده
 

گذاری خارجی و  جذب سرمایه

تضمین مالی و کاهش ریسک 

 گذاری خارجی سرمایه

  گسترش دیپلماسی شهری

 منافع اعتباری منافع سیاسی منافع اقتصادی منافع عملکردی

 

پذیری و  میزان ریسک یارتقا

 آفرینیفرهنگ کار

افزایش تولید و صادرات 

 بنیان محصوالت دانش

های  افزایش حضور شرکت

 المللی بزرگ بین

شهر و اعتماد به افزایش افتخار 

گذاری  به نفس برای سرمایه

 محلی در درون ةمجدد سرمای

 اقتصاد محلی

 ها دانشگاه 92

 اجتماعیقدرت  سیاسیقدرت  اقتصادیقدرت  دانشیقدرت  قانونیقدرت 

 خدمات اموزشی ةتوسع
ل عرضه به بافزایش دانش قا

 بازار و دولت
   

 منافع اعتباری منافع سیاسی منافع اقتصادی منافع عملکردی

 افزایش تقاضا برای دانش و تخصص در شهر
ها،  ارتباط ثابت بین دانشگاه

 ها و سازندگان شرکت
 

افزایش اعتبار و جذب 

 استعدادهای برتر
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 و علمی شهرک

 تحقیقاتی

 اجتماعیقدرت  سیاسیقدرت  اقتصادیقدرت  دانشیقدرت  قانونیقدرت 

اندازی کسب و  های راه کاهش هزینه

 بنیان کارهای دانش

های کارآفرینی و حمایت از  ایجاد زمینه

 نوآوری و خالقیت افراد صاحب ایده

 ةگذاری پیوست اشتراک به

های  دانش و ایجاد شبکه

 یادگیری

 

مین فضاهای ویژه برای أت

 بنیان های دانش استقرار شرکت

خطرپذیر  ةسیس بانک سرمایأت

 بنیان های دانش برای شرکت

  

 منافع اعتباری منافع سیاسی منافع اقتصادی منافع عملکردی

 ناها و افزایش مخاطب توسعه و گسترش فعالیت

 ها و محصوالت و خدمات جدید بیشتر به طرح ةورانآهای نو تبدیل ایده

افزایش تولید و صادرات 

 بنیان محصوالت دانش
 

افزایش اعتبار و جذب 

 استعدادهای برتر
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 ها رسانه 90

 اجتماعیقدرت  سیاسیقدرت  اقتصادیقدرت  دانشیقدرت  قانونیقدرت 

رویدادهای علمی،  ةبازتاب گسترد

 و هنری در شهر ،فرهنگی

و آموزش  سازی فرهنگ

 شهروندان
 

های  معرفی ظرفیت

 و تاریخی ،گردشگری، هنری

دانش  ةگذاری پیوست اشتراک به

 های یادگیری و ایجاد شبکه

 منافع اعتباری منافع سیاسی منافع اقتصادی منافع عملکردی

و  ،فرهنگی اجتماعی، ،سیاسی ،آگاهی بیشتر شهروندان از محیط اقتصادی

 ناعلمی و ... شهر و افزایش مخاطب
   

99 

 ،یاسیس نخبگان

 ،یمذهب

 ،یاقتصاد

 ،یاجتماع

 ... و ،یورزش

 اجتماعیقدرت  سیاسیقدرت  اقتصادیقدرت  دانشیقدرت  قانونیقدرت 

 
گذاری دانش بومی  اشتراک به

 و ضمنی
 

های  ظرفیت معرفی

 و تاریخی ،گردشگری، هنری

گفتمان حفظ فرهنگ،  ةتوسع

و  ،محیط زیست، کارآفرینی

 صنعت پاک

 منافع اعتباری منافع سیاسی منافع اقتصادی منافع عملکردی

   آفرینیفرهنگ کار پذیری و میزان ریسک یارتقا
پذیرتر  ایجاد محیطی تحمل

 ها و مهاجران برای اقلیت

93 

مراکز، 

 و ،ها انجمن

ی ها کانون

 ،علمی، فرهنگی

 یهنر و

 اجتماعیقدرت  سیاسیقدرت  اقتصادیقدرت  دانشیقدرت  قانونیقدرت 

گیری از دانش و فناوری روز برای  بهره

 ارتقای پایداری محیطی

گذاری دانش بومی  اشتراک به

 و ضمنی
  

رویدادهای علمی،  ةتوسع

 و هنری شهر ،فرهنگی

 منافع اعتباری منافع سیاسی منافع اقتصادی منافع عملکردی

  افزایش تقاضا برای دانش و تخصص در شهر
ها و  توسعه و گسترش فعالیت

 ناافزایش مخاطب

افزایش اعتبار و جذب 

 استعدادهای برتر

یریگجهینت
محلی برای ایجاد  نفعان از طریق گسترش تعامل ذیسازی  سازی و شبکه ظرفیت ابزارهای کارگیری اهمیت بهبا توجه به 

 که  KBUDتحقق  و پذیری امکان ةزمین اصفهان و نتایج مطالعات تجربی در KBUDتغییرات نهادی برای تحقق 

ظرفیت  بودن پایین ناکارآمد، نهادی های چارچوب ضعف حکمروایی و دانش را شهرهای تحقق رویارویی چالش ترین مهم

سازی و  دانند، ظرفیت می ها آن  پایین بین اعتماد بنیان اصفهان و شتوسعة شهری دان نفعان ذی ضعیف همکاری و نهادی

تغییرات پارادایمی به سوی  برایابزاری مناسب  KBUDنفعان اصلی  روابط ذی ةتقویت اعتماد و همکاری و انسجام شبک

ثر اولیه ؤان گام معنو به ،نفعان کلیدی . در این راستا، شناسایی و تحلیل ذیشود بنیان محسوب می توسعة شهری دانش

در پژوهش حاضر، از طریق بازبینی سیستماتیک متون مرتبط با الزامات و  ،ناپذیر است. بنابراین برای این مهم، اجتناب

بنیان  نفعان کلیدی توسعة شهری دانش منفعت ذی -اصفهان و با استفاده از مدل ماتریس قدرت KBUDعوامل موفقیت 

ها با توجه به نوع منافعشان  میزان و نوع قدرت و منفعت و چگونگی اعمال قدرت آنده و شاصفهان شناسایی و تحلیل 

اصفهان منوط به پیگیری منافعی  KBUDنشان داده شده است، تحقق  2که در جدول  گونه تحلیل شده است. همان

ایجاد مکارانه، گذاری با گسترش ابزارهای تعامل مدیریت ه پارچگی سیاست چون کاهش تضادهای بین سازمانی و یک

المللی، افزایش میزان جذب  های بزرگ بین افزایش حضور شرکت ،ها و مهاجران اقلیت پذیر برای تحمل یک محیط

های شهری، افزایش شهرت و اعتبار شهر برای جذب  وری زیرساخت گذاری مستقیم خارجی، افزایش بهره سرمایه

شهری، جلب اعتماد و مشارکت شهروندان برای حل مسائل  گذاری گیری در سیاست گردشگران، ارتقای ابزار تصمیم

بنیان، ایجاد  کارهای دانش و ها و کسب فعالیت ةاقداماتی چون اصالح ضوابط و مقررات بازدارند جرایو همچنین ا ،شهری

اطالعاتی و  مین نیازهایأگذاری دانش، ت اشتراک آور و مشترک برای به های پشتیبانی و دستور کار قانونی الزام زیرساخت

های یادگیری، تضمین  گذاری پیوسته دانش و ایجاد شبکه اشتراک گذاری توسعة شهری، به مدیریت دانش برای سیاست

راهبردی و سند  ةعنوان راهبرد کلیدی در برنام گذاری خارجی، تثبیت شهر دانش به مالی و کاهش ریسک سرمایه

های  گذاری دانش بومی و ضمنی، ایجاد زمینه اشتراک ندان، بهسازی و آموزش شهرو انداز توسعة شهری، فرهنگ چشم

های مختلف زندگی و تولید  کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت افراد صاحب ایده، تسامح و تساهل نسبت به سبک
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ها در  زارهبودن بسیاری از گ و تاریخی و ... است که با توجه به مشترک ،های گردشگری، هنری اجتماعی و معرفی ظرفیت

یابی به  نفعان کلیدی دست ذی ةهم ةتوان نتیجه گرفت که بدون مشارکت و تعامل گسترد نفعان گوناگون می بین ذی

KBUD نفعان کلیدی  شده برای تحلیل ذی بندی ارائه اصفهان اگر نه غیرممکن، بسیار دشوار است. بدین ترتیب، دسته

KBUDنفعان و امکان تعریف راهبردهای مشترک و اقدامات  قدرت و منافع ذی نوع ةن امکان مقایسکرد ، به دلیل فراهم

ارتقای مشارکت و و  ،سازی سازی، شبکه ظرفیتنفعان بر اساس منافع مشترکشان، ابزار مناسبی برای  افزایانة ذی هم

 دهد. دست می هاصفهان ب KBUDگذاری  ها در فرایند سیاست تعامل بین آن
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