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 K-Meansبر اساس روش مصادیق ذینفعی 
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  چکیده

نـواع  ا نیازمنـد  هـاي ایـن ذینفعـان،    تنـوع در خواسـته  . اسـت عی فذینرویی، یک پروژه چندپروژه سامانه ارتباطات هوشمند خود
و  ذینفعـان بندي صحیح آنها در گام اول و سپس تحلیل ایـن   به همین دلیل شناسایی و طبقه .است یهاي انگیزش روش از گوناگونی

  . از اهمیت باالیی برخوردار است هاي آنها، ها و توانمندي شیوه انگیزش آنها متناسب با نیازمندي
ولی باید بتوان از ایـن مصـادیق    ،هایی از آنها دست یافت توان به نمونه هاي ذینفعان، می جاي شناسایی گروهه اوقات ب از بسیاري

. شده استهایی از آنها استفاده  بندي ذینفعان، از نمونه براي شناسایی و دسته ،ر این مقالهد. هاي اصلی ذینفعان رسید بندي به دسته
هـاي   سـپس بـه کمـک روش   . را تبیـین نمودنـد   یـک  هـاي هـر   ویژگـی  ،متخصصان، تعدادي از ذینفعان این پروژه را نام بـرده ابتدا 

   هـا، از روش  هاي معرفـی شـده بـه خوشـه     بندي نمونه دسته براي. ارائه گردیدیک هاي ذینفعان و شرحی براي هر  استنباطی، خوشه
K-Means ی، به روش شناسایی و تحلیل زنجیره ارزش  همچنین .استفاده گردیدبندي  شناسایی و دستهبه موازي با این تکنیک کم

 . گرفتخواهد قرار بررسی  موردبندي انجام شده از طریق زنجیره ارزش  میزان صحت دستهدر نهایت، . ذینفعان پرداخته شده است
  

  . K-Meansتحلیل  ،بندي خوشه ،وییرخودهوشمند سامانه ارتباطات  ،تحلیل ذینفعان: واژگان کلیدي

  
 عهده دار مکاتبات ∗
 H.tasdighi@jdsharif.ac.ir: و آدرس پست الکترونیکی 021-66024626: شماره نمابر +
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  مقدمه - 1
طـی دوره چهـارده   ایران، ه در کشور شد راساس آمار منتشرب

اي  هزار نفر در تصادفات جاده 267، بیش از 1386تا  1373ساله  
اند و در این مـدت   برون و درون شهري جان خود را از دست داده

طبق گـزارش  . اند دچار مصدومیت شدهحدود سه میلیون نفر نیز 
مرکز تحقیقات وزارت راه وترابري، ایران طی همـین دوره از نظـر   

  .اي در صـدر کشـورهاي جهـان قـرار گرفتـه اسـت       تلفات جـاده 
افزایش مشکالت بسـیار در مـدیریت ترافیـک شـهري، هـدایت و      

هــاي  هـاي بـرون شـهري و هزینـه     ی خودروهـا در جـاده  یراهنمـا 
انی ناشی از این مشکالت به عنوان یک چـالش  سنگین مالی و ج

توسـعه فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات بـه       بزرگ و در عین حال،
عنوان یک مزیت، نیاز به استفاده از فناوري ارتباطات خودرویی را 

  . دهد در حوزه حمل ونقل به وضوح نشان می
اجراي طرح سامانه ارتباطات هوشمند خـودرویی، زیرسـاخت   

 :حصول نتایج کلی زیر را فراهم خواهد ساختالزم براي 
  ؛اي ایمنی حمل ونقل شهري و جاده ارتقا •
  ؛اي بهبود مدیریت ترافیک شهري و جاده •
  .زم براي ارائه خدمات ارزش افزودهایجاد امکانات ال •

هاي مدیریت سازمان و اخـالق   یکی از تئوري تئوري ذینفعان
سـازمانی توجـه   کسب و کار است که به خلق ارزش در مـدیریت  

و سسه تحقیقات استنفورد ومفهوم ذینفع اولین بار توسط م. دارد
هـاي   ، محققـین از حـوزه  پس از آن.]1[مطرح شد 1963در سال 

مـدیریت  ، ]2[کسب و کـار ، مدیریت منابع طبیعیمختلف، مانند 
را بـا توجـه بـه     یتعـاریف و راهکارهـای  ، ]3[سیاستگذاريو  پروژه
  . هاي فضاي علمی خود ارائه نمودند ویژگی

 .باشـند  ذینفعان محدود یـا متنـوعی  توانند داراي  ها می پروژه
هر چه تعداد ذینفعان یک پـروژه بیشـتر باشـد، مـدیریت آنهـا و      

. ]4[تـر اسـت   آنهـا سـخت   گـی هم يهـا  تحقق همزمان خواسـته 
گونـاگون   همچنین انگیزش ذینفعان متنوع، نیازمنـد راهکارهـاي  

  .است
ــروژه ســامانه ارتباطــ ــروژه  پ ات هوشــمند خــودرویی، یــک پ

هـاي بیمـه، پلـیس،     شرکت. شود ذینفعی بزرگ محسوب میچند
هاي مرتبط بـا حـوزه    هاي مرتبط با راه و راهداري، شرکت سازمان
هـا، اپراتورهـاي ارائـه دهنـده انـواع خـدمات،        نقـل، بانـک   و حمل

  .شمار آیندهبپروژه  توانند ذینفعان این همگی می... ها و  وزارتخانه
. استذینفعان اجراي کامل این پروژه، نیازمند مشارکت کلیه 

انگیزه الزم  متفاوت هاي ذینفع، با روشی ولی هر کدام از این گروه
بـه   .جهت همکاري و تعامل در این پروژه را بدست خواهنـد آورد 

در ایـن پـروژه از اهمیـت     هاي ذینفع همین سبب شناسایی گروه

هـایی از   نمونهمتخصصین  ،ولی اغلب اوقات ،برخوردار استباالیی 
  . نمایند میعنوان ذینفع معرفی ه برا ذینفعان 

این مقاله به منظور شناسایی ذینفعان این پـروژه، از تکنیـک   
اسـتفاده   K-Meansبندي مصادیق ذینفعی مبتنی بر روش  خوشه

 تحلیـل هاي قبلی در ایـن زمینـه کـه بـر روي      نمونه .نموده است
  .]6و  5[کمی ذینفعان تمرکز دارد، وجود دارد

و سـپس صـفات مـورد     K-Meansدر بخش دوم ابتـدا روش  
پـس از آن عمـل   . بندي معرفی شـده اسـت   استفاده جهت خوشه

هـا   وشـه خ 0.95 بندي صورت پذیرفته و با سطح اطمینـان  خوشه
  .اند شدهتولید 
  

بنـدي   شناسایی ذینفعان پروژه از طریـق خوشـه   -2
  K-Meansمصادیق ذینفعی بر اساس روش 
-هاي مدیران پروژه در حوزهشناسایی ذینفعان یکی از دغدغه

متـدولوژي انجـام ایـن کـار در مقـاالت      . هاي مختلف بوده اسـت 
نقشـه ادبیـات متمرکـز بـر      ].9و  8[مختلف بررسی گردیده است

  :به شکل زیر است ،روي حوزه ذینفعان
  

براي اولین بار در انستیتو تحقیقات استنفورد ارائه مفهوم ذینفعان 
)1963(  

کاربرد 
مفهوم 

ذینفعان در 
تئوري 
  سازمان

کاربرد مفهوم 
ذینفعان در حوزه 

هاي مسئولیت
  اجتماعی شرکت

کاربرد مفهوم 
ذینفعان در 
  هاتئوري سیستم

کاربرد مفهوم 
ذینفعان در طرح 
  ریزي سازمانی

  )1984( ر ذینفعان توسط فریمنیک رویکرد مبتنی ب: راهبرديمدیریت 

  تجربی/هاي توصیفیجنبه  هاي ابزاريجنبه  هاي هنجاريجنبه

 )1995(تئوري ذینفعان شرکت توسط دونالدسون و پرستون 

  )2010(و خوشه بندي ذینفعان  وري پویاییئت

 )2011تا  1996(هاي ذینفعان سایر تئوري

  

هـاي داراي  ، در پـروژه ]8[بر اساس تحقیقات صـورت گرفتـه  
هـاي خوشـه بنـدي    تـوان از روش مـی  ،تعداد زیـادي از ذینفعـان  

  .نمود استفادهذینفعان 
بـراي  . ]10[هاي گوناگونی براي خوشه بندي وجود داردروش

-Kروش  ،تحلیــل ذینفعــان براســاس متــدولوژي خوشــه بنــدي
Means ها، هدف خوشه بنـدي  در این روش.]9[گرددتوصیه می

یـک مثـال از   . هاي ذینفعان اسـت د دستهمصادیق ذینفعی و تولی
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براي گروهی  یکه مصداق استبیمه الف  مصداق ذینفعی، شرکت
هـاي بیمـه    بـا نـام شـرکت   از ذینفعان این گروه . از ذینفعان است

هـاي انگیـزش یـک     بسیاري از اوقـات مکـانیزم  . شوندشناخته می
شرکت بیمه جهت همکـاري و مشـارکت در یـک پـروژه، بسـیار      

بنابراین اگر بتوان ذینفعـان را  . استبیمه  هايشرکت ردیگ شبیه
هایی مناسب تقسیم نمود و سـپس متناسـب بـا صـفات      در دسته

هاي مناسب انگیزش را در طـی فـاز تحلیـل ذینفعـان      آنها، روش
مدیریت ذینفعان، حجم کـار الزم را  توان در عین بدست آورد، می

  . منطقی نمود
طی فرآیندي مناسب، مصـادیق  توان ابتدا و  این منظور می هب

بنـدي آنهـا، دسـته     سپس بـا خوشـه  . آوري نمود ذینفعی را جمع
بـه ایـن   . اصلی و شرح صفات در آن دسته اصـلی را بدسـت آورد  

اگر در شرح صفات یـک ذینفـع، عالقـه و توانـایی جهـت       ،ترتیب
تـوان متناسـب بـا     گـذاري مطـرح باشـد، مـی     نظارت و یا سرمایه

هاي این ذینفع را  ع، بستر تحقق عالقمنديهاي این ذینف خواسته
  .مهیا نموددر پروژه 

  K-Meansبندي  روش خوشه -1-2
اي به روشی گفته مـی شـود    تحلیل خوشه ،)1(مطابق رابطه 

هاي نمونه را به چند خوشـه یـا    توان داده که با استفاده از آن می
هاي قرار گرفتـه شـده در    به طوري که داده ؛کرد طبقه رده بندي

هـا بیشـترین    هر خوشه، همگون و یکسان باشـند و بـین خوشـه   
بنـدي   البته اینگونه خوشـه . تفاوت و ناهمگونی وجود داشته باشد

اي کـه نمونـه از آن    گیرد که پراکنـدگی جامعـه   زمانی صورت می
در این حال، شرط اساسی بـراي تشـکیل   . گرفته شده، زیاد باشد

جامعـه یـا نمونـه    هـا افـرازي از    ها ایـن اسـت کـه خوشـه     خوشه
  ].7[باشند

را بـه شـکل زیـر     K-Meansتـوان روش   به بیان ریاضـی مـی  
  :توصیف نمود

. را در نظر بگیریـد  )nx , …,2x ,1x(یک مجموعه از مشاهدات 
هـدف تکنیـک    .اسـت بعـدي   dهر مشـاهده یـک بـردار صـحیح     

 (k<=n)مجموعه  kمشاهده به  n، تفکیک K-Means بندي خوشه
اي اسـت کـه مجمـوع     بـه گونـه   ،kS …, ,2S ,1S{ = S{ به شـکل 

 رابطـه  ایـن شـرایط در  . حداقل گردد خوشهمربعات اعضاء درون 
  .است شدهبیان ) 1(

)1     (    min ∑ ∑    −                
  

  .است    میانگین نقاط در بیانگر    ،)1( رابطهدر 
دسـته  براي آنکه بتوان خوشه مناسبی براي هر  ،در این مقاله

توصـیف  مبتنی بر صفات آن خوشه، و  هاز این ذینفعان پیدا نمود

 K-Means بنـدي  ، از روش خوشـه کـرد مناسبی از آن گروه ارائـه  
  .شده استاستفاده 

  آوري مصادیق ذینفعی جمع -2-2
مصادیق ذینفعی، نام یک شرکت یا سازمان خاص اسـت کـه   

یـک مشـکل در    .برنـد  آنها را به عنوان ذینفع نام می ،متخصصین
ذکـر ایـن اسـامی بـه     هاي شناسایی ذینفعان آن اسـت کـه   روش

 روشسادگی و از طریق جلسات طوفـان مغـزي و یـا بـه کمـک      
وجـود دارد کـه آیـا     هپذیر است ولی همیشه این شبه دلفی امکان

؟ باشـد وجـود دارد کـه نـام آن ذکـر نشـده      دیگري ذینفع مشابه 
دارد که بر این موضوع دیگري در این حوزه وجود سوال همچنین 

ـ اي از ذینفعان وجـود دار  که به طور کلی آیا دستهاستوار است  د ن
  باشد؟اقی نیز براي آن ذکر نشده دکه حتی مص

در پروژه سـامانه هوشـمند ارتباطـات خـودرویی، ابتـدا و       در
نفـر از   10برگزاري طوفان ذهنی بـا حضـور   مرحله اول از طریق 

. مصـادیق ذینفعـی شناسـایی شـدند    عـدد از   35خبرگان، تعداد 
نفر از خبرگان ایـن حـوزه،    25براي ها  پرسشنامهال سپس با ارس

مصـداق از مصـادیق ذینفعـی جمـع      65تعـداد   ،الؤس 10حاوي 
خبـره،   15و با همکاري  دلفی به کمک روشسپس . آوري گردید

در این مرحله تعـداد  . این لیست مصادیق مورد بررسی قرار گرفت
هاي ذکر شـده در   نمونهاسامی  .عدد افزایش یافت 85مصادیق به 

ــه هــاي مختلــف دســته ــی، شــرکت از جمل هــاي  نهادهــاي دولت
هاي اپراتور تلفـن همـراه و    اي، شرکت هاي بیمه خصوصی، شرکت

  .قرار داشتندپلیس 
  صفات مورد استفاده در خوشه بندي -3-2

بـه  عـالوه بـر مصـادیق،    بنـدي،   به منظور انجام فرآیند خوشه
جهـت  . اسـت نیـاز   بنـدي  جهـت خوشـه   تعدادي صفت و ویژگی

هـاي توزیـع    پرسشـنامه از ا مجـدد  ،ها شناسایی لیست این ویژگی
هـایی چـون    روشهمچنـین  . شده بین خبرگان اسـتفاده گردیـد  

ـ  مغزي و دلفـی   طوفان بـر اسـاس نظـر    . کـار گرفتـه شـد   هنیـز ب
دار  عامـل اولویـت   11طوفان مغزي،  ر جلساتمتخصصان حاضر د

شناسـایی   مطـرح ذینفعـان   هـاي  و توانمندي ها ویژگی براي بیان
  :عبارتند از عواملاین . شد

، خلـق عنـوان تجـاري   ، کمپـین  قابلیت حضور در بازار، ایجاد •
 ؛دانش بازار، نحوه ورود به آن و شیوه فروش

 ؛توانایی ارائه سرویس •
ناشی از داشتن دانش فنـی و  (توانایی و قابلیت خلق سرویس  •

 ؛)قبلی یا تجربه
 ؛قابلیت پشتیبانی از سرویس در حال ارائه •
 ؛گذاري مین منابع مالی و سرمایهأامکان ت •



    ...از  ییپروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرو نفعانیذ ییشناسا
 

  32  1390پاییز و زمستان ، هجدهشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو
  

افـزار   افزار و یـا سـخت   ول جدید، تولید نرمصتوانایی تولید مح •
 فناوري؛مبتنی بر این 

امکان نظـارت و کنتـرل بـر فضـاي خلـق شـده توسـط ایـن          •
 ؛سرویس

 ؛گذاري سیاست •
 ؛سرویسی در این فضاساخت و یا مالکیت محصول، زیر •
 ؛منافع شخصی مانند رفاه، سالمت، ایمنی، آگاهی •
 .منافع عمومی مانند کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا •

دو پـارامتر   ،هـاي آتـی   ویژگی، براي تحلیـل  11عالوه بر این 
  .لحاظ گردید »قدرت«و  »سود«هاي  با نامنیز دیگر 

توانـد انـواع    هـا، مـی   ها و خواسته ترکیبات مختلف این قابلیت
  .نمایدمتفاوتی از ذینفعان را خلق 

 بنـديِ  شناسایی ذینفعان پـروژه از طریـق خوشـه    -4-2
  مصادیق 

سامی تا ضمن ذکر ا ز متخصصین و صاحبنظران خواسته شدا
وضعیت هر کدام را با توجه بـه عوامـل فـوق    ، تعدادي از ذینفعان

  . مشخص نمایند
 35پاسـخ،  و در شد  متخصص ارسال 50این درخواست براي 

بـه  . ضعیت هر کدام را ذکـر نمودنـد  متخصص اسامی ذینفعان و و
عـدد   85هاي حاصل و از طریق تطبیق یک به یـک،   کمک پاسخ

در کنـار  متخصصـین  . نام یکتا از مصادیق ذینفعـان بدسـت آمـد   
 هـاي  بـر اسـاس ویژگـی    نیز ها، وضعیت آن ذینفع را از نام یکهر

نتـایج بدسـت    آمـار توصـیفیِ  . بودندگانه فوق تعیین نموده یازده 
براي تعیین وضعیت  .است قابل مشاهده 1 شماره آمده در جدول

  .ذینفعی، از طیف لیکرت استفاده گردید هر مصداقِ
، پراکنــدگی و میــانگین بــین 1 شــماره بــا توجــه بــه جــدول

 0.05داراي تفاضـلی کـوچکتر و مسـاوي    هاي انتخاب شده  نمونه

میانگین و انحـراف معیـار بـین هـر زوج از      ،به عبارت دیگر. است
      بنـدي  خوشـه تـوان   بـا ایـن وصـف مـی    . مصادیق، یکنواخت است

K-Means  هاي بدست آمده انجام داد روي نمونهرا.  
  

  آمار توصیفی مصادیق ذینفعی: 1جدول 
  واریانس  میانگین  حداکثر  حداقل  تعداد  

  0.663  1.44  3  1  85  دانش بازار
  0.664  1.55 3 1 85  ارائه خدمات
  0.701  1.52 3 1 85  ایجاد خدمات
  0.717  1.53 3 1 85  پشتیبانی

  0.833  1.74 3 1 85  گذاريسرمایه
  0.667  1.65 3 1 85  توسعه

  0.683  1.47 3 1 85  کنترل نظارتی
  0.887  1.69 3 1 85  گذاريسیاست

  0.737  1.80 3 1 85  مالکیت
  0.870  1.80 3 1 85  منافع فردي
  0.794  1.56 3 1 85  منافع عمومی
         85  سایر موارد

  
هــا در  بدســت آمــده از پرسشــنامههــاي  داده ،بــراي تحلیــل

. وارد گردیـــد SPSS 21درون ، خصـــوص مصـــادیق ذینفعـــان
مرتبـه تکـرار    20و حـداکثر   0.01بندي با سطح همگرایی  خوشه

  . صورت گرفت
بندي کشف گـردد، از جـدول    براي آنکه بهترین حالت خوشه

ANOVA    واریـانس بـراي مقایسـه میـانگین      که مربوط به آنـالیز
  . استفاده گردید ،ستا ها خوشه
 بندي ذینفعان در قالـب  دسته براي سه حالت عنوان نمونهه ب

ها بـه ترتیـب در جـداول     خروجی خوشه، 9و  خوشه 8، خوشه 7
  .ندایجاد گردید 4و  3، 2شماره 
  

  عدد خوشه 7آنالیز واریانس براي  :2دول ج
 n-1  میانگین مربعات n-1  میانگین مربعات  مقدار سطح اطمینان  f  خطا  خوشه  

  0.000  17.647  78  0.201  6  3.541  دانش بازار
  0.042  2.306 78  0.403 6  0.929  ارائه خدمات
  0.000  13.475 78  0.260 6  3.497  ایجاد خدمات
 0.000  8.732 78  0.331 6  2.891  پشتیبانی

 0.000  7.966 78  0.463 6  3.692  گذاريسرمایه
 0.000  16.756 78  0.210 6  3.511  توسعه

 0.000  13.742 78  0.244 6  3.355  کنترل نظارتی
 0.000  57.186 78  0.157 6  8.969  گذاريسیاست

 0.000  9.083 78  0.344 6  3.126  مالکیت
 0.000  57.299 78  0.151 6  8.640  منافع فردي
  0.371  1.098 78  0.625 6  0.687  منافع عمومی
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  عدد خوشه 8براي  آنالیز واریانس :3دول ج
 n-1  میانگین مربعات n-1  میانگین مربعات  مقدار سطح اطمینان  f  خطا  خوشه  

  0.000  13.176  77  0.218  7  2.873  دانش بازار
  0.000  4.437  77  0.343  7  1.520  ارائه خدمات
  0.000  15.342  77  0.224  7  3.430  ایجاد خدمات
 0.002  3.744  77  0.418  7  1.566  پشتیبانی

  0.000  6.525  77  0.475  7  3.101  گذاريسرمایه
  0.000  11.900  77  0.233  7  2.777  توسعه

  0.000  5.917  77  0.331  7  1.957  کنترل نظارتی
  0.000  38.407  77  0.191  7  7.335  گذاريسیاست

  0.000  9.008  77  0.326  7  2.933  مالکیت
 ٠.٠٠٠  45.335  77  0.161  7  7.312  منافع فردي
  0.000  17.108  77  0.269  7  4.599  منافع عمومی

 
 عدد خوشه 9 آنالیز واریانس براي -4جدول 

 n-1  میانگین مربعات n-1  میانگین مربعات  مقدار سطح اطمینان  f  خطا  خوشه  
  0.000  21.229  76  0.150  8  3.186  دانش بازار
  0.009  2.818  76  0.376  8  1.058  ارائه خدمات
  0.000  21.629  76  0.166  8  3.580  ایجاد خدمات
  0.000  5.295  76  0.365  8  1.932  پشتیبانی

  0.000  8.511  76  0.405  8  3.444  گذاريسرمایه
  0.000  10.256  76  0.237  8  2.428  توسعه

  0.000  15.058  76  0.199  8  3.003  کنترل نظارتی
  0.000  31.953  76  0.199  8  6.364  گذاريسیاست

  0.000  8.158  76  0.323  8  2.633  مالکیت
  0.000  36.155  76  0.174  8  6.296  منافع فردي
  0.000  6.545  76  0.412  8  2.697  منافع عمومی

  

  بندي هاي حاصل از خوشه حلیل خروجیت -5-2
از  براي یکـی ) sig(، مقدار سطح اطمینان 2در جدول شماره 

بـه  . است 0.05که بسیار بزرگتر از  است 0.371معادل ها، خوشه
در . بندي با تعداد دسته بیشتر تکرار گردد همین دلیل باید خوشه

ها کـوچکتر و یـا    براي تمام دسته .sigمقدار  4و  3 شماره جدول
اراي دقـت و سـطح   هـا د  بنـدي  ایـن خوشـه  . اسـت  0.05مساوي 

ر پوشش حداکثر تعداد ممکـن  به منظو. هستنداطمینان مناسب 
در  آن دسـته خوشـه انتخـاب گردیـد کـه نتیجـه       9از ذینفعان، 

، 4 شـماره  با توجه به اینکه در جدول. آمده است 4 شماره جدول
 0.000هـا داراي مقـدار   مشخصـه در تمـام  مقدار سطح اطمینان 

کـوچکتر از  (را داراسـت  0.009بوده و فقط در یک مـورد مقـدار   
بـه  . شـود  رد مـی ) ها خوشه(ها  ري میانگین گروه، فرض براب)0.05

ها  دهد که تفاوت میانگین خوشه این مقدار نشان می ،عبارت دیگر
بـه درسـتی صـورت    بنـدي   کند که خوشـه  زیاد است و معلوم می

  .گرفته است
هـا، از   بندي، بـه منظـور شناسـایی ویژگـی     دسته 9براي این 

اسـت،    »هر خوشهمرکز نهایی «که نشان دهنده  5 شماره جدول

هاي هر  توان ویژگی با توجه به خروجی فوق می .گردد استفاده می
 6 شـماره  خوشه و نام پیشنهادي براي این گروه را مطابق جدول

هـا، یـک    براي هـر کـدام از خوشـه    6شماره در جدول . ارائه نمود
  .شرح ذکر شده است

مشـخص   7شـماره   هر خوشه با توجه به جدول يتعداد اعضا
هـاي   هاي شناسایی شـده و ویژگـی   به کمک این خوشه. رددگ می

تـوان در تحلیـل ذینفعـان و     آن، مـی  ياستخراج شده براي اعضـا 
جاي تمرکز ه هاي انگیزش و افزایش مشارکت آنان، ب تدوین روش

  .بر مصادیق ذینفعی، بر روي یک دسته تمرکز نمود
 به منظور تعیین احتمال 5توان از جدول شماره  مچنین میه

به آن توجه نشده و مصـداقی بـراي    وجود نوعی از خوشه که قبال
  .پی برد ،آن ذکر نشده است

از آنجــایی کــه بــراي تمــام صــفات، حــداکثر ممکــن طیــف  
توان به این نتیجـه رسـید کـه     مقداردهی قابل مشاهده است، می

تمام ترکیبات مختلف براي ذینفعان با توجه به صـفات شناسـایی   
  .ندي معرفی گردیده استب شده، در این دسته
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  ها مرکز نهایی خوشه :5جدول 
  
  

  خوشه
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  1  1  1  2  1  3  1  1  3  دانش بازار
  1  1  2  1  2  1  1  2  2  ارائه خدمات
  2  1  3  1  1  1  1  2  1  ایجاد خدمات
  1  2  1  1  1  1  2  3  1  پشتیبانی

  2  3  1  1  2  1  1  1  2  گذاريسرمایه
  1  2  2  1  2  3  1  3  1  توسعه

  1  1  2  2  3  3  1  1  1  کنترل نظارتی
  1  3  1  1  3  1  2  1  1  گذاريسیاست

  3  2  1  2  2  1  2  2  1  مالکیت
  3  1  2  1  1  2  3  1  2  منافع فردي
  2  2  2  3  1  1  1  1  1  منافع عمومی

  

  هااز خوشهیک شرح و نام پیشنهادي براي هر  :6جدول 
  نام پیشنهادي  شرح  شماره خوشه

را تا حدي توانـایی ارائـه سـرویس و سـرمایه گـذاري       خوشهاین  ياعضا. استشناسایی بازار  خوشه،مهمترین قابلیت این   1
  اپراتور  .هستندو معموال به دنبال منافع سازمان خود  دارند

ایـن دسـته تـا حـدي      يهمچنین اعضـا . توانند عرضه نمایندمهارت اصلی پشتیبانی و توسعه را میدو اعضاي این خوشه   2
  پشتیبان  .امکان خلق خدمات جدید و ارائه آنها را داشته و مالکیت براي آنها از اهمیت باالیی برخوردار است

این خوشه فقط به منافع فردي و یا سازمانی خود توجه داشته و سایر منافع ممکن است براي آنها از اهمیت کمی  ياعضا  3
  مصرف کننده  .این خوشه به سیاستگذاري و مالکیت عالقه داشته و توانایی پشتیبانی را نیز دارند ياعضا. برخوردار باشد

، دانش بازار را نیـز در اختیـار   فناوريبلیت کنترل و نظارت بر فضاي این مربوط به اعضایی است که عالوه بر قا خوشهاین   4
  نهادهاي نظارتی .نیز اقدام نماید فناوريداشته و می تواند به توسعه محصول براي این 

. هسـتند و در عین حال نظارت و کنترل بر فضاي این فناوري ) سیاستگذاري(داراي ویژگی قانونگذاري  خوشهاین  ياعضا  5
  قانونگذار  .ندارائه سرویس نیز بوده و به مالکیت عالقمند هاي توسعهتا حدودي داراي قابلیت خوشهاین  يالبته اعضا

هر چند اعضا تا حدودي دانش بازار را نیز در اختیـار  . است، تالش براي منافع عمومی مهمترین ویژگی اعضاي این خوشه  6
  سایر  .داشته و به مالکیت نیز عالقه دارند

همچنین در این خوشه نیز تا حـدودي منـافع فـردي و ارائـه     . استاین خوشه، خلق سرویس  يمهمترین توانمندي اعضا  7
  .استخدمت نیز مدنظر 

ارائه دهنده خدمات 
  ارزش افزوده

پـروژه  این خوشه داراي توانایی سرمایه گذاري و تامین مالی براي پروژه بوده و در عین حال بـه سیاسـتگذاري در فضـاي      8
  سرمایه گذار  .عالقمند است

توانـایی سـرمایه گـذاري و همچنـین     و علیرغم دارا بـودن   این خوشه با وجود توانایی متوسط جهت خلق سرویس ياعضا  9
  تولید کننده  .دارندعالقمندي به مالکیت و منافع شخصی، در جهت تولید و توسعه این فضا گام بر می

  

  

  ها تعداد اعضاء در هر کدام از خوشه: 7جدول 

  خوشه

1  4.000  
2  12.000  
3  4.000  
4  14.000  
5  11.000  
6  9.000  
7  7.000  
8  12.000  
9  12.000  

  85.000  معتبر
  0.000  نامعتبر

  

  گیري و تحقیقات آینده نتیجه -3

هاي ذینفعـان و نحـوه انگیـزش آنهـا، نقـش       شناسایی ویژگی
گذاري بـراي آنهـا و جلـب مشـارکت ذینفعـان       در سیاستمهمی 

توان تعداد بیشتري از ذینفعان را به شکلی  به این ترتیب می. دارد
  .تر و با حداقل مشکالت، در پروژه همراه داشت مناسب

تواند از اهمیت بـاالیی بـراي    می K-Meansبندي  روش خوشه
برخـوردار  هاي هـر دسـته    بندي ذینفعان و شناسایی ویژگی دسته
  .باشد
  

  

یک پرسشنامه چندبخشی طراحی و بین صاحبنظران توزیـع  
هاي توزیـع شـده بـین صـاحبنظران،      بر اساس پرسشنامه. گردید
 11همچنـین  . عدد مصداق ذینفعـی شناسـایی گردیـد    85تعداد 

بنـدي   دار بـراي توصـیف و خوشـه    نوع ویژگـی و توانـایی اولویـت   
خوشـه   9تعـداد   K-Meansبه کمـک روش  . ذینفعان معرفی شد

. شناسایی و وضعیت آنها براي هر دسته از ذینفعان تشریح گردید
هاي ذینفعـی   با توجه به نتایج حاصل، مشخص شد که تمام گروه

  .بر اساس مصادیق شناسایی و توصیف شده است
هاي طی شده در ایـن مقالـه،    در تحقیقات آتی، بر اساس گام

و همچنـین شناسـایی    ANOVAتحلیل ذینفعان از طریق آنـالیز  
بندي ذینفعـان از طریـق تحلیـل عـاملی      عوامل اثرگذار در خوشه

  . صورت خواهد گرفت
همچنین تحلیل تطبیقی ذینفعان به کمـک روش مدلسـازي   

  .قابل انجام است SEM (1(ساختاري معادالت 
  

9/7/1392: و تاریخ پذیرش 1/4/1392: تاریخ دریافت
  

1 Structural Equation Modeling 
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