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 -1زاًطزَی زکتطی هسیطیت زٍلتی ،زاًطکسُ هسیطیت ٍ حسبثساضی ،زاًطگبُ آظاز اسالهیٍ ،احس ضٍزّي ،ایطاى.
 -2زاًطیبض ،زاًطکسُ هسیطیت ضاّجطزی زاًطگبُ عبلی زفبع هلی ،تْطاى ،ایطاى.
 -3زاًطیبض ،زکتطی ترػػی هسیطیت زٍلتی ،زاًطکسُ علَم تطثیتی ،زاًطگبُ آظاز اسالهیٍ ،احس ضٍزّي ،ایطاى.

چکیذٌ
ّسف پژٍّص حبضط اضائهِیه

ههسلتطکیجهی فهبظی تػهوینگیهطی نٌهس ضبذػهِ ،رْهت

ضٌبسبیی اثعبز ٍ ضبذع ّبی ٍقَع ضفتبضسیبسی هسیطاى اضضس ثبً
استفبزُ اظ تکٌی

هسکي زض ضهعت تْهطاى ،ثهب

زلفی ٍ ٍظى زّی ٍ اٍلَیت ثٌهسی اثعهبز ٍضهبذعّهب ثهب اسهتفبزُ اظ تکٌیه

فطآیٌس تحلیل سلسلِ هطاتجی فبظی است .ربهعِ آهبضی ضا ً 20فط اظ هسیطاى اضضهس ثبًه

هسهکي

کِ حساقل زاضای  10سبل سبثقِ ارطایی ٍ هسیطیتی ّستٌس ،تطکیل ههیزٌّهس .ثهِ هٌوهَض زاضهتي
اثعاضّبی هٌبست ثطای اضظیبثی اّویت اثعبز ٍضبذعّبی ضفتبض سیبسی ،پس اظ هغبلعِی هقبالت
ٍ تحقیقبت هحققبى گصضتِ پیطاهَى اثعبز ٍ ضبذعّبی هَحط ٍ ثب تکٌی

زلفی فهبظی اسهترطاد

ضسًس .ثب استفبزُ اظ عیف اعساز فهبظی هخلخهی سهبعتی ههبتطیس هقبیسهِی ظٍرهی عَاههل اغهلی
تَسظ ذجطگبى هَضز اضظیبثی قطاض گطفت .سهسس ثهب اسهتفبزُ اظ تکٌیه

فطآیٌهس سلسهلِ هطاتجهی

فبظی نبًگ ثِ ٍظىزّی اثعبز تحقیق پطزاذتینً .تبیذ حبغل اظ ٍظىزّی ثِ اثعهبز ضفتهبض سیبسهی
* ًَیسٌسُ هسؤٍل

keramatihadi@gmail.com
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هسیطاى اضضس ثبً

هسکي ثب فطآیٌس تحلیل سلسلِ هطاتجی فبظی ًطهبى زاز کهِ ثعهس ًگهطشّهبی

ضغلی ضتجِی اٍل ٍ اثعبز پیبهسّبی کبضی ،اثعبز سبظهبًی ٍ ثعس ٍیژگیّبی فطزی ضتجهِّهبی زٍم
تهههب نْهههبضم ضا کسهههت ًوَزًهههس .ثهههِ ّوهههیي تطتیهههت ثهههِ اظای ضهههبذعّهههب ًیهههع ٍظىزّهههی ٍ
ضتجِثٌسی اًزبم ضس.
ياژٌَای کلیذی :ضفتبض سیبسی ،ضفتبض ارتوبعی ،هسیطاى اضضس ،ثبًه
زلفی فبظی ،تکٌی

هسهکي ایهطاى ،تکٌیه

فطآیٌس تحلیل سلسلِ هطاتجی فبظی.

مقذمٍ ي بیان مسألٍ
زض زًیبی اهطٍظً ،ویتَاى سبظهبىّب ضا رسای اظ ضفتبض سیبسی زضٍى آىّب هَضز هغبلعِ قهطاض
زاز .ضٌبذت ضفتبضّبی سیبسی زض سبظهبى ،حبغل کو

علَم سیبسی ثِ ضفتهبض سهبظهبًی اسهت.

تػَض ایيکِ افطاز تٌْب ثطای اّساف ٍ هقبغس سبظهبى گبم ثطهی زاضًهس ،ثسهیبض ذَضهجیٌبًِ اسهت
(ثَز . )355 :2012،1توهبهی تهالش اًسیطهوٌساى ههسیطیت زٍلتهی ّوهَاضُ ایهي ثهَزُ اسهت کهِ
سبظهبىّبی زٍلتی ضا اظ گطفتبض ضسى زض هٌزالة آلَزگیّب ٍ فسهبزّبی سیبسهی ًزهبت زٌّهس.
ثٌبثطایي اظ ٍیلسَى کِ آغبظگط ایي ضاُ ثَز تب ٍالسٍٍ ،ایت ٍ فطزضیکسهَى ٍ هتهبذطیٌی ّونهَى
َّز ،پَلیت ٍ زًْبضت کِ زض قبلت ضٍیکطزّبی هسیطیت زٍلتی ًهَیي ٍ ذهسهبت زٍلتهی ًهَیي
زیسگبُّبی ذَز ضا عٌَاى ًوَزُاًس ّوگی آًبى قػس زاضتِاًهس تهب ذهسهبت زٍلتهی ضا اظ رْهت
گیطیّبی سیبسی ٍ حعثی ٍ زذبلت زازى هسبئل سیبسهی ٍ حعثهی زض ارهطای اههَض زٍلتهی ثهبظ
زاضًس(ثْطاهی ،زاستبًی ٍ پَضاهیٌی.)18 :1395،
زض ضٍیکطزّبی اذیط هسیطیت زٍلتی زض ایهطاى ضهبّس ّسهتین کهِ ت کیهس ههیضهَز ذهسهبت
زٍلتی اسبسبً سیبسی ّستٌس ٍ زاضهتي ّهَش ٍ شکهبٍت سیبسهی ثهطای ثطٍکهطاتّهب ٍ کبضکٌهبى
زٍلتی الظم است .ایي هغلت ثِ هعٌبی زضگیط ضسى زض فعبلیتّبی سیبسهی ٍ رْهت گیهطیّهبی
حعثی ًیست ،ثلکِ ثسیي هعٌی است کِ ثطٍکطاسیّب ثِ زٍلهتّهبی هرتلفهی ذهسهت ههیکٌٌهس

1 Bode
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ثٌبثطایي آگبّی اظ هسبئل سیبسهی ثهطای آىّهب العاههی اسهت(فبًی ٍ ّوکهبضاى1393 ،؛ فهطیس،1
.)2012
اظ سیبست زض سبظهبى ،تعبثیط هرتلفی ثطزاضت هیضَز اهب آىنِ کِ ههَضز تَرهِ ثسهیبضی اظ
اًسیطوٌساى زض حَظُ ضفتبض سبظهبًی قطاض زاضز ،ایي است کِ ضفتهبض سیبسهی ًهِ تٌْهب ثهِ گًَهِ ای
شاتی هٌفی ًیست ،ثلکِ هیتَاًس ثطای اعضبی ی

سبظهبى یب ذَز سبظهبى هفیس ًیع ثبضس(ضحوبى

سطضت ٍ فیبضی76 :1387 ،؛ هٌساک ٍ ّوکبضاى2010 ،2؛ فطیسًٍی)1382 ،
ًوطیِ فبظی ،زض سبل( )1965تَسظ پطٍفسَضظازُ ،زاًطوٌس ایطاًهی ٍ اسهتبز زاًطهگبُ ثطکلهی
آهطیکب عطضِ ضسً .وطیِ ای است ثطای اقسام زض ضهطایظ عهسم اعویٌهبى .ایهي ًوطیهِ قهبزض اسهت
ثسیبضی اظ هفبّین ،هتغیطّب ٍ ،سیستنّبیی ضا کِ ًبزقیق ٍ هجْن ّستٌس ،ثِ ضهکل ضیبضهی زضآٍضز
ٍ ظهیٌههِ ضا ثههطای اسههتسالل ،اسههتٌتبد ،کٌتههطل ٍ تػههوینگیههطی زض ضههطایظ عههسم اعویٌههبى فههطاّن
آٍضز(حسي پَض ،رْبًطبّی ٍ احوسی1391،؛ )138
تحقیقبت ًطبى هیزٌّس(ثبقطیً ،ی

آییي ٍ حسٌی ًژاز1391،؛ 106؛ تهَزُ فطاّهبًی1392،؛

ضّب1384 ،؛ تطزٍی ٍ ّوکبضاى1530 :2013 ،3؛ پطسَى ٍ لٌسضیٍ ،)2016 ،4رَز ضفتهبض سیبسهی
هغلَة ٍ هَحط زض سبظهبىّب ثِ هٌوَض افعایص ثْطُ ٍضی ًیهطٍی اًسهبًی اههطی ضهطٍضی اسهت.
ضطایظ ذبظ اهطٍظ سبظهبى ّبی زٍلتی ثب عٌبیهت ثهِ ضهطایظ اقتضهبیی کطهَضّ ،ونهَى کوجهَز
هٌبثع ٍ کبّص نطوگیط ثَزرِ زٍلتی ،هطهکالت عسیهسُ سهبظهبىّهبی زٍلتهی زض ثرهص هٌهبثع
اًسبًی اظ رولِ عسم ضضهبیت ضهغلی ،عهسم هطهبضکت احهطثرص ًیهطٍی اًسهبًی ٍ سهبیط ههَاضز،
ضطایغی ضا فطاّن آٍضزُ کِ سهبظهبى ّهبی ثرهص زٍلتهی ایهطاى رْهت ثهطٍى ضفهت اظ ٍضهعیت
ًبپبیساض کًٌَی ٍ هقبثلِ ثب هحیظ پطتٌص ثیطًٍی ٍ رْت استفبزُ اظ فطغتّب زض هحیظ پهطتالعن،
ثِ ثطضسی ٍ تحلیل ضفتبضّبی سیبسی هسیطاى ٍ کبضکٌبًطبى پطزاذتِ تب ثتَاًٌس احهطات هرهطة آى
ضا ثِ حساقل هوکي کبّص زٌّس(ثْطاهی ،زاستبًی پَض ٍ اهیٌی.)18 :1395،

1 Ferris
2 Mondak et al
3 Treadway et al
4 Person & landry
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هطکل اغلی زض سبظهبىّبی زٍلتی ایطاى ٍ اظ هعضالت آى هیتَاى ثِ ثْطُگیطی اظ ضفتهبضی
سیبسی ثِ عٌَاى ًفع ضرػی یب حعثی ًِ ،زض رْت اضتقبء سبظهبًی ٍ ضضس کطَض اضبضُ ًوهَز .اظ
تجعبت ایي هٌتفع ضسى ذَزذَاّبًِ ثِ ٍرهَز آههسى فسهبزّبی گًَهبگَى ازاضی ٍ ذػَغهبً زض
ّبی کطَض ضضَُ ٍ پَلطَیی ٍ ثبالضفتي هغبلجهبت هعهَب ثهِ علهت سهَزرَیی یکسهطی اظ

ثبً

افطاز زض رْت حفظ هٌبفع ضرػی ٍ افعایص ثسّکبضی ٍ ایزبز رهَ ثهسثیٌی زض ااْهبض عوهَهی
ربهعههِ ًههبم ثههطز .ثههب ٍرههَز هغبلعههبتی کههِ زض ظهیٌههِ ثطضسههی اثعههبز ضفتبضسیبسههی غههَضت گطفتههِ
است(،حبریْب ٍ اضیبى هٌفطز1389 ،؛ حسي ظازُّ،1385 ،بزیعازُ ،ضضبئی ٍ اکجطی1389،؛ فبًی،
ضیری ًژاز ٍ ضضهتِ هقهسم1392 ،؛ فهبًی ٍّوکهبضاى1393 ،؛ ریٌتهیس2016 ،1؛ ایٌهَ 2016 ،2؛
کین ،آتکیي ٍ لیي ،) ... ٍ2016 ،3تعساز کوی اظ ایي هغبلعبت ثِ ضٌبسبیی اثعهبز ٍ ضهبذعّهبی
اضظیبثی ضفتبضسیبسی هسیطاى اضضس ،ذػَغبً زض غٌعت ثبًکساضی ایطاى پطزاذتِاًس کِ ّویي اههط
ثط ضطٍضت ٍ اّویت تحقیق حبضط هیافعایس .سَال اغلی پژٍّص حبضط ایي است کِ نِ اثعبز
ٍ ضهبذعّههبیی رْههت تجیههیي ضفتههبض سیبسههی هههسیطاى اضضههس ثبًه

هسههکي ثبیههس هههس ًوههط قههطاض

گیطز؟هْنتطیي ضبذعّب رْت تجییي ضفتبض سیبسی ههسیطاى اضضهس ثبًه
تکٌی

زلفی فبظی کساهٌس؟ ٍ ٍظى ٍ اّویهت ّطیه

هسهکي ثهب اسهتفبزُ اظ

اظ اثعهبز ٍ ضهبذعّهب ثهب تکٌیه

AHP

فبظی نگًَِ است؟ ًتبیذ ایي تحقیق هیتَاًس زیس رهبهع ثهِ تػهوینسهبظاى ذػَغهبً ههسیطاى ٍ
کبضضٌبسبى اضضس ثبً

هسکي زض ذػَظ ضٌبذت اثعبز ضفتبض سیبسی اضائِ ًوبیهسّ .ونٌهیي زض

ثطضسی عولکطز ضفتبض سیبسی آىّب ضا یبضی ضسبًس.
مباوی وظری
تاریخچٍ مطالؼٍ رفتار سیاسی
ضفتبض سیبسی احتوبالً ّنظهبى ثب پیسایص سهبظهبى ٍرهَز زاضهتِ اسهت ،اههب پهژٍّص زض ایهي
حَظُ سهبثقِ عهَالًی ًهساضز(ّبزیعازُ ،ضضهبئی ٍ اکجهطی ٍ )1389 ،اظ زّهِ 1970ثهب توطکهع ثهط
رٌجهِّههبیی اظ قههسضت ٍ ثَضٍکطاسههی زض هحههیظ کههبض ثهٍِیههژُ هههسیطیت ٍ ضّجههطی ضههطٍع ضههسُ
1 Gintis
2 Enos
3 Kim, Atkin & Lin
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است(هٌساک ٍ ّوکبضاى .)2010 ،1ایي پسیسُ زض ضضتِّبی هرتلهف ًویهط ربهعهِضٌبسهی ،علهن
سیبست ،ضٍاىضٌبسی ،هٌبثع اًسبًی ٍ هسیطیت هَضزتَرِ قطاضگطفتهِ اسهت .هیٌتعثهط )1985( 2
هعتقس است ّوِ سبظهبىّب ثِعَض شاتی عطغِ ّهبی سیبسهی ّسهتٌس .ثهب ایهي ٍرهَز تفهبٍتّهبی
عوسُای ثیي سبظهبى ّب اظ ًوهط ضهست ٍ سهغف ضفتهبض سیبسهی ٍرهَز زاضز(کطهبٍضظ ،فطاّهبًی ٍ
ضْطسجع )24 :1395،یکی اظ هْنتطیي رٌجِّبی هجْن زض هغبلعِ ضفتبض سیبسی زٍگهبًگی هبّیهت
نٌیي ضفتبضی است .علیضغن هغبلعبت ثسیبض ،تعطیف ضفبفی زض هَضز ایيکهِ آیهب ضفتهبض سیبسهی
سَزهٌس است یب ًِ ٍرَز ًساضز .ثِ عجبضت زیگط ،هطرع ًیست آیب هسیطاى ٍ کبضکٌهبى ثبیهس اظ
ایي ضفتبضّب استفبزُ کٌٌس یب ًِ؟(حسي ظازُ .)1385،زض حبلیکِ ثطذی پژٍّطگطاى ضفتبض سیبسهی
ضا ضفتبضی ثطای ًفَش زض تػوینگیطی تَغیف هیکٌٌهس ،ثسهیبضی زیگهط آى ضا «ضفتهبض ذهَیص-
ذسهتی» هیزاًٌس(حبریْب ٍ آضیبى هٌفطز .)175 :1389 ،اکخط پژٍّطگطاى هسیطیت ثط ایي ثبٍضًهس
کِ «ًفع ضرػی» هحطک اغلی ضفتبض سیبسی اسهت .ثهِ عقیهسُ فطیهع ٍ کیٌهگ ( )1991گطنهِ
ضفتبض سیبسی زاضای پیبهسّبی هخجت ٍ هٌفی است ،اغلت هغبلعهبت ثهط رٌجهِ تبضیه

آى توطکهع

کطزُ است .ثِعَضکلی زٍ زیسگبُ عوسُ ًسجت ثِ ایي پسیسُ ٍرَز زاضز :زض زیهسگبُ اٍل ضفتهبض
سیبسی رٌجِ غیطقبًًَی ظًسگی سبظهبًی قلوساز هیضَز کِ تعبضؼ ٍ تفطقِ هیبى اعضبی سبظهبى
ایزبز کطزُ ٍ هبًع تحقق اّساف هیضَز(فبًی ٍ ّوکبضاى .)1393 ،زض ایي زیسگبُ ضفتبض سیبسهی
ثِهعٌبی هقسم زاًستي هٌبفع ضرػی ثط هٌبفع سبظهبى ٍ اعضبی آى ثَزُ ٍ ثب حیلِ ٍ ًیطًهگ یهب اظ
پطت ذٌزط ظزى هتطازف است .پژٍّطگطاى اٍلیِ ثط ایي ثبٍضًس کهِ افهطاز اظ هْهبضتّهبی ثهیي-
فطزی ثطای سَءاستفبزُ اظ هَقعیت ٍ اذتیبض ذَز استفبزُ هیکٌٌس .ثطعکس ،پژٍّطهگطاى گهطٍُ
زٍم ضفتبض سیبسی ضا ٍیژگی عجیعی ظًسگی سبظهبًی قلوساز هیکٌٌس کِ ثِ عَض شاتهی ذهَة یهب
ثس ًیست ،ثلکِ پسیسُای است کِ ثبیس ثِهٌوهَض زسهتیبثی ثهِ زضک آگبّبًهِتهطی اظ سهبظهبىّهب
هطبّسُ ،تزعیِ ٍ تحلیل ٍ زضک ضَز(تطزٍی ٍ ّوکبضاى .)2013 ،زض ایي زیسگبُ ضفتبض سیبسی
ضوطیط زٍ لجِای است کِ ی

لجِ آى ثط اسب

فلسفِ هبکیبٍل ثٌب ًْبزُ ضسُ ٍ لجِ زیگهط آى ثهِ-

عٌَاى ٌّطی ذالب است کِ هٌبفع ضقیت ضا ثب ّن آضتی هی زّهس ،یعٌهی افهطاز ثبیهس ثهب ّهن کٌهبض
1 Mondak et al
2 Mintzberg
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ثیبیٌس ٍ اظ هَارِْ ثب یکسیگط ثسطّیعًس ٍ ثب ّن ّنظیستی زاضتِ ثبضٌس .سبظهبى ًیهع هکهبًی اسهت
کِ افطاز ثِ هٌوَض ت هیي هٌبفع ضرػی ثب یکسیگط کبض هیکٌٌس؛ عطفساضاى ایي زیهسگبُ هعتقسًهس
ضفتبض سیبسی هبّیتبً ًِ هخجت ٍ ًِ هٌفی است ،ظیطا ثب تَرِ ثِ زیسگبُّبً ،یبظّهب ٍ اّهساف افهطاز ٍ
گطٍُّبی هرتلف پیبهسّبی هخجت یب هٌفی ذَاّس زاضت .ضفتبض سیبسی ثب تَرِ ثِ ایهيکهِ هٌهبفع
نِ کسبًی هَضزتَرِ قطاض هیگیطز ،هوکي اسهت کهبضکطزی یهب غیطکهبضکطزی ثبضس(پطسهَى ٍ
لٌسضی .) 2016 ،ثط عجق زیسگبُ اٍل ،ضفتبض سیبسی اظ ًوط سهبظهبى غیطقهبًًَی ٍ ًبهطهطٍع اسهت.
ثطعکس زیسگبُ زٍم ٍرَز زیسگبُّبی هططٍع نٌسگبًِ ضا ضٌبسبیی ٍ ثهط فعبلیهت سیبسهی ثهِ-
عٌَاى فطایٌس پبیساض هصاکطُ زض هَضز ٍاقعیتّبی سبظهبًی توطکع هیکٌس(هٌهساک ٍ ّوکهبضاى،
ٌّ .)2010گبهیکِ عقالًیت سبظهبًی ثِزلیل ٍرَز هفبّیوی هبًٌس عهسمتٌبسهت فهطز-سهبظهبى ٍ
ًبسبظگبضی اّساف ضرػی ٍ سبظهبًی ثِ نبلص کطیسُ ضهس ،ضفتهبض سیبسهی هَضزتَرهِ ظیهبزی
قطاضگطفت .هفَْم عقالًیت هجتٌی ثط ایي عقیسُ اسهت کهِ افهطاز اّهساف ذهَز ضا زض نهبضنَة
اّساف سبظهبى زًجبل هیکٌٌس ٍ اًتوبض هیضٍز ثطای زستیبثی ثِ اّهساف ضرػهی ذهَز ثطاسهب
قَاعس ٍ هقطضات سبظهبى کبض کٌٌس .اهب تػهَیط ٍاقعهی ظًهسگی زض هحهیظ کهبضٍ ،رهَز اّهساف
هتعبضؼ زض سبظهبى ضا ًطبى هیزّس ٍ حضهَض آىّهب هَرهت پیهسایص ضفتهبض سیبسهی ههیضهَز
(ضیری ًژاز ٍ ضضتِ هقسم .)1392 ،گطنِ پژٍّطگطاى ثِتبظگی پهی ثهطزُاًهس کهِ ضفتهبض سیبسهی
هوکي است ثطای سبظهبى ضطٍضی ثَزُ ٍ پیبهسّبی سبظًسُ ٍ هخجتی زاضتِ ثبضس ،اهب ثِعهَضکلهی
نٌیي ضفتبضی ثب تالش ثطای سَز ثطزى ،حفظ یب افعایص ًفع ضرػی ثسٍىتَرِ ثِ ضفهبُ سهبظهبى
یب زیگطاى هطتجظ است(فبًی ٍّوکبضاى .)1393 ،ضفتبض سیبسی ت حیط ظیهبزی ثهط فطآیٌهسّبی هْهن
هبًٌس اضظیبثی عولکطز ،ترػیع هٌبثع ٍ تػوینگیطی هسیطیتی زاضز کِ ثط کهبضایی ٍ احطثرطهی
سبظهبًی ت حیطگصاض است(ریٌتیس .)2016 ،پژٍّصّبیی کِ اضبضُ ضهوٌی ثهِ ههؤحط ثهَزى ضفتهبض
سیبسی زاضًس زض هقبیسِ ثب حزن گستطزُای اظ پژٍّصّب کِ آى ضا ثِعٌَاى رٌجهِ هٌفهی ظًهسگی
سبظهبًی زض ًوط گطفتِاًس هحسٍز است .ثطای ثسیبضی افطاز ضفتبض سیبسی هعٌبی ثسیبض هٌفهی زاضز
ٍ ًگطاًیّبی اذالقی ضا افعایص هیزّس(ایٌَ  .)2016 ،ثب ٍرَزی کِ ضفتبض سیبسهی زض حهَظُ
سبظهبى ٍ هسیطیت هَضز ثطضسی قطاض گطفتِ ٍ تعبضیف ظیبزی اظ آى زض هغبلعبت هرتلف تَسهظ
پژٍّطگطاى هغطح ضسُ استّ ،یچ تعطیفی حوبیت گستطزُای ضا زضیبفت ًکهطزُ اسهت .تقطیجهبً
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ّط هقبلِ ًَضتِضسُ زض ایي ظهیٌِ ثِ فقساى اضهتطاکًوهط زض تعطیهف ضفتهبض سیبسهی اضهبضُ کهطزُ
است .زض حبل حبضط ثعس اظ نٌسیي زِّ پژٍّص ،فقساى تَافق زض ههَضز تعطیهف ضفتهبض سیبسهی
ّونٌبى ازاههِ زاضز ٍ ضهبیس عالهتهی اظ پینیهسگی ٍ هبّیهت هٌبقطهِآهیهع پسیهسُ ههَضز هغبلعهِ
ثبضس(کین ،آتکیي ٍ لیي.)2016 ،
اوًاع تاکتیکَای سیاسی در سازمان
هزوَع قهسضت ٍ ًفهَش فهطز ثیهبًگط اطفیهت سیبسهی ٍی ثهطای اقهسام سیبسهی اسهت .اًهَاع
ّبی سیبسی عجبضتٌس اظ:

تبکتی

سطکَة :ذطيتطیي ضکل سَءاستفبزُ اظ زیگطاى تْسیس آًبى زض غَضت عهسم هَافقهت ثهب
زضذَاست فطز است .ایي ًَع ضفتبض هیتَاًس ثِ ٍاکٌص هٌفی ٍ سطیع زیگطاى هٌزط ضَز.
قطثبًی کطزى زیگطاى :تالش ثطای ثِ ّن هطثَط سبذتي هسئَلیتّب ثِ ٌّگهبم ضکسهت ٍ یهب
زیگط حَازث هٌفی کِ ثبعهج هقبثلهِ ههسیط ثهب زیگهط افهطاز هخهل ظیطزسهتبى یهب ضهطایظ هحیغهی
هیضَز.
زست کبضی اعالعبت؛ ضبهل ًگبُ زاضتي توبم یب ثرطهی اظ زازُّهبی هَرهَز ،اضائهِ عوهسی
تػبٍیط اضتجبّبت ٍ ذغبّب ثِ زیگطاى ٍ یب اًتطبض عوسی رطیبًی اظ اعالعبت ثطای هغطح سبذتي
تعبضؼ کِ هیتَاًس زض ثطاثط ًکَّص یب اًتقبز اظ هطکالت ،کبّص نطن ٍ ّننطوی ٍ یهب

ی

افعایص ضْطت هسیط هَضز استفبزُ قطاض گیطز.
تػَض هخجت هسیطیت :ضبهل تبکتی
زیگط تبکتی

ّبیی است کِ هسیط ضا ذَة ٍ هخجت ًطهبى ههیزّهس ٍ

ّبی ضایذ هخل تحسیي ٍ هزصٍة کطزى.

تػَض هٌفی هسیطیت :ضبهل اًَاع تبکتی

ّبیی است کِ عوالً ی

ال زض ههَضز یه
زیگطاى ایزهبز ههی کٌهس ٍ هعوهَ ً

ازضاک هٌفی ضا زض فکهط

سطپطسهت اسهت ٍ ثبعهج کهبّص اًگیهعُّهب

هیضَز(زضگبّی.)1391،
ی

هغبلعِ زیگط اًَاع تبکتیه

ّهبی سیبسهی ٍ هیهعاى اسهتفبزُ آىّهب زض سهبظهبى ضا ههَضز

ثطضسی قطاض زازُ استً .تبیذ ایي تحقیق زض رسٍل ( ،)1هطبّسُ هیضَز:
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جذيل -1اوًاع تاکتیکَای سیاسی (ایىًس)2116 ،
تبکتی

زضغس استفبزُ

سیبسی

ضطح هرتػط ّط تبکتی

هسیطاى

ارتٌبة یب ثِ حساقل ضسبًسى سْن ذَز زض ی
حولِ ثِ زیگطاى یب سطظًص آىّب

54

ضکست

ٌّگبهی کِ ّسف کبّص ضقبثت ثطای هٌبثع هحسٍز ثبضس
ضفتبض ثیص فعبل ثِ ضوبض هیآیس

استفبزُ اظ اعالعبت ثِ عٌَاى ی

اثعاض

سیبسی

ًگبُ زاضتي یب تحطیف عوسی اعالعبت ،پٌْبى کطزى
54

ی

ٍضعیت ًبهغلَة اظ عطیق ثوجبضاى اعالعبتی
هبفَبّب

اًتربة ًَع لجب
ایزبز تػَیطی هغلَة اظ ذَز

53

ایزبز پبیگبُ حوبیتی (هطزهی)

37

ستبیص زیگطاى (نبپلَسی)

25

ائتالف قسضت ثب ّنپیوبًبى قَی

25

هعبضطت ثب افطاز ثب ًفَش

24

ایزبز العامّبی اذالقی (هقبثلِ ثِ هخل)

13

ٍ آضایص ذَز هغبثق شٍب ٍ سلیقِ

زیگطاى ،ضعبیت ٌّزبضّبی سبظهبًی ه تَرِ زیگطاى ضا ثِ
هَفقیتّب ٍ ًفَش رلت کطزى ٍ اظ هَفقیتّبی زیگطاى
کست اعتجبض کطزى
کست حوبیت قجلی ثطای ی

تػوین

پطزاذتي ثِ کبضّبیی افطاز ثب ًفَش ذَضطبى هیآیس
تطکیل تیوی ثب افطاز قَی کِ هیتَاًٌس کبضّب ضا ثِ ًتیزِ
ثطسبًٌس.
ایزبز ی

ضجکِ حوبیتی زض زاذل ٍ ذبضد سبظهبى
ثسّکبض کطزى زیگطاى اظ ًوط اذالقی

غبحتًوطاى ثِ ایي ثبٍضًس کِ ضفتبضّبی سیبسی اکتسبثی است ٍ زض آغبظ هوکي است هغبیط
ثب تطریحبت فطزی ثبضس ٍلی ٌّگبهی کِ ٍی استفبزُ اظ ایي تبکتی

ّب ضا الظم ههیزاضًهس آىّهب

ضا ثِ کبض ذَاّس ثطز(کطهی ٍ یَسفی.)198 :1392،
تکىیک دلفی فازی
تکٌی

زلفی ثط اسب

زیسگبُ پبسهدزٌّهسگبى غهَضت ههیگیهطز .زض ایهي تکٌیه

سٌزص زیسگبُ اظ عجبضات کالهی استفبزُ هیضَز .عجبضات کالهی زض اًعکب

ثهطای

کبههل هکًٌَهبت

شٌّی پبسدزٌّسُ هحهسٍزیتّهبیی زاضز .ثهطای ًوًَهِ عجهبضت «ظیهبز» ثهطای فهطز اٍل کهِ فهطز
سرتگیطی است ثب عجبضت «ظیبز» ثطای فطز زٍم هتفبٍت است .اگط ثطای کوی کهطزى زیهسگبُ
ّط زٍ فطز اظ ی

عسز قغعی استفبزُ ضَزً ،تبیذ زاضای اضیهت ذَاّهس ضهس؛ ثٌهبثطایي ثهب تَسهعِ
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عیف فبظی هٌبست هیتَاى ثطایي هطکل غلجهِ کطز(کبضسهبالضی ٍّبضهوی .)1391،ضٍش سهٌتی
زلفیّ ،ویطِ اظ ّوگطایی پبییي ًوطات هترػػبىّ ،عیٌِ ارطای ثبال ٍ احتوهبل حهصف ًوهطات
ثطذی اظ افطاز ضًذ ثطزُ است .ثطای تططیف الگَضیتن ارهطای تکٌیه
کبضثطز تکٌی

زلفهی فهبظی ثبیهس ثهیي زٍ

زلفی تفبٍت قبئل ضس.

 -کبضثطز تکٌی

زلفی ثطای «غطثبل ضبذعّب»؛

 -کبضثطز تکٌی

زلفی ثطای «پیصثیٌی».

رسٍل ( ،)2اعساز فبظی هخلخی ثب عیف لیکطت پٌذ گعیٌِای ضا ًطبى هیزّس.
جذيل  -2اػذاد فازی مثلثی مؼادل طیف لیکرت  5درجٍ
ذیلی هْن

هْن

هتَسظ

کناّویت

ذیلی کناّویت

()0/75ٍ1ٍ1

()0/5ٍ0/75ٍ1

()0/25ٍ0/5ٍ0/75

()0ٍ0/25ٍ0/5

()0ٍ0ٍ0/25

زض الگَضیتن ارطای تکٌی

زلفی فبظی ثطای غطثبلگطی ًرسهت ثبیهس عیهف فهبظی هٌبسهجی

ثطای فبظی سهبظی عجهبضات کالههی پبسهدزٌّهسگبى تَسهعِ زاز .ثهطای ایهي هٌوهَض ههیتهَاى اظ
ضٍشّبی تَسعِ عیف فبظی استفبزُ کطز یب اظ عیفّبی فبظی هتساٍل ثطای ایي هٌوَض اسهتفبزُ
کطز(ًبغحی فط ،آضظهزَ ٍ تقَی فطز)251-248 :
تکىیک  AHPفازی
زض سبل( )1983زٍ هحقق ّلٌسی ثِ ًبمّبی«الضَّضى ٍ پهسضی
سلسلِ هطاتجی فبظی پیطٌْبز کطزًس کِ ثط اسهب

 » 1ضٍضهی ضا ثهطای فطآیٌهس

ضٍش حهساقل هزهصٍضات لگهبضیتوی ثٌهب ًْهبزُ

ضسُ ثَز .هیعاى هحبسجبت ٍپینیسگی هطاحل ضٍش آىّب ثبعج ضس ههَضز اقجهبل قهطاض ًگیهطز.زض
سبل( )1996ضٍش زیگطی تحهت عٌهَاى«ضٍش تحلیهل تَسهعِ ای »)EA( 2تَسهظ یه

هحقهق

نیٌی ثِ ًبم «نبًهگ »3اضایهِ گطزیهس .اعهساز ههَضز اسهتفبزُ زض ایهي ضٍش ،اعهساز هخلخهی فهبظی

1 Laarhoren & Padrycz
(2 Extent Analysis Method (EA
3 Chang
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ّستٌس.زض پژٍّص حبضط اظ ضٍش تحلیل تَسعِ ای نبًهگ ثْهطُ ذهَاّین ثهطز .زٍ عهسز هخلخهی
) M2=(l2,m2,u2)ٍ M1=(l1,m1,u1کِ زض ضکل( )1ضسن ضسُاًس زض ًوط ثگیطیس.

ضکل  -1اػذاد مثلثی  M1ي M2

زٍ عسز هخلخی ) M2= (l2,m2,u2)ٍ M1= (l1,m1,u1کِ زض ضسن ضسُاًس .عولگطّبی ضیبضی
آى ثِ غَضت ظیط تعطیف هیضَز(ضاثغِ)1
ضاثغِ ()1
) M 1  M 2  (l1  l 2 , m1  m 2 , u1  u 2
) M 1  M 2  (l1  l 2 , m1  m 2 , u1  u 2





1 1
1  1 1 1 
1  1
M1   ,
, ,M 2  
,
,
u m l 
u m l
 1 1 1
 2 2 2

زض ضٍش تحلیههل تَسههعِ ای نبًههگ( ،)EAثههطای ّطی ه
ظٍری ،هقساض  ،Skکِ ذَز ی
ضاثغِ()2

اظ سههغطّبی هههبتطیس هقبیسههبت

عسز هخلخی است ،ثِ غَضت ضاثغِ( ،)2هحبسجِ هیضَز:
1

n
m n

S k   M kl     M ij 
j 1
i 1 j 1
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کِ  kثیبًگط ضوبضُ ی سغط  j ٍ iثِ تطتیت ًطبى زٌّسُ ی گعیٌِّب ٍ ضبذعّب ّستٌس.
زض ضٍش  ،EAپس اظ هحبسجِ ی ّSkب ،ثبیس زضرِ ی ثعضگی آىّب ضا ًسجت ثِ ّن ثهِ زسهت
آٍضز .ثِ عَض کلی اگط  M2 ٍ M1زٍ عسز فهبظی هخلخهی ثبضهٌس ،زضرهِ ثعضگهی  M1ثهط  ،M2کهِ
ثب)ً V(M1>M2طبى هیزّین ،ثِ غَضت (ضاثغِ )3تعطیف هیضَز:
ضاثغِ ()3

V (M 1  M 2 )  1
IFm1  m 2

V
(
M

M
)

hgt
(
M

M
)


1
2
1
2

ّونٌیي زاضین (ضاثغِ:)4
ضاثغِ ()4

هیعاى ثعضگی ی

u1l 2
)(u1l 2 )( m 2 m1

hgt (M 1  M 2 ) 

عسز فبظی هخلخی اظ  kعسز فبظی هخلخی زیگط ًیع اظ ضاثغِ ی ( )5ثهِ زسهت

هیآیس:
ضاثغِ()5
V ( M 1  M 2 ,..., M k ) 
Min V ( M 1  M 2 ),...,V ( M 1  M k ) 

زض ضٍش ،EAثههطای هحبسههجِ ٍظى ضههبذعّههب زض هههبتطیس هقبیسههِ ی ظٍرههی ثههِ غههَضت
ضاثغِ( ،)6عول هیکٌین:
ضاثغِ ()6

W ( x i )  Min V (S i S k ) , k  i
k  1, 2,..., n .

ثٌبثطایي ،ثطزاض ٍظى ضبذعّب ثِ غَضت ضاثغِ( ،)7ذَاّس ثَز:
ضاثغِ ()7
T
W   W (c1),W (c 2 ),...,W (c n ) 
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کِ ّوبى ثطزاض ضطایت غیط ثٌْزبض  AHPفبظی است(سهطل

 ،کطهبٍضظ ٍ کطهبٍضظ:1394 ،

)205-202
ريش بررسی سازگاری گًگًس ي بًچر
گَگَ

ٍ ثَنط ،)1998( 1پیطٌْبز زازًس ثطای ثطضسی سبظگبضی ،زٍ هبتطیس (عهسز هیهبًی

ٍ حسٍز عسز فبظی) اظ ّط هبتطیس فبظی هطتق ٍ سسس سبظگبضی ّط ههبتطیس ثهط اسهب

ضٍش

سبعتی هحبسجِ ضَز .هطاحل هحبسجِ ًطخ سبظگبضی هبتطیسّبی فبظی هقبیسبت ظٍری ثهِ قهطاض
ظیط است:
هطحلِ  :1زض هطحلِ اٍل هبتطیس هخلخی فبظی ضا ثِ زٍ هبتطیس تقسهین کٌیهس .ههبتطیس اٍل اظ
اعساز هیبًی قضبٍتّبی هخلخی تطهکیل ههیضهَز ]  ٍ Am  [aijmههبتطیس زٍم ضهبهل هیهبًگیي
ٌّسسی حسٍز ثبال ٍ پبییي اعساز هخلخی هیضَز . Ag  aiju .aijl
هطحلِ  :2ثطزاض ٍظى ّط هبتطیس ضا ثب استفبزُ اظ ضٍش سبعتی ثِ تطتیت (ضاثغِ )9 ٍ8هحبسهجِ
هیضَز:
ضاثغِ ()8
1 n aijm
]  wm  [wimکِ زض آى

n j 1 n
 aijm

wim 

i 1

ضاثغِ()9
]  w g  [wigکِ زض آى

aiju .aijl
n

aiju .aijl



1 n

n j 1

wig 

i 1

هطحلِ  :3ثعضگتطیي هقساض ٍیژُ ضا ثطای ّط هبتطیس ثهب اسهتفبزُ اظ ضٍاثهظ ( )11ٍ10هحبسهجِ
ًوبییس.

1 Googoos & Boucher
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ضاثغِ ()10
wmj
1 n n
a
(
)  ijm wm
n i 1 j 1
i

λmmax 

ضاثغِ ()11
w gj
1 n n
)   aiju .aijl ( g
n i1 j 1
wi

λ

g
max

هطحلِ  :4ضبذع سبظگبضی ضا ثب استفبزُ اظ ضاٍثظ ( )13ٍ 12هحبسجِ کٌیس:
ضاثغِ ()12
)( λmmax  n
CI 
)(n  1
m

ضاثغِ ()13
)( λgmax  n
)(n  1

CI g 

هطحلِ  :5ثطای هحبسجِ ًطخ ًبسبظگبضی ) ،(CRضهبذع  CIضا ثهط هقهساض ضهبذع تػهبزفی
) (RIتقسین کٌیس .زض غَضتی کِ هقساض حبغل کوتهط اظ ()0/1ثبضهس ،ههبتطیس سهبظگبض ٍ قبثهل
اسههتفبزُ تطههریع زازُ هههیضَز(فیضههی ،رْبًسیههسُ ٍ ًوههطی .)65-62 :1395،ثههب هحبسههجِ ًههطخ
ًبسبظگبضی ثط ای زٍ هبتطیس ثط اسب

ضٍاثظ ( )15ٍ 14آىّب ضا ثب آستبًِ()0/1هقبیسِ هیکٌین:

ضاثغِ ()14
CI g
RI g

CR g 

ضاثغِ ()15
CI m
RI m

CR m 

زض غَضتی کِ ّط زٍی ایي ضبذعّب کوتط اظ()0/1ثَزًس ،هبتطیس فبظی سبظگبض است .زض
غَضتی کِ ّط زٍ ثیطتط اظ()0/1ثَزًس ،اظ تػوینگیطًسُ تقبضب هیضَز تب زض اٍلَیتّهبی اضائهِ
ضسُ تزسیس ًوط ًوبیس ٍ زض غَضتی کِ تٌْب )  CR m (CR gثیطهتط اظ( )0/1ثهَز ،تػهوینگیطًهسُ
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تزسیس ًوط زض هقبزیط هیبًی (حسٍز) قضبٍتّبی فهبظی ضا اًزهبم ههیزّس(فیضهی ،رْبًسیهسُ ٍ
ًوطی .)65-62 :1395،زضپژٍّص حبضط ثطای پطسص ًبهِ زلفی فبظی ٍ فطآیٌهس تحلیهل سلسهلِ
هطاتجههی فههبظی ًههطخ ًبسههبظگبضی پههس اظ هحبسههجِ ثههِ تطتیههت ،)0/06( ٍ ) 0/05(:کههِ زض ًتیزههِ
هبتطیسّب سبظگبض ّستٌسّ .ونٌیي پطسص ًبهِّبی زاضایی پبیبیی است.
پیطیىٍ تحقیك
تههبکٌَى پههژٍّصّههبی ثسههیبضی زض ذػههَظ ضفتههبض سیبسههی کبضکٌههبى ٍ هههسیطاى اضضههس زض
سبظهبىّب آى غَضت پصیطفتِ است .رسٍل( ،)3ثِ ذالغِ ای اظ پژٍّصّبی غَضت گطفتهِ زض
ایي حَظُ اضبضُ هیًوبیس.
جذيل -3پیطیىٍ پژيَصَای ارزیابی رفتارسیاسی
ًَیسٌسُ/
ًَیسٌسگبى،

ًتبیذ ٍ یبفتِّب

عٌَاى پژٍّص

سبل
عقالًیت ٍضفتبضّبی

ّسف اغلی ایي تحقیق ثطضسی اضتجبط ثیي ضفتبضّهبی سیبسهی ضرػهی افهطاز زض سهبظهبىّهبی

گیٌتس،

سیبسی ضرػی زض

زٍلتی هغطح گطزیسً .تبیذ پژٍّص ایطبى ًطبى هی زّهس کهِ اضهربظ ثهِ هٌوهَض زسهتیبثی ثهِ

()2016

ضٍاثظ سبظهبى

قسضت ،اذتیبض ضغلی ،زاًص سبظهبًی ٍ اهٌیت ضغلی ،زسهت ثهِ ضفتبضّهبی سیبسهی زض سهبظهبى
هیظًٌس.

کین،
آتکیي ٍ
لیي،
()2016

ثطضسی ًقص آهَظش

زض تحقیقی ثِ ایي ًتیزِ ضسیسُ است کِ آهَظش ٍ هحَضیت آهَظش زض ضفتبضّبی ضهْطًٍسی

زض ثطٍظ ضفتبض

اظ ثطٍظ ضفتبض ٍ ًگطش سیبسی رلَگیطی کطزُ یب حتی الوکبى تغییطی زض ایي ًگطشّب ایزهبز

ضْطًٍسی سیبسی

هیکٌس.
ّسف هحقق اظ اًزبم ایي پژٍّص ثطضسهی ایهي هَضهَع ثهَز کهِ آیهب سیبسهتّهبی سهبظهبًی

ثَز،

سیبستّبی سبظهبًی ٍ

()2012

ًَآٍضی

هههی تَاًههس هَرههت ثْجههَز ٍ ًههَآٍضی زض سههبظهبى گههطزز یههب ذیههط؟ .هحقههق زض ایههي پههژٍّص
سیبستّبی سبظهبًی ضا زض زٍسغف فطزی ٍ سبظهبًی زض ًوط گطفتِ است .ضٍش تحقیق هصکَض
کبضثطزی ٍ پیوبیطی ثَزً .تبیذ پژٍّص ًطبى زاز کِ سیبستّبی سبظهبى ّن زض سغف فطزی ٍ
ّن زض سغف سبظهبًی ثط ًَآٍضی سبظهبى تبحیط گصاض است.

کطبٍضظ ٍ
ّوکبضاى،
()1395

تحلیل ضگطسیًَی

ّسف اظ پژٍّص هصکَض تحلیل ضگطسیًَی ّهَش سیبسهی ٍ ضفتبضسیبسهی ههسیطاى ازاضُ کهل

َّش سیبسی ٍ

ٍضظش ٍ رَاًبى ٍ ّیئهتّهبی ٍضظضهی هغهطح ضهس .ثهطای زسهتیبثی ثهِ اّهساف تحقیهق اظ زٍ

ضفتبضسیبسی هسیطاى

پطسصًبهِ ی  20سَالی َّش سیبسی کَک ،کَلی ٍ ّیالضی ٍ کَت( ٍ )2004پطسهصًبههِ

ازاضُ کل ٍضظش ٍ

ی  29سَالی ضفتبض سیبسی آتص پَض( )1389استفبزُ گطزیس .ضٍایی غَضی ٍ هحتَایی پطسص

ثطضسی ٍ اٍلَیتثٌسی اثعبز ضفتبض سیبسی – ارتوبعی هسیطاى ثب استفبزُ اظ تکٌی
رَاًبى ٍ ّیئتّبی
ٍضظضی
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ًبهِّب ثِ ت ییس  15تي اظ هترػػیي هسیطیت ٍضظضی قطاض گطفت ٍ پبیبیی آىّب زض ی

هغبلعِ

هقسهبتی ثب 30آظهَزًی ٍ ثب آلفهبی کطًٍجهبخ ثهِ تطتیهت( )0/81( ٍ )0/84هحبسهجِ ضهسً .تهبیذ
پژٍّص ًطبى زاز َّش سبظهبًی ٍ ضفتبض سیبسی هسیطاى ثِ تطتیهت زض حهس هغلهَة ٍ هتَسهظ
قطاض زاضزّ .ونٌیي َّش سیبسی ٍ ضفتبض سیبسی هسیطاى اضتجبط هعٌبزاضی ٍرَز زاضزّ .ونٌیي
َّش سیبسی قبثلیت پیص ثیٌی  0/66ضفتبض سیبسی هسیطاى زاضز.

ثطضسی تعبضؼّبی
سبظهبًی ثط ضفتبض
سیبسی زض سبظهبى ٍ
قَی ثبظٍ،

اضائِ الگَی هسیطیت

()1394

ضفتبض سیبسی زض
ازاضات زٍلتی ضْط
هطْس(زاًطگبُ علَم

هحقق ّسف اظ اًزهبم پهژٍّص ههصکَض ضا ثطضسهی ًقهص تعهبضؼ سهبظهبًی ثهط ضفتهبض سیبسهی
کبضکٌبى زاًطگبُ علَم پژضکی هطْس هغطح گطزیس .ضٍش ًوًَِ گیطی تػبزفی سبزُ ٍ اثهعاض
پطسص ًبهِ ثِ هٌوَ ض سٌزص هتغیطّبی تحقیق استفبزُ ضسُ است .اظ ًطم افهعاض  AMOSرْهت
تحلیل ضٍاثظ هیبى هتغیطّب ثْطُ ثطزُ ضسُ استً .تبیذ ثطضسیّهب ًطهبى ههیزّهس کهِ ثهیي اثعهبز
تعبضؼ سبظهبًی( تعبضؼ ضاثغِ ای ٍ ٍایفِ ای) ٍ ضفتبض سیبسی هططٍع ٍ ًبهططٍع ضاثغِ هعٌی
زاضی ٍرَز زاضز.

پعضکی هطْس)
پژٍّص ثب ّسف تجییي پیص ثیٌی کٌٌسُ ّبی ضفتبض سیبسی ثب ثهِ کهبضگیطی ضٍش ًوًَهِ گیهطی
تجییي ًقص هیبًزی
فبًی ٍ
ّوکبضاى،
()1393

ازضاک سیبست
سبظهبًی ثیي ضفتبض
سیبسی کبضکٌبى ٍ
عَاهل فطزی ،ضغلی ٍ
سبظهبًی

قططی (سْویِ ای) اًزبم ضسُ است .ثطای روع آٍضی زازُّب پطسطٌبهِّبی اسهتبًساضز ثهِ کهبض
گطفتِ ضس .ضٍایی پطسطٌبهِ ّب ثهِ ضٍش هحتهَایی ٍ سهبظُ ای ٍ قبثلیهت اعتوهبز آى ثهب هحبسهجِ
ضطیت آلفبی کطًٍجبخ ثطای ّط ی

اظ هتغیطّبی هَضز هغبلعِ تبییس ضس .ثطای تحلیل زازُ ّبی

پژٍّص ثِ ٍسیلِ هسل یبثی هعبزالت سبذتبضی ٍ تحلیل هسیطً ،طم افعاض  SmartPLS ٍ Lisrelثِ
کبض گطفتِ ضسً .تبیذ حبغلِ ًطبى زاز عَاهل ضغلی ٍ سبظهبًی اظ عطیق ثطزاضت اظ سیبست ثهط
ضفتبض سیبسی احط زاضت .اظ هیبى هتغیطّبی عَاهل ضرػی تٌْب تبحیط هبکیهبٍل گطایهی اظ عطیهق
ثطزاضت اظ سیبست ثط ضفتبض سیبسهی تبییهس ضهس ٍ فطضهیبت هطثهَط ثهِ تهبحیط کهبًَى کٌتهطل ٍ
ذَزپبیطی ثط ضفتبض سیبسی هَضز تبییس ٍاقع ًطس.

ريش تحقیك
پژٍّص حبضط اظ ًوهط ّهسف تَسهعِ ای ٍ کهبضثطزی اسهت ٍ اظ ًوهط ًهَع زازُّهب ٍ ًحهَُ
ارطاءتحقیقی تَغیفی– پیوبیطی است ٍ ثِ ثطضسی هَضَع زض هحیظ سبظهبًی ٍ ضفتهبض سیبسهی
هسیطاى اضضس ثبً

هسکي استبى تْطاى هیپطزاظزّ .سف تحقیق حبضهط تَسهعِ ای ٍ کهبضثطزی

است اظ آى ًوط کِ ثِ تَسعِ ٍ تطٍیذ زاًص ضفتبض سبظهبًی زض حَظُ ضفتبض سیبسی هسیطاى اضضهس
ذَاّههس پطزاذههت ٍ کههبضثطزی ًیههع اسههت ظیههطا کههِ ًتههبیذ آى رْههت تٌوههین ثطًبهههِّههبی آتههی
سبظهبى(غٌعت ثبًکساضی کطَض ٍ ذػَغبً ثبً

هسهکي) ،قبثهل اسهتفبزُ ذَاّهس ثهَز .ربهعهِ

آهبضی پژٍّص حبضط ضا ً 20فط اظ هسیطاى اضضس سبظهبىّبی زٍلتی( ثبً

هسکي) کهِ حهساقل

زاضای  10سبل سبثقِ کبض ارطایی ٍ هسیطیتی ّستٌس ،تطکیل ههیزٌّهس .ثهِ زلیهل هحهسٍز ثهَزى
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حزن ربهعِ ضٍش ًوًَِ گیطی توبم ضوبضی است .رْت روع آٍضی زازُّبی تحقیق حبضط اظ
تکٌی

زلفی فبظی رْت سٌبذت عَاهل کلیسی ضفتبض سیبسی هسیطاى اضضس ٍ پطسص ًبهِّهبی

هقبیسبت ظٍری ثب عیف ی
تکٌی

تب ًِ رْت ٍظى زّهی ثهِ اثعهبز ٍ ضهبذعّهبی ضفتهبض سیبسهی ثهب

فطآیٌس تحلیل سلسلِ هطاتجی فبظی ثْطُ ثطزُ این .زض پژٍّص حبضط ثهطای تعیهیي ضٍایهی

اظ ،ضٍایی هحتَایی(تبییس کویت ٍ کیف یت سهَاالت اظ ًوهط ذجطگهبى ٍاسهبتیس ههطتجظ ثهب حهَظُ
پژٍّص) استفبزُ ضسُ است .ثطای تعییي پبیبیی پطسهص ًبههِ اظ تکٌیه

سهبظگبضی گَگهَ

ثَنط استفبزُ ضسُ استً.وَزاض( ،)1هسل ارطایی پژٍّص ضا ًطبى هیزّس.
شناسایی ابعاد و شاخصّبی رفتار سیاسی
مدیران ارشد بانک مسکن
دلفی فازی

شناخت ابعاد و شاخصّبی رفتار
سیاسی

FAHP

وزن دهی و رتبه بندی ابعاد و شاخصّب

جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات کاربردی
و توسعه ای

ومًدار  -1مذل اجرایی پژيَص

ٍ

ثطضسی ٍ اٍلَیتثٌسی اثعبز ضفتبض سیبسی – ارتوبعی هسیطاى ثب استفبزُ اظ تکٌی
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مذل مفًُمی پژيَص
ثطضسی کبهل ی
نْبضنَة یب ی

پسیهسُ ههسیطیتیً ،یبظهٌهس زاضهتي یه

الگهَی هفْهَهی هٌبسهت اسهت.

هسل هفَْهی ،ضٍاثظ تئَضیکی هیبى هتغیهطّهبی هْهن ههَضز ثطضسهی ضا ًطهبى

هیزّس(فیضهی ،فیهطٍظی ٍّبضهوی .)105 :1395،پهس اظ هغبلعهِ ازثیهبت هَضهَع ٍ پیطهیٌِ ی
پژٍّص اثعبز ٍ ضبذعّبی ضفتبض سیبسی کبضکٌهبى ٍ ههسیطاى اضضهس ثبًه
ًوَزاض( ،)2هسل هفَْهی پژٍّص ضا ًطبى هیزّس.

هسهکي ضٌبسهبیی ٍ
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یافتٍَای تحقیك
زض اثتسا پطسص ًبهِّبی هقبیسِ ظٍری ثیي ً20فط اظ ذجطگبى ثبً

هسکي کهِ زضذػهَظ
 AHPفهبظی ٍ

ضٌبذت اثعبز ضفتبض سیبسی ذجطُ ثَزًس ،تَظیهع ضس.سهسس ثهب اسهتفبزُ اظ تکٌیه

هحبسجِ ی هیبًگیي اّویت ذجطگبى ،ثِ ضتجِ ثٌسی اثعبز ٍ ضبذعّبی تحقیق پطزاذتِ این.
يزن دَی بٍ ابؼاد ارزیابی رفتارسیاسی مذیران ارضذ
ثب استفبزُ اظ عیف اعساز فبظی هخلخی سبعتی هقبیسِ ی ظٍری عٌبغط اثعبز ضفتبض سیبسهی کهِ
ضبهل :
ٍ-1یژگیّبی فطزی؛  -2سبظهبًی؛  -3پیبهسّبی کبضی؛ ً-4گطشّبی ضغلی.
سسس هبتطیس هیبًگیي اّویت فبظی ذجطگبى زضثبضُ ی اثعبز ثهِغهَضت رهسٍل( )4تطهکیل
ضس.
جذيل  -4ماتریس مقایسٍ زيجی ابؼاد اصلی رفتار سیاسی میاوگیه وظرات خبرگان
ًگطشّبی ضغلی

پیبهسّبی کبضی

اثعبز سبظهبًی

ٍیژگیّبی فطزی

اثعبز

()0/221ٍ0/487ٍ0/502

()0/269ٍ0/458ٍ0/633

()0/514ٍ0/634ٍ0/781

()1ٍ1ٍ1

ٍیژگی فطزی

()0/603ٍ0/751ٍ0/096

()0/487ٍ0/635ٍ0/87

()1ٍ1ٍ1

()1/28ٍ1/577ٍ2

اثعبز سبظهبًی

()0/125ٍ0/458ٍ0/631

()1ٍ1ٍ1

()1/149ٍ1/575ٍ2/053

()1/58ٍ2/18ٍ3/717

پیبهسّبی کبضی

()1ٍ1ٍ1

()1/585ٍ2/183ٍ8

()1/042ٍ1/332ٍ1/658

()1/99ٍ2/05ٍ4/525

ًگطضْبی ضغلی

سسس ثب استفبزُ اظ تکٌی

فطآیٌس تحلیل سلسهلِ هطاتجهی فهبظی نبًهگ ثهِ ٍظى زّهی اثعهبز

اغلی ضفتبض سیبسی هی پطزاظین .ثطای هخبل ًحَُ ی هحبسجِ ی هبتطیس هقبیسِ ظٍرهی عَاههل ٍ
ٍظى ثٌْزبض آىّب ثِ قطاض ظیط اسهت .اثتهسا ضهطایت ّطیه

اظههبتطیس هقبیسهِ ظٍرهی هحبسهجِ

هیضَز(.یعٌی ،هزوَع هقبزیط (ّ)u(ٍ )m(،)lب ضا ثهِ اظای توهبهی  16عهسزفبظی هخلخهی هحبسهجِ
هیًوبیین)
∑l=(1)+(0/514)+(0/269)+(0/221)+…+(1/99)+(1/332)+(1/585)+(1) = 14/023
∑m=(1)+(0/634)+(0/458)+(0/487)+…+(2/05)+(1/332)+(2/183)+(1) = 17/089
∑u=(1)+(0/781)+(0/633)+(0/502)+…+(4/525)+(1/658)+(8)+(1) = 28/815

حبل هعکَ
عسزی

ّطی

اظ اعساز فبظی هخلخی ضا ثِ زست هیآٍضین :هعکَ

ثط هقساض هزوَع ّطی

هقساض SKضا هحبسجِ هیًوبیین.

ّطیه

اظ تقسهین

اظ اعساز فبظی هخلخهی ثهِ زسهت ههیآیهس .هغهبثق رهسٍل(،)5

ثطضسی ٍ اٍلَیتثٌسی اثعبز ضفتبض سیبسی – ارتوبعی هسیطاى ثب استفبزُ اظ تکٌی
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1 1 1
1
1
1
M1  ( ,
(, )
,
,
)
l 1 m1 u 1
)14.023 17.089 28.815 (0.071، 0.059، 0.035

1 1 1
,
, )
ui mi li
)(0.135، 0.059، 0.071

( M i1  M 1 

سسس هزوَع ّط ( )Miهحبسجِ هیضَز.
=)∑M1=(1,1,1)  (0.514,0.634,0.781)  (0.269,0.458,0.633)  (0.221,0.487,0.502
)(2.004,2.579,2.916
)∑M2=(1.28,1.577,2)  (1,1,1)  (0.49,0.64,0.87)  (0.603,0.751,0.96) = (2.767,3.212,3.816
=)∑M3=(1.58,2.18,3.717)  (1.149,1.575,2.053)  (1,1,1)  (0.125,0.458,0.631
)(3.854,5.216,7.402
)∑M4=(1.99,2.05,4.525)  (1.042,1.332,1.658)  (1.585,2.183,8)  (1,1,1
)(5.618,6.568,15.183

=

جذيل -5مقذار َSKا بٍ ازای َربؼذ
(Tاعساز

هقساض ًْبییّ SKب

1
li

1
mi

1
ui

()0/7ٍ0/151ٍ0/208

0/071

0/059

0/035

⊗

()0/096ٍ0/188ٍ0/272

0/071

0/059

0/035

⊗

3/816

()0/134ٍ0/305ٍ0/528

0/071

0/059

0/035

⊗

7/402

5/216

()0/195ٍ0/384ٍ1/083

0/071

0/059

0/035

⊗

15/183

6/568

u

m

l

2/916

2/579

2/004

3/212

2/767
3/854
5/616

هخلخی)

ّونٌههیي رههسٍل (ٍ ،)6ظى اثعههبز اغههلی ضفتههبض سیبسههی ضا ثههب تکٌیه
هیزّس.

فبظی
ٍیژگیّبی
فطزی
اثعبز
سبظهبًی
پیبهسّبی
کبضی
ًگطشّبی
ضغلی

 AHPفههبظی ضا ًطههبى
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جذيل  -6يزن ابؼاد اصلی رفتار سیاسی با تکىیکFAHP
ضتجِ

ٍظى ثٌْزبض

کَنکتطیي

ضبذع

ضسُ ضبذػْب

هقساضSi

زضرِ ثعضگی ضبذػْب

هقساض ثعضگی

اثعبز

ًسجت ثِ ّن

4

0/025

0/053

()0/751ٍ0/325ٍ0/053

)V(S1>S2,S3,S4

ٍیژگیّبی فطزی

3

0/132

0/282

)(1,0.541,0.282

)V(S2>S1,S3,S4

اثعبز سبظهبًی

2

0/377

0/808

()1ٍ1ٍ0/808

)V(S3>S1,S2,S4

پیبهسّبی کبضی

1

0/467

1

)(1,1,1

)V(S4>S1,S2,S3

ًگطشّبی ضغلی

ثب تَرِ ثِ رسٍل( ،)6ثعس ًگهطش ّهبی ضهغلی ضتجهِ ی اٍل ٍ اثعهبز پیبههسّبی کهبضی ،اثعهبز
سبظهبًی ٍ ،ثعس ٍیژگیّبی فطزی ضتجِّبی زٍم تب نْبضم ضا کست ًوَزًس .ثِ ّوهیي تطتیهت ثهِ
اظای ضبذعّب ًیع ٍظى زّی ٍ ضتجِ ثٌسی اًزبم هیپصیطز.
يزن دَی ي رتبٍ بىذی ضاخصَای رفتار سیاسی در َر بؼذ
ًتبیذ حبغل اظ ٍظى زّی ثِ ضبذعّب ٍضهطیت اّویهت آىّهب ثهِغهَضت رهساٍل(9 ،7،8
ٍ )10است.
جذيل  -7يزن ضاخصَای رفتار سیاسی در بؼذ يیژگیَای فردی با تکىیکFAHP
ضتجِ

ٍظى ثٌْزبض

کَنکتطیي

هقساض ثعضگی

زضرِ ثعضگی ضبذعّب
ًسجت ثِ ّن

ٍیژگیّبی فطزی

ضبذع

ضسُ ضبذعّب

هقساضSi

1

0/337

1

)(1,1,1

)V(S1>S2,…,S4

4

0/122

0/361

()0/361ٍ0/621ٍ0/507

)V(S2>S1,…,S4

تحػیالت

2

0/274

0/812

()0/812ٍ1ٍ0/948

)V(S3>S1,…,S4

ٍضعیت ضغلی

3

0/267

0/793

()0/153ٍ0/398ٍ0/893

)V(S4>S1,…,S3

رٌسیت

سي ٍ سبثقِ ذسهت

هغبثق رسٍل( ،)7زض ثعهس ٍیژگهیّهبی فهطزی ضهبذع :رٌسهیت ضتجهِ اٍل ٍضهبذعّهبی
ٍضعیت ضغلی ،سي ٍ سبثقِ ذسهت ٍ تحػیالت ،ضتجِّبی زٍم تب نْبضم ضا کست ًوَزًس.
جذيل  -8يزن ضاخصَای رفتار سیاسی در بؼذ ابؼاد سازماوی با تکىیکFAHP
ضتجِ

ٍظى ثٌْزبض

کَنکتطیي

ضبذع

ضسُ ضبذعّب

هقساضSi

هقساض ثعضگی

زضرِ ثعضگی
ضبذعّب ًسجت ثِ ّن

اثعبز سبظهبًی

4

0/13

0/378

()0/693ٍ0/604ٍ0/378

)V(S1>S2,…,S4

3

0/232

0/675

()1ٍ0/926ٍ0/675

)V(S2>S1,…,S4

هطبضکت زض تػوینگیطی

سغف سلسلِ هطاتجی

2

0/295

0/859

()1ٍ1ٍ0/859

)V(S3>S1,…,S4

ضّجطی

1

0/343

1

)(1,1,1

)V(S4>S1,…,S3

فطٌّگ

ثطضسی ٍ اٍلَیتثٌسی اثعبز ضفتبض سیبسی – ارتوبعی هسیطاى ثب استفبزُ اظ تکٌی
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هغبثق رسٍل( ،)8زض ثعس سبظهبًی ضبذع :فطٌّگ ضتجِ اٍل ،ضّجطی ،هطبضکت زض تػهوین
گیطی ٍ سغف سلسلِ هطاتجی ضتجِّبی زٍم تب نْبضم ضا کست ًوَزًس.
جذيل  -9يزن ضاخصَای رفتار سیاسی در بؼذ پیامذَای کاری با تکىیکFAHP
ضتجِ

ٍظى ثٌْزبض

کَنکتطیي

ضبذع

ضسُ ضبذعّب

هقساضSi

هقساض ثعضگی

زضرِ ثعضگی ضبذعّب
ًسجت ثِ ّن

پیبهسّبی کبضی

4

0/133

0/414

()0/76ٍ0/512ٍ0/414

)V(S1>S2,…,S4

توبیل ثِ تطک ضغل

3

0/239

0/742

()1ٍ0/816ٍ0/742

)V(S2>S1,…,S4

غیجت

2

0/305

0/947

()1ٍ1ٍ0/947

)V(S3>S1,…,S4

ثْطُ ٍضی

1

0/322

1

)(1,1,1

)V(S4>S1,…,S3

هغبثق رسٍل( ،) 9زض ثعس پیبههسّبی کهبضی ضهبذع :اسهتط

استط

ضغلی

ضهغلی ضتجهِ اٍل ،ثْهطُ ٍضی،

غیجت ٍ توبیل ثِ تطک ضغل ضتجِّبی زٍم تب نْبضم ضا کست ًوَزًس.
جذيل  -11يزن ضاخصَای رفتار سیاسی در بؼذ وگرشَای ضغلی با تکىیکFAHP
ضتجِ

ٍظى ثٌْزبض

کَنکتطیي

ضبذع

ضسُ ضبذعّب

هقساضSi

هقساض ثعضگی

زضرِ ثعضگی ضبذعّب
ًسجت ثِ ّن

ًگطشّبی ضغلی

3

0/277

0/756

()0/816ٍ0/756

)V(S1>S2, S3

ضضبیت ضغلی

2

0/357

0/976

()1ٍ0/976

)V(S2>S1, S3

تعْس سبظهبًی

1

0/366

1

)(1,1

)V(S3>S1, S2

تعلق ٍ ٍاثستگی ضغلی

هغبثق رسٍل( ،)10زض ثعس ًگطشّبی ضغلی ضبذع:
تعلق ٍ ٍاثستگی ضغلی ضتجِ اٍل ،ضبذعّبی تعْهس سهبظهبًی ٍ ضضهبیت ضهغلی ثهِ تطتیهت
ضتجهِّهبی زٍم ٍ سهَم ضا کسهت ًوَزًهس .زض ایهي قسهوت پهس اظ هطهرع ضهسى ٍظى اثعهبز ٍ
ضبذع ّب زض ّط ثعس اثتهسا ثهِ هحبسهجِ اٍظاى ًْهبیی ّهط ضهبذع پطزاذتهِ (رهسٍل )11ثهِ ایهي
غَضت کِ ٍظى ّط ثعهس ضا زض ضهبذع آى ضهطة ًوهَزُ ٍ ٍظى ًْهبیی آى ضهبذع ثهِ زسهت
هیآیس.
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جذيل  -11يزن وُایی ضاخصَای رفتار سیاسی با  AHPفازی
ٍظى ًْبیی

ٍظى ضبذعّب

ضبذع

0/008

0/337

رٌسیت

0/003

0/122

تحػیالت

0/007

0/274

ٍضعیت ضغلی

0/006

0/267

سي ٍ سبثقِ ذسهت

0/017

0/13

سغف سلسلِ هطاتجی

0/031

0/232

هطبضکت زض تػوین گیطی

0/039

0/295

ضّجطی

0/045

0/343

فطٌّگ

0/05

0/133

توبیل ثِ تطک ضغل

0/09

0/239

غیجت

0/115

0/305

ثْطُ ٍضی

0/121

0/322

استط

0/129

0/277

ضضبیت ضغلی

0/168

0/357

تعْس سبظهبًی

0/171

0/366

تعلق ٍ ٍاثستگی ضغلی

1

هزوَع اٍظاى

ضبذػْب

ضغلی

ٍظى ثعس

















اثعبز

ضزیف
1

0/025

ٍیژگیّبی

2

فطزی

3
4
5

0/132

ثعس

6

سبظهبًی

7
8
9

0/377

پیبهسّبی

10

کبضی

11
12

0/467

ًگطشّبی
ضغلی

13
14
15

سىجص ورخ واسازگاری ماتریس مقایسات زيجی
ثب تَرِ ثِ ایي کِ زض ضٍش  AHPسبظگبضی هبتطیسّبی هقبیسبت ظٍری ثبیس ت ییس گهطزز،
زض ایي پژٍّص ًیع اثتسا ًطخ ًبسبظگبضی ثطای کلیِ ههبتطیسّهبی هقبیسهبت ظٍرهی پهس اظ زی
فبظی کطزى هبتطیس ّب ثب استفبزُ اظ ضٍش هیبًگیيً ،طخ ًبسبظگبضی هبتطیسّب سٌزیسُ هیضَز.
کِ ًتبیذ آى ثِغَضت رسٍل(ً ،)12طبى زازُ ضسُ است.
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جذيل -12مقادیر ورخ واسازگاری ماتریسَای مقایسات زيجی
ضبذعّب

ًطخ ًبسبظگبضی

ضزیف

ًطخ ًبسبظگبضی

اثعبز

رٌسیت

0/04 IR =/1IR <0

= 0/05IR

تحػیالت

0/02 IR =/1IR <0

< 0/1IR

ٍضعیت ضغلی

0/000 IR =/1IR <0

4

سي ٍ سبثقِ ذسهت

0/01 IR =/1IR <0

5

سغف سلسلِ هطاتجی

0/02 IR =/1IR <0

1
2
3

6

ٍیژگیّبی فطزی

= 0/02IR

ثعس سبظهبًی

< 0/1IR

7

هطبضکت زض تػوین
گیطی

0/01 IR =/1IR <0

ضّجطی

0/03 IR =/1IR <0

8

فطٌّگ

0/000 IR =/1IR <0

9

توبیل ثِ تطک ضغل

0/000 IR =/1IR <0

= 0/000IR

غیجت

0/002 IR =/1IR <0

< 0/1IR

ثْطُ ٍضی

0/003 IR =/1IR <0

10
11

پیبهسّبی کبضی

12

استط

13
14

ًگطشّبی ضغلی

15

= 0/05IR
< 0/1IR

ضغلی

0/000 IR =/1IR <0

ضضبیت ضغلی

0/01 IR =/1IR <0

تعْس سبظهبًی

0/02 IR =/1IR <0

تعلق ٍ ٍاثستگی ضغلی

0/000 IR =/1IR <0

ثب تَرِ ثِ رسٍل( ٍ ،)12هقبزیط ثِ زست آهسُ اظ هقبزیط ًبسبظگبضی هبتطیسّبی هقبیسهبت
ظٍری ،نَى هقبزیط ًطخ ًبسبظگبضی( )IRثطای اثعبز ٍ ضبذعّب کهن تهط اظ( ،)0/1زض ًتیزهِ زض
هقبیسبت ظٍری سبظگبضی ٍرَز زاضز.
بحث ،وتیجٍگیری ي پیطىُادَا
زض پههژٍّص حبضههط ثههِ اضائههِ هههسلی رْههت ثطضسههی ضفتههبض سیبسههی هههسیطاى ثرههص زٍلتههی
ایطاى(هَضز هغبلعِ :ثبً

هسکي تْطاى) ،ثب استفبزُ اظ هسل سبظی ضیبضهی تػهوین گیهطی نٌهس

ضبذػِ( ٍ )FAHPزلفی فبظی ،پطزاذتینً .قغِ قَت پژٍّص حبضط ًسهجت ثهِ پهژٍّص زیگهط
هحققیي ثْطُ گیطی اظ هسلسبظی ضیبضی کیفی فبظی تَاهبى است کهِ ههیتَاًهس ثبعهج ایزهبز ٍ
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ذلق هسلی قَی اظ ًوط علوی ٍ هجبًی گهطزز .زض ایهي ثرهص ثهِ هقبیسهِ ًتهبیذ ایهي پهژٍّص ثهب
پژٍّصّبی اًزبمضسُ هیپطزاظین.
گطری ٍ ّوکبضاى ( ،)1393زض تحقیقی ثِ ثطضسی قسضت ،سیبست ،ضفتبض سیبسی زض سبظهبى
ٍ تبحیط آى ثط عولکطز کبضکٌبى زض تحقیقبت ٍ پژٍّصّبی اًزبم ضسُ پطزاذتهِ اًهس؛ ایهي ههطٍض
ازثیبت ثَزُ است؛ زض ایي تحقیق ثِ ثطضسی سیبست پیطگی ههسیطاى ازضاک سیبسهی کبضکٌهبى ٍ
هقبٍهت زض ثطاثط تغییط ،ضاثغِ ثیي اًگبضت قسضت ٍ سیبست ضٌبسی سبظهبًی ثب تعْهس ٍ عولکهطز
کبضکٌبى ،ضّیبفت ضاّجطزی تبکتی

ّبی سیبسی زض سبظهبى ٍ ضفتبض سیبسی هسیطاى اضضهس ههبلی

ٍ ضبذعّبی عولکطز هبلی ضطکتّب پطزاذتِ ضسُ است؛ ایي تحقیق زض سهَهیي ّوهبیص هلهی
سبلیبًِ علَم هسیطیت ًَیي اًزبم ضسُ است.
اظ رولِ ًقبط اضتطاک پژٍّص حبضهط ٍ پهژٍّص گطرهی ٍ ّوکهبضاى( ٍ ،)1393پهژٍّص
هطٍض ازثیبت ثطضسی قسضت ،سیبست ،ضفتبض سیبسی زض سبظهبى ٍ تبحیط آى ثهط عولکهطز کبضکٌهبى
است .اظ رولِ تفبٍت ّبی پژٍّص حبضط ثب گطری ٍ ّوکبضاى ،استفبزُ اظ تکٌی

ّبی تػهوین

گیطی نٌس ضبذػِ  AHPفبظی ٍ تحلیل کیفی زلفهی فهبظی ثهطای ٍظى زّهی ٍ اٍلَیهت ثٌهسی
اثعبز ٍ ضبذعّب استٍ ،لی گطری ٍ ّوکبضاى ،تٌْب ثهِ ههطٍض ازثیهبت ثسهٌسُ کهطزُ ثَزًهس .اظ
رولِ اهتیبظات پژٍّص حبضط ًسجت ثِ گطری ٍ ّوکبضاى تَرِ ٍ زستیبثی ثِ ایهي ًتیزهِ اسهت
کِ استفبزُ اظ تػوین گیطی نٌس هعیبضُ  MADMثِ زلیل اضظیبثی ٍ سٌزص کِ عولهی شٌّهی ٍ
کیفی است هیتَاًس کبضضٌبسبى ضا زض زستیبثی ثِ ًتبیذ هلوَ

تط یبضی ضسبًس.

فبًی ٍ ّوکبضاى ( ،)1393زض تحقیقی ثِ تجییي ًقهص هیهبًزی ازضاک سیبسهت سهبظهبًی ثهیي
ضفتبض سیبسی کبضکٌبى ٍ عَاهل فطزی ،ضغلی ٍ سبظهبًی پطزاذتِ اًهس؛ پهژٍّص ثهب ّهسف تجیهیي
پیص ثیٌی کٌٌسُ ّبی ضفتبض سیبسی ثب ثِ کبضگیطی ضٍش ًوًَِ گیهطی قطهطی (سهْویِ ای) اًزهبم
ضههسُ اسههت .ثههطای روههع آٍضی زازُّههب پطسطههٌبهِّههبی اسههتبًساضز ثههِ کههبض گطفتههِ ضههس .ضٍایههی
پطسطٌبهِ ّب ثِ ضٍش هحتَایی ٍ سبظُ ای ٍ قبثلیت اعتوبز آى ثب هحبسجِ ضطیت آلفهبی کطًٍجهبخ
ثطای ّط ی

اظ هتغیطّبی هَضز هغبلعِ تبییس ضس .ثطای تحلیل زازُ ّبی پژٍّص ثهِ ٍسهیلِ ههسل

یبثی هعبزالت سبذتبضی ٍ تحلیل هسیطً ،طم افعاض  SmartPLS ٍ Lisrelثِ کبض گطفتِ ضسً .تهبیذ
حبغلِ ًطبى زاز عَاهل ضهغلی ٍ سهبظهبًی اظ عطیهق ثطزاضهت اظ سیبسهت ثهط ضفتهبض سیبسهی احهط

ثطضسی ٍ اٍلَیتثٌسی اثعبز ضفتبض سیبسی – ارتوبعی هسیطاى ثب استفبزُ اظ تکٌی
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زاضت .اظ هیبى هتغیطّبی عَاهل ضرػی تٌْب تبحیط هبکیبٍل گطایی اظ عطیق ثطزاضهت اظ سیبسهت
ثط ضفتبض سیبسی تبییس ضس ٍ فطضیبت هطثَط ثِ تبحیط کبًَى کٌتطل ٍ ذَزپبیطی ثط ضفتهبض سیبسهی
هَضز تبییس ٍاقع ًطس.
اظ رولِ ًقبط اضتطاک پژٍّص حبضهط ثهب پهژٍّص فهبًی ٍ ّوکهبضاى ( ،)1393تجیهیي ًقهص
هیبًزی ازضاک سیبست سبظهبًی ثیي ضفتبض سیبسی کبضکٌبى ٍ عَاههل فهطزی ،ضهغلی ٍ سهبظهبًی
پط زاذتِ اًسّ ،ونٌهیي ثْهطُ گیهطی اظ هتغیطّهبی هسهتقل :عَاههل فهطزی ،ضهغلی ٍ سهبظهبًی زض
تحلیلّبی آهبضی ٍ ثطضسی تبحیط آى ّب ثهط ضفتهبض سیبسهی کبضکٌهبى اسهت .کهِ ًتهبیذ حبغهل اظ
اظ هتغیطّهبی

تحلیل ّط زٍ پژٍّص زض ذػَظ هتغیطّهبی ههصکَض ًطهبى زاز کهِ ثهیي ّطیه

هصکَض ٍ ضفتبض سیبسی کبضکٌبى ضاثغِ هعٌهی زاضی ٍرهَز زاضز .اظ رولهِ تفهبٍتّهبی پهژٍّص
حبضط ثب فبًی ٍ ّوکبضاى ،استفبزُ اظ تکٌی

ّبی تػهوین گیهطی نٌهس ضبذػهِ فطآیٌهس تحلیهل

سلسلِ هطاتجی فبظی رْت ٍظى زّهی ٍ ضتجهِ ثٌهسی ضهبذعّهب ٍ اثعهبز سهٌزص ضفتهبض سیبسهی
کبضکٌبى است ّونٌیي استرطاد اثعبز ٍ ضبذػهْب ثهب تکٌیه

زلفهی اسهت ٍ لعٍههبً ثهِ ثطضسهی

غطف پیطیٌِ تحقیق اکتفب ًطسٍ ،لی فبًی ٍ ّوکهبضاى ،تٌْهب ثهب اسهتفبزُ اظ تکٌیه
غطفبً ثِ تحلیل زازُّب پطزاذتِ ثَزًسّ .ونٌیي زیسى ی

ّهبی آههبضی
هتغیهط

ثعس ًگطش ضغلی ثِ عٌَاى یه

رسیس زض پژٍّص حبضط ًسجت ثِ پژٍّص فبًی ٍ ّوکبضاى ثیبًگط ربهع تط ثَزى پژٍّص حبضط
است .اظ رولِ اهتیبظات پژٍّص حبضط ًسجت ثِ فبًی ٍ ّوکبضاى ،تَرِ ٍ زستیبثی ثِ ایهي ًتیزهِ
است کِ استفبزُ اظ تػوین گیطی نٌس هعیهبضُ ثهِ زلیهل اضظیهبثی ٍ سهٌزص کهِ عولهی شٌّهی ٍ
کیفی است هیتَاًس کبضضٌبسبى ضا زض زستیبثی ثِ ًتبیذ هلوَ

تط یبضی ضسبًس.

زضپبیبى ًیع پیطٌْبزاتی رْت پژٍّصّبی آتی زیگط هحققیي اضائِ هیضَز:
 -1اٍلَیههت ثٌههسی اثعههبز ضفتههبض سیبسههی کبضکٌههبى ثبًهه

هسههکي ثههب اسههتفبزُ اظ تکٌیهه

 DEMATELفبظی ٍ هقبیسِ ثب ًتبیذ تحقیق حبضط.
 -2اضظیبثی ضفتهبض سیبسهی کبضکٌهبى ثبًه

هسهکي ثهب ضٍیکهطز  ٍ SWOTتکٌیه

VIKOR

فبظی.
 -3اٍلَیت ثٌسی اثعبز ضفتبض سیبسی کبضکٌبى ثبً

هسکي ثب استفبزُ اظ تکٌی

AHP .
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 -4اٍلَیههت ثٌههسی ضفتههبض سیبسههی کبضکٌههبى ثبً ه

هسههکي ثههب اسههتفبزُ اظ تکٌی ه

FAHP-

.TOPSIS
مىابغ
 .1ثبغ ذَاستی ،فبعوِ ٍ ضبهٌی ،فطضیسُ ( ،)1395ثطضسی ضاثغِ ثهیي هٌهبثع قهسضت ههسیطاى ثهب
ضفتبض سیبسی کبضکٌبى ،پژٍّص هلل ،سبل زٍظازّن ،ش ،1غفحبت .122–105
 .2ثبقطی ،قهسضتاهللً ،یه

آیهیي ،هزتجهی ٍ حسهٌیًهژاز ،آضش ( ،)1391تجیهیي ازضاک فضهبی

سیبسی زض سبظهبى ٍ ثطضسهی پیبههسّبی ًبضهی اظ آى ،ضاّجطز(زاًطهگبُ تْهطاى) ،سهبل ّفهتن،
ش ،4غفحبت .118–99
 .3ثْطاهی ،حویسضضب ،زاستبًی ،هعػَهِ ٍ پَضاهیٌی ،ظّطا ( ،)1395ضاثغِ اهٌیت ضغلی ثب ضفتهبض
سیبسی ثب ًقص هیبًزی ضفتبض ضْطًٍسی سبظهبًی (هغبلعهِ ههَضزی :کبضکٌهبى ٍظاضت علهَم،
تحقیقبت ٍ فٌبٍضی) ،ضسبلت هسیطیت زٍلتی ،سهبل ثیسهت ٍ نْهبضم ،ش  ،3غهفحبت –15
.32
 .4تَزُفطاّبًی ،اسوبعیل ( .)1392فطٌّگ ٍ سیبست ؛ هٌبسجبت فطٌّگ ٍ سیبست ؛ ثهب ت کیهس
ثط روَْضی اسالهی ایطاى ؛ هعٌبکبٍی ضفتبض سیبسی زض سیبست غطثی ٍ سیبست الْی .سهَضُ
اًسیطِ،زٍضُ  ،4ضوبضُ ،1ظ .67–65
 .5حبریْب ،ظّطُ ٍ ،آضیبىهفطز ،حویسضضب ( .)1389ضاثغِ ضفتبض سیبسی ههسیطاى اضضهس ههبلی ٍ
ضبذعّبی عولکطز هبلی ضطکتّب .پژٍّصّهبی حسهبثساضی ههبلی ٍ حسبثطسهی ،زٍضُ،8
ظ .186–161
 .6حسي پَض ،حسیٌعلی ،رْبًطهبّی ،حسهي ٍ احوهسی ،هسهعَز ( ،)1391تػهوینگیهطی نٌهس
هعیبضُی فبظی زض پیبزُسبظی هسیطیت زاًص  ،فػلٌبهِ پژٍّصّهبی ههسیطیت هٌهبثع اًسهبًی
زاًطگبُ ربهع اهبم حسیي(ع) ،سبل نْبضم ،ش  ،1ثْبض ٍ تبثستبى ،غفحبت .163-137
 .7حسيظازُ ،اسوبعیل ( .)1385ضٍیکطزی هتفهبٍت ثهِ ضفتهبض سیبسهی ٍ اغهالحبت اثَالقبسهن
زضگعیٌی (ٍظیط سلزَقیبى) .فطٌّگ ،زٍضُ  ،19ضوبضُ  ،60ظ .90–63

ثطضسی ٍ اٍلَیتثٌسی اثعبز ضفتبض سیبسی – ارتوبعی هسیطاى ثب استفبزُ اظ تکٌی

 .8سطل
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 ،هحوس علی ،کطبٍضظ ،الْبم ٍ کطبٍضظ ،آضظٍ ( ،)1394ثطضسی ٍضهعیت ثْهطُ ٍضی

زض زٍ حَظُ(هٌبثع اًسبًی ٍ هبلی) زض غٌعت ثبًکساضی ثب في  ، FAHPفػلٌبهِ پژٍّصّبی
هسیطیت هٌبثع اًسبًی زاًطگبُ ربهع اهبم حسهیي(ع) ،سهبل ّفهتن ،ش  ،4ظهسهتبى ،غهفحبت
.214-191
 .9زضگبّی ،حسیي ( ،)1391قسضت ٍ ضفتبض سیبسی زض سبظهبى :اذالقی یهب غیطاذالقهی ،هزلهِ
ایطاًی اذالب ٍ تبضید پعضکی ،سبل ثیست ٍ ّطتن ،ش  ،4غفحبت .14–1
 .10ضّب ،هزیس (ً ،)1384قص احعاة ٍ تطکلّهبی سیبسهی زض ضفتهبض سیبسهی هغلهَة ،اًسیطهِ
اًقالة اسالهی ،سبل نْبضزّن ،ش  ،4غفحبت .283–264
 .11ضحوبىسطضت ،حسیي ٍ فیبضهی ،هطرهبى ( ،)1387ضاثغهِ ثهیي اًگبضهت قهسضت ٍ سیبسهت
ضٌبسی سبظهبًی ثب تعْس ٍ عولکطز کبضکٌبى ،پژٍّص ًبههِ علهَم اًسهبًی ٍ ارتوهبعی ،سهبل
ّطتن ،ش  ،29غفحبت .96–73
 .12فیضههی ،عوههبض ،رْبًسیههسُ ،کههطین ٍ ًوههطی ،سههلغبى ( ،)1395تحقیههق زض عولیههبت پیطههطفتِ.
اًتطبضات حطین زاًص .نبح اٍل ،اظ غفحِ ی  62تب غفحِ .65
 .13فیضههی ،عوههبض ،فیههطٍظی ،هههطین ٍّبضههوی ،عههبّطُ ( ،)1395ضاٌّوههبی رههبهع هقبلههِ ًَیسههی.
اًتطبضات حطین زاًص .نبح اٍل ،غفحِ .105
 .14فبًی ،علیاغغط ،ضیریًهژاز ،فبعوهِ ،زاًهبییفهطز ،حسهي ٍ حسهيظازُ ،علهیضضهب (،)1393
کٌکبضههی پیطاهههَى عَاهههل هههؤحط ثههط ضههکلگیههطی ضفتههبض سیبسههی زض سههبظهبى ،هههسیطیت
زٍلتی(زاًطگبُ تْطاى) ،سبل ضطن ،ش  ،17غفحبت .174–151
 .15فبًی ،علیاغغط ،ضیریًژاز ،فبعوِ ٍ ضستِهقسم ،آضش ( ،)1392هبّیت؛ اثعهبز ٍ ضٍشّهبی
آهَظش ٍ تَسعِ هْبضت سیبسی زض سبظهبى ،هغبلعبت هسیطیت ثهط آههَظش اًتوهبهی ،سهبل
ضطن ،ش ،24غفحبت .52–29
 .16فطیسًٍی ،فطیسٍى ( ،)1382هسیطیت ضفتهبض سیبسهی زض سهبظهبىّهب ،تَسهعِ ههسیطیت ،سهبل
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