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طراحی ماتریس جذابیت مداخله
(مطالعه موردی :تحلیل بازیگران مداخلهگر در سوریه)
* 1

محمدامینقلمبر

سیدمحمدمقیمی 2
سیدمحمودحسینی 3
4
فاطمهثقفی
چکیده
هایآیندهپژوهیاست،تحلیلبازیگرانهمبهعنوانروشی


تحلیلبازیگرانیکیازمهمترینروش
ترکیبباسایرروشهابهخصوصروشسناریوپردازیازجایگاهخاصیبرخوردار

مستقلوهمدر
است .در این مقاله با هدف توسعه مدلی جهت تحلیل بازیگران با استفاده از مدلهای تحلیل
ذینفعان در رشتههای مدیریت و مدلهای خاص تحلیل بازیگران در رشته آیندهپژوهی ابتدا
معیارهای اصلی در مدلهای موجود استخراج گردید .سپس مدل تحلیل بازیگران بر اساس
.روشطراحیمدلبراساسروششناسیلینهاموبرپایهنظریات

معیارهایتأئیدشدهطراحیشد
موجود و نظرات  14متخصص در این حوزه که بهصورت مصاحبههای فردی و پنل تخصصی
آوریشدطرحریزیگردید.نتایجمنجربهط راحیماتریسجذابیتمداخلهبرپایهچهارمعیار


جمع
شامل؛ قدرتمداخلهبازیگر،نوعمداخلهبازیگر،تمایلمداخلهبازیگروزمانمداخلهبازیگرشد.این
ماتریس با گروهبندی بازیگران در  5گروه مهاجمان ،مدافعان ،همپیمانان ،سوداگران و مرددان
تدوینراهبردبراینحوهتعاملراایجادمیکند.همچنینمطالعه

قابلیتتحلیلرفتارهربازیگرو 
برایرتبهبندیوشناسایی

موردیکشورسوریهبهمنظوربررسیقابلیتهایاجراییمدلطراحیو

بازیگرانکلیدیاز 5روشتعیینضریباهمیت،تاپسیس،فریدمن،تاکسونومیعددیوتخصیص
رتبهبندینهاییبازیگرانتعیینو
کپلند 
خطیرتبهبازیگرانمشخصگردید.سپسباروشادغام 
درماتریسجذابیتمداخلهگروهبندیبازیگرانانجامشد .نتایجنشانداداز 7بازیگرکلیدی5

بازیگردرگروههمپیمانانو2بازیگردرگروهمهاجمانقرارگرفتهوسایربازیگرانباتأخیرزمانیو

راینمسالهورودپیدامیکنند .

شدتکمترید
واژگان کلیدی:
تحلیل بازیگران ،آیندهپژوهی ،سناریوپردازی چندسطحی ،تحلیل ذینفعان ،ماتریس جذابیت

مداخله.
ندهپژوهیدانشگاهتهران
.1دکتریآی 
.2استاددانشکدهمدیریتوحسابداریدانشگاهتهران
.3دانشیاردانشکدهمدیریتوحسابداریدانشگاهشهیدبهشتی
.4دانشیاردانشکدهمدیریتوحسابداریدانشگاهتهران
*نویسندهمسئولEmail: Aminghalambor@gmail.com:

56

آیندهپژوهیدفاعی،سالدوم،شماره،7زمستان1396
فصلنامه 

مقدمه
پیچیدگیهایروزافزون،افزایشسرعتتغییرراتوشردتیرافتنرقابرتدراکثررحروزههرای
اقتصادی ،سیاسیوغیرهنیازبهاستفادهازعلمآیندهپژوهریرابریشازپریشآشرکارسراخته
است.اماچالشهایمتعددیدرراهکاربردوتوسعهروشهایآینردهپژوهریوجرودداردکرهاز
آنجملهپیچیدگی،زمانبروهزینهبربودنفرایندهایآنمیباشد.ازجملهمهمترینروشهای

ترکیبباسایرروشهراکاربردهرایفراوانریدارد

آیندهپژوهیکههمبهصورتمستقلوهمدر
مندوهدفمندیصورتپرذیرد

روشتحلیلبازیگراناست،دراینروشمیبایستتحلیلنظام
تارفتاربازیگراندرقالبسناریوهاوراهبردهاقابلترسیمباشد.باتوجهبهنوبرودنروشهرای
طراحیشدهدررشتهآیندهپژوهی،بسیاریازاینروشهادارایمحردودیتهراییهسرتندکره
تورمیتواناشارهکردکرهگروده


جملهبهروشمک

هانیزبداناشارهکردهاست،ازآن
طراحآن
درمحدودیتهایروشخودبهحساسیتنداشتنبهزمانومحدودیتتعردادبرازیگراناشراره
میکند) .(Godet & et al, 2009

اینتحقیقبهدنبالطراحیمدلیبودهاستکهعالوهبررفعمحدودیتهایروشمکترور،
قابلیتهایتحلیلبازیگرانرادرترسیمسناریوهاوتدوینراهبردهابهبودبخشد.همچنرینبره
منظورانجامیکمطالعهموردیواهمیتکشورسوریهدرشرایطکنونی،برازیگرانمداخلرهگرر
دراینکشوربهمنظورتحلیلبااستفادهازماتریسطراحیشدهانتخابشد.بررسریهرانشران
داددربرخیمطالعههایمروردیهمچرونمطالعرهپرورروشرن ،)1396کراممیومحمردی
،)1396نیاکائی )1395وساجدی )1392معیارزمرانبراعنراوینیهمچرونحدروردائرم،
اهدافبلندمدت،منافعکوتاهمدت،آیندهنزدیک،دورهنسبتاًطوالنیو...مورداشارهقرارگرفته

استولیشکافتحقیقاتیبرایواردکردنمعیرارزمرانبرهصرورتسراختارمنددرتحلیرلهرا
همچنانوجوددارد،کهاینتحقیقباطراحیمدلیبهدنبالپاسخبهآناست .


مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
دربررسیوتحلیلبازیگراندررشتهآیندهپژوهیمهمتررینمردلارائرهشردهرامریتروانبره

تحلیلساختاریافتهبهروشمکتور1توسطگودهنسبتدادکهدرکتابملنیروممعرفریشرده
است.دراینروشباشناساییبازیگرانکلیردی،جردولراهبرردبرازیگران،مسرائلراهبرردی،
اهداف،قدرتبازیگران،نوعورودبازیگربهمساله،بازیگرانکلیدیبررسیوتحلیرلمریگردنرد

1
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هاوچالشهایینیرزوجرودداردماننرددر


تورمحدویت

.درروشمک
)(Godet & et al, 2009
نظرنگرفتنزمانورودبازیگربهمسألهونحوهاتصالشفافبهسایرروشهابرهخصروصروش
سناریوپردازی.دراینتحقیقبهمنظروربهبرودتحلیرلبرازیگرانوقابلیرتاسرتفادهازآنبره
خصوصدرروشسناریوپردازیازمبانینظریتحلیلذینفعانکرهدررشرتهمردیریتسرابقه
گرفتهایم .
بیشتریداردبهره 
بررسیادبیاتتحقیقحاکیازآناستفریمناولینکسیبودکهنظریهذینفعرانوتوجره
بهاینمسألهرادرمدیریتراهبردیتبیینکرد.فریمنباانتشارکتابیتحتعنروان"مردیریت
راهبردی:رویکردمبتنیبرذینفعان"،مفهومذینفعانرادارایهویتیمنحصربهفرردوفراینرد
مدیریتذینفعانرادرقالبیکچهارچوبمعرفریکررد.فرریمنذینفعرانراکسرانیتعریر 
یاش
یتوانندبرسازمانیتأثیربگذارندیابادسرتیابیسرازمانیبرهاهردافسرازمان 
میکندکهم 
تحتتأثیرواقعشوند).(Freeman, 1984ازجملهدیگرتعاری ذینفعانمریتروانبرهتعریر 
رابرتزوماهانیاشارهکردکهتحلیلذینفعرانراروشریبررایبررسریامکرانپرذیریسیاسری
طرحهاوبرنامههاازطریقشناساییقردرت،موضروعودرذذینفعراننسربتبرهآنسیاسرت
دانست).(Roberts & Mahoney, 2004کروسبای1تحلیلذینفعانرابهعنروانابرزارحیراتی
مدیریتراهبردیوکالرکسونکهآنرابرایارزیابیوتحلیلعملکردشرکتهامعرفیکردهاند
داندکهبراقدامات،سیاستهرا،


همچنینکارولذینفعرافردیاگروهیمی
).(Clarkson, 1995
یپذیرد).(Carroll, 1996چوالیر
ثیرمیگذاردیاازآنتأثیرم 

برنامههایااقداماتیکسازمانتأ

وبوکلزدریکطبقهبندیمراحلتحلیلذینفعانرابااسرتفادهازروشهرایگونراگوندرسره
مرحلهعمومیشامل:شناساییذینفعان،اولویتبندیذینفعرانومشرارکتذینفعرانگنجانرده
است).(Chevalier & Buckles, 2008درادامهبهمنظورشناساییمعیارهایاصلیموردتوجه
درمدلهایتحلیلذینفعان11،مدلاصلیبررسیوتحلیلشدهاست.همانطورکهدرجردول
شماره )1مشاهدهمیشودمعیارهایاصلیدراینمدلهاشرامل5معیرار؛قردرت،پتانسریل،
منافع،فوریتومشروعیتبازیگرانمیباشد.تعری معیارهایاصلیاستخراجشدهبهشرحزیر
است :
معیارقدرت:اینمعیارنشاندهندهتواناییذینفعجهتتحققخواسرتههرایویاسرت.قردرت

میتواندشاملمنابعمالی،ابزارها،اعتباروحتینیروهایفیزیکیباشد .


1
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معیارپتانسیل:اینمعیاربهمعنایپتانسیلهمکاریوتهدیدیکذینفعدرمسرألهمروردنظرر
میباشدکهباتوجهبهسایرابعادتعری میشود .

معیارمنافع:اینمعیارنشاندهندهمنافعیاستکهیکذینفعازنتایجمسألهموردنظررکسرب

.منافعمیتواندمالیوغیرمالیباشد .

میکند

معیارفوریت:اینمعیارنشاندهندهدرجهاهمیتمطالباتذینفعبرایتوجهبرهویاسرت،بره

عبارتیتوصی کنندهمیزانحساسیتزمانیبرایتوجهوپاسخبهنیازهایذینفعاست .
معیارمشروعیت:اینمعیارنشاندهندهدرذوفرضعمومیازهنجارها،ارزشهرا،اعتقراداتو

تعاری عملکردهادربینبعدیسیستمهایاجتماعیموجوداست،کهذاتاًمطلروب،مناسربو
یاشایستههستند .
جدول ( )1معیارهای اصلی مورد تحلیل در مدلهای تحلیل ذینفعان
ردیف

نام مدل

معیار مورد توجه

منبع

1

مدلفریمنومایز 

فوریت،پتانسیل 

)Fontaine & et al (2006

2

مدلشناساییوتعیینموقعیت
ذینفعان 

منافع،پتانسیل 

)Wu (2007

3

مدلبهینهتعیینمکانذینفعان 

منافع،پتانسیل،شدتاثر 

)Wu (2007

4

ماتریسقدرتمنافع 

منافع،قدرت 

)Johnson, Scholes (2002

5

چهارچوبمیچلوهمکاران 

فوریت،قدرت،مشروعیت 

)Mitchell & et al (1997

6

مدلاندرسونوهمکاران 

منافع،پتانسیل،قدرت 

)Jepsen, Eskerod (2009

7

مدلبانکجهانی 

منافع،قدرت 

)Rietbergen, Narayan (1998

8

مدلملتون 

پتانسیل،فوریت 

)Melton (2011

9

مدلساویچوهمکاران 

پتانسیل،قدرت 

)Fontaine & et al (2006

 10

مدلاولریچ 

پتانسیل،شدتاثر 

)Vos, Achterkamp (2006

 11

مدلوینر 

منافع،شدتاثر 

)Winer (2001

روششناسی پژوهش
درتحقیقحاضربهدلیلپیچیدگیموضوعوگستردگیابعادمسألهازرویکردترکیبیاستفاده
روشهایکمیوکیفیانتخابوازمزیتهایهرردونروع
شدهاست.دراینرویکردترکیبیاز 
ازروشهابهررهبررداریشردهاسرت.بردینصرورتدادههرابرهدوروشکتابخانرهایومیردانی
جمعآوریوتحلیلشدند.طرحپژوهشیروشترکیبیشراملمجموعرهاقرداماتیاسرتبررای
جمعآوری ،تحلیلوترکیباطالعاتکمّیوکیفیدریکمطالعر واحردبرهمنظرورشرناخت
مسأل تحقیق.اینروش،یرکرویکرردپژوهشریاسرتکرهازطریرقسرنجشهرردودسرته
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یافتههاییکتحقیقکمّیوفرایندهاییکتحقیقکیفیمیتوانردتصرویریپیچیردهازیرک
داناییفر.)1394،دراینتحقیقبهمنظورطراحریمردلتحلیرلذینفعراناز

پدیدهارائهدهد
روششناسیلینهاماستفادهشدهاست.لینهام )2002نروعیروششناسریپژوهشریعمرومی
براینظریهپردازیارائهکردهاستکهحالتعمومیداشتهوبرایهمرهپرژوهشهرایکمریو
کیفیقابلیتاعمالدارد.ایرنروش شناسریکرهاز5مرحلرهتشرکیلشردهاسرتبرهعنروان
محمدیاستانی .)1396،

چهارچوبمفهومیاینتحقیقدرنظرگرفتهشدهاست
مرحلهاول)توسعهمفهومی:هدفاینمرحلهتوسعهیکچهارچوبمفهومیبهمنظورفهرم
اولیهوتبیینماهیتوپویاییموضوع ،مسألهیاپدیدهموردمطالعهاست.یکیازاقرداماتیکره
دراینمرحلهبایدصورتگیرد ،شناساییقلمروهاینظریهعمدهمرتبطبراپدیردهیراموضروع
موردتحقیقوچگونگی ارتباطمیاناینحوزههااست.تعییندقیقابعادپدیدهموردبررسریو
مفهومسازیابعادوزیرابعادازمهمترینگامهایاینمرحلهمیباشد.دستاورداصلیاینمرحله،
تبیینیکمدلنظریبرپایهنظریهمرتبطباپدیدهموردنظراست.دراینتحقیقبرااسرتفاده
ازبررسیدوگروهازمدلهایمرتبطبرامسرأله مردلهرایتحلیرلذینفعرانومردلتحلیرل
باز یگراندرفرایندسناریوپردازی)مفاهیم،روابطوابعادمردلنظرریاولیرهاسرتخراجگردیرد.
سپسباانجاممصاحبهبا14نفرازمتخصصاندرحوزهآیندهپژوهیواستراتژیکههمدانرش
وهمتجربهتحلیلبازیگرانراداشتهاندمدلاولیهبهبودیافت .

آمادهسازیچهارچوبنظریهبهمنظرورآزمرون
عملیاتیسازی:هدفاینمرحله 

مرحلهدوم)
آندردنیایواقعیاست.لذابایدابعرادومفراهیمشناسراییشردهدرچهرارچوبمفهرومیبره
عناصرقابلمشاهدهوقابلآزمونترجمهوفرضیههایمررتبطتوسرعهونامرهنماهرایتجربری
دراینمرحلهبرایعملیاتیسازیمدلارائهشردهبرااسرتفادهازمفراهیمارائره

شناساییشوند.
هایکیفیپرسشنامهینیمره

شدهتوسطگوباولینکنبهمنظوربررسیقابلیتاعتماددرروش
بازشاملچهارمفهوم؛قابلیتاعتبرار،قابلیرتانتقرال،قابلیرتتأییردواطمینرانپرذیریبررای
جمعآورینظرمتخصصانطراحیگردید .

مرحلهسوم)تائیدیاردکردن:اینمرحلهشاملبرنامرهریرزی،طررحریرزی،پیرادهسرازیو
ارزیابیرویههایالزمبهمنظورتائیدیاردکردننظریهشد.دراینگاممصاحبههاییبهصرورت
فردیوگروهیصورتپذیرفتکهدرآن8متخصصبهصورتانفرادیویرکپنرلتخصصری
باحدور6نفرازمتخصصانتشکیلشد.دراینمصاحبههاضمنارائهمدلطراحیشدهچهرار
معیارگوباولینکندرخصوصمدل،موردبررسیوتأئیدقرارگرفت .
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مرحله چهارم)کاربرد:اینمرحلهشاملبهکارگیرینظریهبهمنظرورفهرمیرکمسرألهدر
بینشهاوداوریهاییرابهمنظورمفیدبرودننظریره
دنیایواقعیاست.انجاماینکارمیتواند 
درمرحلهکاربردیفراهمآوردودرادامهازاینتجربیاتبهمنظوریرادگیریجهرتپراالیشو
توسعهنظریهاستفادهشود.بهمنظورکاربردیسازیمدلتحلیلبازیگرانارائهشدهدرتحقیرق،
مطالعهموردیتحلیلبازیگرانمداخلهگردرسوریهانتخابشرد.درایرننمونرهبرااسرتفادهاز
پرسشنامهطراحیشدهنظرات8متخصصدرموضوعسروریهجمرعآوریومراتریسجرذابیت
مداخلهبهمنظرورتشرریررفترارایرنبرازیگرانترسریمگردیردکرهدربخرشنترایجتحقیرق
روششاملروشتعیینضرریباهمیرت،1
دستاوردهایاینمرحلهارائهشدهاست.همچنین 5
تاپسیس،فریدمن،تاکسونومیعددیوتخصیصخطیبهمنظوررتبرهبنردیبرازیگرانوروش
کپلند2برایادغامنتایجاستفادهگردید .

مرحلهپنجم)پاالیشوتوسعهمستمر:هیچنظریه ومدلیکاملنیسرتودرعروضهمره
نظریههانیازمندبهبودوپاالیشمستمرهمراستابابکارگیریبیشترنظریهدرعملهسرتند .در
اینتحقیقضمنارائهماتریسجذابیتمداخلهدریکمطالعهموردیوبرااسرتفادهازنظررات
مدلچندبارویرایشوتوسعهیافتوقابلیتهایخرودرانسربت

متخصصاندرفرایندتحقیق،
بهسایرمدلهایرایجترسیمکرد.باانجاممطالعاتموردیبیشتردرسایرتحقیقهامدلارائره
شدهامکانتوسعهمستمرراخواهدداشت.
یافتههای پژوهش
باتوجهبهبرررسیمدلهایتحلیلذینفعانوبررسیروشمکتورچهرارچوباولیرهایبررای
تحلیلبازیگراندرحوزهآیندهپژوهیبهصورتزیرطراحیگردید.اینمدلکهحاصلبررسری
مبانینظری،استداللهاینویسندهونظراتمتخصصانمریباشردبرهچهرارمعیراردرتحلیرل
بازیگرانبهشرحزیراشارهمیکند :

مداخلهبازیگرمیتوانددرجهتتحققاهداف مثبت)

نوعمداخله:اینمعیارمشخصمیکند 
یادرجهتمقابله منفی)باآنباشد .
میکنداگربازیگردراینمسألهورودپیداکندچقدرتوانایی
قدرتمداخله:اینمعیارمشخص 
بندیمیشود .

اثرگذاریدارد.قدرتمداخلهازخیلیزیادتاخیلیکم 
رتبه

1

. Simple Additive Method
. Copeland

2
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میکند بازیگرچقدرتمایلبهدخالت دراینمسألهدارد.
تمایلمداخله:اینمعیارمشخص 
تمایلبهمداخلهازخیلیزیادتاخیلیکمتعیینمیگردد .
میکند بازیگرازنظرزمانیچگونهبامسألهمواجهمیشود.
زمانمداخله:اینمعیارمشخص 
زمانمداخلهازدرگیریهمیشگی،آنی،باتأخیرکم،باتأخیرمتوسط،باتأخیرزیادوهرگز
تعیینمیگردد .

حاصلبررسیچهارمعیارفوقبرایبازیگرانکلیدیدرمسألهمطرحشدهترسیمماتریس
جذابیتمداخله 1استکهالگوییبرایتحلیلرفتاربازیگراندرآیندهرابهمامیدهد.ازجمله
توانبهمعیارزمانوتمایلبهمداخلهاشارهکردکهترکیبآنها


تمایزهایمدلارائهشدهمی
با سایر معیارها نیز مفاهیم و ارتباطات تازهای را برای درذ بهتر رفتار بازیگران در افقهای
یومسائلمتفاوتنشانمیدهد .

زمان

شکل ( )1ماتریس جذابیت مداخله



بهمنظورتحلیلجایگاهبازیگراندرماتریسجذابیتمداخلههرگروهازبازیگرانباتوجه
بهمفهومچهارمعیارتعیینشده قدرت،نوع،تمایلوزمانمداخله)نامگذاریشدند.بدین
کنندهمپیمانان،بازیگرانیکهدر

ترتیببازیگرانیکهدر راستایاهدافتعیینشدهاقداممی
خالف آن اقدام میکنند مهاجمان ،بازیگرانی که هنوز تصمیمات قطعی نگرفتهاند مرددان،
بازیگرانیکهحامیاهدافتعیینشدهاندولیبااهمیتکمتریبهمسألهتوجهدارندمدافعانو

بازیگرانی که با اهمیت کمتر و در مخالفت با اهداف تعیین شده اقدام میکنند سوداگران
صورتزیرمیباشد :


.شرحکاملهرگروهبه
نامگذاریشدند

1

). Attraction of Intervention Matrix (AIM
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هم پیمانان :این گروه از بازیگران از نظر نوع مداخله مثبت بوده و از نظر زمان مداخله یا

لهموردنظرمیباشند .

بهصورتهمیشگییاآنیدرگیرمسأ

مداف عان:اینگروهازبازیگرانازنظرنوعمداخلهمثبتبودهوازنظرزمانمداخلهباتأخیر
لهورودمیکنند .

زمانیبهمسأ
مهاجمان:اینگروهازبازیگرانازنظرنوعمداخلهمنفیبودهوازنظرزمانمداخلهیابهصورت
لهموردنظرمیباشند .

همیشگییاآنیدرگیرمسأ
سوداگران :اینگروهازبازیگرانازنظرنوعمداخلهمنفیبودهوازنظرزمانمداخلهباتأخیر
لهورودمیکنند .

زمانیبهمسأ
مرددان:اینگروههنوزتصمیمنگرفتهانددربرابر مسألهچهموضعیداشتهباشندواقدامات

هاراتعیینمیکند .


واکنشآن
دیگران


مطالعه موردی :تحلیل بازیگران مداخلهگر در کشور سوریه

بردیسازی مدل ،مطالعه موردی کشور سوریه انتخاب شد .هدف اصلی از این
به منظور کار 
مطالعهموردیرفتارشناسیبازیگرانمداخلهگردرسوریهدرراستایایجادثباتاینکشوربود.

همچنیناهدافاختصاصیشاملمواردزیربودند :
بازیگرانکلیدیمداخلهگردرسوریه؛

 شناسایی
بندیبازیگرانمداخلهگردرسوریه؛


رتبه

 شناسایینوع،قدرت،تمایلوزمانمداخلهبازیگراندرسوریه؛
 تحلیلرفتاربازیگرانکلیدی .
بهمنظورترسیمماتریسجرذابیتمداخلرهحاصرلازسرهگراماولدرروشلینهرامابتردا
میبایستهدفازتحلیلبازیگرانتعیینشود،هدفتعری شدهمنجربهترسیمقلمروتحقیق
وهمچنینزمینهسازبررسیرفتاربازیگراننسبتبهآناست.هدفاینتحقیرقدسرتیابیبره
ثباتدرکشورسوریهاسرتومطرابقبراآنلیسرتیازبرازیگرانشراملدولرتهرا،گرروههراو
گروهکها،سازمانهاونهادهابامراجعهبهنظراتمتخصصانوبررسیاسنادموجودتهیهشرد.
درتهیهاینلیستدونوعاثرموردنظربود،اثرمستقیمواثرغیرمستقیمبازیگران.بهطورمثرال
نامهمیتواندبرتعامالتبازیگراناثرگذارباشددرصرورتیکرهروسریه
سازمانمللباصدورقطع 
بهصورتمستقیمبرثباتدولتسوریهاثرگذاراست.همچنرینیکریازویژگریهرایمراتریس
بندیونظمبخشیبهتنوعبازیگرانشناسراییشردهدرایرنمرحلره

جذابیتمداخلهارائهطبقه
است اینلیستحاصلبررسیمنابعونظرمتخصصاناسرت) پرورروشرن1396،؛کراممیو

طراحیماتریسجذابیتمداخله مطالعهموردیتحلیلبازیگرانمداخلهگردرسوریه)

 63

محمرردی1396،؛نیاکررائی1395،؛سرراجدی1392،؛ Borger, 2018; Kolinovsky, 2018

 :)Lucas, 2018; BBC, 2017; Zavis, 2015
جدول ( )2لیست بازیگران مؤثر بر ثبات کشور سوریه
ردیف

نام بازیگر

ردیف

نام بازیگر

1

دولتسوریه بشاراسد)

 10

اردن

2

ایران 

 11

سازمانملل 

3

روسیه 

 12

فرانسه 

4

ترکیه 

 13

انگلیس 

5

عراق 

 14

گروههایتروریستی داعشو )...


6

عربستانسعودی 

 15

کردها 

7

رژیمصهیونیستی 

 16

ناتو 

8

آمریکا 

 17

حزباهلل 


9

قطر 

 18

هایبینالمللی 


رسانه

در گامبعدبهمنظورشناساییرفتاربازیگرانبراساسچهارمعیار قدرت،نوع ،تمایل و
زمانمداخلهپرسشنامهایدراختیارمتخصصانقرارگرفتوامتیازبازیگرانووزنمعیارها به

جزنوعمداخلهکهبرایتعیینجهتمداخلهوتشکیلماتریسجذابیتمداخلهاستفادهشده
است)مطابقجدول )3تعیینشد .
جدول ( )3نحوه امتیازدهی به معیارها
تمایل مداخله

قدرت مداخله

نوع مداخله

زمان مداخله

ارزش

خیلیزیاد

خیلیزیاد 

مثبت  )+1

همیشگی 

5

زیاد

زیاد 

منفی  )-1

آنی 

4

متوسط

متوسط 

باتأخیرکم

3

کم

کم 

باتأخیرمتوسط

2

خیلیکم

خیلیکم 

باتأخیرزیاد

1

هرگز

0



وزن پیشنهادی
بههرمعیارعددی
بین0تا10به
معنیاهمیت
خیلیکمتا
اهمیتخیلیزیاد



متخصصها در

ضریباهمیت وزن) استخراجشدههرکدامازمعیارهاباتوجهبهنظرات 
هایرتبهبندیمورداستفادهقرارگیرد .درادامهبه


تادرروش
جدولشماره  )4مشخصشد 
بندیبازیگرانمداخلهگردرسوریهامتیازدهی


روشرتبه
منظورشناختدقیقتربااستفادهاز5

کپلند،رتبهنهاییبازیگرانتعیینگردید .
وباروشادغامنتایج 
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جدول ( )4ضریب اهمیت معیارها
معیار

تمایل مداخله

قدرت مداخله

زمان مداخله

ضریب اهمیت

0.167

 0.712

 0.121



رتبهبندی بازیگران مداخلهگر در سوریه با روش

1

SAW

دراینروشپسازتعیینضریباهمیتمعیارها،بردارویژهوروشکمترینمجذوراتموزون
ضریباهمیتهریکازبازیگران رابهدستآورده وبراساسبیشترینامتیازحاصلشده
میشوند .دراینروش بردار  Wبرابروزن معیارها وقدرتمندترینبازیگر را
رتبهبندی 
بازیگران 
نتایجرتبهبندیبااین

مقدارآن رامحاسبهشدهاست:

با * Aمشخصنمودهوازفرمولزیر
روشدرجدولشماره5نشاندادهشدهاست) 
}

∑nj=1 wi rij
∑ wj

∗

A = {Ai |max

رتبهبندی بازیگران مداخلهگر در سوریه با روش تاپسیس
2

روش تاپسیس یکی از تکنیکهای مورد استفاده در تصمیمگیری چند معیاره است .فلسفه
کلی روش تاپسیس این است که با استفاده از گزینههای موجود ،دو گزینه فرضی تعری 
میشوند .یکی از این گزینهها مجموعهای است از بهترین مقادیر مشاهده شده در ماتریس

ایدهآل مثبت  بهترین حالت ممکن) مینامیم .ضمن
تصمیمگیری .این گزینه را به اصطالح  

اینکه یک گزینه فرضی دیگر تعری میشود که شامل بدترین حالتهای ممکن باشد .این
گزینه ایدهآل منفی نام دارد .معیارها میتواند دارای ماهیت مثبت یا منفی باشند ،همچنین
هانیزمیتواندمتفاوتباشد .معیارمحاسبهنمراتدرروشتاپسیساین


گیریآن

واحداندازه
آلمثبتنزدیکوازگزینهایدهآلمنفیدورباشد


هاتاحدامکانبهگزینهایده

استکهگزینه
آذر،)1393،کهدرموضوعسوریهبازیگریکهدارایبیشترینقدرت باشددررتبهباالتری
نسبت به سایر بازیگران قرار میگیرد .در روش تاپسیس ابتدا ماتریس تصمیمگیری شامل
شود،سپسماتریستصمیمگیریرابااستفادهاز

بازیگران ستون)ومعیارها سطر)تشکیلمی
نشاندهندهامتیاز
رابطهزیربهماتریستصمیمگیرینرمالتبدیلمیکنیم،کهدراینرابطه rij
کسبشدهتوسطبازیگر  iدرمعیار  jاست .
rij

√∑i rij2

= nij

1

. Simple Additive Method
. MCDM

2
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بهعبارتیدیگرابتدابرایهرستون  بازیگر) مجموعتواندوممقادیرمحاسبهشدهوهر
هایماتریسبرجذرمجموعتواندومتقسیممیشوند .درمرحلهبعدماتریس

یکاز درایه
نرمالیامقیاسموزونمحاسبهمیگردد دراینمرحلهازوزنمحاسبهشدهبرایمعیارهادر
آلمثبتوایدهآلمنفیبرای


فرضیایده
سپسگزینههای

جدولشماره 4استفادهگردید).
آلتشکیلمیشوند.درمرحلهبعد فاصلههریکازبازیگرانتاایدهآلمثبت و


تشکیلایده
ایدهآل منفی محاسبه گردید و نسبت نزدیکی به ایدهآل ) (CLiبرای هر یک از بازیگران

ایدهآلرتبههریکازبازیگران
محاسبهشد.ودرنهایتبراساسشاخصنسبتنزدیکیبه 
مداخلهگر در مطالعه سوریه تعیین گردید  نتایج رتبهبندی با این روش در جدول شماره 5

نشاندادهشدهاست) .


رتبهبندی بازیگران مداخلهگر در سوریه با روش تخصیص خطی

درروشتخصیصخطیبااستفادهازاولویتهریکازبازیگراندرهریکازمعیارهایتعیین
شده به یک مدل برنامهریزی صفر-یک میرسیم و از حل مدل اولویت بازیگران استخراج
میشود .در این روش از وزنهای استخراج شده توسط متخصصان  W= (0/712, 0/167,

مراحلانجاماینروشبهترتیبشاملتشکیلماتریسرتبهبندی

) 0/121استفادهشده است .
معیارها،ضرببرداروزن هاو تشکیلماتریسجدیدواستخراججواببهینه کهبیانگررتبه

نتایجرتبهبندیبااینروشدرجدولشماره5نشان

بازیگردرمطالعهموردیسوریهمیباشد

دادهشدهاست) .
رتبهبندی بازیگران مداخلهگر در سوریه با روش تاکسونومی عددی

دهیبهمعیارهااست،قبلازشروعمحاسباتطبقوزنهای


کهاینروشفاقدوزن
ازآنجایی
تعیین شده از معیارها وزندهی شدند  .به منظور تعیین رتبه بازیگران به روش تاکسونومی
عددی ،ابتداجدولماتریساطالعاتاولیهبرمبنایمعیارهایمورداستفادهتشکیلشد،ستون
این ماتریس نام بازیگران و سطرهای آن مقادیر معیارها  قدرت ،تمایل و زمان مداخله هر
بازیگر)است.درگامبعدمعیارهایتعییندرجهقدرتمندیبازیگرانازمقیاسرهاشدهوعدم
تجانسمعیارهاازبینرفت.برایاینکارازروشاستانداردکردناستفادهشد،کهباتبدیل
وانحرافمعیارآنهایک

معیارهایاصلیبهمعیاراستانداردمیانگینتماممعیارهابرابرصفر 
خواهدبود.برایمحاسبهماتریساستانداردازفرمولزیراستفادهشدهاست :
) (xij − x̅i
si

=z
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دراینفرمول= z :مقادیراستانداردشده= xij ،مقدارتغییر iدربازیگر= 𝑥̅𝑖 ،jمیانگین
معیار= Si ،iانحرافمعیار،معیار iاست.پسازاستانداردکردنمعیارهایمورداستفادهبر
.درمرحلهبعدفواصلبینبخشهاو

ایبهدستآمد
اساساینفرمول،جدولاستانداردشده 

فاصله هر بخش از بخش دیگر بر مبنای مجموع معیارهای بهکار گرفته محاسبه و در ادامه
بخش های همگن مشخص و با محاسبه فاصله مرکب هر بازیگر از قدرتمندی ایدهآل رتبه

بازیگران تعیین شده است .هر چقدر فاصله از وضعیت ایدهآل کمتر باشد بازیگر دارای
نتایجرتبهبندیبااینروشدرجدولشماره 5نشان

قدرتمندیباالترورتبهبهتریاست 
دادهشدهاست) .
رتبهبندی بازیگران مداخلهگر در سوریه با آزمون فریدمن

بندیبازیگرانمداخلهگردرسوریهمورداستفادهقرار


کهبهمنظوررتبه
روشهایی
یکیدیگراز 
گرفت ،آزمون فریدمن بود .این آزمون یک آزمون ناپارامتری بوده که با مقایسه میانگین
.بهمنظورانجاماینآزمونابتدابراساسوزنهایتعیین

میکند
معیارها،بازیگرانرارتبهبندی 

شدهامتیازبازیگرانحاصلازسهمعیارمحاسبه،سپسبانرمافزارSPSSاینآزمونانجامشد.
ییدنتایجرتبهبندیداشتو ) Sig (P-Valueبدست

نتایجسطرمعنیداریآزموننشانازتأ
باشدبدستآمد.رتبهبندیحاصلازاینروشدر

آمدهبرابر 0.000کهکمتراز  0.005
می
جدولشماره )5مشخصگردیدهاست .
جدول ( )5نتایج رتبهبندی بازیگران مداخلهگر در سوریه با  5روش متفاوت
روش تاپسیس
بازیگران

روش SWA

شاخص
نزدیکی نسبی رتبه میانگین رتبه
()CLi

روش تاکسونومی
عددی
درجه
قدرتمندی

روش
تخصیص

روش فریدمن

خطی
رتبه

رتبه

میانگین

رت
به

روسیه

 0.771

1 4.5831  1

0.0456

1

3

 4.3264

1

آمریکا 

 0.526

2 4.5455  4

0.0983

4

2

 4.1683

4

دولتسوریه 

 0.723

3 4.4615  2

0.056

2

1

 4.3018

2

کردها 

 0.409

4 4.3369  6

0.1019

5

6

 4.01367

6

ایران 

 0.498

5 4.2080  3

0.0727

3

4

 4.2987

3

ناتو 

 0.311

6 3.5509  8

0.1462

8

8

 3.4398

8

عربستان 

 0.447

7 3.3902  5

0.1324

7

7

 3.7542

7
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روش SWA

شاخص
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()CLi

روش تاکسونومی
عددی
درجه
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روش
تخصیص

روش فریدمن

خطی
رتبه

رتبه

میانگین

رت
به

ترکیه 

 0.388

8 3.3307  7

0.1195

6

5

 4.0199

5

انگلیس 

 0.189

9 3.2916  13

0.1714

 10

10

 3.1106

 10

حزباهلل 


 0.284

10 2.9878  10

0.2937

 11

11

 3.3008

9

عراق 

 0.201

11 2.9428  12

0.2798

9

9

 2.8350

 12

رژیمصهیونیستی 

 0.229

12 2.8871  11

0.2833

 13

15

 2.6400

 13

گروههایتروریستی 


 0.306

13 2.8445  9

0.2681

 12

12

 2.9884

 11

هایبینالمللی   0.184


رسانه

14 2.8437  14

0.2821

 17

16

 2.2011

 14

فرانسه 

 0.173

15 2.8209  15

0.1932

 14

13

 2.1318

 15

سازمانملل 

 0.165

16 2.6598  16

0.1987

 16

14

 17  2.01649

اردن 

 0.148

17 2.2466  18

0.2514

 18

17

 2.1160

 16

قطر 

 0.151

18 2.1289  17

0.1639

 15

18

 2.0013

 18



میکنیم بهمنظورادغام
لهازچندینروشرتبهبندیاستفاده 

زمانیکهدرموردیکمسأ

نتایج و دستیابی به نتیجه قابلاعتماد میبایست از روشهای ادغامی استفاده کرد .در این
تحقیق با روش کپلند نتایج حاصل از  5روش تعیین ضریب اهمیت ،تاپسیس ،فریدمن،
تاکسونومی عددی و تخصیص خطی با یکدیگر ادغام شدند .روش کپلند بر اساس قاعده
مشخصمیشودکهدر4

استواراست.بهطورمثالبامقایسهکردهاوعربستانسعودی

اکثریت
روش ،رتبهکردهاباالترازرتبهعربستانسعودیاست؛ لذا درمقایسه سطربا ستون کردها
رابهعنوانبرندهمقابلآنقرارمیدهیم،درهمینموردمقایسهستونو

برندهوحرف M
سطرتعدادبردهای عربستانکمترازکردهابودهوحرف Xرابهعنوانبازندهمقابلآنقرار
میدهیم.بههمینترتیبتمامیجدولرا پرکردهحاصلجمعهرسطر  𝐶 ∑
)نشاندهنده


تعدادبردهایهربازیگروحاصلجمعهرستون 𝑅 ∑
دهندهتعدادباختهایهربازیگر


)نشان

است .
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جدول ( )6محاسبات روش کپلند
کد

کدبازیگر 

بازیگران 

1

روسیه
آمریکا 
دولتسوریه 
کردها 
ایران 
ناتو 
عربستانسعودی 
ترکیه 
انگلیس 
حزباهلل 

عراق 
رژیمصهیونیستی 
گروههایتروریستی 

بینالمللی 
رسانههای 

فرانسه 
سازمانملل 
اردن 
قطر 

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

𝑅∑

𝐶∑

 18 17 16 15 14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
M M M M M M M M M M M M M M M M M

17

M M M M M M M M M M M M M X M X

14

M M M M M M M M M M M M M M M

16

M M M M M M M M M M M M M X

13

M M M M M M M M M M M M M

15

M M M M M M M M M M X X

10

M M M M M M M M M M X

11

M M M M M M M M M M

12

M M M M M M M X M

8

M M M M M M M X

7

M M M M M M M

9

M M M M M X

5

M M M M M

6

M M M M

4

M M M

3

M M

2

M

1

X
M X

X X X
M X M X

X X X X X
M X X X X X

M M X X X X X
X X X X X X X X

X X X X X X X X X
M M X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X
M X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X
3 0

1

4

2

7

6

5

0

17 16 15 14 13 11 12 8 10 9

در انتها رتبه نهایی هر بازیگر مداخلهگر در کشور سوریه با توجه به نتایج روش کپلند
مطابقجدولزیراست :
جدول ( )7رتبه نهایی بازیگران مداخلهگر در کشور سوریه
رتبه نهایی

رتبه نهایی

بازیگران

رتبه نهایی

بازیگران
عربستانسعودی

13

1

روسیه

7

بینالمللی
رسانههای 


2

دولتسوریه

8

ناتو

14

3

ایران

9

عراق

15

فرانسه

4

آمریکا

10

انگلیس

16

سازمانملل

5

کردها

11

حزباهلل


17

اردن

6

ترکیه

12

گروههایتروریستی


18

قطر

بازیگران
رژیمصهیونیستی
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عنوانبازیگرانکلیدیازآنهانام


بازیگراولکهبه
همانطورکهدرجدولمشخصاست 7
برده میشود  به ترتیب شامل روسیه ،دولت سوریه ،ایران ،آمریکا ،کردها ،ترکیه و عربستان
سعودی هستند .با استفاده از نتایج حاصل از رتبهبندی نهایی و معیارهای تعری شده در
مراحلقبلبه صورتمفهومیوبهمنظورتبیینبهتررفتاربازیگرانماتریسجذابیتمداخله،
میکندومحورعمودیکهتمایل
کهدرآنمحورافقیشدتونوعمداخلههربازیگرراتعیین 
وزمانمداخلههربازیگرراتعیینمینمایدترسیمشده است.بهعنوانمثالمیانگیننظرات

متخصصانحاصلازپرسشنامهنشانمیدهدکشورترکیهدرحالحاضربامداخالتمثبتو
مستمربهدنبالایجادثباتدرکشورسوریهاست،همچنیناینبازیگرکهدربین  7بازیگر
کلیدی انتخاب شده است در رتبه 6ام بازیگران اثرگذار قرار دارد .همچنین از بین  7بازیگر
کلیدی  5بازیگر دولت سوریه  ،ایران ،روسیه ،ترکیه و کردها در گروه همپیمانان و  2بازیگر
آمریکاوعربستانسعودیدرگروهمهاجمانقرارگرفتهاند .




شکل ( )2ماتریس جدابیت مداخله در موضوع ثبات کشور سوریه

همانطورکهدرماتریسمشخص شده استبازیگرانمداخلهگردرسوریهرادر 5گروهبه
توانتقسیمبندیکرد :


صورتزیرمی
بازیگرانیکهدراینگروهقرارگرفتهاندبهدنبالثباتسیاسیدولتکنونیسوریه

همپیمانان :
بودهوبارفتاریدائمیوبهصورتمستمردراینموضوعفعالهستند.دولتسوریه،کردها،

ران،روسیه،ترکیه،حزباهللوعراقدراینگروهقرارمیگیرند5.بازیگردولتسوریه،کردها،

ای
جزوبازیگرانکلیدیقرارگرفتهاند .بهعبارتیاثرگذاریدر

ایران،روسیه و ترکیه دراینگروه 
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ثباتسوریهازجملهدغدغههایدائمی مستمر درشرایطتحلیلاینمطالعه)اینبازیگران

استوبهصورتفعالمنابعخودرادراینکشوربکارمیگیرندودرمقابلرخدادهایاحتمالی
باسرعتباالییازخودواکنشنشانمیدهند  .نکتهدیگرهمراستابودنراهبردهایاینگروه
استکهحداقلدرکوتاهمدتنشانازتمایلبرایبهثباترساندنکشورسوریهدارند .
بازیگراناینگروهگرچهثباتکشورسوریهرامهمتلقیمیکنندامارفتارومواضع

مدافعان :
صورتواکنشیبودهوتاثیرچندانیدرکوتاهمدتدراینکشورندارد.سازمانمللو

آن 
هابه

کشورهایاروپاییعدوناتودراینگروهقرارمیگیرند الزمبهذکراستکهبازیگرانفعالناتو

شدهاند) .بازیگراناینگروههرچندبهدلیل
کهاثراتمتفاوتیدارندبهصورتجداگانهتحلیل 

ماهیتذاتی سازمانملل)یامنافعخودازثباتدرسوریهحمایتمیکنند ،اماتاخیرزمانی
اقدامات این بازیگران اثرگذاری آن ها را کاهش داده است .اضافه کردن معیار زمان یکی از
هایمدلارائهشدهاستکهدراینگروهبهصورتآشکاریمنجربهبهبودتحلیلرفتار


نوآوری
بازیگران میشود ،چرا که در مدلهای متداول صرفاً با قدرت یک بازیگر به تحلیل آنها
میپرداختیم ،ولی با احتساب معیار زمان بیمعنا شدن و کاهش اثر یک بازیگر قدرتمند در

شکارترمیشود .

موضوعآ
اینگروهازبازیگرانثباتدولتکنونیسوریهرانمیپسندندوبامداخالتمستمر

مهاجمان :
سعیدربرهمزدناینثباتهستند.مهمترینبازیگراناینگروهآمریکا،عربستانسعودی،
داعشوسایرگروههایتروریستیهستند.دوبازیگرآمریکاوعربستانسعودیدراینگروه

جزو بازیگران کلیدی قرار گرفتهاند .بازیگران این گروه منافعشان در بیثباتی سوریه است و
بهصورت مستمر بهدنبال برهمزدن ثبات و تهاجم به گروه همپیمانان هستند ،این گروه نیز

به صورتمستمررخدادهایکشورسوریهرادنبالواقداماتسریعیدرقبالتغییراتاز خود

دستانهبهدنبالمنافعخودباشد .

کندبهصورتفعالوپیش

نشانداده،هموارهسعیمی
سوداگران  :اینگروهازبازیگرانمنافعمستقیمزیادیدرثباتسوریهنداشتهومداخالتآنها
یاباواسطهبودهیاباتاخیرزمانی.اینبازیگرانبیشتربهدنبالکسبمنافعجانبیبوده واز
دخالتهای مستقیم و آشکار پرهیز میکنند .بازیگران اصلی این گروه عبارتند از رژیم

صهیونیستی،قطرواردن .
مرددان :اینگروهازبازیگرانبیشترتحتتأثیرشرایطورفتارسایربازیگرانهستند وموضع
المللیمیباشندبا


ایبین
ثابتودائمیندارند.اینگروهکهشاملانگلیس،فرانسهورسانهه

تأ مین منافع خود به دست هر گروهی که پیشنهادات بهتری دهد به سمت آن تمایل پیدا
میکنند .
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کاربرد ماتریس جذابیت مداخله در تدوین سناریو

تحلیلسناریوییبهعنوانابزارمدیریتاستراتژیکبرایکش تغییراتآیندهواثرراتمررتبط
بهمنظورحمایتازتصمیماتدرشررایطعردمقعطیرتتبیرینشردهاسرت .)Kebede, 2018
فولسدرسال2015درمجلهفیوچرزمقالهایرابهچاپرساندهکهگونرهشناسریمتفراوتیاز
بندیرویکردهایسناریوپردازیارائهکردهاست.تفاوتاصلیطبقهبندیفولساشرارهبره


طبقه
سناریوهایمنفردوچندمقیاسیاستکهبصورتذیلاشارهنمودهاست  :)Folhes, 2015
1
 .1سناریوهایکیفیوکمی
2
 .2سناریوهایهنجاریواکتشافی
3
سناریوهایمشارکتییاخبرهمحور

.3
 .4سناریوهایمنفردیاچندمقیاسی.4
فولس اشاره میکند سناریوهای محیطی اغلب در مقیاسهای متفاوت زمانی و قلمرویی
جهانیتامقیاسمحلیرادربرمیگیرند.همچنینویاعتقادداردکه

ایجادشدهوازمقیاس
آلکامو 5درسال  2008برایاولینبارسناریوهایچندمقیاسیرابهعنوانراهیبرایبهبود
پایداری و ارتباط سناریوها مطرح کرده است .مسئله مهمی که در سناریوهای چند مقیاسی
یاسهاوفرایندسناریوپردازیاست.ارتباطبینمقیاسها
مطرحاستچگونگیارتباطبینمق 
منطقهای ،زمینهسازی سنایوهای محلی) یا از

میتواند از باال به پایین  سناریوهای جهانی -

منطقهای) باشد .همچنین

پایین به باال  سناریوهای محلی ورودی سناریوهای جهانی -
استراتیگا به صورت مبسوط به بحث پیرامون سناریوهای جهانی تا محلی پرداخته و ضمن
مقیاسهایمتفاوت ،بهلزومارائهراهکاریمناسببرای

تبیینچالشارتباطبینسناریوها در 
حلاینمسالهپرداختهاست  .)Stratigea, 2012
طبقهبندیارائهشدهتوسطفولس
باتوجهبهویژگیهایماتریسجذابیتمداخلهدرهر 4

میتوانبهمنظورتحلیلبازیگرانازاینماتریساستفادهکرد.کاربستاینماتریسدرسه

دستهاولهمانندروشمک توربودهولیدرسناریوهایچندمقیاسیقابلیتتحلیلبازیگرانرا

هاومقیاسهایمتفاوتایجاد میکند.بدینمنظورطبقنظریهفازیابتدامجموعه


درسطر
شاملتمامیسطرها یامقیاسهایاموضوعاتموردنظرمسألهرادر نظرمیگیریم

مرجعی
1

. Qualitative and quantitative scenarios
. normative and exploratory scenario
3
. participatory or developed by specialist scenarios
4
. Single or multi-scale scenarios
5
). Alcamo (2008
2
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هایامقیاسهایاموضوعاتبهعنوانافرازیازمجموعهمرجعبادو


سپسهرکدامازسطر
شرطزیرتعری میشود :
مجموعافرازهامیبایستبرابرمجموعهمرجعباشد؛

.1
 .2هیچافرازتهینبایدوجودداشتهباشد.
کنیم،میتوانیم

بهعنوانمثالزمانیکهبخواهیمدرموردتوسعهیککشوربحثوتحلیل

هدفتوسعهرادرسهموضوعسیاسی،اقتصادیواجتماعیتبیینکنیم.بهعبارتیمجموعه
مرجعدراینمسأ لهدستیابیبهتوسعهیککشوراستوسهموضوعتوسعهازجنبهسیاسی،
اقتصادی و اجتماعی سه افراز از آن است .با تعیین افرازها بر پایه نظریه منابع  داراییهای
ایوبینالمللی) درهر


بازیگرانسطربنگاه،ملی،منطقه
مشهودونامشهود)تمرکزهربازیگر 
افراز موضوع)تعیینوبهعنواندرجهعدویتهربازیگردرآنزیرمجموعهتعری میشود.با
تعیین درجه عدویت هر بازیگر میتوان ماتریس جذابیت مداخله را در هر موضوع توسعه
اجتماعیبهصورتمجزاترسیموتحلیلکرد.باتعییندرجه

سیاسی،توسعهاقتصادیوتوسعه
عدویت و افرازبندی مسأله قابلیتهای تحلیل بازیگران بهبود یافته و در مراحل بعدی
سناریوپردازی تکسطحییاچندسطحی)میتواناثراتهربازیگردرهرسطر را نسبتبه
)پیشنهادمیکند

هابهصورتیکپارچهبررسیوتفسیر نمود .زورذ 2007
متغیرهاوپیشران 

ارتباطبینبازیگران اجزایسناریوها)دردوسطررامیتواندرطیفیازارتباطبسیارباالتا
مستقل از یکدیگر تحلیل کرد ،بهعنوان مثال بازیگران سطر ملی و بینالمللی میتوانند در
موضوعتوسعهسیاسیبهصورتمستقلاقدامکنند.ولیدرموضوعتوسعهاقتصادی،بازیگران
هردوسطرباارتباطیبسیارباالاقداماتخودراطراحیواجراکنند،حاصلایننوعتعامالت
یکدیگرتاسناریوهایمستقلازهمدیگرمیشود .


منجربهسناریوهایوابستهبه


نتیجهگیری و پیشنهادها
دراینتحقیق کهباهدفطراحیمدلیبرایتحلیلبازیگراندرحوزهآیندهپژوهیصورت
بابررسیمدلهایتحلیلذینفعانمعیارهاییکهقابلیتتحلیلوتفسیربهتررفتار

پذیرفت ،
بازیگرانراداشتهباشنداستخراجوماتریسجذابیتمداخلهبرپایهچهارمعیارقدرت،نوع،
درمدلهایمرسومبیشتربرجنبهقدرتبازیگر

تمایلوزمانمداخلههربازیگرطراحیشد.
کهبازیگریمیتواندقدرتمندباشدولیتمایلیبهمداخله


شوددرصورتی

هاتاکیدمی

درتحلیل
درموضوعمارانداشتهباشدویاقدرتوتمایلداشتهولیباتأخیرزیادبهموضوعورودپیدا
میتواندمارادچارخطا
انجاممیشود 

تحلیلهاییکهصرفاًبرپایهقدرتبازیگر

کند.بهعبارتی

طراحیماتریسجذابیتمداخله مطالعهموردیتحلیلبازیگرانمداخلهگردرسوریه)
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کند.برایافزایشدقتتحلیل بازیگرانمعیارهایبیشترینیازمنداستکهبابررسینظریه
هایاینماتریسمیتوانبهقابلیت


ازویژگی
ذینفعاندراینتحقیقبهمدلاضافهشدهاست.
گروهمهاجمان،مدافعان،همپیمانان،سوداگرانومرددانوهمچنین

گروهبندیبازیگراندر 5

مدتوبلندمدتومقیاسهایمتفاوتاشاره


هایزمانیکوتاه

قابلیتاتصالبهسناریوهادرافق
کرد .ماتریسجذابیتمداخلهباتحلیلزمانوتمایلبازیگرامکانترسیموتفسیرسناریوهادر
سطرها و
لهدرمقیاسها ،

هایزمانیمتفاوتراایجادمیکند .همچنینباافرازبندیمسأ


بازه
موضوعاتمتنوعمیتواناینماتریسرادرافرازهایگوناگونترسیموتحلیلکرد .

هایماتریسجذابیتمداخلهامکانشناساییبازیگرانکلیدیوگروهبندی


ازجملهقابلیت
درمطالعهموردیتحلیلرفتاربازیگرانمداخلهگردرکشورسوریهبااستفادهاز

آنهااستکه

 5روش تعیین ضریب اهمیت ،تاپسیس ،فریدمن ،تاکسونومی عددی و تخصیص خطی رتبه
بازیگرانتعیینوسپسباروشادغامکپلندبازیگرانکلیدیبااطمینانبیشتریشناسایی
همچنینگروهبندیبازیگراننشانداداز 7بازیگرکلیدی 5بازیگرشاملدولتسوریه،

شدند .
روسیه،ایران،کردهاوترکیهدرگروههمپیمانانو2بازیگرآمریکاوعربستانسعودیدرگروه

.تحلیلبازیگرانبااستفادهازماتریسجذابیتمداخلهباطبقهبندیها

میگیرند
مهاجمانقرار 
و شناسایی بازیگران کلیدی قابلیتهای تدوین راهبردها را نیز افزایش میدهد؛ چرا که
مینماید ،لذا پیشنهاد میشود
موضعگیری ،توانمندی و زمان اقدامات بازیگران را ترسیم  

مطالعات موردی با هدف تدوین راهبرد بازیگران و همچنین بکارگیری تحلیلها در فرایند
سناریونویسیبهصورتکاربردیانجامپذیرد .
منابع
تصمیمگیریکاربردی رویکرد،)MADMتهرران:انتشرارات

رجبزاده،علی.)1393 .
 آذر،عادل.و 
نگاهدانش .
 پورروشن،علیاصغراسمعیل.)1396 .تحلیلومقایسهاهردافژئروپلیتیکیروسریهوآمریکرادر
بحران2011سوریهباتاکیدبرامنیتاسرائیلونقشمنطقهایایران،فصرلنامهعلمری-پژوهشری
ریزیمنطقهای)،سالهفتم،شماره .2

جغرافیا برنامه

 داناییفر،حسن،.الوانی،سیدمهدی.وآذر،عادل.)1394 .روششناسیپژوهشکیفیدرمردیریت:
رویکردیجامع،تهران:انتشاراتصفار .
بحرانسوریهودخالتقدرتهرایبیگانره،پژوهشرنامهروابرطبرینالملرل،

 ساجدی،امیر.)1392 .
شماره .24

1396زمستان،7شماره،سالدوم،آیندهپژوهیدفاعی
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تحلیرلنقرشبرازیگرانوگفتمرانهرای.)1396 .محمردکریم،ومحمدی.مسعوداخوان، کاممی
،سرالششرم،فصلنامهمطالعاتسیاسیجهراناسرالم،درتداوموتعمیقبحراندرسوریه،داخلی
 .22شماره
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 .مطالعاتکتابداریوسازماندهیاطالعات،استفادهازروششناسیعمومیلینهام
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