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 چکیده

پژوهیاست،تحلیلبازیگرانهمبهعنوانروشیهایآیندهتحلیلبازیگرانیکیازمهمترینروش
هابهخصوصروشسناریوپردازیازجایگاهخاصیبرخوردارترکیبباسایرروشدرمستقلوهم

مدل از استفاده با بازیگران مدلیجهتتحلیل توسعه هدف با مقاله این در تحلیلاست. های
رشته در ذینفعان مدلمدیریتهای آیندهو رشته در بازیگران تحلیل خاص ابتداهای پژوهی

مدل در اصلی گردیدمعیارهای استخراج موجود اساس.های بر بازیگران تحلیل مدل سپس
شناسیلینهاموبرپایهنظریات.روشطراحیمدلبراساسروششدیدشدهطراحیئأمعیارهایت

 نظرات و به14موجود که حوزه این مصاحبهمتخصصدر تخصصیصورت پنل و فردی های
راحیماتریسجذابیتمداخلهبرپایهچهارمعیار.نتایجمنجربهطگردیدریزیآوریشدطرحجمع
این.شدقدرتمداخلهبازیگر،نوعمداخلهبازیگر،تمایلمداخلهبازیگروزمانمداخلهبازیگر؛شامل

گروه ماتریسبا در بازیگران هم5بندی مدافعان، مهاجمان، مرددانگروه و سوداگران پیمانان،
مطالعههمچنینکند.تدوینراهبردبراینحوهتعاملراایجادمیقابلیتتحلیلرفتارهربازیگرو

بندیوشناساییبرایرتبههایاجراییمدلطراحیوموردیکشورسوریهبهمنظوربررسیقابلیت
تخصیصوعددیتاکسونومی،فریدمن،تاپسیس،اهمیتضریبتعیینروش5بازیگرانکلیدیاز

بندینهاییبازیگرانتعیینورتبهلندکپادغامروشباسپس.دمشخصگردیبازیگرانرتبهخطی
ماتریسجذابیتمداخلهگروه .بندیبازیگرانانجامشددر از 5بازیگرکلیدی7نتایجنشانداد

خیرزمانیوأباتبازیگردرگروهمهاجمانقرارگرفتهوسایربازیگران2پیمانانوبازیگردرگروههم
کنند.راینمسالهورودپیدامیشدتکمترید
 واژگان کلیدی:

، تحلیل ذینفعان، ماتریس جذابیت چندسطحی پژوهی، سناریوپردازی تحلیل بازیگران، آینده

  .مداخله

                                                           
 دانشگاهتهرانیپژوهندهیآیدکتر.1
 دانشگاهتهرانیوحسابدارتیریدانشکدهمداستاد.2
 یبهشتدیدانشگاهشهیوحسابدارتیریدانشکدهمداریدانش.3
 دانشگاهتهرانیوحسابدارتیریدانشکدهمداریدانش.4
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 مقدمه

هرایحروزهاکثرردررقابرتیرافتنشردتوتغییرراتسرعتافزایش،افزونروزهایپیچیدگی

اقتصادی سراختهآشرکارپریشازبریشراپژوهریآیندهعلمازاستفادهبهنیازغیرهوسیاسی،

ازکرهداردوجرودپژوهریآینردههایروشتوسعهوکاربردراهدرمتعددیهایچالشاما.است

های.ازجملهمهمترینروشباشدمیآنفرایندهایبودنبرهزینهوبرزمان،پیچیدگیجملهآن

هراکاربردهرایفراوانریداردترکیبباسایرروشصورتمستقلوهمدرپژوهیکههمبهآینده

پرذیردمندوهدفمندیصورتبایستتحلیلنظامروشتحلیلبازیگراناست،دراینروشمی

هرایتارفتاربازیگراندرقالبسناریوهاوراهبردهاقابلترسیمباشد.باتوجهبهنوبرودنروش

هراییهسرتندکرههادارایمحردودیتینروشبسیاریازا،پژوهیطراحیشدهدررشتهآینده

تواناشارهکردکرهگرودهتورمیجملهبهروشمکهانیزبداناشارهکردهاست،ازآنطراحآن

هایروشخودبهحساسیتنداشتنبهزمانومحدودیتتعردادبرازیگراناشرارهدرمحدودیت

.(Godet & et al, 2009)کندمی

،ترورهایروشمککهعالوهبررفعمحدودیتودهاستبطراحیمدلیدنبالاینتحقیقبه

همچنرینبره.هاوتدوینراهبردهابهبودبخشدهایتحلیلبازیگرانرادرترسیمسناریوقابلیت

گرربرازیگرانمداخلرهواهمیتکشورسوریهدرشرایطکنونی،منظورانجامیکمطالعهموردی

هرانشرانبررسری.انتخابشدتفادهازماتریسطراحیشدهبااسبهمنظورتحلیلکشورایندر

محمردی(،کراممیو1396هایمروردیهمچرونمطالعرهپرورروشرن داددربرخیمطالعه

معیارزمرانبراعنراوینیهمچرونحدروردائرم،(1392ساجدی و(1395نیاکائی (،1396 

و...مورداشارهقرارگرفتهطوالنی،دورهنسبتاًمدت،آیندهنزدیکاهدافبلندمدت،منافعکوتاه

هراصرورتسراختارمنددرتحلیرلبرایواردکردنمعیرارزمرانبرهاستولیشکافتحقیقاتی

وجوددارد،کهاینتحقیقباطراحیمدلیبهدنبالپاسخبهآناست.همچنان


 های پژوهش و پیشینه مبانی نظری

تروانبرهمریپژوهیمهمتررینمردلارائرهشردهرادربررسیوتحلیلبازیگراندررشتهآینده

شردهنسبتدادکهدرکتابملنیروممعرفریگودهتوسط1توربهروشمکتحلیلساختاریافته

هبرردی،دراینروشباشناساییبازیگرانکلیردی،جردولراهبرردبرازیگران،مسرائلرا.است

گردنرد،نوعورودبازیگربهمساله،بازیگرانکلیدیبررسیوتحلیرلمریاهداف،قدرتبازیگران

                                                           
1
. Mactor Method 
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(Godet & et al, 2009)هایینیرزوجرودداردماننرددرهاوچالشتورمحدویت.درروشمک

هابرهخصروصروشلهونحوهاتصالشفافبهسایرروشأنظرنگرفتنزمانورودبازیگربهمس

آنبرهازاسرتفادهبهمنظروربهبرودتحلیرلبرازیگرانوقابلیرتتحقیقدراینسناریوپردازی.

ذینفعانکرهدررشرتهمردیریتسرابقهدرروشسناریوپردازیازمبانینظریتحلیلخصوص

.ایمگرفتهبیشتریداردبهره

ذینفعرانوتوجرهنظریهبررسیادبیاتتحقیقحاکیازآناستفریمناولینکسیبودکه

مردیریت".فریمنباانتشارکتابیتحتعنروانکردراهبردیتبیینلهرادرمدیریتأبهاینمس

مفهومذینفعانرادارایهویتیمنحصربهفرردوفراینرد،":رویکردمبتنیبرذینفعانراهبردی

تعریر یکسرانرانفعرانیذفرریمنمدیریتذینفعانرادرقالبیکچهارچوبمعرفریکررد.

اشیبرهاهردافسرازمانیسرازمانیابیبادسرتایبگذارندریثأتیبرسازمانتوانندیکهمکندمی

تروانبرهتعریر مریذینفعانازجملهدیگرتعاری .(Freeman, 1984)واقعشوندریثأتحتت

پرذیریسیاسریرابرتزوماهانیاشارهکردکهتحلیلذینفعرانراروشریبررایبررسریامکران

هاازطریقشناساییقردرت،موضروعودرذذینفعراننسربتبرهآنسیاسرتهاوبرنامهطرح

بهعنروانابرزارحیراتیتحلیلذینفعانرا1کروسبای.(Roberts & Mahoney, 2004)دانست

اندکردههامعرفیرابرایارزیابیوتحلیلعملکردشرکتمدیریتراهبردیوکالرکسونکهآن

(Clarkson, 1995).هرا،داندکهبراقدامات،سیاستهمچنینکارولذینفعرافردیاگروهیمی

ریچوال.(Carroll, 1996)پذیردیثیرمأگذاردیاازآنتثیرمیأهایااقداماتیکسازمانتبرنامه

سرهدرنگونراگویهرابااسرتفادهازروشرانفعانیذلیمراحلتحلیبندطبقهکیوبوکلزدر

گنجانردهنفعرانیومشرارکتذنفعرانیذیبندتیاولونفعان،یذییشناساشامل:یمرحلهعموم

درادامهبهمنظورشناساییمعیارهایاصلیموردتوجه.(Chevalier & Buckles, 2008)است

.همانطورکهدرجردولاستشدهمدلاصلیبررسیوتحلیل11هایتحلیلذینفعان،درمدل

قردرت،پتانسریل،؛معیرار5هاشراملشودمعیارهایاصلیدراینمدلمشاهدهمی(1 شماره

بهشرحزیرعیارهایاصلیاستخراجشدهتعری م.باشدمیبازیگرانمنافع،فوریتومشروعیت

است:

.قردرتاسرتهرایویدهندهتواناییذینفعجهتتحققخواسرتهمعیارقدرت:اینمعیارنشان

تواندشاملمنابعمالی،ابزارها،اعتباروحتینیروهایفیزیکیباشد.می

                                                           
1
. Crosby   
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لهمروردنظررأدرمسرمعیارپتانسیل:اینمعیاربهمعنایپتانسیلهمکاریوتهدیدیکذینفع

شود.باشدکهباتوجهبهسایرابعادتعری میمی

لهموردنظررکسربأدهندهمنافعیاستکهیکذینفعازنتایجمسمعیارمنافع:اینمعیارنشان

تواندمالیوغیرمالیباشد..منافعمیکندمی

اسرت،برهیتوجهبرهویدهندهدرجهاهمیتمطالباتذینفعبرامعیارفوریت:اینمعیارنشان

کنندهمیزانحساسیتزمانیبرایتوجهوپاسخبهنیازهایذینفعاست.عبارتیتوصی 

هرا،اعتقراداتودرذوفرضعمومیازهنجارها،ارزشدهندهمعیارمشروعیت:اینمعیارنشان

اسربومطلروب،مناجتماعیموجوداست،کهذاتاًهایستمیعملکردهادربینبعدیس یتعار

.هستندستهیشاای
 های تحلیل ذینفعان معیارهای اصلی مورد تحلیل در مدل (1)جدول 

 منبع معیار مورد توجه نام مدل ردیف

 Fontaine & et al (2006)فوریت،پتانسیلمدلفریمنومایز1

شناساییوتعیینموقعیتلمد2

ذینفعان

 Wu (2007)منافع،پتانسیل

 Wu (2007)منافع،پتانسیل،شدتاثرتعیینمکانذینفعانمدلبهینه3

 Johnson, Scholes (2002)منافع،قدرتماتریسقدرتمنافع4

 Mitchell & et al (1997)فوریت،قدرت،مشروعیتچهارچوبمیچلوهمکاران5

 Jepsen, Eskerod (2009)منافع،پتانسیل،قدرتمدلاندرسونوهمکاران6

 Rietbergen, Narayan (1998)منافع،قدرتجهانیمدلبانک7

 Melton (2011)پتانسیل،فوریتمدلملتون8

 Fontaine & et al (2006)پتانسیل،قدرتمدلساویچوهمکاران9

 Vos, Achterkamp (2006)پتانسیل،شدتاثرمدلاولریچ10

 Winer (2001)منافع،شدتاثرمدلوینر11

 

 شناسی پژوهش  روش

استفادهترکیبیرویکردازلهأمسابعادگستردگیوموضوعپیچیدگیدلیلبهحاضرتحقیقدر

نروعدوهررهایمزیتازوانتخابکیفیوکمیهایروشازترکیبیرویکردایندر.شدهاست

میردانیوایکتابخانرهروشدوبرههرادادهصرورتبردین.شردهاسرتبررداریبهررههاروشاز

بررایاسرتاقرداماتیمجموعرهشراملترکیبیروشپژوهشی.طرحشدندآوریوتحلیلجمع

آوریجمع شرناختمنظروربرهواحردمطالعر یکدرکیفیوکمّیاطالعاتترکیبوتحلیل،

دسرتهدوهررسرنجشطریرقازکرهاسرتپژوهشریرویکرردیرک،روشاین.تحقیقمسأل 
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یرکازپیچیردهتصرویریتوانردمیکیفیتحقیقیکفرایندهایوکمّیتحقیقیکهاییافته

دراینتحقیقبهمنظورطراحریمردلتحلیرلذینفعراناز.(1394،فردانایی دهدارائهپدیده

عمرومیپژوهشریشناسریروشنروعی(2002 لینهام.شناسیلینهاماستفادهشدهاستروش

وکمریهرایپرژوهشهمرهبرایوداشتهومیعمحالتکهاستکردهارائهپردازینظریهبرای

عنروانبرهاسرتشردهتشرکیلمرحلره5ازکرهشناسریروشایرن.دارداعمالقابلیتکیفی

.(1396استانی، محمدیشدهاستگرفتهنظردرتحقیقاینمفهومیچهارچوب

فهرممنظوربهمفهومیچهارچوبیکتوسعهمرحلهاینهدف:مفهومیتوسعه(مرحلهاول

موضوعپویاییوماهیتتبیینواولیه کرهاقرداماتیازیکی.استمطالعهموردپدیدهیالهأمس،

گیردصورتبایدمرحلهایندر موضروعیراپدیردهبرامرتبطعمدهنظریهقلمروهایشناسایی،

وبررسریموردپدیدهابعاددقیقتعیین.استهاحوزهاینمیانچگونگیارتباطوتحقیقمورد

دستاورداصلیاینمرحله،.باشدمیمرحلهاینهایگاممهمتریناززیرابعادوابعادسازیمفهوم

دراینتحقیقبرااسرتفادهمرتبطباپدیدهموردنظراست.نظریهتبیینیکمدلنظریبرپایه

هرایتحلیرلذینفعرانومردلتحلیرلله مردلأهایمرتبطبرامسرازبررسیدوگروهازمدل

.یگراندرفرایندسناریوپردازی(مفاهیم،روابطوابعادمردلنظرریاولیرهاسرتخراجگردیردباز

پژوهیواستراتژیکههمدانرشنفرازمتخصصاندرحوزهآینده14سپسباانجاممصاحبهبا

اندمدلاولیهبهبودیافت.وهمتجربهتحلیلبازیگرانراداشته

آزمرونمنظروربهنظریهچهارچوبسازیآمادهمرحلهیناهدف:سازیعملیاتی(مرحلهدوم

برهمفهرومیچهرارچوبدرشردهشناسراییمفراهیموابعرادبایدلذا.استواقعیدنیایدرآن

تجربریهراینمانامرهوتوسرعهمررتبطهایفرضیهوترجمهآزمونقابلومشاهدهقابلعناصر

مدلارائهشردهبرااسرتفادهازمفراهیمارائرهسازیدراینمرحلهبرایعملیاتی.شوندشناسایی

ینیمرههایکیفیپرسشنامهشدهتوسطگوباولینکنبهمنظوربررسیقابلیتاعتماددرروش

بررایپرذیریاطمینرانوتأییردقابلیرت،انتقرالقابلیرت،اعتبرارقابلیت؛بازشاملچهارمفهوم

.آورینظرمتخصصانطراحیگردیدجمع

وسرازیپیراده،ریرزیطررح،ریرزیبرنامرهشاملمرحلهاین:کردنردیاتائید(مرحلهسوم

صرورتهاییبهدراینگاممصاحبه.شدنظریهکردنردیاتائیدمنظوربهالزمهایرویهارزیابی

متخصصبهصورتانفرادیویرکپنرلتخصصری8فردیوگروهیصورتپذیرفتکهدرآن

هاضمنارائهمدلطراحیشدهچهراردراینمصاحبه.شدنفرازمتخصصانتشکیل6باحدور

یدقرارگرفت.ئأموردبررسیوت،معیارگوباولینکندرخصوصمدل
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چهارم درلهأمسریرکفهرممنظروربهنظریهکارگیریبهشاملمرحلهاین:کاربرد(مرحله

نظریرهبرودنمفیدمنظوربهراهاییداوریوهابینشتواندمیکاراینانجام.استواقعیدنیای

وپراالیشجهرتیرادگیریمنظوربهتجربیاتاینازادامهدروآوردفراهمکاربردیمرحلهدر

،سازیمدلتحلیلبازیگرانارائهشدهدرتحقیرقبهمنظورکاربردی.شوداستفادهنظریهتوسعه

.درایرننمونرهبرااسرتفادهازشردگردرسوریهانتخابمطالعهموردیتحلیلبازیگرانمداخله

آوریومراتریسجرذابیتمتخصصدرموضوعسروریهجمرع8پرسشنامهطراحیشدهنظرات

مداخلهبهمنظرورتشرریررفترارایرنبرازیگرانترسریمگردیردکرهدربخرشنترایجتحقیرق

،1شاملروشتعیینضرریباهمیرتروش5همچنیناست.شدهرائهدستاوردهایاینمرحلها

بنردیبرازیگرانوروشتاپسیس،فریدمن،تاکسونومیعددیوتخصیصخطیبهمنظوررتبره

برایادغامنتایجاستفادهگردید.2لندکپ

همرهعروضدرونیسرتومدلیکاملنظریههیچ:مستمرتوسعهوپاالیش(مرحلهپنجم

در.هسرتندعملدرنظریهبیشتربکارگیریباهمراستامستمرپاالیشوبهبودنیازمندهانظریه

اینتحقیقضمنارائهماتریسجذابیتمداخلهدریکمطالعهموردیوبرااسرتفادهازنظررات

هایخرودرانسربتمدلچندبارویرایشوتوسعهیافتوقابلیت،متخصصاندرفرایندتحقیق

هامدلارائرههایرایجترسیمکرد.باانجاممطالعاتموردیبیشتردرسایرتحقیقبهسایرمدل

 دهامکانتوسعهمستمرراخواهدداشت.ش

 

 ژوهشپهای  یافته

ایبررایتورچهرارچوباولیرههایتحلیلذینفعانوبررسیروشمکباتوجهبهبرررسیمدل

پژوهیبهصورتزیرطراحیگردید.اینمدلکهحاصلبررسریتحلیلبازیگراندرحوزهآینده

باشردبرهچهرارمعیراردرتحلیرلمتخصصانمرینویسندهونظراتهایاستداللمبانینظری،

کند:بازیگرانبهشرحزیراشارهمی

توانددرجهتتحققاهداف مثبت(مداخلهبازیگرمیکندمینوعمداخله:اینمعیارمشخص

یادرجهتمقابله منفی(باآنباشد.

یداکندچقدرتواناییلهورودپأاگربازیگردراینمسکندمیقدرتمداخله:اینمعیارمشخص

.شودبندیمیرتبهاثرگذاریدارد.قدرتمداخلهازخیلیزیادتاخیلیکم

                                                           
1
. Simple Additive Method 

2
. Copeland 
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اینمعیارمشخص اینمسکندمیتمایلمداخله: تمایلبهدخالتدر لهدارد.أبازیگرچقدر

گردد.تمایلبهمداخلهازخیلیزیادتاخیلیکمتعیینمی

اینمعیارمشخص شود.لهمواجهمیأبازیگرازنظرزمانیچگونهبامسکندمیزمانمداخله:

بات آنی، باتأزمانمداخلهازدرگیریهمیشگی، باتأخیرکم، خیرزیادوهرگزأخیرمتوسط،

گردد.تعیینمی

لهمطرحشدهترسیمماتریسأحاصلبررسیچهارمعیارفوقبرایبازیگرانکلیدیدرمس

دهد.ازجملهاستکهالگوییبرایتحلیلرفتاربازیگراندرآیندهرابهمامی1جذابیتمداخله

هاتوانبهمعیارزمانوتمایلبهمداخلهاشارهکردکهترکیبآنتمایزهایمدلارائهشدهمی

ارتباطاتتازه مفاهیمو نیز معیارها سایر افقبا بازیگراندر رفتار برایدرذبهتر هایایرا

دهد.یومسائلمتفاوتنشانمیزمان


 ماتریس جذابیت مداخله (1)شکل 

هرگروهازبازیگرانباتوجهجذابیتمداخلهبهمنظورتحلیلجایگاهبازیگراندرماتریس

نام تمایلوزمانمداخله( نوع، بدینبهمفهومچهارمعیارتعیینشده قدرت، گذاریشدند.

پیمانان،بازیگرانیکهدرکنندهمراستایاهدافتعیینشدهاقداممیترتیببازیگرانیکهدر

می اقدام آن نگرفتهخالف قطعی تصمیمات هنوز که بازیگرانی مهاجمان، مرددان،کنند اند

لهتوجهدارندمدافعانوأاندولیبااهمیتکمتریبهمسبازیگرانیکهحامیاهدافتعیینشده

 اهمیت با که بازیگرانی با مخالفت در و شدهکمتر تعیین میاهداف سواقدام داگرانکنند

باشد:صورتزیرمی.شرحکاملهرگروهبهگذاریشدندنام
                                                           

1
. Attraction of Intervention Matrix (AIM) 
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یاهم مداخله زمان نظر از و بوده مثبت مداخله نوع نظر از بازیگران از گروه این پیمانان:

باشند.لهموردنظرمیأصورتهمیشگییاآنیدرگیرمسبه

تمداف اینگروهازبازیگرانازنظرنوعمداخلهمثبتبودهوازنظرزمانمداخلهبا خیرأعان:

کنند.لهورودمیأزمانیبهمس

صورتمهاجمان:اینگروهازبازیگرانازنظرنوعمداخلهمنفیبودهوازنظرزمانمداخلهیابه

باشند.لهموردنظرمیأهمیشگییاآنیدرگیرمس

خیرأ:اینگروهازبازیگرانازنظرنوعمداخلهمنفیبودهوازنظرزمانمداخلهباتسوداگران

کنند.لهورودمیأزمانیبهمس

اینگروههنوزتصمیمنگرفته لهچهموضعیداشتهباشندواقداماتأمسبرابرانددرمرددان:

کند.هاراتعیینمیواکنشآندیگران


 گر در کشور سوریه بازیگران مداخلهمطالعه موردی: تحلیل 

کا منظور انتخاب،سازیمدلبردیربه سوریه موردیکشور اینشدمطالعه هدفاصلیاز .

گردرسوریهدرراستایایجادثباتاینکشوربود.مطالعهموردیرفتارشناسیبازیگرانمداخله

همچنیناهدافاختصاصیشاملمواردزیربودند:

 ؛گردرسوریهبازیگرانکلیدیمداخلهشناسایی 

 ؛گردرسوریهبندیبازیگرانمداخلهرتبه 

 ؛بازیگراندرسوریهشناسایینوع،قدرت،تمایلوزمانمداخله 

 تحلیلرفتاربازیگرانکلیدی.

بهمنظورترسیمماتریسجرذابیتمداخلرهحاصرلازسرهگراماولدرروشلینهرامابتردا

هدفتعری شدهمنجربهترسیمقلمروتحقیق،شودبازیگرانتعیینبایستهدفازتحلیلمی

.هدفاینتحقیرقدسرتیابیبرهاستبررسیرفتاربازیگراننسبتبهآنساززمینهوهمچنین

هراوهرا،گرروهومطرابقبراآنلیسرتیازبرازیگرانشراملدولرتاسرتثباتدرکشورسوریه

.شردجعهبهنظراتمتخصصانوبررسیاسنادموجودتهیههاونهادهابامراها،سازمانگروهک

طورمثرالبه.اثرمستقیمواثرغیرمستقیمبازیگران،درتهیهاینلیستدونوعاثرموردنظربود

کرهروسریهتواندبرتعامالتبازیگراناثرگذارباشددرصرورتیمینامهسازمانمللباصدورقطع

هرایمراتریسهمچنرینیکریازویژگری.وریهاثرگذاراستسدولتصورتمستقیمبرثباتبه

بخشیبهتنوعبازیگرانشناسراییشردهدرایرنمرحلرهبندیونظمجذابیتمداخلهارائهطبقه

کراممیو؛1396پرورروشرن، (اسرتونظرمتخصصانبررسیمنابع اینلیستحاصلاست
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 Borger, 2018; Kolinovsky, 2018؛1392سرراجدی،؛1395نیاکررائی،؛1396محمرردی،

Lucas, 2018; BBC, 2017; Zavis, 2015:)
 ثر بر ثبات کشور سوریهمؤلیست بازیگران  (2)جدول 

 نام بازیگر ردیف نام بازیگر ردیف

 اردن10 دولتسوریه بشاراسد(1

سازمانملل11ایران2

فرانسه12روسیه3

انگلیس13ترکیه4

هایتروریستی داعشو...(گروه14عراق5

کردها15عربستانسعودی6

ناتو16رژیمصهیونیستی7

اهللحزب17آمریکا8

المللیهایبینرسانه18قطر9

تمایلو نوع، قدرت، معیار اساسچهار بازیگرانبر شناساییرفتار بعدبهمنظور گام در

 بهووزنمعیارهامتخصصانقرارگرفتوامتیازبازیگرانرایدراختیازمانمداخلهپرسشنامه

جزنوعمداخلهکهبرایتعیینجهتمداخلهوتشکیلماتریسجذابیتمداخلهاستفادهشده

.شدتعیین(3 جدولطابقاست(م
 نحوه امتیازدهی به معیارها( 3)جدول 

 وزن پیشنهادی ارزش زمان مداخله نوع مداخله قدرت مداخله تمایل مداخله

 5همیشگی+(1مثبت خیلیزیاد خیلیزیاد
بههرمعیارعددی

به10تا0بین

معنیاهمیت

خیلیکمتا

 اهمیتخیلیزیاد

 4آنی(-1منفی زیاد زیاد

متوسط متوسط



 3 خیرکمأبات

 2 خیرمتوسطأباتکم کم

 1 خیرزیادأباتخیلیکم خیلیکم

 

 0 هرگز



توجهبهنظراهرکدامازاستخراجشدهضریباهمیت وزن( با درهامتخصصتمعیارها

درادامهبهبندیمورداستفادهقرارگیرد.هایرتبهتادرروششدمشخص(4 جدولشماره

گردرسوریهامتیازدهیبندیبازیگرانمداخلهروشرتبه5تربااستفادهازمنظورشناختدقیق

رتبهنهاییبازیگرانتعیینگردید.،لندکپادغامنتایجوباروش






 1396زمستان،7شماره،دومسالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه64

 ضریب اهمیت معیارها (4)جدول 

 زمان مداخله قدرت مداخله تمایل مداخله معیار

0.7120.121 0.167 ضریب اهمیت



SAWروش گر در سوریه با  بندی بازیگران مداخله رتبه
1 

،بردارویژهوروشکمترینمجذوراتموزونمعیارهاازتعیینضریباهمیتپسدراینروش

 بهدستبازیگرانضریباهمیتهریکاز بآوردهرا راساسبیشترینامتیازحاصلشدهو

راقدرتمندترینبازیگرومعیارهاوزنبرابر W برداردراینروش.وندشمیبندیرتبهبازیگران

بندیبااین نتایجرتبه:دهاستشرامحاسبهمقدارآننمودهوازفرمولزیرمشخص *A با

نشاندادهشدهاست(5روشدرجدولشماره

A∗ = {Ai|max
∑ wirij
n
j=1

∑wj
} 

 روش تاپسیسگر در سوریه با  بندی بازیگران مداخله رتبه

تکنیک تصمیمروشتاپسیسیکیاز در استفاده معیهایمورد فلسفه2ارهگیریچند است.

گزینه از استفاده با استکه روشتاپسیساین تعری کلی فرضی گزینه دو موجود، های

اینگزینهمی از یکی مجموعهشوند. ماتریسها در شده مشاهده مقادیر بهترین ایاستاز

اینگزینهتصمیم گیری. اصطالحرا میایدهبه ضمنآلمثبت بهترینحالتممکن( نامیم.

تعری میاینکه دیگر فرضی بدترینحالتیکگزینه شامل که اینشود باشد. هایممکن

ایده میگزینه معیارها دارد. همچنینآلمنفینام منفیباشند، توانددارایماهیتمثبتیا

معیارمحاسبهنمراتدرروشتاپسیساین.تواندمتفاوتباشدهانیزمیگیریآنواحداندازه

آلمنفیدورباشدآلمثبتنزدیکوازگزینهایدههاتاحدامکانبهگزینهایدهاستکهگزینه

 کهدرموضوعسوریهبازیگریکهدارایبیشترین(1393 آذر، باشددررتبهباالتریقدرت،

می قرار بازیگران سایر به ماتریستصمیمنسبت روشتاپسیسابتدا در شاملگیرد. گیری

گیریرابااستفادهازشود،سپسماتریستصمیمعیارها سطر(تشکیلمیبازیگران ستون(وم

دهندهامتیازنشانrijکنیم،کهدراینرابطهگیرینرمالتبدیلمیرابطهزیربهماتریستصمیم

ت.اس j درمعیار i بازیگرکسبشدهتوسط

nij =
rij

√∑ rij
2

i

 

                                                           
1
. Simple Additive Method 

2
. MCDM 
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برایهرستون مجموعتواندوممقادیرمحاسبهشدهوهر بازیگر(بهعبارتیدیگرابتدا

درایه مجموعتواندومتقسیممییکاز مرحلهبعدماتریس.شوندهایماتریسبرجذر در

محاسبهشدهبرایمعیارهادرگردد دراینمرحلهازوزننرمالیامقیاسموزونمحاسبهمی

گردیداستفاده4جدولشماره ایدهفرضیایدههایسپسگزینه(. آلمنفیبرایآلمثبتو

ایدهآلتشکیلمیتشکیلایده بازیگرانتا مرحلهبعدفاصلههریکاز در آلمثبتوشوند.

ایدهایده به نزدیکی نسبت و گردید محاسبه منفی بازیگران (CLi)آلآل از یک هر برای

ودرنهایتبراساسشاخصنسبتنزدیکیبهشدمحاسبه آلرتبههریکازبازیگرانایده.

تعیینگردیدمداخله مطالعهسوریه در  نتایجرتبهگر جدولشماره اینروشدر 5بندیبا

.نشاندادهشدهاست(


 روش تخصیص خطیگر در سوریه با  بندی بازیگران مداخله رتبه

معیارهایتعییندرهریکازبازیگرانبااستفادهازاولویتهریکازدرروشتخصیصخطی

برنامهشده یکمدل صفربه مییک-ریزی رسیم اولویت مدل حل از استخراجبازیگرانو

وزن.شودمی روشاز این در شده استخراج های متخصصان  ,W= (0/712, 0/167توسط

بندیمراحلانجاماینروشبهترتیبشاملتشکیلماتریسرتبه.استشدهاستفاده(0/121

وزن ضرببردار رتبهمعیارها، بیانگر استخراججواببهینهکه تشکیلماتریسجدیدو و ها

نشان5بندیبااینروشدرجدولشماره نتایجرتبهباشدبازیگردرمطالعهموردیسوریهمی

.(دادهشدهاست
 

 روش تاکسونومی عددیگر در سوریه با  بندی بازیگران مداخله رتبه

قبلازشروعمحاسباتطبقوزنکهاینروشفاقدوزنازآنجایی هایدهیبهمعیارهااست،

وزن معیارها از تعیینشده روشتاکسونومیشدنددهی به بازیگران رتبه تعیین منظور به .

،ستونشدابتداجدولماتریساطالعاتاولیهبرمبنایمعیارهایمورداستفادهتشکیل،عددی

هر مداخله زمان و تمایل  قدرت، معیارها مقادیر آن سطرهای و بازیگران ماتریسنام این

وعدمشدهبازیگر(است.درگامبعدمعیارهایتعییندرجهقدرتمندیبازیگرانازمقیاسرها

ازبین برایاینکارازروشاستانداردکردناستفادهرفتتجانسمعیارها کهباتبدیشد. ل،

هایکوانحرافمعیارآنرمعیارهایاصلیبهمعیاراستانداردمیانگینتماممعیارهابرابرصف

:شدهاستاستفادهخواهدبود.برایمحاسبهماتریساستانداردازفرمولزیر

z =
(xij − x̅i)

si
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=میانگینj ،�̅�𝑖دربازیگرi=مقدارتغییرxij=مقادیراستانداردشده،zدراینفرمول:

پسازاستانداردکردنمعیارهایمورداستفادهبراست.i=انحرافمعیار،معیارi ، Siمعیار

هاو.درمرحلهبعدفواصلبینبخشآمددستایبهاساساینفرمول،جدولاستانداردشده

معیارهایبه مبنایمجموع بر بخشدیگر بخشاز هر فاصله محاسبه گرفته اوکار دامهدر

ایدهبخش قدرتمندی از بازیگر هر مرکب فاصله محاسبه با مشخصو همگن رتبههای آل

 تعیین استبازیگران ایدهشده وضعیت از فاصله چقدر هر دارای. بازیگر باشد کمتر آل

 نتایجرتبهاستقدرتمندیباالترورتبهبهتری اینروشدرجدولشماره نشان5بندیبا

.(دادهشدهاست
 

 آزمون فریدمنگر در سوریه با  بندی بازیگران مداخله رتبه

گردرسوریهمورداستفادهقراربندیبازیگرانمداخلهکهبهمنظوررتبههاییروشیکیدیگراز

میانگین مقایسه با که بوده ناپارامتری آزمون یک آزمون این بود. فریدمن آزمون گرفت،

تعیینهای.بهمنظورانجاماینآزمونابتدابراساسوزنکندمیبندیمعیارها،بازیگرانرارتبه

.انجامشداینآزمونSPSSافزارگرانحاصلازسهمعیارمحاسبه،سپسبانرمامتیازبازیشده

بدستSig (P-Value)بندیداشتوییدنتایجرتبهأداریآزموننشانازتنتایجسطرمعنی

برابر 0.000آمده رتبهمی0.005کهکمتراز اینروشدرباشدبدستآمد. بندیحاصلاز

یدهاست.مشخصگرد(5 جدولشماره
 روش متفاوت 5گر در سوریه با  بندی بازیگران مداخله نتایج رتبه( 5)جدول 

 بازیگران

 SWAروش  روش تاپسیس
روش تاکسونومی 

 عددی

روش 

تخصیص 

 خطی

 روش فریدمن

شاخص 

نزدیکی نسبی 

(CLi) 

 رتبه میانگین رتبه
درجه 

 قدرتمندی
 میانگین رتبه رتبه

رت

 به

4.32641 13 0.0456 1 0.77114.5831 روسیه

4.16834 42 0.0983 2 0.52644.5455آمریکا

4.30182 21 0.056 3 0.72324.4615دولتسوریه

4.013676 56 0.1019 4 0.40964.3369کردها

4.29873 34 0.0727 5 0.49834.2080ایران

3.43988 88 0.1462 6 0.31183.5509ناتو

3.75427 77 0.1324 7 0.44753.3902عربستان
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 بازیگران

 SWAروش  روش تاپسیس
روش تاکسونومی 

 عددی

روش 

تخصیص 

 خطی

 روش فریدمن

شاخص 

نزدیکی نسبی 

(CLi) 

 رتبه میانگین رتبه
درجه 

 قدرتمندی
 میانگین رتبه رتبه

رت

 به

4.01995 65 0.1195 8 0.38873.3307ترکیه

3.110610 1010 0.1714 9 0.189133.2916انگلیس

3.30089 1111 0.2937 10 0.284102.9878اهللحزب

2.835012 99 0.2798 11 0.201122.9428عراق

2.640013 1315 0.2833 12 0.229112.8871رژیمصهیونیستی

2.988411 1212 0.2681 13 0.30692.8445تروریستیهایگروه

2.201114 1716 0.2821 14 0.184142.8437المللیهایبینرسانه

2.131815 1413 0.1932 15 0.173152.8209فرانسه

2.0164917 1614 0.1987 16 0.165162.6598سازمانملل

2.116016 1817 0.2514 17 0.148182.2466اردن

2.001318 1518 0.1639 18 0.151172.1289قطر


لهازچندینروشرتبهأکهدرموردیکمسزمانی ادغامکنیممیبندیاستفاده بهمنظور

دست قابلنتایجو نتیجه مییابیبه روشاعتماد دهایابایستاز اینکردغامیاستفاده در .

روشکپ با تحقیق از حاصل نتایج تعیین5لند اهمیتضریبروش تاپسیس، ،فریدمن،

تخصیصوعددیتاکسونومی ادغام یکدیگر با شدندخطی قاعدهروشکپ. اساس بر لند

4درشودکهمشخصمیکردهاوعربستانسعودیورمثالبامقایسهطاستواراست.بهاکثریت

رتبهعربستانسعودی،روش از باالتر ؛استرتبهکردها مقایسهسطر در ستونکردهابالذا

مقابلآنقرارمیMبرندهوحرف بهعنوانبرنده درهمینموردمقایسهستونورا دهیم،

بهعنوانبازندهمقابلآنقرارXعربستانکمترازکردهابودهوحرفایهدسطرتعدادبر را

حاصلمی پرکرده بههمینترتیبتمامیجدولرا  دهیم. نشان𝐶∑جمعهرسطر )دهنده

هایهربازیگردهندهتعدادباخت(نشان𝑅∑جمعهرستون تعدادبردهایهربازیگروحاصل

.است
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 لند روش کپمحاسبات  (6)جدول 

کد
 

بازیگران
کدبازیگر

∑𝐶 

123456789101112131415161718

 M M M M M M M M M M M M M M M M M 17  روسیه 1

 X  X M X M M M M M M M M M M M M M 14آمریکا 2

 X M  M M M M M M M M M M M M M M M 16دولتسوریه 3

 X X X  X M M M M M M M M M M M M M 13کردها 4

 X M X M  M M M M M M M M M M M M M 15ایران 5

 X X X X X  X X M M M M M M M M M M 10ناتو 6

 X X X X X M  X M M M M M M M M M M 11عربستانسعودی 7

 X X X X X M M  M M M M M M M M M M 12ترکیه 8

 X X X X X X X X  M X M M M M M M M 8انگلیس 9

 X X X X X X X X X  X M M M M M M M 7اهللحزب 10

 X X X X X X X X M M  M M M M M M M 9عراق 11

 X X X X X X X X X X X  X M M M M M 5رژیمصهیونیستی 12

 X X X X X X X X X X X M  M M M M M 6هایتروریستیگروه 13

 X X X X X X X X X X X X X  M M M M 4المللیبینهایرسانه 14

 X X X X X X X X X X X X X X  M M M 3فرانسه 15

 X X X X X X X X X X X X X X X  M M 2سازمانملل 16

 X X X X X X X X X X X X X X X X  M 1اردن 17

 X X X X X X X X X X X X X X X X X  0قطر 18

∑𝑅 0 3 1 4 2 7 6 5 9 10 8 12 11 13 14 15 16 17  

مداخله بازیگر نهاییهر رتبه انتها نتایجروشکپدر به توجه با سوریه کشور در لندگر

:استمطابقجدولزیر
 گر در کشور سوریه نهایی بازیگران مداخله  رتبه( 7)جدول 

ی
های

ه ن
تب

 ر

 بازیگران

ی
های

ه ن
تب

 ر

 بازیگران

ی
های

ه ن
تب

 ر

 بازیگران

سعودیعربستان 7 روسیه 1 صهیونیستیرژیم 13   

سوریهدولت 2 المللیبینهایرسانه 14 ناتو 8   

 فرانسه 15 عراق 9 ایران 3

مللسازمان 16 انگلیس 10 آمریکا 4  

اهللحزب 11 کردها 5  اردن 17 

تروریستیهایگروه 12 ترکیه 6  قطر 18 
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هانامعنوانبازیگرانکلیدیازآنبازیگراولکهبه7همانطورکهدرجدولمشخصاست

می عربستانشودبرده و ترکیه کردها، آمریکا، ایران، دولتسوریه، روسیه، ترتیبشامل به

 هستندسعودی رتبه. از حاصل نتایج از استفاده دربا تعری شده معیارهای و نهایی بندی

صورتمفهومیوبهمنظورتبیینبهتررفتاربازیگرانماتریسجذابیتمداخله،همراحلقبلب

ومحورعمودیکهتمایلکندمیکهدرآنمحورافقیشدتونوعمداخلههربازیگرراتعیین

است.بهعنوانمثالمیانگیننظراتشدهنمایدترسیموزمانمداخلههربازیگرراتعیینمی

بامداخالتمثبتودهدکشورترکیهدرحالحاضرزپرسشنامهنشانمیمتخصصانحاصلا

بازیگر7دربینمستمربهدنبالایجادثباتدرکشورسوریهاست،همچنیناینبازیگرکه

 رتبه استدر بین6کلیدیانتخابشده همچنیناز دارد. قرار بازیگراناثرگذار بازیگر7ام

دولتسوریه5کلیدی همبازیگر گروه در کردها و ترکیه روسیه، ایران، ، بازیگر2پیمانانو

اند.آمریکاوعربستانسعودیدرگروهمهاجمانقرارگرفته


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

گروهبه5گردرسوریهرادراستبازیگرانمداخلهشدههمانطورکهدرماتریسمشخص

:کردبندیتوانتقسیمصورتزیرمی

اندبهدنبالثباتسیاسیدولتکنونیسوریهبازیگرانیکهدراینگروهقرارگرفتهپیمانان: هم

.دولتسوریه،کردها،هستندصورتمستمردراینموضوعفعالبودهوبارفتاریدائمیوبه

دولتسوریه،کردها،بازیگر5گیرند.اهللوعراقدراینگروهقرارمیران،روسیه،ترکیه،حزبای

بهعبارتیاثرگذاریدراند.جزوبازیگرانکلیدیقرارگرفتهدراینگروهترکیهوایران،روسیه
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اینبازثباتسوریهازجملهدغدغه شرایطتحلیلاینمطالعه( در یگرانهایدائمی مستمر

گیرندودرمقابلرخدادهایاحتمالیاستوبهصورتفعالمنابعخودرادراینکشوربکارمی

نکتهدیگرهمراستابودنراهبردهایاینگروه.دهندباسرعتباالییازخودواکنشنشانمی

استکهحداقلدرکوتاهمدتنشانازتمایلبرایبهثباترساندنکشورسوریهدارند.

مهمتلقیمیافعان:مد کنندامارفتارومواضعبازیگراناینگروهگرچهثباتکشورسوریهرا

مدتدراینکشورندارد.سازمانمللوصورتواکنشیبودهوتاثیرچندانیدرکوتاههابهآن

اتوگیرند الزمبهذکراستکهبازیگرانفعالنکشورهایاروپاییعدوناتودراینگروهقرارمی

بازیگراناینگروههرچندبهدلیل(.اندشدهصورتجداگانهتحلیلکهاثراتمتفاوتیدارندبه

اماتاخیرزمانی،کنندماهیتذاتی سازمانملل(یامنافعخودازثباتدرسوریهحمایتمی

اثرگذاریآن بازیگران اقداماتاین یکی زمان معیار کردن اضافه است. کاهشداده را ازها

صورتآشکاریمنجربهبهبودتحلیلرفتارهایمدلارائهشدهاستکهدراینگروهبهنوآوری

می مدلبازیگران در که چرا صرفاًشود، متداول آنهای تحلیل به بازیگر یک قدرت هابا

زمانبی،پرداختیممی احتسابمعیار درولیبا قدرتمند یکبازیگر کاهشاثر شدنو معنا

شود.شکارترمیموضوعآ

پسندندوبامداخالتمستمراینگروهازبازیگرانثباتدولتکنونیسوریهرانمیمهاجمان:

عربستانسعودی، آمریکا، مهمترینبازیگراناینگروه برهمزدناینثباتهستند. سعیدر

هستندهایتروریستیداعشوسایرگروه وعربستانسعودیدو. اینگروهدربازیگرآمریکا

گرفته بازیگرانکلیدیقرار بیاند.جزو منافعشاندر استوبازیگراناینگروه ثباتیسوریه

بهبه برهمصورتمستمر همدنبال گروه به تهاجم ثباتو نیززدن اینگروه پیمانانهستند،

دنبالواقداماتسریعیدرقبالتغییراتازبه خودصورتمستمررخدادهایکشورسوریهرا

عخودباشد.فدنبالمنادستانهبهصورتفعالوپیشکندبهنشانداده،هموارهسعیمی

هااینگروهازبازیگرانمنافعمستقیمزیادیدرثباتسوریهنداشتهومداخالتآنسوداگران:

اینبازیگرانبیشتربهدنبالکسبمنافعجانبیبوده وازیاباواسطهبودهیاباتاخیرزمانی.

دخالت پرهیز آشکار و مستقیم رژیمکنندمیهای از عبارتند گروه این اصلی بازیگران .

صهیونیستی،قطرواردن.

وموضعهستندثیرشرایطورفتارسایربازیگرانأاینگروهازبازیگرانبیشترتحتتمرددان:

فرانسهورسانه اینگروهکهشاملانگلیس، باشندباالمللیمیایبینهثابتودائمیندارند.

پیداأت تمایل سمتآن به پیشنهاداتبهتریدهد گروهیکه دستهر به مینمنافعخود

کنند.می
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 ماتریس جذابیت مداخله در تدوین سناریو کاربرد
تحلیلسناریوییبهعنوانابزارمدیریتاستراتژیکبرایکش تغییراتآیندهواثرراتمررتبط

.(Kebede, 2018 قعطیرتتبیرینشردهاسرترشررایطعردمازتصمیماتدبهمنظورحمایت

شناسریمتفراوتیازگونرهکهبهچاپرساندهایرامقالهدرمجلهفیوچرز2015فولسدرسال

بندیفولساشرارهبرهبندیرویکردهایسناریوپردازیارائهکردهاست.تفاوتاصلیطبقهطبقه

:(Folhes, 2015 ستکهبصورتذیلاشارهنمودهاستسناریوهایمنفردوچندمقیاسیا

 1سناریوهایکیفیوکمی .1

 2سناریوهایهنجاریواکتشافی .2

 3محورسناریوهایمشارکتییاخبره .3

 .4سناریوهایمنفردیاچندمقیاسی .4

می مقیاسفولساشاره اغلبدر سناریوهایمحیطی قلمروییکند و هایمتفاوتزمانی

گیرند.همچنینویاعتقادداردکهجهانیتامقیاسمحلیرادربرمیایجادشدهوازمقیاس

بهعنوانراهیبرایبهبود2008درسال5آلکامو برایاولینبارسناریوهایچندمقیاسیرا

سناریوهایچندمقیاسی در مسئلهمهمیکه است. مطرحکرده ارتباطسناریوها پایداریو

ارتباطبینمقیاسیاسمطرحاستچگونگیارتباطبینمق هاهاوفرایندسناریوپردازیاست.

پایین سناریوهایجهانیمی به باال از زمینهمنطقه-تواند ازای، یا سازیسنایوهایمحلی(

جهانی سناریوهای ورودی محلی  سناریوهای باال به باشد.منطقه-پایین همچنینای(

س بحثپیرامون صورتمبسوطبه به ضمناستراتیگا و پرداخته محلی تا ناریوهایجهانی

بهلزومارائهراهکاریمناسببرای،هایمتفاوتمقیاسدرسناریوهاتبیینچالشارتباطبین

.(Stratigea, 2012 حلاینمسالهپرداختهاست

توسطفولسبندیارائهشدهطبقه4هایماتریسجذابیتمداخلهدرهرباتوجهبهویژگی

می اینماتریساستفاده کردتوانبهمنظورتحلیلبازیگراناز کاربستاینماتریسدر سه.

توربودهولیدرسناریوهایچندمقیاسیقابلیتتحلیلبازیگرانرادستهاولهمانندروشمک

بدینمنظورطبقنظریهفازیابتدامجموعهکندمیهایمتفاوتایجادهاومقیاسدرسطر .

مقیاسشاملتمامیسطرمرجعی یا نظرمسها موضوعاتمورد یا لهأها نظرمیرا گیریمدر

                                                           
1
. Qualitative and quantitative scenarios 

2
. normative and exploratory scenario 

3
. participatory or developed by specialist scenarios 

4
. Single or multi-scale scenarios 

5
. Alcamo (2008) 
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مقیاسسپسهرکدامازسطر یا دوها موضوعاتبهعنوانافرازیازمجموعهمرجعبا یا ها

شود:شرطزیرتعری می

 ؛بایستبرابرمجموعهمرجعباشدمجموعافرازهامی .1

 .باشدهیچافرازتهینبایدوجودداشته .2

توانیمکنیم،میبحثوتحلیلکهبخواهیمدرموردتوسعهیککشوربهعنوانمثالزمانی

بهعبارتیمجموعه اقتصادیواجتماعیتبیینکنیم. درسهموضوعسیاسی، هدفتوسعهرا

لهدستیابیبهتوسعهیککشوراستوسهموضوعتوسعهازجنبهسیاسی،أمرجعدراینمس

آن از افراز اجتماعیسه اقتصادیو است. پایه بر تعیینافرازها هایمنابع دارایینظریهبا

درهرالمللی(ایوبین بازیگرانسطربنگاه،ملی،منطقهمشهودونامشهود(تمرکزهربازیگر

شود.باوعهتعری میافراز موضوع(تعیینوبهعنواندرجهعدویتهربازیگردرآنزیرمجم

درجه میتعیین بازیگر هر عدویت موضوع هر در را مداخله ماتریسجذابیت توسعهتوان

باتعییندرجه.کردصورتمجزاترسیموتحلیلاجتماعیبهتوسعهاقتصادیوتوسعهیاسی،س

مس افرازبندی و قابلیتأعدویت له بازیگران تحلیل بعدیبهبودهای مراحل در و یافته

نسبتبهراتواناثراتهربازیگردرهرسطرسناریوپردازی تکسطحییاچندسطحی(می

کند(پیشنهادمی2007زورذ نمود.تفسیرصورتیکپارچهبررسیوهابهمتغیرهاوپیشران

تواندرطیفیازارتباطبسیارباالتاارتباطبینبازیگران اجزایسناریوها(دردوسطررامی

به تحلیلکرد، یکدیگر از بینمستقل ملیو بازیگرانسطر مثال درالمللیمیعنوان توانند

بازیگران،ولیدرموضوعتوسعهاقتصادی.سیبهصورتمستقلاقدامکنندموضوعتوسعهسیا

قداماتخودراطراحیواجراکنند،حاصلایننوعتعامالتهردوسطرباارتباطیبسیارباالا

شود.یکدیگرتاسناریوهایمستقلازهمدیگرمیمنجربهسناریوهایوابستهبه


 و پیشنهادها گیری نتیجه

آینده حوزه هدفطراحیمدلیبرایتحلیلبازیگراندر با اینتحقیقکه پژوهیصورتدر

رفتاربهترهایتحلیلذینفعانمعیارهاییکهقابلیتتحلیلوتفسیربابررسیمدل،پذیرفت

نوع، قدرت، ماتریسجذابیتمداخلهبرپایهچهارمعیار داشتهباشنداستخراجو بازیگرانرا

هایمرسومبیشتربرجنبهقدرتبازیگردرمدل.شدمانمداخلههربازیگرطراحیتمایلوز

تواندقدرتمندباشدولیتمایلیبهمداخلهکهبازیگریمیشوددرصورتیهاتاکیدمیدرتحلیل

خیرزیادبهموضوعورودپیداأدرموضوعمارانداشتهباشدویاقدرتوتمایلداشتهولیبات

تواندمارادچارخطامیشودانجاممیبرپایهقدرتبازیگرصرفاًهاییکهتحلیلعبارتیبه.کند
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برایافزایشدقتتحلیل بررسیکند. نظریهبازیگرانمعیارهایبیشترینیازمنداستکهبا

توانبهقابلیتهایاینماتریسمیازویژگی.شدهاستذینفعاندراینتحقیقبهمدلاضافه

پیمانان،سوداگرانومرددانوهمچنینگروهمهاجمان،مدافعان،هم5بندیبازیگراندرگروه

هایمتفاوتاشارهمدتوبلندمدتومقیاسهایزمانیکوتاهقابلیتاتصالبهسناریوهادرافق

.ماتریسجذابیتمداخلهباتحلیلزمانوتمایلبازیگرامکانترسیموتفسیرسناریوهادرکرد

ایجادمیبازه افرازبندیمس.کندهایزمانیمتفاوترا لهدرمقیاسأهمچنینبا وهاسطرها،

.کردتواناینماتریسرادرافرازهایگوناگونترسیموتحلیلموضوعاتمتنوعمی

بندیهایماتریسجذابیتمداخلهامکانشناساییبازیگرانکلیدیوگروهازجملهقابلیت

گردرکشورسوریهبااستفادهازدرمطالعهموردیتحلیلرفتاربازیگرانمداخلهکهاستهاآن

اهمیتضریبروشتعیین5 تاپسیس، فریدمن، خطیرتبهتخصیصوعددیتاکسونومی،

اطمینانبیشتریشناساییبازیگرانتعیینوسپسباروشادغامکپ لندبازیگرانکلیدیبا

بازیگرشاملدولتسوریه،5بازیگرکلیدی7بندیبازیگراننشاندادازهمچنینگروه.شدند

بازیگرآمریکاوعربستانسعودیدرگروه2پیمانانوروسیه،ایران،کردهاوترکیهدرگروههم

هابندی.تحلیلبازیگرانبااستفادهازماتریسجذابیتمداخلهباطبقهگیرندمیمهاجمانقرار

قابلیت کلیدی بازیگران شناسایی میو افزایش نیز را راهبردها تدوین که؛دهدهای چرا

موضع ترسیم را بازیگران اقدامات زمان و توانمندی مینمایدمیگیری، پیشنهاد لذا شود،

تحلیل بکارگیری همچنین و بازیگران راهبرد تدوین هدف با موردی فرایندمطالعات در ها
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