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Abstract 

Due to its importance and its effectiveness in all aspects of a sovereignty, election studies 

have a great importance and long history. Elections are an epitome of the national and foreign 

interests of a nation. studying the phenomenon of the elections due to the complexity and 

challenges associated with them and the ambiguous space , and the uncertainty of the 

following uncertainty , will enable the rulers to take effective and effective actions . according 

to the extent of the phenomenon of elections and the need for comprehensive knowledge of 

it , the aim of this study is to identify the issues of presidential elections and consider the 

reciprocal effect of issues on each other to be exploited in the interests of the islamic republic 

of iran . in this study , after conducting library studies and investigating the results of the 

election phenomenon , 12 top variables were selected according to experts as superior 

variables , finally using the method of mutual influence analysis and Mic Mac software 

between variables and their direct and indirect interaction . 
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 انتخابات  مؤثر بر یدیعوامل کل یساختار لیتحل

 1400 یجمهور استیر

 2 محمدهادی قاسمی ،1فائزه پناهی

 ی، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایرانپژوهندهیآ یارشد مهندس یکارشناس. 1

 پژوهی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایراننشجوی دکتری آیندهدا. 2

 (15/04/1400؛ تاریخ پذیرش: 08/02/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

مظهر  انتخابات فراوان و سئئاب ه الویند دارد  تیاهم مطالعات انتخابات به دلیل اهمیت و اثرگذاربودن آن در همه شئئنون یح کایمیت 
ی عجین با خود و فضای هاچالشپدیده انتخابات به دلیل پیچیدگد و  مطالعه فع داخلد و خارجد یح ملت است مشاریت و متضمن منا

  با توجه به گسئئتردگد دیندمو مطلوب مجهز  مؤثرد  ککمرانان را به اقدامات پژوهندهیآاز عدم قطعیت ذیل چتر  و سئئرشئئار زیآمابهام
مت ابل مسائل  ریتأثریاست جمهوری و بررسد  انتخاباتز آن  هدف از پژوهش شناساید مسائل پدیده انتخابات و الزام به شناخت جامع ا
این پژوهش پس از انجام مطالعات  در برداری شئئود ی جمهوری اسئئیمد ایران بهرههاتیمطلوببر یکدیگر اسئئت تا از آن در راسئئتای 

مل با نظر خبرگاند یه به روش قضئئئاوتد انتخاب شئئئدند  به عنوان عا 12های پیرامون پدیده انتخابات  ای و بررسئئئد پژوهشیتابخانه
 ریتأثمح روابط میان متغیرها و یحم افزارنرممت ابل و  ریتأثتحلیل  از روشگیری متغیرهای برتر  در نظر گرفته شئئدند در نهایت  با بهره

 آمد  به دستها آن میرمست یغمت ابل مست یم و 

 مت ابل   ریتأثنگاری  تحلیل ت جمهوری  انتخابات  آیندهانتخابات ریاس واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ها نه فقط به آن تیساالر هستند که اهممردم یاسیس یهانظام نیادیاز لوازم بن یانتخابات یهانظام

نظام بر ابعاد  نیا یهاکه کارکرد یراتیکه در تأث، بلساالردر ساخت جامعه مردم نآنقش  واسطه

 ینکه مبت ی. جوامع مدرن امروزباشدمی زین گذاردیم یجامعه بر جا یو اجتماع یداقتصا یاسیس

 ،ندارند یساالرمردم میمستق ریغ یهاوهیش نشیاز گز یزیساالرانه هستند گرمردم یاسیس یهابر نظام

وجود  که بدون روندیجوامع به شمار م گونهنیا نیادیبن یهاستمیس ریاز ز یکیانتخابات  ،رو نیا از

 .(1394 ،یمینخواهد بود )رح ریپذساالر امکانمردم یاسیس یهاها تحقق نظامآن

مشارکت  رایسطوح است؛ ز نیتریدر عال یمنافع مل گرنیو تضم یانتخابات مظهر مشارکت مل

و در  دکنیم یرا متجل ندهیبه آ دشانیمؤثر مردم درون کشور وحدت و انسجام مردم و ام یاسیس

 ادررا ص امیپ نیو ا کندیم یرا خنث یبدخواهان نسبت به انقالب اسالم یهاخود نقشه یابعاد خارج

 یساالرمردم یحکومت یدر الگو رو،نیازا. برقرار است تیملت و حاکم انیم قیوث یوندیکه پ کندیم

. گردد یاسینظام س کیمانع از انحرافات مختلف در  تواندیاست که م یانتخابات سازوکار ،ینید

 یمردم یهاهیپا تیملت است. انتخابات موجب تقو یاسیدادن به شعور س تینفس انتخابات، اهم

و مجال طرح  کندیباز م دیجد یهاقهیسل تیفعال یرا برا دانیو م شودیم یاسالم ینظام جمهور

 یاسینظام س همردم ب شودیامر به نوبه خود باعث م نی. اآوردیمختلف را فراهم م یهادگاهید

 از خود بدانند و در مصائب و شدائد همراه آن باشند.ودشان اعتماد کنند و آن را خ

 آمدهمسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدای امر از طریق انتخاب مردمی روی کار 

اند؛ و ی ملت برگزیده شدهرأاز طریق  میمستق ریغ ایو مستقیم  طوربهارکان نظام  میان همه نیدر ا

نظارت و کنترل مردمی خارج  ی آن نقشی نداشته و از دایرهابیقدرتیگاهی نیست که مردم در جا

ی انتخابی هانظامتوان در باالترین سطح ، نظام جمهوری اسالمی را میجهت نیا ازمانده باشد و 

 جهان قرار داد.

خابات دارند و از برگزاری انت و مثبتگفت مردم ایران احساس بسیار خوب  توانیم تأجربه



68                                                         1400، بهار و تابستان 1، شماره 4دوره ، پژوهیمدیریت راهبردی و آینده 
 

ترین عرصه مشارکت و جدی نیترمهمتاکنون فعاالنه در سرنوشت کشور مشارکت داشته و یکی از 

 (.1390دانند )نائینی، سیاسی خود را انتخابات می

نمودهای بارز دموکراسی و از حقوق ملت در  نیترمهمانتخابات ریاست جمهوری در ایران از 

قانون اساسی پس از مقام  113آن جهت که مطابق با اصل  از وتعیین سرنوشت سیاسی کشور است 

مقام سیاسی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست  نیتریعال جمهورسیرئ رهبری،

ای باشد و از اهمیت ویژهدارا می را رهبری است، مقامبه عهده  ماًیمستققوه مجریه جز در اموری که 

 (.1398زاده و اصغری وحدتی، است )ولی در نظام سیاسی ما برخوردار

انتخابات مختلف ریاست جمهوری  یبرگزارتجربه  1357 در سالایران پس از انقالب اسالمی 

ی متعددی از هاچالشکشور و حاکمیت با  هاانتخاباتهر دوره از این  در را در کارنامه خود دارد.

 تخاصم ی انتخاباتی،هانظامی ارآمدناک انتخابات، تیریمد جمله عوامل اجتماعی و فرهنگی،

های اجتماعی پشتیبان و مقوم فضای نیافتن ارزشتوسعه ها،اندازی آنسردمداران استکبار و سنگ

ی اکثریت رأهای فرهنگ سیاسی مثل پذیرش ی در رشد شاخصناهماهنگ عینی آزادی و مشارکت،

 نیتراز مهم یکیانتخابات همواره  ،عالوهبهرو بوده است. گرایی صحیح روبهو عدم تعمیق تحزب

پس از انقالب  رانیا یانتخابات یهااز دوره کیهر زیرابوده است.  رانیدر ا نیز تیعدم قطع یفضاها

 (.1394کار، گلو  یی)موال همراه بوده است یسازیبا شگفت

از انتخابات  دیبا فرایند انتخابات عجین شده است، باکه  هایو شگفتها وجود تمام این چالشبا 

 ینیآفرباز یکشور، موتور محرک برا یاهداف عال شبردیپ یهمگرا برا انیعنوان سازنده جربه

بنابراین، استفاده کرد؛  یاسالم ینظام جمهور یبرا یاقتدار جهان شگاهیو نما یاجتماع یهاهیسرما

 رگذاریتأثتخابات و تحلیل عوامل کلیدی و متعددی است که بر ان شناخت ،پژوهش نیا یمسئله اساس

بتواند است تا انتخابات  تیریمد مجهزبودن به این آگاهی گامی اساسی در فرایند دیتردیباست. 

 یناش یتیامن داتیو تهد نیرا تضم رانیدر داخل و خارج ا یمورد نظر انقالب اسالم یهاتیمطلوب

 کند. لیتبد رانیا یاسالم یجمهور یبرا ین را به فرصت راهبردآاز 

های سیاسی ساالر اکثر رژیممردم تیماه سال است که سابقه دارد. 50از عات انتخابات بیش مطال
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ها و ی مسلط و تغییر سیاستهاشیگراها و احزاب و و اثرگذاربودن انتخابات در تغییر کابینه

و حساسیت  سوکها از ینظام سیاسی و دولت و خارجسیاسی در داخل  و مناسبات هایمشخط

های دموکراسی در پیشرفت و توسعه و یافتن شاخصفرایندهای دموکراتیک و اهمیت نسبت به

ی انتخابات و مسائل بررس راهبردی، بر ابعاد عالوه های سیاسی کشورها از دیگر سو،ماهیت رژیم

 .(Smirnov & Fowler, 2007مربوط به آن در کانون توجه مطالعات علمی نیز قرار داده است )

ی از عوامل چندوجهای پدیده عنوانبهژوهش حاضر از آن نظر است که انتخابات اهمیت انجام پ

گذارد؛ بنابراین، پذیرد و بر همه شئون ملت و حاکمیت نیز اثر میی جاری بر جامعه اثر میهامؤلفهو 

ی گوناگونی است که آینده هامؤلفهاز عوامل و  برساختهتوان گفت فضای جاری بر هر انتخابات می

ها، میزان و نحوه اثرگذاری هریک دهد. بنابراین، بدیهی است آگاهی از آنشکل می آن راروی  پیش

 نگاری انتخابات است.گامی اساسی در مطالعات انتخابات به ویژه آینده

 مبانی نظری 

شکل  یدر دست خود مردم است. کلمه جمهور تیقرارداشتن حق حاکم یبه معنا یجمهور

 ی. حکومت جمهورکندیم نییحکومت را تع یمحتوا یو کلمه اسالم کندیحکومت را مشخص م

 یعنی کندیم انیحکومت را ب یمحتوا یکه حق انتخاب با همه مردم است کلمه اسالم یحکومت یعنی

پس حرکت کند.  یو در مدار اصول اسالم شودیاداره م یحکومت با اصول و مقررات اسالم

 یعامه مردم و محتوا یحکومت از سو سین انتخاب رئکه شکل آ یحکومت یعنی یاسالم یجمهور

 است. یآن اسالم

عنوان  ( بهره) ینیخم امام است. انتخابات ارکان جمهوریت نظام اسالمی ایران، نیترمهمیکی از 

ی سیاسی و اجتماعی؛ هاعرصهجمهوری اسالمی ایران با عنایت به جایگاه مردم در همه  گذارانیبن

شمرد و آن را ترسیم روشنی از استقالل و آزادی کشور فتخارات نظام ایران برمیاین امر را یکی از ا

اکثریت معتبر  طورنیاهم  آن دموکراسی این است که آراء اکثریت،»فرمودند یم شانیا .دانستیم

آن  شما به خالف و به ضرر خودشان، ولو هرچه گفتند آرای ایشان معتبر است، تیاکثر است؛

این باشد که این مسیر خالف صالحش  تاندهیعق ولو ا دارد روی آن راه بروید،مسیری که ملت م
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یی رأی داده و رأ ملت بکند به ما و شما چه کار دارد؟ طورنیا خواهدیم؛ باشد ملت خوب است.

 (9جلد  )صحیفه امام،« که داده متبع است

رکردن است و معادل اروپایی از ریشه عربی فعل نخب به معنای برگزیدن و اختیا« انتخابات»واژه 

. گرددیبازمبه معنای جدا کردن، سواکردن و برگزیدن  Eligeveنیز به فعل التین  Electionآن یعنی 

ی نیز این اصطالح تغییر و تحوالت معنای وسیعی پیدا کرده است، ولی در معناشناساز نظر علم 

از طریق آن جمعیتی یک فرد را برای ی است که ریگمیتصمکاربرد رایج آن به معنای فرایند رسمی 

انتخابات از لحاظ  ،همچنین(. 15، ص1393رهنورد و مهدوی راد، ) کنندیک امر عمومی انتخاب می

توان به بیرون کشیدن، عمل گزینش و ها میلغوی معانی مختلف دیگری نیز دارد که از جمله آن

( 243، ص1385 گزیده و منتخب )دهخدا،کردن، پسند، اختیار، بر( نخبه1385 انتخاب کردن )عمید،

 .دکراشاره 

در مفهوم، انتخابات، مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان و تعیین ناظرانی 

 یهاوهیو ش نشیفنون گز یانتخابات به معنا دگاهید نیاست. از ا شده ریمهارکردن قدرت، تدب یبرا

 یریگاراده شهروندان را در شکل توانیآن م لهیوسکه بهاست  یاست. ابزار ندگانینما نییمختلف تع

، 1383 ،یپناهعتیشر یمداخله داد )قاض یاسیاعمال اقتدار س انیمتصد نییو تع یاسیس ینهادها

 یفرد را برا کی یتیآن جمع قیاست که از طر یریگمیتصم ندایفر کیانتخابات ، نی(. همچن577ص

آن  یاست که ط یندایگفت انتخابات فر توانی. مکنندیمانتخاب  یمقام رسم کیبه دست گرفتن 

 یمراجعه به آرا قیاز طر نیبا درنظرگرفتن ضوابط مع یمحل ای یدر سطوح مل یمقامات ادار

 (.16، ص1393 ،راد ی)رهنورد و مهدو شودیم دهیشهروندان برگز

 پیشینه پژوهش

اند. در بری مورد بررسی قرار گرفتهبرای گردآوری پیشینه پژوهش حاضر مقاالت و منابع علمی معت

و بخش دیگر منابع معتبری  اندداده قرارپژوهی انتخابات مورد مطالعه آینده ماًیمستقبخشی از آن 

 اند.مسئله انتخابات را بررسی کرده هستند که
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 با یپژوهندهیآ شود:مطرح می گونهنیا« پژوهی در مطالعات علوم سیاسیجایگاه آینده»در مقاله 

 یراهکارها نهدیم یانسان رو یکه در زندگ یآشکار و نهان ع،یسر راتییقواعد و شواهد و تغ یبررس

 سیتأس. دکن تیدرست هدا یریگمیتصمو  یشناسرا در فرصت استمدارانیو س کرده ارائه یتیریمد

ه ب یپژوهندهیآ یهاتیقابلمناسب از  یهاتیموقعو  طیشرا ها،تیمطلوب و منطبق با ظرف یاندهیآ

 یمواجهه منطق یمناسب را برا یهافرصت تواندیمچگونه  یپژوهندهیکه آنی.. شناخت ادیآیمشمار 

 اریدر اخت هاچالشو  هافرصت ییمطلوب را همراه با شناسا یاندهیآرا فراهم کرده و  یاسیبا علوم س

 (.1391عیوضی و نوازی، قرار دهد ) یاسینظام س ییو عوامل اجرا پردازانهینظر

ارزیابی  تیفیک مدیریت انتخابات در ایران؛»ای با عنوان ( در مقاله1394قیصری و همکاران )

کنند که نقش آفرینی میی انتخابات عنصر و عوامل متعددی نقشبرگزارمطرح کردند که در « اجرا

انتخابات پژوهش مدیریت  نیا .استو اهمیت هر عنصر و عامل تابع مقتضیات و ماهیت آن انتخابات 

 داند.ها مییابی چالشو مغفول در تحلیل علت مؤثررا از متغیرهای 

رقابت سیاسی و راهبرد جمهوری اسالمی ایران در ترسیم »عنوان ای با ( در مقاله1395حسینی )

؛ به مقایسه رقابت سیاسی در وضعیت موجود و مطلوب پرداخته است و با استفاده «وضعیت مطلوب

رقابت سیاسی در جمهوری  بیانات امام و رهبری و قانون اساسی، چهارده مؤلفهاز منابع رایج، 

، نشان داده است میانگین وضعیت موجود از نقطه متوسط نیهمچن کند.اسالمی ایران را استنتاج می

 تر و حاکی از شکاف معنادار میان وضعیت موجود و مطلوب در رقابت سیاسی کشور است.پایین

داری مطلوب مداری، وحدت و دینمداری، اخالقی قانونهامؤلفهموجود در وضعیت  عالوهبه

 .استپذیر نیست و آسیب

باین « متغیرهای اقتصادی بر مشارکت مردم در انتخابات ریتأث» ( در مقاله1939مهرگان و عزتی )

ی حال در گذارد.های اقتصادی مثل نرخ تورم و بیکاری اثر منفی شدیدی برجای میکردند شاخص

 شود.سطح سواد و درآمد سرانه هر استان موجب افزایش مشارکت آن استان در انتخابات می که

 دیکاند نیترانتخابات را انتخاب اصلح نهیموضوع در زم نیتر، مهم(1392) همکارانپرورش و 

بر  یجمهور استیدر حوزه انتخابات ر یاسیس یپژوهندهیآ»دانسته است؛ و بر اساس آن در مقاله 

 است،یس اقتصاد، ،یشخص یهایژگیدر پنج بعد جامع و اریمع 22 «یمقام معظم رهبر اناتیب یمبنا
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 ساتیمقاله با استفاده از مقا نیاند. اانتخاب کرده یرهبر اناتیبر اساس ب یو کردار انتخابات یاجتماع

نشدن مرزها با و کمرنگ یبه اقتصاد مقاومت یبندیپا اره،یچندمع یریگمیتصم کیو با تکن یزوج

 نیترنامزدها را مهم یاسیو س یاقتصاد یهاتیاولو ،جهینت و در هایژگیو نیتردشمنان را مهم

 اند.انتخابات دانسته یپژوهندهیمطالعات آ یها براحوزه

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی »عنوان ( در پژوهشی با 1393محمودی لرد )

نشان داده است، انتخابات ریاست جمهوری شرایط مطلوبی برای ثبات  «جمهوری اسالمی ایران

و حفظ آن مستلزم توجه به متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد،  است کردهسیاسی کشور ایجاد 

 . استهای بخش خصوصی و سودمندی اقتصادی فعالیت لیتسه کارآمدی حکومت،

 ریتأث ندیفرا یبررس یپژوهندهیآ»با عنوان  یادر مقاله (1395) یو رحمان یآبادبهجتکریمی 

 «(رقابت –)مشارکت 1396در استان اصفهان  یجمهور استیبر روند انتخابات ر یاجتماع یهاشبکه

 نیا ریو تأث دانندیم یو اجتماع یاسیتضارب آرا و نظرات س یبرا یرا بستر یاجتماع هایشبکه

خصوص در به اناتیجر نیبر ا یرگذاریوند تأثحاکم بر اجتماع و ر یاسیس اناتیبر جر هاشبکه

 جهینت نیها به اآن یهاافتهیمحتمل و  ویچهار سنار یطراح هیو بر پا دانندیتوجه مانتخابات قابل

 خاباتاطالعات در آستانه انت یشبکه مل یاندازو راه یاقتصاد ژهیو یهااست که ارائه طرح دهیرس

 باشد. رگذاریتأث یشارکت حداکثررقابت سالم و م شیبر افزا تواندیم

مشارکت  زانیبر م مؤثرعوامل  یو بررس لیتحل»با عنوان  یپژوهش( در 1394تیموری و همکاران )

از میان عوامل مختلف، بیکاری و عوامل سیاسی  نشان دادند «1392 یجمهور استیدر انتخابات ر

داشته  دهندگانیرأتی بر نرخ مشارکت اثر مثب خواهتحولامنیتی تأثیر منفی و میزان آرای کاندیدای 

 است.

تحلیلی بر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری »( در پژوهش 1386پیشگاهی فرد و لطفی )

 آنکه از شتریب یجمهور استیروند مشارکت مردم استان سمنان در انتخابات رنشان دادند « در ایران

استان در اکثر  نیمردم ا یانتخابات یرفتارهااست و  یباشد، تابع عوامل محل یمتأثر از عوامل کشور

 .کندیم یرویپ یکشور ها از عواملدوره
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جمهوری به صورت جامع و بر انتخابات ریاست مؤثرشده عوامل های بررسیدر پژوهش

پژوهش  است دادهای را تحت پوشش قرار اند و هر پژوهش حوزه جداگانهجانبه بررسی نشدههمه

بر انتخابات را با دیدی جامعه مورد  مؤثری هامؤلفهالء پژوهشی، عوامل و حاضر با شناخت این خ

 دهد.مطالعه قرار می

 شناسی پژوهشروش

حیات سیاسی و تداوم یک  آفرین و نشانهی بسیار مهم، نقشادهیپدانتخابات در هر نظام سیاسی 

ی نوظهور هادهیپداصلی و  یهامؤلفهانتخابات و شناخت عوامل کلیدی و  پدیده ملت است. مطالعه

بر اساس آن اقداماتی اتخاذ کرد تا به مطلوب آرمانی نزدیک شده  توانیمآن اهمیت فراوان دارد و 

ای در مطالعه ی یک حوزه فرارشتهپژوهندهیآبه اینکه  با توجهو منجر به بقای احسن سیاسی شود. 

ی را در فردمنحصربه افزودهارزشی پژوهندهیآ، مطالعه انتخابات با ابزار هاستدهیپدآینده مسائل و 

 .دهدیماین حوزه قرار نظران صاحباختیار 

پژوهی در تحلیلی است و از لحاظ هدف یک تحقیق آینده-مقاله حاضر یک پژوهش توصیفی

 .ردیگیمی نوع پژوهش، در دسته تحقیقات کاربردی قرار بندمیتقسنظر  از حوزه علوم سیاسی است.

از روش  هاافتهو تحلیل ی هادادهی، کیفی است اگرچه در گردآوری طورکلبهپژوهش  این کردیرو

 .شده استکمی هم بهره گرفته 

به همین  شده استای استفاده های اولیه و پیشینه پژوهش از روش کتابخانهدر گردآوری داده

 نیترمهمشده و منظور کتب معتبر مقاالت علمی و پژوهشی در خصوص انتخابات مطالعه و بررسی 

و از سوی دیگر، با توجه به هدف اصلی این پژوهش که  متغیرهای پدیده انتخابات استخراج گردید

های میدانی نظیر مصاحبه با خبرگان و به عنوان تحلیل عوامل کلیدی انتخابات است از روش

 است.شدهبهره گرفته هادادهی مکمل گردآوری هاروش

ی از خبرگان و امجموعهکنندگان در پژوهش ژوهش، مشارکتبا توجه به اهمیت و هدف پ

ی هستند که دارای دید راهبردی نسبت موضوع پژوهش و فرایند برگزاری انتخابات نظرانصاحب

گرایانه سیاسی نسبت به هستند. داشتن مدرک کارشناسی ارشد و باالتر و داشتن عدم نگاه جانب
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کنندگان به روش گان پژوهش بوده است. بنابراین، مشارکتکنندهای مشارکتانتخابات نیز از ویژگی

 قضاوتی انتخاب شدند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنندگان حاضر در پژوهش. نمودار پراکنش مشارکت1شکل 

استفاده شده است و بر اساس آن متون به دست  1ایهای از رویکرد کدنامهدر تحلیل اولیه داده

ها طبقه یکه مرکب از تعداد لیرهنمود تحل کیفاده از است ها و مرور متون نظری،آمده از مصاحبه

 کیکالس یمحتوا لیبا تحل کردیرو نی. اشودیم لیتحل ،ها مرتبط با پژوهش استمضمون ای

 یبندطبقه نیا نکهیمحتوا دارد. نخست ا لیمتفاوت نسبت به تحل یژگیدو و یدارد. ول یهاشباهت

 ریتفس ینه آمار یفیصورت کها به. دوم آنکه مضموندداردر طول پژوهش  یادوره یبازنگر تیقابل

 لیتحل کردیرو نیکردن در ا شیرایو شودیاستفاده م زین 2«کردنشیرایو»از  کردیرو نی. در اشودیم

جمالت، حذف  ایکردن کلمات  ادیوزکم دار،امعن یهابخش یآن است که پژوهشگر در پ یبه معنا

                                                           

1. Template approach 

2. Editing 
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 (.199، ص1394، و همکاران فردییست )داناهاداده انیدر م یضرور ریکلمات غ

مک محتوا، در گام بعد از تحلیل ساختاری به روش میک نیتأم وها تحلیل اولیه داده ازپس 

است که در زبان انگلیسی برای  1های الپراسپکتیو. تحلیل ساختاری یکی از روششده استاستفاده 

نگاری راهبردی، توانایی ایجاد و حفظ نگاه ندهیآ .شودیم استفاده 2«نگاری راهبردیآینده»معادل آن 

 (.Slaughter, 1999, p.1) باشدو منسجم  تیفیباک نگرانه است که کاربردی،پیش

نگاری راهبردی است و روش انجام ترین گام آیندهشناسایی متغیرهای کلیدی گام نخست و مهم

روابط میان متغیرها و شناسایی  آن تحلیل ساختاری است که با هدف شناسایی متغیرها، توصیف

 (.Godet, 2011) ردیگمتغیرهای کلیدی صورت می

تحلیل با استفاده  نیا هاست.بخشیدن به تعداد زیادی از ایدهتحلیل ساختاری ابزاری برای نظم

کند. کند، آن را توصیف میترکیب می گریکدیبا ی اصلی یک سیستم را هامؤلفهاز ماتریسی که 

اصلی یک سیستم را شناسایی کنیم که هم بیشترین نفوذ  استفاده از این روش متغیرهایتوان با می

بر دیگر متغیرها را دارند و هم بیشترین وابستگی به متغیرهای دیگر را دارند. تحلیل اثرات متقابل 

ها و ابزارهایی است که به عنوان مکمل های تحلیل ساختاری و مجموعه روشیکی از روش

رود. این روش رویکردی تحلیلی برای پژوهی به کار میچون نظرسنجی یا دلفی در آیندههایی روش

رویدادها و تحوالت به نحوی  اکثر پژوهی است.وقوع یک رویداد در یک مجموعه آینده ریتأثبررسی 

یک  ریتأثیا احتمال  ریتأثتا  شودیممرتبط با سایر رویدادها و تحوالت هستند. در این روش تالش 

 (.Gordon, 2012, p.1)شود نگری رویداد بر رویداد دیگر پیش

 در نگاهی اجمالی روش پژوهش حاضر بدین شرح است:

 در اولیه متغیر 50حوزه،  این ادبیات و تخصصی هایکتاب و پژوهشی مقاالت مرور با اول؛ گام

 و تحلیل را شده استخراج متغیرهای تمام سپس شد شناسایی جمهوری ریاستبا انتخابات  ارتباط

متغیر  50 نیا شدند. تنظیم اجتماعی و اقتصادی امنیتی؛ سیاسی، بندیطبقه در معنایی ارتباط اساس بر

نهایت، پس از تحلیل و  در سنجی شدند،خبرگان با استفاده از طیف لیکرت اهمیت اولیه با مشاوره

                                                           

1. la prospective 

2. Strategic for foresight 
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 ها شناسایی و برگزیده شدند.متغیر نیترمهممتغیر به عنوان  30بندی امتیازات خبرگان، جمع

ی جدید تحت یک بنددستهو تجانس باال ادغام یا در  معنایی یکسان ی برگزیده با بافترهایمتغ

 شدند. میتنظ عنوان کلی،

ی به اثر ازدهیامتعنوان تنظیم شدند، برای  12این مرحله متغیرهای برگزیده که در  در گام دوم؛

شده تا قضاوت کیفی خبرگان خواسته از .قرار گرفتار خبرگان اختی در متقابل هر گزاره بر دیگری،

اثر ) = اثر ضعیف(،1) اثر(،ی عددی، )صفر= بیمقدارهای را به گریبر دی اثر هر گزاره خود درباره

امتیاز در قالب اثر هر  132واقع در این مرحله هر خبره  در ( تبدیل کنند.3اثرشدید=( و )2متوسط=

. برای سهولت در تعامل، امتیازدهی در کرده است وارد متغیر بر دیگری در ماتریس تحلیل اثرات،

 قالب فرم الکتریکی صورت گرفت.

متقابل متغیرهای برگزیده شده،  ریتأثی نظرات خبرگان پیرامون آوراز جمع پس گام سوم؛

ی متغیرها ریرپذیتأثها بیانگر ی و ستونرگذاریتأثی دهندهدوبعدی که در آن سطرها نشانماتریس 

به دست  n*nباشد، یک ماتریس  n، اگر تعداد متغیرهای شناخته شده نیبنابرا شود،هستند تکمیل می

ها ها و تحلیل دادهمشخص شده و برای احصا یافته گریکدیبر متغیرها  راتیتأثآید که در آن می

 شود.افزار در نظر گرفته میورودی برای نرم عنوانبه

 
 های فرایند انجام پژوهش. گام2شکل 
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 های پژوهشیافته

 بوده استو مسائل  رهایمتغکردن های این پژوهش، تحلیل ساختاری برای مشخصابزار تحلیل داده

مک بدین گونه است که افزار میکنرم عملکرد .شده است اعمال افزار متناسب،که از طریق نرم

سپس بر اساس  ؛ وکندشده را در ماتریس تحلیل اثرات وارد میی مهم شناساییهامؤلفهمتغیرها و 

، شده استی هریک از متغیرها که بر اساس نظر خبرگان تعیین ریرپذیتأثی و رگذاریتأثماتریس میزان 

 شود.ارتباط میان این متغیرها با حوزه مورد مطالعه تشخیص داده می

گذارند پس بدین ترتیب می ریتأثها متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستون

 (.1388زالی، هستند ) ریرپذیتأثها و متغیرهای ستون رگذاریتأث متغیرهای سطرها،

 30متغیر اصلی بر اساس نظر خبرگان از میان  12چگونگی حصول، ادغام و بازآفرینی  1در جدول 

 شده نشان داده شده است. رتر شناختهمتغیر ب
 

 متغیر اصلی بر اساس نظر خبرگان  12. چگونگی حصول، ادغام و بازآفرینی 1جدول 

 کد شاخص متغیر دسته عوامل

سیاسی و 
 امنیتی

 w جنگ یا ادامه مذاکره منازعات ایران و آمریکا

 های سیاسیآرایش جریان
 ها و احزابمنازعات جریان

po های همسوی و ائتالف جریانهمگرای 
 های شورای نگهبانرد صالحیت

 L هارهنمودها و روشنگری فرمایشات رهبری

فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه 
 اجتماعی

 ناشنوایی و ناتوانی سیستمی حاکمیت در فهم تحوالت

GT 

 های جرائم اقتصادی منصوبین حکومتپرونده
 جامعهنارضایتی عمومی از وضع 

 عدم باور مردم به سخنان مسئوالن حکومتی
 منازعات سیاسی میان سران حاکمیت

 شدن جامعه در زمان انتخاباتدوقطبی

 مدیریت فرایند اجرای انتخابات
 امنیت، سالمت، مشارکت

ME وضعیت کرونا و تغییر در فرایند انتخابات 

 بروز ناامنی در منطقه

 هاگیری تکفیریهای نیابتی، قدرتنگایران درگیر ج

IS 
 فارسهای خلیجناآرامی

ائتالف کشورهای منطقه علیه ایران مثل ائتالف 
 عربستان و صهیونیست
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 کد شاخص متغیر دسته عوامل

 امنیت عمومی جامعه
 ایها و منازعات قومی و عشیرهچالش

S های متخاصممخاطرات امنیتی گروه 
 تبلیغاتاغتشاشات و ناآرامی در خالل فرصت 

 B پایداری یا شکست وضعیت برجام

 اقتصادی
 WM قیمت گاز نفت بازار جهانی انرژی

 EI تورم، بیکاری، قیمت ارز، شفافیت اقتصادی های اقتصادی جامعهشاخص
 EP های اقتصاد مقاومتیاجرای سیاست های اقتصاد مقاومتیاجرای سیاست

اجتماعی و 
 فرهنگی

و صاحبان ها آفرینی رسانهنقش
 رسانه

 های رسانه ملیگیریجهت

M 
 های متخاصمگیری و جعل اخبار رسانهجهت

ها و فعاالن اجتماعی ورود و فعالیت سلبریتی
 گیری و مرجعیت()جهت

به دست آمد  3/56% یپرشدگ پرشده دارای درجه سیماتر افزار،خروجی نرمبر اساس نتایج اولیه

 اند.اثر داشته گریکدیبر یمی از متغیرها دهد حدود نکه نشان می
 

 های ماتریس. ویژگی2جدول 

سایز 

 ماتریس

تعداد 

 چرخش

 ریتأثبدون 

(0) 

تقویت 

 (1کم )

 کنندهتیتقو

(2) 

 دکنندهیتشد

(3) 
 جمع

درجه 

 پرشدگی

12*12 3 63 50 27 4 81 3/56 

 

 تحلیل ساختاری اثرات

ی دوبعدیک نمودار  ر پراکندگی متغیرها در چهار ناحیهافزار که نموداخروجی نرم نیترمهمدر ادامه 

به متغیرهای راهبردی تعلق دارد که به صورت بسیار اثرگذار و بسیار  1شود. ناحیه است، تشریح می

ی کاردستگیرند و هم قابل کنند. این متغیرها در قسمت شمال شرقی نمودار قرار میاثرپذیر عمل می

های ناپایداری یک یعنی شاخص؛ گذارندمی ریتأثیایی و تغییر سیستم و کنترل هستند و هم بر پو

ها نام برده شده است. متغیرهای اعتماد نیز از آن عنوانبهدهند. در برخی منابع سیستم را تشکیل می

شوند و این نامیده می« ریسک» یرهایمتغگیرند متغیرهایی که باالی خط قطری این ناحیه قرار می

 راتییتغها را به خود جلب کند. ند که مورد طمع بازیگران کلیدی قرار گیرند و توجه آنشانس را دار
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ها نیز این تغییرات را خیلی سریع به متغیرهای وابسته گذارند و آنبه سرعت بر این متعیرها اثر می

ده نامی« هدف»گیرند متغیرهای کنند متغیرهایی که زیر خط قطری این ناحیه قرار میمنتقل می

کاری این متغیرها سیستم به عبارت دیگر، با دست؛ گذارندشوند و نتایج سیستم را به نمایش میمی

باالیی دارند، ولی  ریتأثتغییرات تکاملی را در پیش خواهد گرفت. با این توصیف متغیرهایی را که 

ندرت قادر به ان بهریزتوان به عنوان متغیر راهبردی محسوب کرد. برنامهقابل کنترل نیستند، نمی

هستند. متغیرهای مزبور که در قسمت شمال غربی نمودار  2تغییر در متغیرهای قرارگرفته در ناحیه 

ی ریرپذیتأثی و کمترین رگذاریتأث، دارای بیشترین هامؤلفهترین شوند به عنوان بحرانینمایش داده می

 رندیگیمدر این قسمت قرار  عموماًی محیطی رهایمتغ شوند.هستند و متغیرهای ورودی محسوب می

 که توسط سیستم قابل کنترل نیستند.

 
 مک. نمودار راهنمای خوانش میک3شکل 

توانند ی بسیار پایینی دارند و نمیریرپذیتأثی و رگذاریتأثشبکه مختصات  3متغیرهای ناحیه 

گیرند و متغیرهای ها در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار میمتغیرهای راهبردی محسوب شوند. آن

ها اثر هم ندارند پذیرند، بر آننمی ریتأثمتغیرها از سایر متغیرها  نیا شوندیممستقل و مستثنا نامیده 

 و ارتباط بسیار کمی با سیستم دارند.

نیز به دلیل وابستگی شدید به سایر متغیرها خاصیت راهبردی ندارند و بیشتر  4متغیرهای ناحیه 
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ی هستند چراکه هم قابلیت کنترل توسط راهبرد 1متغیرهای ناحیه  اما شوند.تج میاز سایر متغیرها من

واقع هرچه از انتهای  در ی قابل قبولی دارند.رگذاریتأثسیستم مدیریتی را دارند و هم بر سیستم 

بودن متغیر اهمیت و راهبردی زانیبر مشویم،  ترکینزدشبکه مختصات  1به سمت ناحیه  3ناحیه 

 شود.میافزوده 

ی متغیرهای پژوهش در شبکه پراکندگ افزار،مک و خروجی نرماز انطباق راهنمای خوانش میک

گیرند؛ در متغیرهایی با اثرگذاری و اثرپذیری باال قرار می 1 هیدر ناحی است که اگونهبهمختصات 

 دهدینشان م تیوضع نیهم اند.یک از متغیرهای پژوهش در این ناحیه قرار نگرفتهچیهصورتی که 

 ستمیو س ستندینسبت به هم برخوردار ن یاو پراکنده ادیانتخاب شده از کنش و واکنش ز یرهایمتغ

است و چون  داریپا ستمیس کی دهندهالگو نشان نیا ،برخوردار است. در واقع یداریپا تیاز وضع

 .است ینیبشیپو قابل  داریپا یستمیمورد مطالعه س ستمیاست، س گونهنیا رهایمتغ عیتوز

 

 

 
 . الگوی پایداری و ناپایداری سیستم4شکل 
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 تحلیل اثرات مستقیم

افزار میزان اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم هر متغیر به صورت مجزا با توجه به نتایج حاصل از نرم

دارای « فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی» ریمتغاین اساس  بر (.2)جدول  شده استارائه 

ی مستقیم ریرپذیتأثاز بیشترین « کایو آمرمنازعات میان ایران » ریمتغی مستقیم و رگذاریتأثیشترین ب

 برخوردار است.
 

 ی مستقیم متغیرهاریرپذیتأثی و رگذاریتأث. میزان 2جدول 

 متغیرها یرگذاریتأث زانیم یریرپذیتأثمیزان 

 کایو آمر رانیا انیمنازعات م 9 20

 ی سیاسیاهانیجرآرایش  11 11

 یرهبر شاتیفرما 9 16

 یاجتماع هیو سرما یاعتماد عموم شیفرسا 18 10

 انتخابات ندیفرا تیریمد 8 3

 بروز ناامنی در منطقه 4 14

 جامعه یعموم تیامن 16 8

 برجام تیوضع 10 12

 یانرژ یبازار جهان 5 3

 یاقتصاد یهاشاخص 12 4

 یاقتصاد مقاومت یهااستیس یاجرا 8 5

 ها و صاحبان رسانهآفرینی رسانهنقش 6 10

افزار ارائه خروجی نرم بر اساسمختصات  شبکه پراکندگی متغیرهای پژوهش در چهار ناحیه

 شده است.
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 منازعات میان ایران و آمریکا. 1
 های سیاسیآرایش جریان. 2
 فرمایشات رهبری. 3
 فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی. 4
 دیریت فرایند انتخابات. م5
 . بروز ناامنی در منطقه6
 . امنیت عمومی جامعه7
 . وضعیت برجام8
 ی انرژیبازار جهان. 9

 های اقتصادی. شاخص10
 های اقتصاد مقاومتی. اجرای سیاست11
 و صاحبان رسانه هارسانهآفرینی . نقش12

هشی مستقیم متغیرهای پژوریرپذیتأثی و رگذاریتأث. 5شکل   

ی رهایمتغ دهد.که پراکندگی متغیرها در شبکه مختصات را نشان می 5با توجه به نمودار شکل 

های سیستم را متغیرهای این ناحیه ناپایداری کهنیاشوند، با توجه به دیده نمی 1 هیدر ناحپژوهش 

 یرهایمتغ 2 پایداری سیستم مورد مطالعه است. در ناحیه دهندهمسئله نشان نیهم زنند،رقم می

قرار « های اقتصادیشاخص»و « امنیت عمومی جامعه» ،«فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی»

زیادی از سایر متغیرهای  ریتأث. این مسائل اثرگذاری باالیی بر سیستم دارند و درعین حال دارند

یستند. باید توجه کرد راحتی قابل کنترل نپذیرند. این متغیرها اغلب محیطی هستند و بهسیستم نمی
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ای متغیرها از اثرگذاری ویژه نیا گذارند.اثر می 4ها بر متغیرهای ناحیه هرگونه تغییر در آن

 ها را پیشران سیستم مورد مطالعه تلقی کرد.توان آنبرخوردارند. بنابراین، می

 ،«اد مقاومتیهای اقتصاجرای سیاست» ،«مدیریت فرایند انتخابات» ،«های سیاسیآرایش جریان»

 اندگرفتهاز مختصات قرار  3در ناحیه « ی انرژیبازار جهان»و « ها و صاحبان رسانهآفرینی رسانهنقش»

مسائل اثرگذاری و اثرپذیری کمی نسبت به سایر  نیا دهند.و متغیرهای مستقل سیستم را تشکیل می

آرایش » ریمتغ .شوندیمز نامیده ی بیرون شده نیرهایمتغ مسائل دارند. در تعریف دیگر، این مسائل،

ترین متغیر نسبت به مرکز مختصات قرارگرفته است که با استفاده از نزدیک« های سیاسیجریان

 گیرد.قرار می کنندهمیتنظافزار در دسته متغیرهای راهنمای خوانش خروجی نرم

به سایر متغیرهای در برگیرنده متغیرهایی است که وابستگی و اثرپذیری زیادی نسبت  4 هیناح

وضعیت » .هستند 2و  1های از نحوه مدیریت مسائل ناحیه متأثرسیستم دارند این دسته از متغیرها 

متغیرهایی از « بروز ناامنی در منطقه» و« منازعات ایران و آمریکا» ،«فرمایشات رهبری» ،«برجام

 3خالصه در جدول  طوربها بندی متغیرهاند. دستهپژوهش هستند که در این ناحیه قرار گرفته

 است. تیرؤقابل
 

 اثرات مستقیم در نقشه. جایگاه هر متغیر 3جدول 

 متغیرهای پژوهش نواحی مختصات
 بدون متغیر  )اثرگذاری باال، اثرپذیری باال( 1ناحیه 

 ی پایین(ریاثرپذ )اثرگذاری باال، 2 هیناح
 فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی 
 امعهامنیت عمومی ج 
 های اقتصادیشاخص 

 )اثرگذاری پایین، اثرپذیری پایین( 3ناحیه 

 های سیاسیآرایش جریان 
 مدیریت فرایند انتخابات 
  ی اقتصاد مقاومتیهااستیساجرای 
 و صاحبان رسانه هارسانهآفرینی نقش 
 بازار جهانی انرژی 

 )اثرگذاری پایین، اثرپذیری باال( 4ناحیه 

 وضعیت برجام 
 هبریفرمایشات ر 
 منازعات ایران و آمریکا 
 بروز ناامنی در منطقه 
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 تحلیل اثرات غیرمستقیم

 شود.مشاهده می 4هر متغیر در  میمستق ریغافزار اثرگذاری و اثرپذیری با توجه به خروجی نرم
 

 متغیرها میمستق ریغی ریرپذیتأثی و رگذاریتأث. میزان 4جدول 

 رهامتغی یرگذاریتأثمیزان  یریرپذیتأثمیزان 

 منازعات میان ایران و آمریکا 169691 79412

 ی سیاسیهاانیجرآرایش  96856 102460

 فرمایشات رهبری 136023 86580

 فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی 89200 152985

 مدیریت فرایند انتخابات 27199 92194

 بروز ناامنی در منطقه 122791 34764

 می جامعهامنیت عمو 78350 143231

 وضعیت برجام 127027 92661

 ی انرژیبازار جهان 24869 32992

 های اقتصادیشاخص 34474 88327

 های اقتصاد مقاومتیاجرای سیاست 38261 64327

 و صاحبان رسانه هارسانهآفرینی نقش 82238 56396

آرایش »پژوهش، مسئله ی غیر مستقیم متغیرهای ریرپذیتأثی و رگذاریتأثبا توجه به نمودار نقشه 

ی یک دارای بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری در میان متغیرهاست و در ناحیه« های سیاسیجریان

 در ناحیه« امنیت عمومی جامعه» ،«فرسایش اعتماد عمومی» ریمتغ شبکه مختصات قرار گرفته است.

د، این متغیرها در دسته دوم شبکه مختصات و دارای بیشترین اثرگذاری و بیشترین اثرپذیری هستن

سمت چپ نمودار و در قسمت پایین  در شوند.ی میبنددستهمتغیرهای پیشران و نافذ سیستم 

مدیریت »پژوهش و از میان متغیرهای  رندیگیمی پایین قرار ریاثرپذمتغیرهایی با قدرت اثرگذاری و 

آفرینی نقش» ،«مقاومتی های اقتصاداجرای سیاست» ،«های اقتصادیشاخص» ،«فرایند انتخابات

 گیرند.در این قسمت قرار می« ی انرژیبازار جهان»و « ها و صاحبان رسانهرسانه
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 منازعات میان ایران و آمریکا. 1

 های سیاسیآرایش جریان. 2

 فرمایشات رهبری. 3

 فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی. 4

 . مدیریت فرایند انتخابات5

 نی در منطقه. بروز ناام6

 . امنیت عمومی جامعه7

 . وضعیت برجام8

 ی انرژیبازار جهان. 9

 های اقتصادی. شاخص10

 های اقتصاد مقاومتی. اجرای سیاست11

 و صاحبان رسانه هارسانهآفرینی . نقش12

متغیرهای پژوهش میمستق ریغی ریرپذیتأثی و رگذاریتأث. نمودار 6شکل   

فرمایشات » ،«وضعیت برجام» یرهایمتغت پایین و سمت راست نمودار در ناحیه چهارم در قسم

مسائل متغیرهای  نیا گیرند.قرار می« ی در منطقهبروز ناامن»و « کایو آمرمنازعات میان ایران » ،«رهبری

تغییر وضعیت  نیترکوچکی بسیار باالیی هستند و ریرپذیتأثشوند و دارای وابسته سیستم تلقی می

 دهند.قرار می ریتأثها را تحت ی آنسختبهدر سیستم 
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 میمستقغیردر نقشه اثرات  ریهر متغ گاهیجا. 5جدول 
 متغیرهای پژوهش نواحی مختصات

 های سیاسیآرایش جریان  باال( یریباال، اثرپذ ی)اثرگذار 1 هیناح

 (نییپا یریباال، اثرپذ ی)اثرگذار 2 هیناح
 فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی 

 امنیت عمومی جامعه 

 (نییپا یریاثرپذ ن،ییپا ی)اثرگذار 3 هیناح

 انتخابات ندیفرا تیریمد 

 یاقتصاد یهاشاخص 

 یاقتصاد مقاومت یهااستیس یاجرا 

 ها و صاحبان رسانهرسانه ینیآفرنقش 

 یانرژ یبازار جهان 

 باال( یریاثرپذ ن،ییپا ی)اثرگذار 4 هیناح

 برجام تیوضع 

 یرهبر شاتیفرما 

 کایو آمر رانیا انیعات ممناز 

 در منطقه یبروز ناامن 

 گیرینتیجه

های آن و عوامل گوناگونی است که در ارتباط با یکدیگر ویژگی هامؤلفههر سیستم متشکل از 

زنند. بدیهی است برای دریافت فهم خردمندانه از یک سیستم نیازمند شناسایی سیستم را رقم می

پژوهی اشراف بر روابط میان ها هستیم. در فرایند آیندهمیان آنمسائل آن و تحلیل روابط موجود 

تری برخوردار است؛ زیرا در علم واقع این متغیرها در اثرگذاری و اثرپذیری متغیرها از اهمیت ویژه

گذاران را شگفتی ریزان و سیاستو عدم اطالع از این روابط برنامه قرار دارندنسبت به یکدیگر 

 د.رو خواهد کرروبه

 بر اساسمتغیرهای انتخابات ریاست جمهوری  نیترمهممسئله به عنوان  12در پژوهش حاضر 

یی روابط میان این متغیرها شناسانظرات خبرگان برگزیده شد و از روش تحلیل ساختاری نیز برای 

ه توان جایگامک میافزار میکو نتایج خروجی نرم جداول توجه به نمودارها، با بهره گرفته شد.

ارائه داد؛ لذا این  هر مسئلههریک از متغیرها را شناخت و تحلیل صحیحی از اثرگذاری و اثرپذیری 
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 نیتأماز متغیرها و هرکدام چگونه پتانسیل  کیکدامکند تا بدانند را یاری می گذاراناستیسپژوهش، 

 های جمهوری اسالمی ایران در انتخابات را دارند.مطلوبیت

متغیری بودند که دو« امنیت عمومی جامعه»و « ومی و سرمایه اجتماعیفرسایش اعتماد عم»

مستقیم و غیر مستقیم از اثرگذاری باالیی برخوردار بودند و متغیرهای راهبردی و پیشران  صورتبه

متغیرها را دستخوش  ریسا ،هاشرانیپشوند. بنابراین، هرگونه تغییر در وضعیت این محسوب می

و در اثرات  کنندهمیتنظدر تحلیل اثرات مستقیم متغیر « های سیاسیرایش جریانآ»تالطم خواهد کرد. 

 ریانکارناپذشده به همین دلیل اهمیت آن در سیستم انتخابات پیشران شناخته عنوانبهغیر مستقیم 

 است.

مندانی که نگاری است. بنابراین، سایر پژوهشگران و عالقهتحلیل ساختاری شروع فرایند آینده

های پژوهش حاضر فهم جامعی از گیری از یافتهتوانند با بهرهیم کنند،یرامون انتخابات مطالعه میپ

ی باالتر از متغیرهای هاگامها داشته باشند، حتی در مسائل انتخابات و میزان اثرگذاری و اثرپذیری آن

 احصاشده، در نگارش سناریوهای محتمل و ممکن انتخابات استفاده کنند.
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