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 چکیده :

بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت مشتریان در بانک مسکن استان کردستتان ،   این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رابطه

از نظر هدف تحقیق توصیفی با نتایج کاربردی و روش کمی است که به شیوه همبستگی انجام پذیرفته استت  روش تحقیتق   

نفری کارکنتان، بتر استا      2000جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک مسکن استان کردستان بوده که با توجه به تعداد 

نفر که در چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب  و به صتور  تصتادفی     322جدول کوکران و نمونه آماری تحقیق شامل 

ساده انتخاب شده است  ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبرگتان و پایتایی آن نیتز بتا     

% مورد تایید قرار گرفت  برای  ممیزی  بازاریابی عصبی مولفه های تحریک احساسا ، 821خ و به مقدار ضریب آلفای کرونبا

 SPSSتداعی خاطرا  و جلب اعتماد در نظر گرفته شده است  نتایج فرضیا  که از طریق آزمون رگرسیون و بتا نترم افتزار    

ن ، تمام مولفه های مرتبط با ممیزی بازاریتابی عصتبی در   مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که از منظر مشتریان بانک مسک

مندی مشتریان تاثیر مستقیم و معناداری دارند  همچنین نتایج تحقیق نشان داد، مولفه تحریتک احساستا  بازاریتابی     رضایت

لوب به مشتتریان  عصبی بیشترین تاثیر بر ارایه موفق محصوال  نوین بانک دارا می باشد  و در نهایت برای ارائه خدما  مط

 با تمرکز بر بازاریابی عصبی پیشنهاداتی ارائه گردید 
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Review  
      Abstract : 

A manager should always review and review the 

organizational behavior in order to be able to identify cases 

where there is a possibility of failure. This research was 

conducted with the aim of investigating the effect of public 

choice theory on the calculating behavior of employees and 

how to manage it. . Based on this, we first investigated and 

identified the factors and criteria of public choice theory on 

employees' accounting actions through the content analysis of 

documents and documents, which were selected by the 

snowball method, which were shown after the theoretical 

saturation of work output by Max QDA software. Then the 

obtained data was provided to 14 experts through a 

questionnaire (quantitative and qualitative) and after three 

rounds of qualitative Delphi, 3 sub-criteria were identified and 

the resulting pattern was obtained. Based on the results of 

public choice theory management in organizations, managers 

should be careful about the sub-criterion of methodological 

individualism, which is the first priority among the sub-

criteria. 
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 چکیده :

بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت مشتریان در بانک مسکن استان کردستان ،  این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رابطه

از نظر هدف تحقیق توصیفی با نتایج کاربردی و روش کمی است که به شیوه همبستگی انجام پذیرفته است. روش تحقیق 

نفری کارکنان، بر اساس  2000جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک مسکن استان کردستان بوده که با توجه به تعداد 

نفر که در چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب  و به صورت   322جدول کوکران و نمونه آماری تحقیق شامل 

تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبرگان و پایایی 

% مورد تایید قرار گرفت. برای  ممیزی  بازاریابی عصبی مولفه های 821خ و به مقدار آن نیز با ضریب آلفای کرونبا

تحریک احساسات، تداعی خاطرات و جلب اعتماد در نظر گرفته شده است. نتایج فرضیات که از طریق آزمون رگرسیون 

ن ، تمام مولفه های مرتبط با مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که از منظر مشتریان بانک مسک SPSSو با نرم افزار 

مندی مشتریان تاثیر مستقیم و معناداری دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد، مولفه  ممیزی بازاریابی عصبی در رضایت

تحریک احساسات بازاریابی عصبی بیشترین تاثیر بر ارایه موفق محصوالت نوین بانک دارا می باشد. و در نهایت برای 

 لوب به مشتریان با تمرکز بر بازاریابی عصبی پیشنهاداتی ارائه گردید.ارائه خدمات مط

 

 سازمان ، حسابگرانه کنش ، انتخاب عمومی نظریهواژگان کلیدی : 
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 مقدمه : 

 آن در موفقیت عدم احتمال که مواردی بتواند تا دهد قرار بازبینی و بررسی مورد را سازمانی رفتار همواره باید مدیر یک

 افراد خالقیت به مهمتر همه از و مالی های کنترل به و دیده تدارک آموزشی برنامه. دهد قرار شناسایی مورد را ددار وجود

 اخیر های دهه در(. 1396 ، رضوی و دارابی)کنند شناسایی را شوند می پیشرفت مانع که اقدامهایی و سنتها و کرده توجه

 نشان خود ای حرفه موفقیت و پیشرفت برای شغلی مسیر مدیریت ایه استراتژی از استفاده به زیادی تمایل کارکنان

 تا و میکنند کار عقالیی و حسابگرانه صورت به مختلف سازمانی سطوح در افراد(.  1399 ، همکاران و عبدالهی)   میدهند

 (.1398 ، فرجاد یرجب و دفتر عزب) باشد داشته همراهی آنها فردی اهداف با که دارند همراهی سازمان اهداف با جایی

 با که دارند همراهی سازمان اهداف با جایی تا و میکنند کار عقالیی و حسابگرانه صورت به مختلف سازمانی سطوح در افراد

 آن اهداف برای تنها سازمان افراد اینکه تصور( 1398 ، فرجاد رجبی و دفتر عزب) باشد داشته همراهی آنها فردی اهداف

 و دارند را خویش آرزوهای و اهداف که شوند می تشکیل افرادی از سازمانها زیرا ، است بینانه خوش بسیار میدارند بر گام

 ،  جاجز و رابینز)  کوشند می نیز خود آرزوهای به دستیابی و نیازها رفع برای سازمان اهداف تحقق برای تالش بر عالوه

 چشم و داشته مشارکت خویش کاری های فعالیت انجام در میکندتا فراهم افراد برای را فرصتی شغلی مسیر(.  2016

 خود حرفه و شغل در را زیادی توان افراد نتیجه ،در بیاورند ارمغان به زندگی متنوع اهداف به دستیابی برای را اندازهایی

 (. 2019 ، همکاران و رودریگوس) کنند می خود کاری آلهای ایده پیگیری صرف را خود انرژی و زمان و دهند می قرار

 های گیری تصمیم تحلیل در میگیرند کار به بازار در افراد رفتار تحلیل برای اقتصاددانان که را اصولی همان عمومی انتخاب

 که گیرند می کار به را فرض این میکنند، مطالعه خصوصی بازار در را افراد رفتار که اقتصاددانانی.  بر می کار به جمعی

 دیگران مالحظه به توجه با را خود رفتارهای برخی افراد بیشتر اگرچه. کنند می رفتار شخصی نفع مبنای بر اغلب انسانها

.  است شخصی نفع کننده مصرف یا کارفرما وقتی چه و کارگرند وقتی چه-افراد رفتارهای در غالب انگیزه ، میکنند تنظیم

 مالحظه سیاست بازار در خود های گیری تصمیم رد افراد اگرچه یعنی ، میگیرد کار به را فرض همین نیز عمومی انتخاب

 که وقتی چه و هستند کننده البی که وقتی چه ، هستند دهنده رای که وقتی چه آنها غالب انگیزه ، میکنند هم را دیگران

 کردعمل از پردازانه خیال و آرمانی تصورات عمومی انتخاب تئوری ، خودبوکانان تعبیر به.  است شخصی نفع اند بورکرات

(.کنش؛ مفهومی بنیادین در فلسفه و علوم 1401 ، همکاران و مقدم رحیمی) نمود جایگزین تر بدبینانه تصورات با را دولت

( و در پایه ای ترین شکل خود ،  1398اجتماعی مانند جامعه شناسی ، روان شناسی و اقتصاد است )عربیون و همکاران ، 

(.کنش حسابگرانه رفتاری  2016،  1و مبتنی بر قصد است )ویلسون و شپالرفتاری است که یک کنش گر انجام میدهد 

است که هر فرد به نسبت شرایط و موقعیتی که در آن قرار دارد، با استفاده و با در نظر گرفتن نظریه بازی ها، انتخاب 

ه/ حسابگری، رفتار سیاسی، رفتار عمومی، اصالت فایده / هزینه فایده، منفعت گرایی / سود گرایی، رفتار سازمانی، حسابگران

                                                                                                                                                    
1 Wilson&shpall 
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فرصت طلبانه، رفتار تعاملی، رفتار اجتماعی، رفتار برنامه ریزی شده، فردگرایی خودخواهانه، ماکیاولیسم، قدرت، نفوذ، 

خودشیرینی، تملق، چاپلوسی، اخالق حرفه ای، نظام ارزشی/ انتظار ارزشی، انگیزش شغلی، پاداش، پیشرفت، ارتقاء شغلی، 

 (.2021غلی، امنیت شغلی، مزیت رقابتی، عدالت سازمانی و کنش واکنش نشان می دهد)محمدپور و همکاران،وظایف ش

بیش از هر زمان دیگری جهان در حال تغییرات پی در پی است . بنابراین ، سازمانها به منظور مواجهه با چنین چالشی باید 

باشند . سازمان باید به توسعه دانش و مهارت ها و توانایی های به نقش حیاتی یادگیری و توسعه  در بقا و رشد خود واقف 

 می عمل و رفتار به دست عواملی چه تاثیر تحت و زمانی چه در انسانی هر اینکه کارکنان خود بیش از پیش توجه کند .

یقی دارد و در . هر فرد عالاست واداشته بررسی و پژوهش به دنیا  جای جای در را پژوهشگران که است سال سالیان زند

این جایگاه حسابگرانه عمل می کند ؛ خواسته های هر فرد نامحدود است؛هر فرد زیاده خواه است ؛ و هر فرد دارای قوه 

تفکر و ابتکار عمل است.انسانهای بیشینه طلب خودخواه برای نیل به اهدافشان به صورت عقالنی رفتار می کنند . از این 

 وجود خاص اهداف ای دسته با سازگار عقالنی کنش نوع یک فقط معین موقعیت هر در که شودنظر ، فرض می 

 پژوهش این در تا شدیم آن بر ما لذا.کند می شایانی کم سازمانی رفتار بینی پیش به معلولی و علت روابط دارد.تبیین

 ست؟چی آن مدیریت چگونگی و کارکنان حسابگرانه کنش انتخاب عمومی بر نظریه تاثیر:  دریابیم

 : روش پژوهش

 حسابگرانه کنش بر انتخاب عمومی نظریه تاثیر نظر به اینکه هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی

-توان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می است، می آن مدیریت چگونگی و کارکنان

های میدانی ای و نیز روشهای مطالعه کتابخانهباشد و از طرفی دیگر؛ با توجه به اینکه در این پژوهش از روش

توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش، یک  نظیر پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است، می

ها استفاده شده کیفی( جهت تحلیل داده-در این تحقیق از روش آمیخته )کمی .پیمایشی است-پژوهش توصیفی

 است. 

 کنش بر انتخاب عمومی :گام اول: بررسی و شناسایی عوامل موثرنظریهکار معرفی الگو یا روش

محتوای اسناد و مدارک شامل )اسناد باالدستی، مراجعه به سایت اینترنتی،  از طریق تحلیل کارکنان حسابگرانه

ورت گرفت.گام کیفی ص یروش دلف یقاز طرهای اصلی و راهکارها ها(. در ادامه غربال مولفهنامهمقاالت و پایان

دوم: روابط درونی میان معیارها با یکدیگر و زیرمعیارها با یکدیگر با استفاده از تکنیک دیمتل محاسبه شد .گام 

 کنش بر انتخاب عمومی نظریه دیمتل در این گام؛ زیر معیارهای موثر-به کمک فرآیند تحلیل شبکه سوم:

 ندی شد. ، اولویت ب آن مدیریت چگونگی و کارکنان حسابگرانه

:از آنجاییکه پژوهش پیش رو در دو فاز کیفی و کمّی مورد بررسی قرار جامعه و نمونه مورد بررسی

گرفت ؛ جامعه آماری نیز باید در هر فاز بطور مجزا مشخص شود. روش نمونه گیری در فاز کیفی بصورت گلوله 
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و مقاالت و پایان نامه های مرتبط با این برفی می باشد. جامعه ی آماری در این بخش اسناد و سوابق باالدستی 

حوزه بود.در بخش کمّی نیز جامعه آماری به دو بخش تقسیم می شود. باتوجه به هدف پژوهش پیش رو؛ جامعه 

آماری در فاز کمّی، مرتبط با قسمت تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره می باشد. در تحقیق حاضر برای 

یک گلوله برفی استفاده می شود، بدین صورت که با توجه به هدف پژوهش، از روش محاسبه تعداد خبرگان از تکن

 خبرگان تماماً ی عمیق استفاده شده است. به این منظور، اینای برای مصاحبهبرفی یا زنجیرهگیریِ گلولهنمونه

 دارای این حوزه رد یا کامل با متغیرهای کنش حسابگرانه بودندو وآشنا دکتری مدرک دارای هیأت علمی، عضو

های  مصاحبه با خبرگان، به تشخیص محقق و اساتید راهنما، داده 14لذا، پس از انجام .بودند تألیفات و مقاالت

های جدید وجود نداشت. شایان ذکر است، با توجه  گردآوری شده به نقطه اشباع رسیده و نیازی به انجام مصاحبه

تر شدن نتایج تحقیق، میانگین مدت زمان  و تمایل آنها به غنیاستقبال مصاحبه شوندگان از موضوع تحقیق 

 1های پژوهش از ابزار پرسشنامهها حدود یک ساعت بوده است.در این پژوهش برای جمع آوری داده مصاحبه

باشد:پرسشنامه کیفی: های پژوهش حاضر شامل دو دسته کیفی و کمی میاستفاده گردیده است. پرسشنامه

باشد. پرسشنامه بسته شامل مولفه ها ه باز و بسته برای هر یک از مؤلفه های دلفی کیفی میشامل دو پرسشنام

باشد که با استفاده از تحلیل محتوای متنی و کدگذاری از طریق اسناد باالدستی استخراج شدند. همچنین با می

پرسشنامه رسشنامه کمی: پاستفاده از پرسشنامه باز توزیع شده، مولفه توسط خبرگان پیشنهاد شده است. 

ی، در این بخش مقایسه زوجی در دو سطح معیار، زیر مورد بررسی قرار گرفته است. پرسشنامه زوج یسهمقا

 زیر جدول استراتژی های از پژوهش این دیمتل که جهت محاسبه روابط درونی میان معیارها توزیع شده است.در

 می گردد. استفاده  تامین اعتمادپذیری برای

 (1396تامین اعتمادپذیری پژوهش )هولستی،  استراتژی های -1ل جدو

 اقدامات استراتژی تامین زیر معیارها معیار

 

 

 

 

روایی ورودی 

 های پژوهش

روایی داده های 

 ورودی پژوهش

معرفی مصاحبه شوندگان بعدی  نمونه گیری گلوله برفی

 توسط مصاحبه شوندگان قبلی

انتخاب مصاحبه شوندگان بر اساس  گیری بر مبنای اعتبار نمونه

 توصیه خبرگان

                                                                                                                                                    
1Questionire 
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 قابل قبول بودن

روایی تحلیل 

های انجام 

شده در 

 پژوهش

ارائه کدهای توصیفی به مصاحبه  بازخورد مشارکت کنندگان روایی توصیفی

شوندگان و دریافت نظرات 

 کیفی(-اصالحی )روش دلفی

استفاده از توصیف گرهای با  روایی تفسیری

 داقل مداخلهح

بهره گیری از عبارات توصیفی 

مانند نقل قول در تحلیل محتوای 

 متنی

استفاده از روش نمونه گیری بر  انتقال پذیری

 مبنای اعتبار

انتخاب مصاحبه شوندگان از بین 

افراد معتبری همچون اعضای هیات 

 علمی

ارائه یک تصویر حاصل از زمینه  وصف تفضیلی همه ی جزئیات

 پژوهشمورد 

در اختیار گذاشتن داده ها ، روش  ممیزی قابلیت اطمینان قابلیت اطمینان

ها و تصمیمات با هدف بازبینی و 

موشکافی تحقیق توسط دیگر 

 پزوهشگران

ارائه جزئیات روش ها و داده های  تائید پذیری

 پژوهش

ارائه گزیده مصاحبه ها و نیز 

توضیح روند تحلیل داده ها تا 

 نتایج تحقیق دستیابی به

در پرسشنامه خبره که مبتنی بر مقایسه زوجی  )بخش کمی پژوهش(: پرسشنامه خبره یاییو پا یروائ

تمامی عناصر با یکدیگر است احتمال اینکه یک متغیر در نظر گرفته نشود صفر است. بنابراین چون تمامی 

هت گیری خاصی در طراحی سؤاالت معیارها در این سنجش مورد توجه قرار گرفته است و طراح قادر به ج

)قدسی پور،  های مبتنی بر مقایسه زوجی فی نفسه از روائی برخوردار هستند بنابراین پرسشنامه باشد ینم

.پایائی پرسشنامه خبره نیز با محاسبه شاخص سازگاری داشت از طرفی با توجه به اینکه پرسشنامه بر (1387

باشد لذا برای بررسی پرسشنامه از شاخصی به نام شاخص  اس ساعتی میاساس تحلیل سلسله مراتبی و از نوع مقی

 گردد.  ناسازگاری استفاده می

:تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل

 و نییتعی برا (ANP-DEMATEL)دیمتل  -تکنیک دلفی، فرایند تحلیل شبکه از، پژوهش نیا در

ها  اریمع وزن نییتعی برای زوج سهیمقا سیماتر منظوراز نیهم به .است شده استفادهزیر معیارها ی بند تیاولو
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های متعددی صورت گرفته  پژوهش حاضر براساس طی چند مرحله و با استفاده از تکنیک .است شده استفاده

 است. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 مقاالت از مستخرج عاتاطال تحلیل در MAXQDA تحلیل شکل -1 شکل

همانطور  استفاده شده است.تکنیک دلفی از  نامه پژوهش های کلیدی  و پرسش ها و مولفه تایید شاخصبه منظور

، مجالت و متون فارسی و التین کتب، ای از قبیل انجام مطالعات کتابخانهابتدا از طریق  که قبالً گفته شد،

نامه طراحی شده بر  شناسایی گردید سپس پرسش انتخاب عمومی ههای کلیدی نظری پایگاهای اینترنتی شاخص

های کلیدی پژوهش به منظور نظرسنجی در دور نخست برای خبرگان پژوهش ارسال شد. بعد از  اساس شاخص

اظهار نظر خبرگان در این خصوص  نتایج بدست آمده از کلیه ی شاخص ها مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. 

ه با همان ترکیب معیار، زیرمعیار و شاخص ها برای بار دوم آماده ارسال به خبرگان شد. این نام بنابراین پرسش

 5 مجموع در. رسید ها شاخص خصوص در تحقیق خبرگان اجماع به دلفی فرآیند در سه دور توزیع پرسشنامه

 .است شده داده نمایش 2 جدول در دلفی اول دور نتایج. آمد بدست شاخص

 کنش حسابگرانه
انتخاب 
 عمومی

 انتخاب عقالیی

فردگرایی روش 
 شناختی

ورزی سیاست 
 به عنوان مبادله
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 آماری پاسخ دهندگان )دلفی دور اول(توصیف  -2جدول 
 

آزمون 

 نمایش داده شده است  3فی در جدول همبستگی دبلیوی کندال )دلفی دور اول( برای محاسبه پایایی دور اول دل
 

 آزمون همبستگی دبلیوی کندال )دلفی دور اول(  3-جدول 

 (.Sig)شاخص معنی داری  درجه آزادی شاخص کای دو ضریب همبستگی دبلیوی کندال تعداد

14 0.309 240.514 199 0.024 

 
شاخص  0.01ها است  بر طبق جدول زیر مقدار  هستند که حاکی از اهمیت قابل قبول آن 3دارای میانگین باالتر از متوسط  عدد از مولفه ها،3شود، کلیه ی تعداد چنانچه در جدول فوق مشاهده می

دهد دور دوم   را در این آزمون نشان میبرای ضریب دبلیوی کندال نیز تطابق قابل قبول نظرا 3/0کند  همچنین مقدار باالتر از ها را تأیید میباشد، همبستگی پاسخمی 0.05دار که کمتر از معیار معنی
های تایید شده مرحله اول در مرحله دوم نیز مورد پرسش قرار  اند، لذا، همان متغیر های موجود را در زمینه موضوع مورد بررسی کافی دانستهدهندگان متغیر روش دلفی  با توجه به اینکه تعدادی از پاسخ

 باشند نفر  تحویل داده شد  نتایج مذکور به شرح جدول زیر می 14کل مولفه ها به همان گیرد  پرسشنامه دور دوم دلفی با  می

معیار
 

 زیرمعیار

 دور اول

 
  
کارشنا

1 
 

 
  
کارشنا

2 
 

 
  
کارشنا

3 
 

 
  
کارشنا

4 
 

 
  
کارشنا

5 
 

 
  
کارشنا

6 

 
  
کارشنا

7 

 
  
کارشنا

8 

 
  
کارشنا

9 

 
  
کارشنا

10
 

 
  
کارشنا

11
 

 
  
کارشنا

12
 

 
  
کارشنا

13
 

 
  
کارشنا

14
 

میانگین
س 
واریان

 

ی
ب عموم

انتخا
 0.901 4.143 3 5 3 4 4 4 2 5 5 5 5 4 4 5 تخاب عقالییان 

 0.440 4.143 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 4 فردگرایی روش شناختی

 0.527 4.286 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 5 3 4 سیاست ورزی به عنوان مبادله
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 توصیف آماری پاسخ دهندگان )دلفی دور دوم( -4جدول 
       

معیار
 

 زیرمعیار

 دور دوم

 
  
کارشنا

1  

 
  
کارشنا

2 
 

 
  
کارشنا

3 
 

 
  
کارشنا

4 
 

 
  
کارشنا

5 
 

 
  
کارشنا

6 

 
  
کارشنا

7 

 
  
کارشنا

8 

 
  
کارشنا

9 

 
  
کارشنا

10
 

 
  
کارشنا

11
 

 
  
کارشنا

12
 

 
  
کارشنا

13
 

 
  
کارشنا

14
 

میانگین
س 
واریان

 

ب عمومی
انتخا

 

 0.423 4.500 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 انتخاب عقالیی

 0.264 4.429 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 فردگرایی روش شناختی

 0.269 4.500 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 سیاست ورزی به عنوان مبادله
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را دارند که حاکی از اهمیت قابل قبول  3دارای میانگین باالتر از متوسط   متغیر 3 شود، تعدادچنانچه در جدول فوق مشاهده می

-یید میها را تأباشد، همبستگی پاسخمی 0.05دار که کمتر از معیار شاخص معنی 0.000ها است  بر طبق جدول زیر مقدار  آن

 دهد برای ضریب دبلیوی کندال نیز تطابق قابل قبول نظرا  را در این آزمون نشان می 5/0کند  همچنین مقدار باالتر از 
 آزمون همبستگی دبلیوی کندال )دلفی دوردوم(  -5 جدول 

  (Sigشاخص معنی داری ) درجه آزادی شاخص کای دو ضریب همبستگی دبلیوی کندال تعداد

14 0.346 407.393 199 0.000 

 دوم و اول دور نظرسنجی در خبرگان دیدگاه اختالف میزان -6 جدول

 

ها در دور مرحله اول و دوم دلفی، در جدول فوق آمده است.باتوجه به  از سوی دیگر، مقایسه میانگین امتیازات متغیر

رسیده است(. بندی  است و به جمع 1/0از  متغیر پرسشنامه باقی می مانند )اختالف کمتر  3اطالعات جدول فوق، 

کند. دور سوم دلفی. مشابه مراحل اعالم شده  را مشخص می 3های مورد تایید نهایی با میانگین بزرگتر از  مولفه 

 گذشته، نتایج دور سوم دلفی به صورت جدول زیر به دست آمده است.

 زیرمعیار معیار

 2و  1اختالف 

ی
ل دلف

راند او
ن 

گی
میان

 

ی
راند دوم دلف

ن 
گی

میان
 

ل و دوم
ی او

راند دلف
ف دو 

ال
خت

ا
 

 انتخاب عمومی

 0.357 4.500 4.143 انتخاب عقالیی

 0.286 4.429 4.143 فردگرایی روش شناختی

 0.214 4.500 4.286 سیاست ورزی به عنوان مبادله
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 توصیف آماری پاسخ دهندگان )دلفی دور سوم( -7جدول 

ر
معیا

 

 زیرمعیار

 دور سوم
 

شن
ر
کا

س 
ا

1 
 

 
س 

شنا
ر
کا

2 
 

 
س 

شنا
ر
کا

3 
 

 
س 

شنا
ر
کا

4 
 

 
س 

شنا
ر
کا

5 
 

 
س 

شنا
ر
کا

6
 

 
س 

شنا
ر
کا

7
 

 
س 

شنا
ر
کا

8
 

 
س 

شنا
ر
کا

9
 

 
س 

شنا
ر
کا

1
0

 

 
س 

شنا
ر
کا

1
1

 

 
س 

شنا
ر
کا

1
2

 

 
س 

شنا
ر
کا

1
3

 

 
س 

شنا
ر
کا

1
4

 

ن
گی

میان
س 

ریان
وا

 

ی
عموم

ب 
خا

انت
 0.247 4.643 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 انتخاب عقالیی 

 0.247 4.643 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 شناختی فردگرایی روش

 0.401 4.643 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 سیاست ورزی به عنوان مبادله

 

 تعداد گویه آزمون همبستگی دبلیوی کندال )دلفی دور سوم(  -8جدول 

 (.Sig)شاخص معنی داری  درجه آزادی شاخص کای دو ضریب همبستگی دبلیوی کندال تعداد

14 0.498 268.084 195 0.000 
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 ها در دور مرحله دوم و سوم دلفی، در جدول زیر آمده است. از سوی دیگر، مقایسه میانگین امتیازات متغیر

 میزان اختالف دیدگاه خبرگان در نظرسنجی دور دوم و سوم -9جدول 

 زیرمعیار معیار

 3و  2اختالف 

میانگین راند اول دلفی
میانگین راند دوم دلفی 
 

ف دو راند دلفی اول و دوم
اختال

 

انتخاب 

 عمومی

 0.143 4.643 4.500 انتخاب عقالیی

 0.214 4.643 4.429 فردگرایی روش شناختی

 0.143 4.643 4.500 سیاست ورزی به عنوان مبادله

باشد و  بندی رسیدند و دوره سوم به عنوان دوره پایان می ها به جمع رسید. بنابراین تمامی مولفه بندی مولفه  باقیمانده نیز در مرحله سوم به جمع 3بنابر اطالعات جدول فوق 

بندی رسیده است. نماد مؤلفه های مورد تأیید در مرحله ی بعد نمایش داده شده اند. است و به جمع 1/0از  های مورد تایید نهایی با اختالف کمتر  ، مولفه 9جدول 
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 و زیرمعیارهای نهائی شناسائی معیارها 

عبارتند از:  اصلی مطالعه در گام نخست معیارها و زیر معیارهای مطالعه شناسائی و انتخاب شد. معیار

زیرمعیار شناسائی شده 3.برای معیار اصلی زیرمعیارهائی شناسائی شده است. در مجموع  انتخاب عمومی نظریه

های تخصصی استفاده شده است.  دبیات پژوهش و مصاحبهاست. در گام نخست برای شناسائی زیرمعیارها از ا

اند تا در جریان تحقیق  نامگذاری شده 10همچنین معیارها و زیرمعیارهای تحقیق با اندیس عددی بصورت جدول 

 به سادگی قابل ردیابی و مطالعه باشد.

 نماد معیارها و زیرمعیارهای تحقیق -10جدول شماره  

 نماد زیرمعیار زیرمعیار نماد معیار معیار

 C2 انتخاب عمومی

 S21 انتخاب عقالیی

 S22 فردگرایی روش شناختی

 S23 سیاست ورزی به عنوان مبادله

 

 DEMATELالگوي روابط بين معيارهای اصلی با تکينک 

 میان متقابل ارتباطات با پیش فرض روابط درونی میان معیار های اصلی کنش حسابگرانه و برای انعکاس

 . رها از تکنیک دیمتل استفاده شده استمعیا

  (M)محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم  -گام نخست 

 Mماتریس ارتباط مستقیم:  -11جدول 

M C2 

C1 0.000 

 

 N = K*Mمحاسبه ماتریس ارتباط مستقیم نرمال:  -گام دوم

 (N)ماتریس نرمال شده  -12جدول 

N C2 

C2 0.000 
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 باط کاملمحاسبه ماتریس ارت -گام سوم

 (T)ماتریس ارتباط کامل  -13جدول 

T C2 

C2 0.256 

 

 نمایش نقشه روابط شبکه -گام چهارم

 

 الگوی روابط معنی دار معیارهای اصلی -14جدول 

 
C2 

C2 * 

 

 مشخص می گردد: 15با توجه به الگوی روابط، روابط علی را براساس جدول 

 الگوی روابط علی معیارهای اصلی -15جدول 

 

 

 

 

 نشانگر میزان تاثیرگذاری آن معیار بر دیگر معیارهای کنش حسابگرانه (D)جمع عناصر هر سطر  15در جدول 

 (R)تون است. براین اساس معیار نظریه انتخاب عمومی از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است. جمع عناصر س

برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرپذیری آن عامل از سایر عامل های کنش حسابگرانه است. براین اساس معیار 

، (D + R)نظریه انتخاب عمومی از میزان تاثیرپذیری بیشتری در کنش حسابگرانه برخوردار است. بردار افقی 

عاملی  D + Rرانه است. به عبارت دیگر هرچه مقدار میزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در اثربخشی کنش حسابگ

 D R D+R D-R نماد معیار ارمعی

 C2 8.589 6.592 15.181 1.997 انتخاب عمومی
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بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد. براین اساس نظریه انتخاب عمومی از سایر 

 D - Rدهد. بطور کلی اگر  ، قدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان می(D - R)معیارها بیشتر است.بردار عمودی 

شود. در این مدل معیار  شود و اگر منفی باشد، معلول محسوب می یر یک متغیر علی محسوب میمثبت باشد، متغ

انتخاب عمومی علی محسوب می شوند.چون در این مطالعه از نظر بیش از یک کارشناس در زمینه تاثیر  نظریه

میانگین هندسی برای  بر کنش حسابگرانه استفاده شده است بنابراین از تکنیک انتخاب عمومی معیارهای نظریه

 یی دیدگاه کارشناسان استفاده شده است. نهااولویت بندی 

 (W21) تعیین اولویت بر اساس هدف

 اساس هدف به موثر بر کنش حسابگرانه  بر انتخاب عمومی برای انجام تحلیل نخست معیارهای نظریه

استفاده شده است و با استفاده از تکنیک اند. برای این منظور از نظر گروهی از خبرگان  صورت زوجی مقایسه شده

سازی مقادیر بدست آمده، بردار ویژه محاسبه گردیده است. اعداد بدست آمده ضریب  میانگین هندسی و نرمال

ارائه شده و بردار ویژه  17و 16دهد. محاسبات انجام شده در جدول  اهمیت هر یک از معیارهای اصلی را نشان می

 .داده شده استنمایش  W21نیز به صورت

 تعیین اولویت معیارهای اصلی بر اساس هدف بخش اول -16جدول 

 

نظریه 

ب 
انتخا

عمومی
 

 1 نظریه انتخاب عمومی

 

 تعیین اولویت معیارهای اصلی بر اساس هدف بخش دوم  -17جدول 

 

میانگین 

هندسی
 

 2.227 نظریه انتخاب عمومی

 

 خواهد بود. W21ارهای اصلی به صورت بردار ویژه اولویت معی 17و  16اساس جدول  بر
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در اولویت اول قرار  0.0771با وزن نرمال شده  "ها یباز هینظر "بر اساس بردار ویژه به دست آمده:معیار 

ین بنابرا باشد و می 1/0تر از  بدست آمده است که کوچک 097/0های انجام شده  دارد.نرخ ناسازگاری مقایسه

 های انجام شده اعتماد کرد.  توان به مقایسه می

 بحث و نتیجه گیری 

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر انتخاب عمومی بر کنش حسابگرانه کارکنان و چگونگی مدیریت آن صورت 

گرفته است.  سوال اصلی: تاثیر انتخاب عمومی بر کنش حسابگرانه کارکنان و چگونگی مدیریت آن چیست؟در 

زیر معیار در 3حقیق نشان داده شد که هدف تحقیق، تاثیر انتخاب عمومی بر کنش حسابگرانه کارکنان با این ت

 ارتباط است .

 هانمایش نمادهای معیارها و زیرمعیارهای مدل و رتبه بندی آن -20جدول 

 S23 0.02191 سیاست ورزی به عنوان مبادله C2 0.0538 انتخاب عمومی

 S22 0.01789 تیفردگرایی روش شناخ

 S21 0.01647 انتخاب عقالیی

 

ابعاد و مولفه های معیار تاثیر گذار  انتخاب عمومی بر کنش حسابگرانه چیست؟معیار انتخاب عمومی  شامل 

 زیرمعیارهای سیاست ورزی ب عنوان مبادله ، فردگرایی روش شناختی و انتخاب عقالیی است .

تن آزمون های آماری همچون تحقیقات عباسی و همکاران در تحقیق حاضر به جای در نظر گرف

( که از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش خود استفاده کردند؛ احمدی 1393)

بهره جستند و از روش تحلیل واریانس استفاده کردند. لی و  SPSS( تنها از نرم افزار 1396زاده و همکاران )

( از تکنیک مدل معادالت ساختاری برای بررسی فرضیات از مدل 2016و معتمدی و همکاران ) (2017همکاران )

معادالت ساختاری استفاده کردند و ... که برای کلیه این تحقیقات از کل جامعه برای در نظر گرفتن و مقایسه و 

و نظرسنجی از خبرگان  رتبه بندی نظرسنجی می شود. در این تحقیق از آزمون های تصمیم گیری چند معیاره

0.0771 
 
 
 
 

 

W2

1= 
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 جامعه استفاده کرده است که می توان گفت نظرات آنان قابل استنادتر است. از سوی دیگر در تحقیقاتی چون

 برشمردن برای کیفی های روش از تنها( 1395) انصادی شیخ و عبداللهیان و( 1395) همکاران و عبداللهی

 بررسی حتی یا و دهی وزن و محاسبه برای کمی هایروش از دیگر و کردند استفاده کنش با مرتبط متغیرهای

بنابراین کلیه جنبه های با اهمیت موضوع در تحقیق حاضر دیده شدند و می  نکردند؛ استفاده متغیرها بین روابط

 تحلیل بررسی برای( 1397)  همکاران و قاسمی توان به مدل بدست آمده از تحقیق حاضر استناد کرد. همچنین

کردند که در این تحقیق از ادغام دو تکنیک دیمتل و  استفاده همجواری ماتریس و  نت یوسی افزار منر از شبکه

ANP .بهره گرفته شده است، که همه روابط درونی را سنجیده و تک تک متغیرها را با یکدیگر مقایسه کرده است 

 منابع

ین رابطه بین استفاده از فناوری اطالعات ، تبی 1391احمدی ، عباداله ، ایرانیان ، جواد ، احمدی ، نادر ، 

با کار آفرینی ، و پیشرفت شغلی کارکنان مدارس متوسطه شهرستان بستک ، فصلنامه رهبری و مدیریت 

  25تا  9،  1آموزشی ، شماره 

 1385احمدی ، اردشیر ،هماریانی ، عزیز اله ، نظریه بازی ها ، نشر جهان ، جام جم ، 

، کاربرد تئوری بازی ها در ارزیابی سرمایه گذاری  1390ضا، احتشام راثی ، رضا ، اسالمی بیدگلی ، غالمر

 124تا95،  11در سهام ، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار مطالعات مالی ، شماره 

( تأملی بر نظریه ی گزینش حسابگرانه، بنیان ها و 1393) الهام، غالمحسین؛ دانش ناری، حمید رضا

 .26تا  5، صص 7ل در علوم انسانی، شماره قلمرو، مطالعات تحو

 15/9/1388ایرانپور ، رعنا ، نظریه بازیها ،ویکی پدیا ، 

 تصویر مدیریت رفتارهای پایش(. 1400.  )مریم یزدی، تقوایی  محمد،  صالحی،  مهدیه،  قاجاری، باقری

-60،(2) 9  دولتی، های سازمان مدیریت.  شخصی و وضعی های کننده بینی پیش اساس بر ذهنی پردازی

47.   

مدل ( 1396) زهرا ی،زین الدینی میمند ؛حمداله ی،توکل یمنظر ه؛ امان ال ،سلطانیی؛ هاد ،زاده یتق

، سالمت روان ساختاری نقش کنش های اجرایی در عملکرد یادگیری دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خاص

 .36تا  25، صص 2، شماره 4کودک )روان کودک(، دوره 



                                        
1401 زمستان، 4، شماره2دوره ی،  انسان هیمنابع و سرما یفصلنامه علم  

ISSN : 2783-3984 

 و ...بر کنش حسابگرانه کارکنان  یانتخاب عموم هینظر ریتاث یبررس

   HRC-2212-1082کدمقاله:

 
 

 

، رفتارهای  1397سن زاده ، زینب ، افجه ای ، سید علی اکبر ، فقیهی ، ابوالحسن ، عالم تبریز ، اکبر ، ح

مطلوب مدیران و رهبران در پیاده سازی مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان های دولتی ، فصلنامه مطالعات 

 147تا113(، 27)شماره پیاپی  3رفتار سازمانی ، سال هفتم ، شماره 

، بررسی تاثیر روش های نوین مدیریت در بهبود رفتار سازمانی 1396ارابی ، احمد ، رضوی ، عبدالحمید ،د

 ، دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه .

، پیش بینی کننده های وضعی و شخصی رفتارهای  1395دامغانیان ، حسین ، یزدانی زیارت ، محمد ، 

پژوهشی مطالعات مدیریت )بهبود و تحول (، سال -ر سازمان ، فصلنامه علمیمدیریت تصویر پردازی ذهنی د

 . 46تا27،  80بیست و پنجم ، شماره 

اخالق و تاریخ پزشکی.  .. قدرت و رفتار سیاسی در سازمان: اخالقی یا غیراخالقی(1392) درگاهی حسین

 .14تا  1، صص 7، شماره 5دوره 

، مطالعات میان رشته ازسازی روش شناختی نظریه انتخاب عمومیب( 1391) علی ،ساعی ؛فائز ،دین پرست

 .109تا  87، صص 14، پیاپی 2، شماره 4ای در علوم انسانی، دوره 

 عمومی، اقتصاد انتخاب نظریه ارزیابی و ( تبیین1396رضایی، محمدجواد؛ موحدی بک نظر، مهدی )

 .114تا  89هارم، شماره اول، صص فرهنگی، سال چ مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ی ، تطبیق

، بررسی رابطه 1396سعادت ، رحمان ، عرفانی ، علیرضا ، کرکه آبادی ، سمیه ، شیخی مهرآبادی ، مریم ، 

دالر و یورو بر اساس نظریه بازی ها ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران ، سال ششم ، 

 95تا75،  21شماره 

بازی، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، شماره  نظریه بر ( درآمدی1390ه )طاهرخانی، ستار

 .242تا  219، صص 1

، مدل نظریه بازی فرصت طلبی اقتصادی در مناقصه و کاربرد  1389عبدلی، قهرمان ، خیر اندیش ، علی ، 

 140تا11،  43اره موردی آن در ایران ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران ، سال چهاردهم ، شم

 مسیر استخراجی مضامین(.  1399. ) فائزه  رحمانی،  حسین،  عباسیان،  حسن، رنگریز،  بیژن،  عبدالهی،

 محتوای تحلیل ی شیوه به کیفی مطالعه:  متنوع شغلی گیری جهت مبنای بر کارکنان شغلی پیشرفت

 .697-90،687 شماره  نوزدهم، ی دوره  شناختی، روان علوم ی مجله.  استقرایی

.  کارآفرینانه کنش پردازی مفهوم(. 1398.)نیلوفر  سالجقه، علی،  دهکردی، مبینی ابوالقاسم، عربیون،

 .260-241  ،2 شماره  ،12 ی دوره کارآفرینی، ی توسعه
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 به توجه با سازمانی سالمتی بر خوب حکمرانی تاثیر(. 1398. ) حاجیه فرجاد، آسیه،رجبی  دفتر، عزب

 .169-141  ،1 شماره  دهم، سال  دولتی، مدیریت انداز چشم  سیاسی، رفتار جیمیان نقش

، سازمان دورو ، ثمره فرهنگ سازمانی 1397غفاری، رحمان ، احمدی ، مسعود ، رستم نیا ، یحیی، 

نامطلوب : کهن الگوی رفتاری مدیران ماکیاولی و تصویر پردازی هدفمند از خود ، فصلنامه مطالعات رفتار 

 .163تا139،  28، شماره پیاپی  4زمانی ، سال هفتم ، شماره سا

 و آیندها پس آیندها، پیش :اندازی پس کنش مدل طراحی ) 1397 ( جهان عبدی، علی؛ قربانی،

 عمومی، مدیریت های پژوهش ،)ایالم استان دولتی های سازمان :مورد مطالعه( واکنش و کنش های استراتژی

 103 - 125 صص ، 42 شماره ، 11 دوره

، تحقیقات کاربرد نظریه بازی ها در تبیین رقابت های انتخاباتی( 1390) مهدیه ،شهابی؛ مجید ،گل پرور

 .202تا  175، صص 6، شماره 3سیاسی و بین المللی، دوره 

نظریه ( 1395) رسول ،بخشی دستجردی؛ جکوب ،انجوردا؛ رحیم ،داللی اصفهانی؛ داوود ،محمودی نیا

آن در تعیین سیاست های بهینه در تقابل استراتژیک بین سیاست گذار پولی و مالی  بازی ها و نقش

، 18، شماره 5(، مطالعات اقتصادی کاربردی، دوره )کاربردی از نظریه بازی های دیفرانسیلی و استاکلبرگ

 .34تا  1صص 

جه نصیرالدین ظوسی ، هاشمی پرست ، سید مقتدی ، نظریه بازی ها و کاربرد آن ، نشر دانشگاه صنعتی خوا

1385  
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