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چکيده
با ظهور رسانههای نوین مرزهای حقوقی و اجتماا ی دولا هاا ممرناش هاد و حاممیا

آنهاا باه ناوا

تصمیمگیرا مطلق در امور جامعه متزلزل هد و مفاهیمیچو احزاب ،گرو های ذینفع و افکار مومی ،ماد نرار
قرار گرفتهاند .هدف از تحقیق بررسی وامل اثرگااار و اثرذاایر ناهای از افکاار ماومیدر تصامیمگیاریهاای
راهبردی اس  .روش تحقیق ،استفاد از رویکرد  ISMاس
این رویکرد از روشهای ساخ دهی به مساله اسا

مه یک روش ساختاری – تفسیری بههمار مایآیاد.

ماه باا ناوا  SSIMهاناخته مایهاود .همنناین بارای

استخراج وامل ورودی در تحلیل ساختاری – تفسیری ،از مطالعات متابخانهای و نیز مصاحبه میق بهار گرفتاه
هد .بعد از هناسایی وامل اثرگاار و اثرذایر افکار مومیمه در تصمیمگیری راهبردی در نرر گرفتاه مایهاوند،
اقدام به ارائه مدل و سطحبندی با استفاد از متدولوژی هما روش هد اس  .حاصل این ذژوهش مماک بسایار
زیادی در هناسایی نفوذ در افکار مومیو تاثیرگااری بر آنها بهمنراور حمایا

از تصامیمات خاا

در ساطح

مومیخواهد داه .
کليد واژهها :راهبرد رهبري هزينه و تمايز ،توانايي مديريت ،کیفیت سود ،چسبندگي هزينهها

 . 1دانشااا وی مقطاااع دمتاااری دانشااا ا اماااام صاااادس لیاااه الساااالم ،نویساااند مسااااولن رایاناماااه
14s.mirrezaei@gmail.com
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قراردادهای بین المللی نف

و گاز ،دانشکد معارف اسالمی و اقتصاد ،دانش ا امام صادس لیه السالم

مقدمه
توجه به اهمی

افکار مومی در مشورهای مختلف ،بهویژ در سالهای اخیار ،مطالعاه

آ به نوا یک مقوله مهم در امثر رهتههای لوم اجتما ی موردتوجه قرار گرفتاه اسا
از گار هناخ

و

آ  ،منافع بسیاری نصیب بهر بردارا میهود .بهویژ اینکه در زمینه بررسی

افکار مومی نیز ذیشرف های بسیار چشم یری حاصل هد اس

مه خود نشاانه اهمیا

فصلنامه لمی مطالعات مدیری

آ اس  .از سوی دی ر افکار مومی تاثیر بهسزایی در تصمیمهای راهباردی ساطح ماال
جامعه داردن به گونهای مه دم توجه به این مقوله میتواناد موجاب باروز نارضاایتیهاای
فراوا و خسارات جبرا ناذایر هود.
با بهر گیری از افکار مومی و ورود به حوز ی قدرت نرم ،امکا مسب نتاای دلخاوا
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یک بازی ر سیاسی از طریق ترغیب و جلب نرر دی ارا میسار مایهاودن باه طاور مثاال
دهمنا جمهوری اسالمیایرا  ،بعد از ناامیدی از جناش ساخ  ،اقادام باه هادای
مومی مرد اس

افکاار

و این مار را از را های مختلف ،نریار نفاوذ در تصامیمگیاری مادیرا

ارهد نرام ،منصرف مرد اذها

مومی از آرما های انقالب ،بدبین مرد مردم نساب

مقوله دین و  ...بارها و بارها مشاهد هد اس  .حاال باا توجاه باه اهمیا
راهبردی در تعیین سرنوه

باه

تصامیمهاای

مشور و فرایند هکل گیری این تصمیمات در صدد آ هساتیم

تا دریابیم مه افکار ماومی چ وناه بار ایان تصامیمات تااثیر مایگااارد و باه آ هاکل
میبخشد.
با توجه به مطالب بیا هد سوال ذژوهش بارت اس

از زمینههای اصلی تاثیرگااری

افکار مومی بر تصمیمگیری راهبردی و فرایندهای آ مدامند؟
پيشينه شناسي مباني نظری پژوهش
پیشینه پژوهش
مقالههایی مه در این زمینه به بررسی و تحلیل تصمیمگیری ذرداختهاند بارتند از مقالاه
«تصامیمگیااری باا اسااتفاد از تااوری افسااور و تااثیر فیاادبک روی آ » ماه بااه بررساای
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تصاامیم گیااری ماادیرا از منراار تاااوری هااای ماادل سااازی ابعاااد رفتاااری انسااا

میذردازد(هیخمحمدی .)1311 ،مقاله دی ر با نوا «تصمیمگیری مبتنی بر فرهنش» ماه در ایان
مقاله نویسند بیا میدارد مه در هر مدام از وظایف مدیری  ،به نحاوی باا تصامیمگیاری
مرتبط اس  .هین ا تصمیمگیری در خالء صورت نمیگیرد ،بلکه وامال گونااگو درو
و برونی در اتخاذ آ تاثیرگاار اس

(دوستار .)1311 ،مقاله «نقش نخب اا در فرآیناد تصامیم

سازی و تصمیمگیری» اهار دارد به اینکه نخب ا باه دو طریاق مساتقیم و غیرمساتقیم در

مباني نظری
افکار عمومي
افکار مومی اماروز هاامل هماه فعالیا هاا اساتراتژیک تبلیغاات ،،اطاالعرساان،،
رسانها  ،فرهن  ،،جامع ،،گاروه ،،فرد و چهر بهچهر اس
توجیه سیاس

خارج ،نرام یک مشور مثل آمریکا یا یاک دولا

ماه هاادف آ تاابیین و
مثال دولا

باوش نازد

دولتمردا  ،نخب ا و افکار موم ،دنیاس  .با اینوجود ،نکته مهم ،مه دیپلماس ،ماوم،
را از سایر انواع دیپلماس ،متمایز م،مند مخاطب آ یعن ،مل ها و افاکار اموم ،اسا ن
چناننه جاهوا فاتس ،1مدیر مرمز دیپلماس ،موم ،در مدرسه ارتباطات آننبرگ ،دیپلماس،
موم ،را تالش یک دول

برا برقرار ارتباط با موم یک جامعه دی ار بارا توضایح

ارزشها ،فرهنشها ،سیاس ها و قاید جامعه خود باه آناها م،داند ماه تاا از ایان طریاق،
رابطه ،وجهه و ههرت خود را در آ مشور بهبود و ترمیم بخشد

(جی مال1311،2
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فرآیند تصمیمسازی مشارم

دارند

(قاسمی و همکارا

.)1313 ،
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نظرات عمده در تغییر افکار
نررات مد در تغییر افکار مومی مطرح هد اس  .طبق نرریه مقایسه اجتما
و همکارا  ، 1116گوئتالز و زانا  ، 1111ساندرز و بارو

ی(بارو

 ،)1111منشگرا در ابتادا باه خااطر تارر از

برچسب انحاراف ،از نرارات نزدیاک باه خاود حمایا

مایمنناد .نرریاه اساتد لهاای
1 Phats
2 J.Kall
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متقا دمنند (برنشتاین ، 1112 1برنشاتاین و وینوماور 1113 2و  )1111قطبایهاد گارو را بار مبناای
محتوای استد لهایی مه در طول بحث اقامه میهوند ،توضیح می دهد .نرریه طرح تصمیم
اجتما ی فرض میمند مه تصمیمات گروهی میتوانند در چاارچوب باارتهاای توزیاع
ابتدایی نررات در گرو و طرح یک تصمیم مه ا ضا برای تصمیمگیری باهماار مایگیرناد،
ادراک هود (دیویس ، 1113 3مر ، 1111 0استاسر ،2مر و دیویس .)1111 6نرریه تااثیر اجتماا ی از دهاه
فصلنامه لمی مطالعات مدیری

 1121توسط روا هناسا اجتما ی و ریاضیدانا در حال توسعه اس .
مولفههاي اصلي در پژوهش حاضر
اگر بخواهیم جنبه مختلفی از افکار مومی را بررسی منایم ماه در تصامیمگیاریهاای
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راهبردی اثرگاار هستند ،میتوانیم به مواردی نریر قدرت ،استراتژی و هدف ،فنو تغییر و
اجرای استراتژی ،تصمیم گیری ،وامل اجتما ی و روانی و مواردی از این قبیل اهار مارد.
این ناصر ،مفاهیم اصلی را در چارچوب مفهومی ذژوهش تشکیل میدهد (گوا.) 1111،1
چارچوب مفهومي
ذس از هناسایی جوانب مختلف تصمیم گیری راهبردی و درنررگرفتن جوانب مختلاف
تصمیم ها در سطح مومی ،به جه

بررسی تاثیرگااری بر تصامیمات راهباردی اقادام باه

ت زیه و تحلیل فرایند هکلگیری تصمیم های راهباردی هاد و ساپس باا بررسای جهاات
مختلف فرآیند هکلگیری تصمیمهاای راهباردی ساعی در هناساایی منافاا تاثیرگااار بار
تصمیمات راهبردی از طریق افکار مومی ،در جمهوری اسالمیایرا هد .بدینترتیاب باه
چارچوب مفهومی به هکل زیر دس
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یافتیم مه با در نرر گرفتن این مدل امکاا ت زیاه و

1 Bernstein
2 winkor
3 Davis
4 Kar
5 Staser
6 Davis
7 Geva

تحلیل بهصورت همه جانباه فاراهم هاد و ماانع از غافال هاد از برخای جهاات فرآیناد
هکلگیری تصمیم راهبردی میهود.

روش تحقيق
در این ذژوهش مباحث تاوریک از طریق مطالعات متابخانهای جماعآوری هاد اسا .
روش گردآوری اطال ات در این ذژوهش ،مصاحبه و بهر گیری از ذرسشنامه اس  .در ابتدا
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شکل  :8مدل مفهومي مفاهیم بررسي شده

اقدام به دسته بندی مفاهیم و مولفههای تاثیرگااار بار تصامیمات راهباردی ذرداختاه هاد.
سپس دساته هاای مساتخرج ،باا اساتفاد از روش مادلساازی سااختاری  -تفسایری 1در
ذرسشنامهای بهمنرور ساختاردهی این دسته ها ،گردآوری هدند .این ذرسشانامه نیاز توساط
جمعی از خبرگا تکمیل هد .سپس با استفاد از تکنیک  ،ISMسطوح و نحو ارتبااط ایان
سطوح با یکدی ر مشخص هد .در ادامه با استفاد از جدول تحلیل میک ماک باه بررسای
اثرگاارترین و نفوذذایرترین متغیر ذرداخته هد اس  .در این ذژوهش  11مصااحبه ان اام
هد و در ادامه اقدام به تکمیل ذرسشنامهها از  32نخبه هد .ماهیا

روش  ISMباهگوناهای
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)1 Interpretive Structural Modeling (ISM

مه تعداد ذرسشنامهها بسته به تشخیص ذژوهش ر میتواند متغیر باهد و معمو تعداد

اس

ذرسشنامهها تا  12مورد مفای

میمند .ذژوهش را در این ذژوهش بهمنرور احتیاط بیشاتر،

تعداد ذرسشنامهها را به  32نفر رساند اس .
تجزیه و تحليل دادهها
فصلنامه لمی مطالعات مدیری

بر اسار مطالعات گاهته و مصاحبههای صورت گرفته نسب

به اساتخراج محورهاای

تاثیر افکار مومیبر تصمیمهای راهبردی اقدام هد ،مه نتای به هرح زیر اس
جدول  :8مولفههاي تاثیر افکار عموميبر تصمیم راهبردي
مسالهسازی در اذها مردم
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ال وسازی از مشورهای خارجی
ای اد تفرقه بین اقشار مردم و تفاوتهای گفتمانی
موفق جلو داد ت ربیات گاهته و جلوگیری از بحرا ها به سبب آ
1

رهبرا فکری

تعمیم افراطی
مارامد جلو داد گزینههای بالقو
دو قطبی هد فضای جامعه
معطوف مرد ن ا ها به داخل یا خارج از مشور در حوز تولید
محدود مرد گزینهها به تحریم بیشتر یا ماامر
ناتوانی در اقناع مردم و بوجود آمد خالء ذهنی مردم
رویکردهای متفاوت در تبیین مق استراتژیک مشور
انترار تغییر با ورود چهر های جدید به فضای تصمیمسازی مومی
اسطور سازی از چهر های جدید

2

نفوذ چهره

خلق رویدادهای رسانه ای

هاي جديد

ن رش برخی افراد تحصیل مرد در خارج از مشور
نادید گرفتن وز اجتما ی گرایشات مختلف و توجه به ممی
بهر گیری از باتالس فکری
ای اد تصورات غلط از خود
هکاف و تفرقه بین اقشار مختلف جامعه
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3

بحران

هرطیسازی ای اد بحرا در مشور بهصورت مکرر (ارز ،بورر ،سکه و )...
نامارآمدی در مدیری

مسائل داخلی

تالش بی ان ا بهمنرور جلوگیری از تعامل سایر مشورها با ایرا
هوک و به
ای اد به

وارد مرد هاوک باه ایارا و

ای اد ناامنیهای گسترد در منطقه به جه

و ناتوا سازی در تصمیمگیری استراتژیک بهموقع

مواضع و انفعال برخی همذیمانا
درز اطال اتی

2

تحريم

6

تصوير سازي

مکانیسم ماهه (بهمارگیری این مکانیسم توسط بی ان ا )
ای اد فشار بهجه

متقا دمرد طرف مقابل به خواس

دی ری (چماس و هوی )

اخالل در مباد ت ارزی
تحریم ما ی حیاتی همنو دارو و...
القاء متحول هد هرایط مشور و بهبود آ در صورت رابطه با مشورهای متخاصم
ایرا هراسی با هدف ترساند مشورهای رب از بازتاب های انقالب اسالمی و جلاب
حمای

آنا

برجستهسازی و بزرگ نمایی فعالی

های نرامی و لمی ایرا و ای اد مسااله باه جها

القاء مخاطر آمیز بود آنها برای همسای ا
برچسب زد و ملیشه سازی تهدید بود جمهوری اسالمی ایرا برای غرب  -خشاون
مسلمانا  -ذهنی

سازی راجع به تروریسم اسالمی  -حقوس بشر و لزوم مهار ایرا

استفاد از قالبهای استعار ای
ای اد تفرقه و هکاف میا حاممی

و مردم

اسطور سازی از زندانیا سیاسی مخالف سیاس های حامم
آرامسازی با استفاد از ن رش و رویکردی صلحجویانه
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0

تهديد

مطرحمرد دائمی احتمال وقوع هرایط بدتر

تکرار دائمی مبنی بر لزوم ماامرات از منابع گوناگو
اجتنابناذایر نشا داد ذیوستن به سازما ها و منوانسیو های بینالمللی
ملیگویی
مارذیچ سکوت تبعی

از نرر امثری

(ذهنی سازی هد )

اجتنابناذایر نشا داد توافق و د وت از مردم برای ذیوستن به این جمع
فریب خبری
وارونه جلو داد
قرینه سازی و تسرٌی داد همانندسازی ایرا با مر ی هامالی – همانندساازی ایارا باا
هوروی سابق
قدرتنمایی و ذرستیژ
فل مرد ای اد باور تهدید مشخص لیه منافع حیاتی
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ال ودهی انتخاب و معرفی مشورهای مختلف به نوا ال و در تعامل با غرب
رفی سازی و همرن ی تروی این ذندار مه مواضع مربوط ،بیان ر درک مومی و حاس
مشترک اس .
ذلیس خوب ،ذلیس بد حضور برخی مشورها بهمنرور ایفای نقش ذلایس باد باه جها
مثب

جلو داد آمریکا

بازی رسانههای داخلی
تولید موافق

برای مقامات اجرایی

فصلنامه لمی مطالعات مدیری

معرفي محورها
رهبران فکري :از نرر زارسفلد 1رهبرا فکری مسانی هستند مه مورد ا تمااد افرادناد
و صح

و سقم مطالب براساار همساویی ذیاامهاا باا نرارات رهبارا افکاار مشاخص
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میهود( زارسفلد .)1312،رهبارا فکاری افارادی هساتند ماه رساانههاای هم اانی (رادیاو،
تلویزیو  ،اینترن  ،وب ،و غیر ) را برای اها ه افکار و اندیشههای خود بهمار میگیرند.
نفوذ چهرههاي جديد :باید توجه داه

مه نفوذ در ادبیات فضای متأخر مشور ،معناای

گسترد تر و موسعتر از معانی امنیتای و اطال ااتی ساابق دارد .نفاوذ در طبقاه نخب اانی و
خوا

سیاسی با نفوذ در طیف تودگانی و امه مردم تفاوتهای محتاوایی و هاکلی دارد.

در مخاطب متفاوت ،یهها ،سطوح ،و مراحل نفوذ و نیز مبدأ و مقصد نفوذ تفاوت میمناد.
هر چند روش های مرتبط با این دو طیف مخاطب گاهی متداخل ،گاهی متباین ،گاهی اام
و خا

من وجه و گاهی ام و خا

مطلق اس  .نفاوذ در یاههاای نخب اانی نو ااز از

جنس گزار های هستی هناسانه (آنتولوژیک) و ان ار هایی اسا

ماه ن ارش باه جهاا و

وامل موثر بر ذدید ها و رخدادها را هکل میدهد .هیو اساسی نفوذ در یههای خاوا
انقالبی ،ای اد ان ار های آلترناتیو (جای زین )2اس  .همننین نفاوذ در تاود هاای ماردم و
موم جامعه نو از در یههای مارمردی 3و موضو ی 0اس  .گاهی حضاور چهار یهاای
1
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Lazarsfeld
Alternative approaches
3
functional
4
Topical
2

جدید در صحنه فضا را برای ارائاه و تبیاین ایاد هاای جدیاد و تغییار افکاار ماومیبااز
میمند(آرمسترانش.)1311 61 ،
بحران :بحرا ذیشامدی اس

مه بهصورت ناگهانی و گاهی فزایناد ر مایدهاد و باه

وضعیتی خطرناک و ناذایدار برای فرد ،گرو و یا جامعه میان امد .بحرا با اث باهوجاود
آمد هرایطی میهود مه برای برطرف مارد آ نیااز باه اقادامات اساسای و فاوسالعااد
تهديد« :تهدیدات امنی

ملی اقدام یا سلسله رویدادهایی اس

دورة زمانی نسبتاز موتاهی خطر اف

میفی

زندگی برای سامنا یک مشور را ذایش آورد و

نیز با خطر جدی ماهش طیف خاطمشای هاایی ماه حکوما
غیرحکومتی خصوصی موجود در یک مشور (اهخا
آنها دس

به انتخاب زنند ،همرا باهد»

(افتخاری1312 ،

تحريم :با مطالعه ی اسناد موجود واضح اس
اسالمیایرا  ،ا مال فشار به جه

مه به هاکل مارثر و در
یاک مشاور یاا واحادهای

 ،گرو ها و هرم ها) میتوانند میا
.)21

مه هدف اصلی از تحریمهاای جمهاوری

تاثیرگااری بر افکار مومی و تغییر رویکردها نسب

باه

تصمیم گیری راجع به آیند ی فعالی های لمی و تحقیقاتی و سیاس گاااریهاای مشاور
اس .
تصويرسازي :تصویرساازی نقاش اساسای در تصاوراتی دارد ماه ماا از خاود داریام.
بدین صورت گاهی خود تصویری از درو مشاور ترسایم مایمنایم و گااهی در رصاهی

مقاله ذژوهشی بررسی وامل اثرگاار و اثرذایر در تصمیمات راهبردی متاثر از افکار مومی

اس

(افتخاری1312 ،

.)21

بینالملل تصویری از ایرا اسالمیترسیم میمنند.
طراحییي مییدل براسییال متییدولوزي مدلسییازي سییا تاري-تفسیییري :بااهمنرااور
بهدس آورد روابط و سطوح معیارهای طبقهبنادیهاد باا اساتفاد از روش مادلساازی
ساختاری – تفسیری ،طبق گامهای زیر اقدام میمنیم.
سطحبندي عناصر :در این مرحلاه ،ابتادا جادولی را ماه هاامل م مو اهی خروجای،
ورودی و مشترک برای هر یک از متغیرها اس  ،از روی ماتریس دستیابی تشکیل میدهیمن
سپس به سطحبندی این متغیرها میذردازیم .در فرآیند سطحبندی ،متغیرهاایی ماه اهاتراک
م مو ه خروجی و ورودیها یکی اس

و از تعداد ممتری نیز برخوردارناد ،در سلساله
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مراتب  ISMبه نوا متغیر سطح با بههمار میآیناد و در تکارار بعادی از میاا م مو اه
خروجی و ورودی و مشترک حاف میگردند و این سیکل تا جایی ادامه ذیدا مایمناد ماه
تمامیمتغیرها سطحبندی هوند.
جدول  :0تعیین سطح دوم در سلسله مراتب ISM
اثرپذیری

اثرگذاری

سطح

اشتراک

فصلنامه لمی مطالعات مدیری
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2

2

جدول  :6محاسبات تعیین عناصر سطح سوم
ورودی :اثرپذیری

خروجي :اثرگذاری

اشتراک

1
4

سطح
3
3

رسم مدل
با تحلیل هکلگیری تصمیمهای راهبردی روابط باین متغیرهاا و جها
ماتریس دریافتی ت میع هد بهدس

میآید.

ذیکاا از روی

ترسیم نمودار MICMAC
در این مرحله ،متغیرها در چهار گرو طبقهبندی میهوند .اولین گرو هاامل متغیرهاای
خودمختار (ناحیاه  ) 1اسا

ماه قادرت نفاوذ و وابسات ی ضاعیفی دارناد .دساتهی دوم،

متغیرهای وابسته (ناحیه  )2اس

مه از قدرت نفوذ ضعیف اما وابست ی با یی برخوردارند.

گرو سوم ،متغیرهاای ذیونادی (ناحیاه  )3اسا

ماه از قادرت نفاوذ و وابسات ی باا یی

برخوردارند .گرو چهارم متغیرهای مستقل (ناحیاه  )0را در بار مای گیرنادن ایان متغیرهاا
دارای قدرت نفوذ باا و وابسات ی ذاایینی هساتند و اصاطالحا متغیرهاای ملیادی نامیاد
میهوند.

شکل  :2نمودار MICMAC

مقاله ذژوهشی بررسی وامل اثرگاار و اثرذایر در تصمیمات راهبردی متاثر از افکار مومی

شکل  :0مدل نهايي عوامل موثر بر شکل گیري تصمیم راهبردي متاثر از افکار عمومي
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بحث
با توجه به ماتریس قدرت نفوذ-وابست ی ( MICMACهکل همار  )3مشاهد میهاود
مه هیچیک از وامل در ناحیهی یک قرار نادارد و ایان نشاا از اهمیا

هماه وامال در

فرآیند هکلگیری تصمیم راهبردی در امور راهبردی ایرا دارد.
فصلنامه لمی مطالعات مدیری

با بررسی مدل نهایی بهدس

آمد مشاهد میهاود ماه رهبارا فکاری در باین ساایر

وامل دارای بیشترین قدرت نفوذ و ممترین تاثیرذایری اس  .بناابراین هرگوناه تغییار در
این امل بر روی سایر وامل تاثیر جدی خواهد داه  .از سویدی ر باا تحلیال مااتریس
 MICMACبه این نتی ه دس

مییابیم مه امل رهبرا فکری در ناحیهی چهارم قرار داردن
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بنابر این جزء متغیرهای ملیدی بههمار میآید .همننین قرار داهتن ایان امال در قسام
با یی ،نشا از ملیدی بود این امل و اهمیا

بسایار زیااد آ در هاکلگیاری تصامیم

راهبردی اسا  .همنناین قارار گارفتن امال هامار ( 3تهدیاد) در ناحیاهی دوم نشاا
تاثیرذایری با ی این امل از وامل سطح ذایینتر از خود داردن بنابراین در صاورت باروز
این امل ،سیاس گاارا باید به فکر ذیدا مرد ریشههای آ باهند .از ساوی دی ار چهاار
املی مه در ناحیهی سه قرار دارند (بحرا  ،نفوذ چهر های جدید ،تصویرسازی و تحاریم)
همه از قدرت نفوذ و وابست ی با یی برخوردارند و به آنها متغیرهای ذیوندی گفته میهود.
بنابراین با توجه به ذژوهش صورت گرفته ،مشاهد میهاود ماه مهامتارین رصاه در
افکار مومی به جه

تاثیرگااری بر تصمیمات راهبردی نفوذ فکری در جامعاه اسا  .در

این حوز نقش رهبرا فکری باهجها

تاثیرگاااری از ساایر وامال بیشاتر باود اسا .

بهگونهای مه سایر مولفهها تاثیرذایری با یی از رهبارا فکاری در جامعاه دارناد .رهباری
فکری در جامعه میتواند موجب هود تهدیدهای صورت گرفته لیه مشور بیاثر باهد و یا
تبدیل به بحرا برای مشور هود .مولفههای اصالی ،تاثیرذاایری باا یی از رهباری فکاری
جامعه دارند و مارآمدی این مولفه ها در افکار مومی به جه
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تاثیر بر تصمیمات راهبردی

تا حد زیادی به رهبری فکری و نفوذی مه این مولفه دارد ،وابسته اس .

از سویدی ر محورهایی همنو تهدید به خودی خود نمیتواند تاثیرگااار باهاد م ار
آنکه از داخل مشور و توسط سایر وامل ذررنش جلاو داد هاوند و باه آ دامان بزنناد.
بنابراین نحو ی مدیری

داخلی میتواند بسیاری از تالشهاای

داخلی و مارآمدی مدیری

دهمنا را بی اثر مند و در ساوی دی ار انفعاال در داخال مشاور و ساوء مادیری

سابب

اثربخشی این ونه وامل خواهد بود .همننین لزوم آمادگی و حفظ توا بالقو در مواجههی
سناریو های محتمل با آنها مواجه هستیم ،حفظ توا داخلی و آمادگی با این تهدیدات ذایش
از وقوع ،بسیار حائز اهمی

اس .

در صر اطال ات ،قدرت از جنس نرم بیش از جنس سخ

(به معنای توانایی نراامی و

اقتصادی) متقا دمنند و جاذبه آفرین اس  .در چنین هارایطی بهار گیاری از جریاا هاای
اطال اتی بهمنرور انتقال ارزشها و فرهنش هر واحد سیاسی و در نتی ه تأمین مناافع ملای
آ واحد ،ضروری بهنرر میرسد .اگر بر این امر تأمید داهته باهایم ماه در دورا موجاود،
ابزارهای رسانه ای نقش مرثری در گسترش ارتباطات مشورهای مختلاف ای ااد مایمنناد،
طبیعی اس

مه در چنین هرایطی امکا بهار گیاری از نشاانههاا و ابزارهاای ارتبااط باین

فرهن ی در قالب افکار مومی از اهمی

و مطلوبی

بیشتری برخوردار خواهاد هاد .اگار

افکار موم ی هامل هکل داد باه تصاورات دی ار مشاورها نیاز باهاد ،درایان صاورت،
اطال ات یک منبع مهم قدرت نرم بههمار میآید .اگر مشورها بتوانند اطال اات زم بارای
تأثیرگااری منطقهای را تولید منند و اگر این ونه اطال ات در چارچوب امنی
ساما دهی هود ،طبیعی اس

مقاله ذژوهشی بررسی وامل اثرگاار و اثرذایر در تصمیمات راهبردی متاثر از افکار مومی

با تهدیدات احتمالی به منراور جلاوگیری از اثربخشای آنهاا و در هارایطی ماه باا بررسای

نارمافازاری

مه امکا تأثیرگااری بر فرهنش سیاسی و گرو های اجتما ی

مشورهای رقیب وجود خواهد داه .
با توجه به رهد فنآوری های نوین ارتباطی و اطال اتی و نیز فضای م اازی ،محایط و
فضای رسانه ای جدیدی ذدید آمد اس  .در این فضا و محیط جدید ،قدرت ،معنا و مفهوم
دی ری یافته و نیز جای ا قدرت در تحو ت بینالمللی هاکل دی اری ذیادا مارد اسا .
رسانههای نوین نه تنها چندصدایی ،تنوع ،قابلیا

دسترسای و حاق انتخااب را باه رصاه
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گفتما غالب رسانهای مشاند اند ،بلکه این فرصا

را بارای رساانههاای هم اانی فاراهم

مرد اند مه منابع متنوع ،گسترد و سهلالوصول در مقیار جهانی در دسترر آ باهد.
نتيجه گيری
در این ذژوهش ذس از بررسی اهمیا
فصلنامه لمی مطالعات مدیری

ذرداختااه هااد اس ا

و جای اا تصامیمگیاری باه ابعااد مختلاف آ

و سااپس بااه تصاامیمات راهبااردی بااه نااوا تصاامیماتی حیاااتی و

سرنوه ساز و فرآیند هکل گیری آ ذرداخته هد اس  .ازسوی دی ار ساعی هاد اسا
جای ا و اهمی

افکار مومی در این تصمیمات مشخص هود .بدینترتیب به هاخصهاا

و معیارهای اصلی موثر در فرایند هکل گیری تصمیمات راهبردی دس

یافته و باا اساتفاد
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از روش مدل سازی ساختاری – تفسیری ارتباط این وامل و تاثیرگااری و تاثیرذایری آنها
به دس

آمد .در نهای

میتوا گف

در فضا و محیط رسانهای جدید ،ماالز اطال اات باه

منبع قدرت و نفاوذ در رصاه ملای و جهاانی تبادیل هاد اسا  .ازایانرو ،مشاوری در
تحو ت بینالمللی نقش مهم و اثرگااری خواهد داه

مه نرام رسانهای خود را با تحاول

اطال ات و رهد فناوریهای اطال اتی سازگار مند و درک درستی از فضاهای جدید خلاق
هد بهوسیله رسانههای نوین داهته باهد و از ظرفی های حاصل ،بهر برداری بهینه مناد و
با چالشهای آ مناسب و منطقی برخورد مند .امنو  ،قدرت بینالمللی به هکل روزافازو
بر حسب دسترسی به زیرسااخ هاای ارتباطاات جهاانی و قادرت فنااوری و اطال ااتی
مشورها ارزیابی می هود .در حقیق  ،موفقی

در نرام رسانهای نوین ،بهمعنای موفقیا

در

تحو ت بینالمللی اس .
ذیشنهاد ماربردی مه از این مقاله حاصل میهود ،این اس
درس

مه بهمنرور اتخاذ تصمیمات

و مارا در موضوع ذژوهش ،وامل  6گانه مدل باید مورد توجه قرار گیاردن اماا ایان

توجه باید هوهمند باهد .بهاینصورت مه اگر یکی از این وامل مورد توجاه قارار گیارد،
تاثیرات آ بر روی وامل دی ر نیز در نرر گرفته هود .همننین در تمرمز بار یاک امال،
وامل موثر بر آ نیز مه در مدل نهایی ذمر هد اس  ،مورد توجه قرار گیرد.
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نکته دی ر لزوم طراحی اتاس فکر در سطح ملی بهخصاو

در حاوز ی رساانهی ملای

بهمنرور بهر گیری از اقدامات ذیشدستانه برای آماد سازی افکار مومی در ساطح ماومی
اس  .با توجه به ضعف مشاهد هد توسط ذژوهشا را باهنرار مایرساد ،ای ااد مراماز
تخصصی سن ش افکار با مارویژ های مختص به این حوز بهمنراور حصاول موفقیا

در

این رصه ضروری اس .
هناخ

هد اس  ،زم اس

وامل ،تهدید اس
اس

تا را حل های طو نی مدت برای آنها اتخاذ مرد .یکی از این

مه مدتا از ناحیه دهمنا ا مال میهاود .ذیشانهاد ذژوهشا را ایان

مه با استفاد از روشهای گوناگو اقدام به خنثیسازی تهدیدها هاود .باا توجاه باه

اینکه مدتا تهدیدها به نتی ه و اقدام من ر نمیهاوند ،بناابراین ،ذاوو باود تهدیادها در
افکار مومی هفافسازی هود.
امل دی ر هناسایی هد  ،نفوذ چهر های جدیاد اسا  .ذیشانهاد ذژوهشا را در ایان
رصه ،تمرمز بر مار رسانهای اس  .بهگونهایمه جاابیتی مه معمو چهر های جدیاد ذیادا
میمنند را با آگا سازی و ای اد هناخ
بهطوریمه زم اس

خنثی منند .ذیشنهاد دی ر در حوز بحرا ها اسا .

مساولین با توجه به هرایط ذیشرو بحرا هاایی ماه ممکان اسا

از

نواحی مختلف ای اد هاود را باا تکنیاکهاای سناریونویسای هناساایی مارد و اقادام باه
ذیش یری آنها منند.
در مورد امل تحریم ذیشنهاد ما این اس
ن ا منند نه امر موق
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با توجه به ماهی

هش مقولهای مه موثر بر افکار مومی و بهتبع آ بار تصامیمگیاری

مه مساولین به آ به نوا یک امال دائمای

و زودگار .با این فرض باید اقدام به احیای روحیه مبارز با تحاریم

منند و مردم با امل تحریم بهسم

افکار مومی اصالحمنند سوس ذیدا منند نه یک امل

قب نشینی.
امل تصویرسازی یک امل بسیار موثر در افکار مومیاس  .دهمنا

مدتا باهدنباال

تصویرسازی مفاهیم مطرح جامعه هستند تا اهداف خود را ملی منناد .از ایان طارف نیاز
تصویرسازی از داهتهها و ظرفی های موجود نیز نیروی مخاالف دهامن را تولیاد خواهاد
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مارد .ذیشاانهاد مایهااود بار روی مفاااهیم اساسای روز برنامااهریازیهااای ملیااتی باارای
تصویرسازی صحیح ان ام گیرد.
آخرین امل هناسایی هد  ،رهبرا فکری جامعه اس  .رهبرا فکاری معماو در هار
برهه از هرایط حسار جامعه نقشهای ملیدی داهتند .بر همین اسار ذیشنهاد میهود ماه
در بروز حوادث تعیین منند در جامعه افرادی مه در هدای

افکاار ماومی موثرناد ماورد

فصلنامه لمی مطالعات مدیری

توجه قرار گرفته و در مواقع ضرورت با آنها هماهن یهای زم ان ام گیرد .در صورتیماه
به هر نحو رهبرا فکری نخواستند مه همسو مل منناد ،چهار اصالی آنهاا بارای افکاار
مومی تبیین هد و مضرات اهدافی مه دنبال میمنند ،هفافسازی هود.
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اهتریا  ،میومرث و جعفری هفتخوانی ،نادر ( ،)1316تصمیمگیری در سیاس

دیپلماسی مومی در فرآیند تصمیمسازی ،انديشه مديريت راهبردي (.101-111 )1
اگاوا ،ا ( ،)1310مديريت مدرن در شرکتهاي کوچک( ،متارجم ا .اهارف العقالیای) ،تهارا
انتشارات بصیر.
بشاایربنائم ،یاساار و آرامااو  ،هاااجر ( ،)1312تصاامیمگیااری راهبااردی (بااا رویکاارد ماادلهااای
تصمیمگیری راهبردی ،نشريه راهبرد توسعه.112-11 )2-1( 33 ،
دوستار ،محمد ( ،)1311تصمیمگیری مبتنی بر فرهنش ،دوماهنامه مديريت ،دور .22-21
هیخ محمدی ،م ید و باقری ذور ،احسا ( ،)1311تصمیمگیری با استفاد از تااوری افساور و
تاثیر فیدبک روی آ  ،هشتمین کنفرانس بینالمللي مهندسي صنايع ،تهرا .
بدالهی بدالحسین ( ،)1310روانشناسی تصامیمگیاری تاأثیر ذی یاری اطال اات بایفایاد و
غیرابزاری بر انتخاب و تصمیمگیری ،تازه هاي علوم شنا تي01-31 )1( 1 ،
س ری ،من ولی بی ی ،ح ( ،)1311چگونگي رقابتي کردن بنگاههیاي کوچیک و متوسی در
راستاي توسعه صادرات .تهرا موسسه مطالعات و ذژوهشهای بازرگانی.
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