
شماره 25
آذر 95

31

نه
سا

ت ر
ری

دی
ر م

ی د
یر

م گ
می

ص
د ت

ین
را

ف

فرایند تصمیم گیری در مدیریت رسانه
ترجمه فصل اول کتاب »مدیریت رسانه«

Media Management
A Casebook Approach
Jan Wicks LeBlanc George Sylvie
C. Ann Hollifield

رامین�شمسایی�نیا��
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبایی

مدیران طیف گسترده ای از فعالیت های سازمانی 
کارمندان،  ارزیابی  بودجه،  دارند؛  عهده  بر  را 
تغییر برنامه محصول و تعداد زیادی فعالیت 
دیگر. همه این فعالیت ها نیازمند تصمیم گیری 
است، و مدیران نیاز دارند بدانند چگونه بهترین 
تصمیم را برای دستیابی سازمان به اهداف خود 
بگیرند. »سیمون« )1960( دانشمند برجسته 
معادل  را  مدیریت  تصمیم گیری،  علم  در 

تصمیم گیری می داند.
تصمیم گیری مرکزی ترین نقطه مدیریت است، 
تصمیمی،  فرایند  مورد  در  مدیران  اکثر  اما 
نمی کنند.  فکر  کافی  اندازه  به  می گیرند  که 
به هرحال فرض این کتاب این است که اگر 
مدیران بخواهند مدیریت خود را بهبود بخشند، 
تصمیم گیری  برای  که  فرایندی  درباره  باید 

دارند، بیشتر فکر کنند.
بخشی از مشکلی که مدیران در ارزیابی رفتار 
که  است،  این  می شوند  مواجه  آن  با  خود 
دانشمندان رویکردهای چندگانه ای را نسبت به 
تصمیم گیری شناسایی کرده اند؛ رویکرد سنتی 
و غالب اول، رویکرد تصمیم گیری عقالنی است، 
که تصمیم به طور رسمی با شما است و مرحله 
سازمانی  اهداف  به  دستیابی  برای  مرحله  به 
 Miller, Hickson,( .مورد استفاده قرار می گیرد

)& Wilson, 1996
تصمیم گیری،  شده  تعریف  رویکرد  دومین 

برقراری رابطه بین قوانین و مشکالت است. در 
این رویکرد هماهنگ کردن قوانین و مشکالت 
 )March, 1997( است.  تصمیم گیری  ذات 
فرایند  یک  را  تصمیم گیری  سوم  رویکرد 
سیاسی در بین گروه هایی می بیند که از قدرت 
اهدافشان استفاده می کنند.  به  برای رسیدن 

.)Miller, Hickson, & Wilson, 1996(
این فصل از کتاب1 به دانشجویان کمک می کند 
می شوند،  ساخته  چطور  تصمیم ها  بدانند  تا 
سپس آن ها بهتر می توانند از این کتاب استفاده 
کنند و بهره ببرند. مطالعه موردی که در هر 
درحوزه های  را  تصمیم گیری  می آید،  بخش 

مختلف مدیریتی ترسیم می کند.
بخاطر فضای محدود این بخش و پیچیدگی 
اتفاق  زمانی  اثرگذاری  تصمیم گیری،  علم 
می افتد که یک شخص فرایند تصمیم گیری را 
بفهمد. این بخش بر روی فرایند چند مرحله ای 
تصمیم گیری تأکید خواهد داشت. هر چند که 
الزاما  را  این مراحل  مدیران در تصمیم گیری 

انجام نمی دهند.
تعریفتصمیمگیری

تعاریف مختلفی از تصمیم گیری وجود دارد، 
می نویسد:   )1960( »سیمون«  مثال،  برای 
دربرمی گیرد،  را  اصل  سه  تصمیم گیری 

1  Media Management: A Casebook Approach
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یافتن  تصمیم گیری،  فرصت های  کردن  پیدا 
روش های ممکن برای فعالیت و انتخاب یکی 

از روش های فعالیت.
»هریسون« )1987( تصمیم را این گونه تعریف 
می کند: یک لحظه، در یک فرایند مستمر از 
ارزیابی جایگزین ها برای رسیدن به هدف، که 
از  دوره خاص  مورد یک  در  انتظارات  آن  در 
دوره  این  تصمیم ساز  کردن  مجبور  و  کنش 
برای اقدام یک گزینه که به احتمال زیاد در 
به دست آوردن هدف، موفق تر است.)هریسون، 

)2 :1987
بسیاری از تعاریف سنتی تصمیم گیری بر روی 
یک فرایند عقلی متمرکز است، که یک فرد 
را درگیر می کند.  اهداف مشترک  با  یا گروه 
نقش  روی  بر   )1984( »تیلور«  حال  این  با 
سیاسی  اجتماعی  پیش فرض های  و  سازمان 
و محیط، تأکید می کند. او پیشنهاد می کند 
دقت  با  خیلی  تصمیمات  شود،  فرض  که 
نیستند، بلکه گاهی اوقات از تعامل میان افراد 
و گروه ها با اهداف متضاد رخ می دهد. وجود 
نشان  تصمیم گیری  تعاریف  از  طیف وسیعی 
خودسرانه  حدودی  تا  تعاریف  این  می دهد، 
تعریف شده اند. به هر حال بعضی مفاهیم در 
بیشتر تعاریف مشترک است. تصمیم ها معموال 
همیشه با منابع درگیر و مرتبط هستند، آن ها 
همیشه  می دهند،  نشان  را  اهداف  معموال 
مردم و محیطی که در آن کار می کنند، در 

تصمیم گیری اثر می گذارد. 
با این مفاهیم مشترک در ذهن، ما تصمیم گیری 
را تخصیص منابع کمیاب توسط افراد یا گروه ها 
برای دستیابی به اهداف در حالت غیر مشخص 
و ریسک تعریف می کنیم. این تعریف 5 عبارت 

مهم دارد؛
تخصیص منابع، بدین معنی است که همه . 1

چیز در میان گزینه ها توزیع شده باشد. مثال 
یک خانواده درآمد خود را برای غذا، لباس، 
مسکن، حمل و نقل و سرگرمی اختصاص 
تصمیم  باید  هم  رسانه  مدیران  می دهد. 
بگیرند چگونه منابع خود را توزیع کنند. یک 
مدیر که با منابع کمیاب مواجه است، هرگز 

همه منابع را نمی خواهد.

زمان . 2 و  پول  مــردم،  دسترس  در  منابع 
اندازه ای  تا  زمان(  و  )پول  دو  این  هستند. 
قابل تعویض هستند، اگر شما پول دارید، 
اما زمان نیاز دارید، می توانید دیگران را به 
به  اگر شما زمان دارید و  کارگیری کنید. 
پول نیاز دارید، شما می توانید زمان خود را 
بفروشید. بدیهی است منابع دیگری نیز در 
با پول و زمان در  اما همه  دسترس است. 
ارتباط هستند. برای مثال با صرف پول و 
خرید تکنولوژی می توان اثربخشی و کارایی 
زمان را افزایش داد. بقیه شکل های منابع نیز 
از زمان و پول مشتق می شوند یا با تخصیص 
پول و زمان بهبود می یابند. واژه کمیاب با 
مهم بودن معادل است. اگر منابع کمیاب 
نبودند، تصمیم گیری نقطه مرکزی مدیریت 
زمان  و  پول  توسط  محدودیت ها  و  نبود 
جبران می شد. مردم به سادگی می توانند هر 
جایگزینی را امتحان کنند، تا زمانی که آن ها 
گزینه ای را که به خوبی کار می کند، را پیدا 
می کنند. منابع کمیاب، خرج کردن زمان 
و پول را بر روی یک تصمیم با محدودیت 

مواجه ساخته است.
تعریف افراد و گروه ها هستند. یک، دو یا چند . 3

نفر از مردم، مانند یک واحد کار می کنند و 
یک تصمیم می گیرند. همه چیز های دیگر 
زمان  از یک گروه  فرد  است، یک  مساوی 
کمتری برای تصمیم گیری می گیرد. با این 
مؤثرتر  معنی  به  ساده  تصمیم گیری  حال 
بودن این تصمیم نیست، گروه ها بسیاری از 

تصمیم ها را بهتر از افراد می گیرد.
است، . 4 معنی  این  به  هدف  وجود  هدف ها، 

که تصمیم هدفمند است. طبیعت اهداف 
از  بسیاری  موضوع  و  پیچیده  وکار  کسب 
از  نمونه هایی  است.  تحقیقات  و  منازعه ها 
این کتاب می آید،  عملکرد شهردار که در 
اهداف ویژه دولت نیستند، اما هیچ تصمیمی 
نمی تواند بدون در نظرگرفتن اهداف عالی 
سازمان، به خوبی گرفته شود. در پیگیری 
کامال  مدیران  کرد،  فرض  می توان  اهداف 
این که  یا  به طور عقالیی عمل می کنند، 
آن ها با خردمندی محدود عمل می کنند، 
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حداکثر  به  آن ها  هدف  که  زمانی  مدیران 
عقالیی  کامال  با روش  باشد  رساندن سود 
عمل می کنند. »سیمون« )1957( تصمیم 
عقالیی را این گونه تعریف می کند: زمانی که 
تصمیم گیرنده با چند گزینه انتخابی مواجه 
می شود و می خواهد حداکثر سود را داشته 
پایه یک  بر  از عقالنیت  تعریف  این  باشد. 
تئوری اقتصادی کالسیک است و این ایده 
که کسب و کار باید برخی اهداف مانند سود، 

فروش و عایدی را به حداکثر برساند. 
از جنگ  بعد  عقالنیت  از  فرض  این  پذیرش 
کرد،  ریختن  فرو  به  شــروع  دوم  جهانی 
انسان  رویکرد  محدودیت های  به  دانشمندان 
عقالیی پی بردند. »سیرت و مارچ« )1963( 
گفته اند پیش فرض حداکثرسازی سود برای 
کسب و کار واقع بینی نیست، چرا که مردم در 
سازمان ها تنها یک هدف  ندارند، بلکه مردم 
می کنند.  پیگیری  را  هدف ها  از  مجموعه ای 
سیرت و مارس اضافه کردند؛ مؤسسات دانش 
حرفه ای الزم برای حداکثرسازی سود را ندارند. 
می دهد  رخ  زمانی  سود  رساندن  حداکثر  به 
برابر  از محصول  اضافی  واحد  که هزینه یک 
می پردازد.  مصرف کننده  که  باشد  قیمتی  با 
که  است چرا  فرضی  این حداکثرسازی سود 
جمع آوری برخی قیمت های جزئی و اطالعات 

هزینه ها غیرممکن است. 
پیش  این  از   )1957( »سیمون«  جا  این  در 
فرض عقالیی برای تصمیم گیری، اصلی را به 
نام »خردمندی محدود« پیشنهاد می کند. این 
اصل نشان می دهد که انسان به طور سنتی 
نمی تواند کامال عقالیی عمل کند. اما سیمون 
تصادفی  انسان ها  که  بگوید،  نیست  مایل 
او  می کنند.  عمل  )مترجم(  عقالیی  غیر  و 
بیشتر پیشنهاد می دهد که انسان ها اهدافی از 
یک الگوی مفید را پیگیری می کنند، که به 
وسیله مردم و محیط اجتماعی آن ها محدود 
شده است. نتیجه آن که، مردم اهدافشان را 
جستجو می کنند و برای به حداکثر رساندن و 
رضایتمندی از سود تصمیماتشان تصمیم گیری 
معنی  این  به  رضایتمندی  رویکرد  می کنند. 
است که مردم تصمیم و اهدافشان را به گونه ای 

اعمال  محدودیت ها  در  که  می کنند  سازگار 
شدن از سوی سازمان قابل قبول باشد.

محدود  خردمندی  ایده  دانشمندان  همه 
ارزیابی  بدون  اغلب  مدیران  ندارند،  قبول  را 
خروجی، کارها را انجام می دهند، آن ها کاری را 
انجام می دهند که با موقعیت مناسب می بینند. 
موقعیت  می تواند  خوب  تعریف  در  موفقیت 
بدون ابهام به وجود آورد. به هر حال در یک 
موقعیت مبهم، اگر قانون و قواعد با موقعیت 
مشکل ساز  می تواند  باشد،  نداشته  همخوانی 
باشد. )مارس، 1997( بقیه دانشمندان به این 
نکته توجه داشته اند که رفتار سازمانی می تواند 
گروه بندی  می تواند  نتیجه  و  باشد  سیاسی 
ایجاد کند. بدین شکل که درون یک سازمان 
ممکن  که  می کنند  دنبال  را  اهداف  گروهی 
است به دنبال اهداف سازمان باشد یا نباشد، و 
اهداف سازمان را ارتقا ندهد. )میلر، هیکسون و 

ویلسون، 1996(
نامشخص بودن)عدم قطعیت( که در تعریف . 5

آمده است و نیاز به بحث دارد. نامشخص 
بودن به این معنی است که تمامی تصمیم ها 
است، و خروجی تصمیم %100  احتمالی 
مشخص نیست. کاهش شرایط عدم قطعیت 
با تخمین ذهنی که خروجی چگونه اتفاق 
خواهد بود، شروع می شود. برای مثال یک 
روابط  ارشــد،  کارشناسی  فارغ التحصیل 
عمومی می تواند 50% تخمین بزند که در 
یک ماه کار پیدا کند. بخشی از تخمین زدن 
ماحصل مؤلفه هایی است که بر روی خروجی 
فرد تخمین  اثر می گذارند. زمانی که یک 
می زند، دالیل پشت تخمین می تواند برای 
کاهش نامشخصی مورد استفاده قرار بگیرد.

ناپخته  این تخمین احتماال می تواند آن قدر 
بیشتر  خروجی  بگوید  که  باشد،  )ابتدایی( 
آن ها  یا  نیست،  یا  هست  چیزی  به  شبیه 
می توانند همان قدری خبره و دقیق باشند که 
از فرمول های ریاضی برای احتماالت استنتاج 
شرط  می تواند  فرد  یک  مثال  برای  می شود. 
ببندد که دانشگاه ایالت میشیگان در فوتبال 
بهتر از دانشگاه ایالت ایلینویز است. اما این که 
به احتمال 60% فردا باران می بارد یک گزاره با 
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موضوع احتماالت است. 
دو  احتماالت  موضوعات  همه  حال  هر  به 

مشخصه مشترک دارند:
الف( پایه آن ها بر تحلیل اطالعات است. 

و  اندازه گیری  درباره  هزینه ای  آن ها  پایه  ب( 
زمان که طبیعت هدف آن ها را محدود می سازد. 
مشخص  تحلیل  کیفیت  و  اطالعات  دقت 
می کند که چه طور موضوع بیانیه احتماالت 
باران و برنده بازی فوتبال را پیش بینی می کند. 
عدم اطمینان به ترتیب از 0 تا 100% درباره 
خروجی یک تصمیم در شکل 1 نشان داده 
شده است. به این دلیل که تکمیل اطالعات 
عدم  بدون  تصمیم  یا  است، %0  ممکن  غیر 
اطمینان وجود ندارد، و برای تصمیم %100 
انتخاب  تصادفی  حل  راه  یک  اطمینان  عدم 
که  می کند  تأکید   )1983( »باس«  می شود. 
در غیاب دیگر اطالعات، مردم تجربیات خود 
را تبادل می کنند یا که از صاحب نظران کمک 
سختی  اطمینان،  عدم  افزایش  با  می گیرند. 

تصمیم گیری نیز افزایش می یابد.   

عدمقطعیت
 %0................................................................. %100
------------دشواری--------------

ریسک
زیاد ......................................................................... کم
------------ اهمیت تصمیم ---------

شکل1.رابطهبینریسکوعدمقطعیتدر
تصمیمگیری

واژه »ریسک« واژه نهایی در تعریف است، که 
به صورت  تصمیم گیری  سنتی  تحقیقات  در 
ریسک  اســت.  شده  کارگیری  به  مختلف 
برای  که  منابع  از  مجموعه ای  به  برمی گردد 
رسیدن به یک هدف متحد شده اند. بنابراین 
که  است  منابعی  از  مقدار  بیشترین  ریسک 
به  ریسک، همچنین  برود.  از دست  می تواند 
صورت سلسله ای وجود دارد که در شکل 1 
به  کوچک  از  ریسک  است.  شده  داده  نشان 
که  است  معنی  این  به  کوچک  است.  بزرگ 

مقدار کمی از منابع درگیر هستند، در حالی 
که بزرگ به این معنی است که تعداد زیادی از 
منابع درگیر هستند. در شرایط عدم اطمینان، 
سازمان ها به ندرت حداکثر ریسک عملیاتی را 

انجام می دهند.
تعداد کمی از سازمان ها درصد زیادی از منابع 
می کنند،  جمع  پروژه ای  دادن  انجام  برای  را 
بنابراین ریسک یک واژه نسبی است، تخصیص 
نظر  )از  روزنامه  منابع  از  دالر  میلیون  یک 
نمی تواند  پروژه  یک  برای  ضعیف  اقتصادی( 
خیلی مناسب باشد، اما نسبتا، مناسب منابع 
یک شرکت بزرگ رسانه ای مثل »سی بی اس« 
بیشتر،  ریسک  هست.  »مایکروسافت«  یا 

تصمیم را برای شرکت مهم تر می کند.
یک  در  تصمیم  سختی  و  اهمیت   1 شکل 
سازمان رسانه ای را شرح می دهد. یک تصمیم 
با ریسک نسبتا زیاد و سطح باالی عدم اطمینان 
سخت و مهم است. و در حقیقت می تواند مانند 
یک قمار باشد. یک تصمیم با ریسک و عدم 
اطمینان کم، می تواند ساده و کم اهمیت باشد.

انواعتصمیم
تصمیم ها به دو دسته تقسیم می شوند: 

الف( برنامه ریزی شده. 
ب( برنامه ریزی نشده. )سیمون، 1960(

شرایطی  در  شده  برنامه ریزی  تصمیم  یک 
گرفته می شود که فعالیت در موقعیتی کامال 
مشخص و با اطمینان به دست آید. یک تصمیم 
برنامه ریزی نشده، تصمیمی است که نمی توان 
آن را به قانون خاصی ارجاع داد. تصمیم های 
»هدف  و  قوی  ساختار  به  شده  برنامه ریزی 
پایه« بودن و شبکه ای از اطالعات تمایل دارند. 
تصمیمات برنامه ریزی نشده ساختار ضعیف، 
مشخص  دارنــد.  مبهمی  اطالعات  و  اهداف 
کردن پرداخت ماهیانه کارگران یک تصمیم 
برنامه ریزی شده است. منتشرکنندگان روزنامه 
نمی توانند تصمیم بگیرند که در پایان ماه چه 
قدر به کارمندان خود بپردازند، آن ها زودتر از 
موعد فرم هایی را آماده می کنند و معموال به 
صورت ساالنه این کار را انجام می دهند، اکثر 
صادر  چک  که  دارند  رایانه هایی  سازمان ها 
می کنند. در نگاه اول به نظر می رسد مفهوم 
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تصمیم برنامه ریزی شده – برنامه ریزی نشده، 
بی قاعده  یا  باقاعده  تصمیم  مفهوم  به  شبیه 
مدیریت  هستند.  متفاوت  ایده  دو  اما  باشد، 
توسط قواعد بر روی هماهنگ سازی موقعیت 
که  شناخته شده  تصمیم  از  بیشتر  قواعد،  و 
بسازد،  قواعد  با  مؤثر  تصمیم  یک  می تواند 

تمرکز می کند. 
صورت  به  نشده،  برنامه ریزی  تصمیم های 
به  و  می افتند  اتفاق  نامرتب  زمانی  بازه های 
اطالعات و تحلیل تخصصی منظم از گزینه ها 
نیاز دارند. تصمیم یک روزنامه برای تهیه کردن 
تبلیغات طبقه بندی شده رایگان وب اگر غیر 
منتظره اتفاق بیافتد، یک تصمیم برنامه ریزی 
برنامه ریزی نشده، مانند  نشده است. تصمیم 
در  خبری  جدید  ایستگاه  یک  کردن  اجاره 
تلوزیون یا آغاز به کار یک مجله به شکل غیر 
منتظره. توسعه یک سیاست برنامه ریزی شده 
مؤثر، سخت یا غیر ممکن است، برای ساختن 
یک تصمیم مؤثر در هر زمان اطالعات و تحلیل 

جدید الزم است.
تمایز بین تصمیم برنامه ریزی شده و برنامه ریزی 
می تواند  تصمیم  یک  اگر  است.  مهم  نشده 
به طور مؤثر برنامه ریزی شود، انجام این کار 
تصمیمات  از  زیادی  تعداد  است.  عاقالنه تر 
برنامه ریزی شده هستند، مدیران وقت بیشتری 
را باید روی تصمیمات برنامه ریزی نشده صرف 
قدر می تواند  این که یک تصمیم چه  کنند. 
برنامه ریزی شده باشد بستگی به ریسک و عدم 
اطمینان دارد. ریسک و عدم اطمینان پایین 
شده،  برنامه ریزی  تصمیم های  شبیه  بیشتر 

عمل خواهد کرد.
و  شده  )برنامه ریزی  تصمیم  نوع  دو  این 
برنامه ریزی نشده( معموال در یک فرایند اتفاق 
شامل  اخبار،  گزینش  مثال  برای  می افتند. 
برنامه ریزی  و  شده  برنامه ریزی  تصمیم های 
نشده می شود. ارزش های خبری یک تصمیم، 
تصادف  یک  اما  هستند،  شده  برنامه ریزی 
اتومبیل که تعداد زیادی از مردم در یک شهر 
کشته شده اند، می تواند در اخبار عصر تلویزیون 
ارزش خبری  این خبر  آن شهر پخش شود، 
مجاورت و برخورد دارد. منازعه کم است چرا 

برای  برنامه ریزی شده  ارزش های خبری،  که 
به  وقتی  سختی  می شود.  اعمال  اتفاق  این 
حاوی  اتفاق  که  می شود،  وارد  تصمیم گیری 

ارزش های خبری نباشد.
تصمیمهایواکنشیوپیشگیرانه

تصمیم ها  انواع  کردن  موضوع بندی  دیگر  راه 
به  تمایل  و  بیرونی  اتفاقات  اثرگذاری  شامل 
سازماندهی است. مدیران محتاط هستند که 
در واکنش به تغییرات محیط کسب و کار از هر 
دو گزینه پیشگیرانه و واکنشی استفاده کنند. 
 Ivancevich, Lorenzi, Skinner, & Crosby,(

 )1994
تصمیم های پیشگیرانه نتیجه تغییرات محیطی 
و خارجی هستند. مثال واکنش یک مؤسسه 
در  اطالعاتی  که  وبسایت هایی  به  مطبوعاتی 
از  نوع  دو  این  می کنند،  تهیه  جامعه  مورد 
آنالین  روزنامه های  اگر  دربردارد.  را  تصمیم 
در سال 1995 با یک وبسایت در مورد جامعه 
راه اندازی می شد، این احتمال وجود داشت که 
مدیران روزنامه تصمیم پیشگیرانه ای به ایجاد 
یک منبع اطالعات قبل از شرکت های دیگر 
گرفته اند. اگر مدیران روزنامه صبر می کردند 
تا زمانی که رقیبان آن ها مثال در سال 1998 
اقدام به راه اندازی وبسایت می کردند، آن ها یک 

تصمیم واکنشی می گرفتند.
تصمیم های پیشگیرانه زمانی می توانند خوب 
عمل کنند که بتوانند راه حل ها را قبل از این 
که یک مشکل ناگوار پیش بیاید، ارائه دهند. 
اتخاذ  زمانی  معموال  واکنشی  تصمیم های 
می شوند که رقیب جاپای خوبی در بازار پیدا 
کرده است، و این اثربخشی تصمیم را کاهش 
می دهد. هر چند که یک شرکت می تواند به 
صورت پیشگیرانه برای یک مشکل ذهنی که 
پایان یافته است، تصمیم بگیرد و پول را برای 
مشکلی که پایان یافته است، هدر دهد. تصمیم 
از  دقیق  پیشگویی  نیازمند  موفق،  پیشگیرانه 
آینده و تمایالت و اتفاقات محیطی است. تصمیم 
واکنشی موفق نیازمند آن است که سازمان در 
پاسخ به تغییرات محیط کسب و کار خیلی تعلل 
نکند. تنظیم وقت )در تصمیم گیری واکنشی( 
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بسیار مهم و بحرانی است.
فرایندتصمیم

مراحل  نام های  در  تفاوت هایی  که  چند  هر 
اما اکثر مدل های  فرایند تصمیم وجود دارد، 
تصمیم گیری شبیه به هم هستند. برای مثال 
»دورکر« )1983( شش مرحله ارائه داده است:

طبقه بندی مشکل.. 1
تعریف مشکل.. 2
تصمیم این که چه کاری باید انجام شود.. 3
جستن برای یافتن تصمیم درست.. 4
انجام تصمیم گرفته شده.. 5
استفاده از بازخور برای اثرسنجی تصمیم. . 6

»گریفین ومورهید« )1986( مدلی را پیشنهاد 
می دهند که تصمیم برنامه ریزی شده و تصمیم 
نقش  و  می کند  یکی  را  نشده  برنامه ریزی 

اطالعات در هر مرحله را تصدیق می کند.
مدل نشان داده شده در شکل 2 »چرخ تصمیم« 
نامیده می شود، چرا که طبیعت چرخه فرایند 
این مدل دو  نمایش می گذارد.  به  را  تصمیم 
تفاوت با مدل گریفین و مورهید )1986( دارد: 
الف( این مدل تصمیم های برنامه ریزی شده و 
تصمیم های برنامه ریزی نشده را در مقابل هم 
قرار نمی دهد. تصمیم های برنامه ریزی شده هر 
چند که مهم هستند ولی پایه رویکرد مطالعه 
یک  ساختن  که  چند  هر  نیستند.  موردی 
سیاست می تواند راه حل یک مورد باشد، اما 
این راه حل نتیجه ای از فرایند یک تصمیم غیر 

برنامه ریزی شده است.
دیگر  مدل های  و  تصمیم  چرخه  بین  ب( 
اطالعات  تحلیل  و  جمع آوری  مرکزی  مکان 
مدیریت  قلب  تصمیم گیری  دقیقا  اســت. 
است، جمع آوری و تحلیل مناسب اطالعات، 
فرایند  مراحل  همه  است.  مدیریت  مرکزیت 
تصمیم گیری باید شامل جمع آوری و ارزشیابی 
خوب اطالعات باشد. تحلیلی که اطالعات را 
بشکافد و امتحان و طبقه بندی کند، کلید مؤثر 
بودن تصمیم است. تحلیل درست با اطالعات 
کم، اغلب از تحلیلی ضعیف و اطالعات زیاد 

مفیدتر است.

شکل2.چرخهتصمیم

تعریفمشکل)مسئله(
مرحله  این  است،  مشکل  تعریف  اول  مرحله 
و  رفتار  مورد  در  اطالعات  جمع آوری  شامل 
عللی )خواه داخل یا خارج از سازمان( است، که 
مشکلی را برای مؤسسه رسانه ای درست کرده 
است. مدیران باید این اطالعات را با روشی که 
کمک  مشکل  با  متناسب  چارچوب بندی  به 
کند، پردازش کنند. برای مثال از دست دادن 
یک مشکل  تلویزیون  بخش خبری  مخاطب 
است. برای تعریف علل پشت صحنه کاهش 
علل  از  لیست  یک  باید  مدیریت  مخاطب، 
احتمالی تشکیل دهد و درباره آن ها جمع آوری 
اطالعات کند. سپس مدیریت باید علل بالقوه 
به وجود آمدن مشکل را برای مشخص کردن 
علت اصلی مشکل، تحلیل کند. شاید مخاطبان 
به متمرکز شدن بر روی اخبار جدی عالقه ای 
ندارند. هر مشکل تعداد زیادی »علِت بالقوه« در 
خود دارد، در بیشتر موارد مشکالت می توانند 
بیشتر از یک علت داشته باشند. به هر حال 
اثرگذاری در روند کاهش مخاطب بستگی دارد 
به توانایی مدیریت در تعریف مشکل به طریقی 

که علت ها درست شناخته شوند.
اهدافشفاف

شد،  تعریف  )مسئله(  مشکل  که  این  از  بعد 
مرحله بعد شفاف سازی اهداف تصمیم است. 
اهداف نیاز به استوار شدن دارند. بیانات مبهم، 
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اهداف  نمی دهد.  را  مؤثر  تصمیم گیری  اجازه 
باید تا جایی که اطالعات در دسترس اجازه 
می دهد، شفاف شوند. معموال فرایند تصمیم 
به سمت اهداف چندگانه است. همه هدف ها 
باید در یک چارچوب زمانی قرار گرفته باشند. 
در تصمیم، تبلیغات طبقه بندی شده رایگان 
وب که قبال ذکر شد، منتشرکنندگان روزنامه 
تصمیم گرفتند که روزنامه نیاز دارد به این که 
باشند،  داشته  در وب  بیشتری صفحه  تعداد 

خصوصا در تبلیغات طبقه بندی شده وب.
از  بازدید  اضافه کردن 1000  می تواند  هدف 
صفحه در یک روز و تولید 2000 بازدید جدید 
حداقل  و  ماه  سه  طول  در  صفحه  از  روزانه 
1000 بازدید صفحه در آخر زمان ارتقا )بعد 

از سه ماه( نگه داشته شود. 
نظارت  بهتر  اجــازه  شفاف  و  خاص  اهــداف 
برای  را  مدیر  قدرت  و  می دهند،  را  کردن 
می کند.  امکان پذیر  جزئی  داده های  تحلیل 
تعداد  می توانند  مختلف  زمان  در  مدیران 
مثال  برای  دهند.  انجام  هدف گذاری  زیادی 
 1000 افزایش  هدف  روزنامه  منتشرکننده 
بازدید از وبسایت در یک ماه را دارد، 1500 
بازدید در دو ماه، 2000 بازدید در سه ماه و 
افزایش مستمر 1000 بازدید در شش ماه. سه 
ماه بعد از آن که برنامه ارتقا پایان یافت، مؤلفه 
و  بودن  خاص  درجه  هدف گذاری  از  بحرانی 

زمان برای رسیدن به هدف است.
توسعهراهحل

مرحله سوم در چرخه تصمیم ایجاد و توسعه راه 
حل است. در این مرحله بسیاری از گزینه های 
ممکن باید تسلیم شوند. تعداد غیر مکفی راه 
حل ها می تواند همیشه غیر قابل پذیرش باشد. 
اما راه حلی که در نظر نگرفته شده باشد، هرگز 
انتخاب نمی شود )شانس انتخاب ندارد(. فرایند 
کندن چمن از روی زمین  )اصطالح التین به 
راه حل ها  از  لیستی  کردن(  معنای جستجو 
را پیگیری می کند. و راه حل غیر قابل تغییر 
بدیهی می تواند از قلم بیفتد، و این قسمت با 
برخی امکانات برای انجام شدن تصمیم نادیده 

گرفته می شود.
همچون تمامی مراحل، فرایند دقیق و شفاف 

کردن مفهوم احتیاج به بدست آوردن اطالعات 
وتحلیل آن ها دارد. دو سؤال اصلی برای توسعه 
این لیست کوتاه، عبارت هستند از: الف( آیا راه 
حل واقعا هدف را محقق می کند؟ ب( هزینه 
آن  بهره  از  بیشتر  برای سازمان  راه حل  این 
نیست؟ اگر پاسخ سؤال اول نه هست، راه حل 
بله  اگر پاسخ سؤال دوم  باید کنار زده شود، 

هست، این راه هم باید قلم گرفته شود.
اگر یک روزنامه تصمیم به افزایش بینندگان 
صفحات وبسایت خود بگیرد، مدیران لیست 

گزینه های زیر را دارند:
مشارکت با ایستگاه های تلویزیونی محلی و . 1

جریان ویدئو اخبار.
نوشتن . 2 برای  فقط  خبرنگار  یک  استخدام 

وبسایت.
مکان های . 3 اطراف  در  زنده  وب کم  تنظیم 

محبوب شهر از جمله مراکز و پارک ها، به 
منظور راه اندازی جریان ویدئویی.

شریک شدن با ایستگاه های رادیویی محلی . 4
خبری یا گفتگو محور و جریان اخبار صوتی.

هدیه رایگان آگهی های طبقه بندی شده وب . 5
به مدت 3 ماه.

برای . 6 اضافی  اخبار  سرویس  به  دستیابی 
بارگذاری آنالین.

این ها فقط بعضی از راه حل های ممکن است 
که تعداد کمی از آن ها مد نظر قرار می گیرد، 
اما بررسی همه گزینه های ممکن، به مدیران 
برای شناسایی آن هایی که محتمل هستند، 

کمک می کند.
آزمون دو سؤالی )دوگزینه ای( را می توان برای 
حذف  )روش  گزینه ها  لیست  بردن  بین  از 
گزینه( به کار برد. به عنوان مثال، دستیابی به 
سرویس اخبار اضافی، مانند سرویس نیویورک 
جذب  را  صفحه  بینندگان  احتماال  تایمز، 
از  بسیاری  حاضر  حال  در  که  چرا  نمی کند، 
سایت ها این خدمات خبری را ارائه می دهند. 
عالوه بر این، راه حل های 1 و 3 ممکن است 
به سرمایه گذاری در تکنولوژی جریان ویدئویی 
زنده و کارمندانی برای استفاده از این فناوری، 
نیاز داشته باشد. سرمایه گذاری برای این کار 
ممکن است از افزایش درآمد حاصل از نمایش 
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صفحه وب اضافی، بیشتر بشود.
انتخابیکراهحل

با استفاده از یک لیست کوتاه از راه حل ها، یک 
مدیر به مرحله چهارم تصمیم گیری می رود، 
که شامل انتخاب یک راه حل است. راه حل 
می تواند ترکیبی بیش از یک گزینه باشد، اما 
قدم بعدی نیاز به یک تصمیم برای یک راه 
حل خاص است. جمع آوری و تجزیه و تحلیل 
اطالعات در این مرحله بسیار مهم می شود. اگر 
چه یک راه حل انتخاب شده است، راه حل های 

جایگزین نباید فراموش شوند.
مدیر  که  گونه  آن  اصلی  حل  راه  معموال 
می خواهد، خوب عمل نمی کند. در نتیجه مدیر 
به مشکل برمی گردد یا راه حل جدیدی تدوین 
از راه حل های محدود و مشخص  یا  می کند 
شده در مرحله 4 استفاده می کند، که در این 
صورت خالصه  به  را  خوب  ایده  یک  صورت 
شده بر اساس اطالعات و تجزیه و تحلیل در 
مرحله 4 به دست می آید. اگر راه حل انتخاب 
را  زمان  می تواند  این  بخورد  شکست  شده 
ذخیره کند. انتخاب راه حل از روش هزینه و 
منفعت است. اغلب بیش از یک راه حل درست 
کار خواهد کرد، بنابراین گزینه صحیح شامل 
تعادل هزینه ها با منافع است، به عنوان مثال 
یک راه حل ممکن است بینندگان صفحه را 
افزایش دهد، اما ممکن است هزینه کل این کار 
از درآمد این کار بیشتر باشد. در زمان مشابه، 
ممکن است یک راه حل ارزان تر اما با نتایج 

همسان )با هزینه های زیاد( را برآورده سازد.
تعداد  افزایش  هــدف  مشکل،  به  مجددا 
بازدیدکنندگان وبسایت برمی گردیم، ما مدیرانی 
را پیدا کرده ایم که سه گزینه در نظر گرفته شده 
آنان در اثر آزمون دو گزینه ای حذف نگشته اند. 
آن ها به مرحله 4 )انتخاب تصمیم( برمی گردند 
چرا که روزنامه موجود در بازار متوسط و بدون 

ایستگاه خبری، گفتگومحور است.
دو گزینه باقیمانده عبارت هستند از؛ سرمایه 
که  جدید  انسانی  نیروی  جذب  در  گذاری 
تبلیغات  ارائه  یا  می دهد  افزایش  را  هزینه ها 
طبقه بندی شده رایگان که درآمد ها را کاهش 
پولی  تبلیغات  برای  مردم  که  چرا  می دهد 

نمی پردازند. هر دو راه حل سود را در کوتاه 
مدت کاهش و در دراز مدت افزایش می دهد. 
صفحات  تعداد  افزایش  ــان،  زم گذشت  با 
بازدید شده به شما این امکان را می دهد که 
به  آنالین  تبلیغات  خاطر  به  را  روزنامه  این 

قیمت های باالتر بفروشید.
متوجه  مدیران  گزینه،  دو  بین  مقایسه  در 
جایگاه  در  کارمند  استخدام  که  می شوند 
خبرنگار آنالین ممکن است ایده خوبی باشد، 
تعداد  در  افزایش مستمر  به  راه حل  این  اما 

کارکنان و بودجه نیاز دارد.
سه  تنها  مدت  برای  رایگان  آگهی های  دادن 
موقتی  صورت  به  درآمد  کاهش  باعث  ماه، 
ارائه  که  فهمیده اند  نیز  مدیران  می شود. 
تبلیغات طبقه بندی شده، افرادی را که تبلیغات 
طبقه بندی شده رادنبال می کنند، جذب خواهد 
کرد، و این مسئله می تواند آن ها را تشویق کند 
تا در آینده تبلیغات طبقه بندی شده خریداری 
کنند. این سود دوگانه ممکن است از اجرای 

طرح استخدام خبرنگار آنالین به وجود نیاید.
اجرایراهحل

وقتی که راه حل انتخاب شد، باید اجرا شود، 
این پنجمین مرحله از چرخه تصمیم است. راه 
حل مؤثر نیست مگر آن که درست اعمال و 
از  جزئی  طرح  یک  نیازمند  که  شود،  اجرا 
عملیات است با جدول زمانی برای فعالیت های 
خاص، بودجه، و مشخص کردن این که چه 
کسی مسئول اجرا است. بنابراین تصمیم تهیه 
تبلیغات طبقه بندی شده رایگان با یک رشته 
از تصمیمات شروع می شود، برای دسترسی به 

اهداف، تبلیغات آزاد باید افزایش پیدا کند.
روند اخذ تبلیغات باید برنامه ریزی شده باشد 
و مدیران باید تصمیم بگیرند چگونه تأثیرات 
صفحات  از  بازدیدکنندگان  تعداد  روی  بر  را 
اندازه گیری کنند. ارتقا می تواند از طریق نسخه 
از  وبسایت، و حتی  بر روی  یا  روزنامه  چاپی 
رادیو  آگهی های  مانند  رسانه ها،  سایر  طریق 
اندازه گیری شود. ارتقا شامل چندین فعالیت 
این  منعکس کننده  می تواند  هزینه  اما  است، 

باشد که مدیران چه می اندیشند.
در نهایت مدیران باید تصمیم بگیرند که چگونه 
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اثرگذاری را اندازه گیری کنند. وجود یک خط 
مبنا از تعداد بازدیدکنندگان از صفحات وب در 
چندین هفته گذشته، این امکان را به مدیران 
می دهد تا هرگونه تغییرات در تعداد بازدید از 

صفحه را مقایسه کنند.
نظارتبرراهحل

آخرین مرحله، نظارت بر پیاده سازی در راستای 
به  را  بازخورد  باید  نظارت  این  است.  اهداف 
صورت منظم به قضاوت در مورد پیشرفت به 
سوی اهداف بپردازد و بخشی از اجرای طرح را 
فراهم کند. به عنوان مثال، مدیر وبسایت روزنامه، 
به داده ها از بازدید وبسایت در این هفته با توجه 
ویژه به بازدید از صفحات آگهی طبقه بندی شده، 
را بررسی می کند. هر 2 هفته یک بار یا بیشتر، 
مدیران در مورد نتایج بحث می کنند تا ببینید 

که آیا نیاز به تغییر روش ترویج هست یا خیر.
البته آن ها ممکن است به مقابله با مشکالت 
که  آن چه  از  )بیشتر  رایگان  بیشتر  تبلیغات 
برای  عجله  بپردازند.  بودند(  کرده  پیش بینی 
از  بیش  هزینه های  می تواند  رایگان  آگهی 
پیش بینی را تحمیل کند و مشکالت جدیدی 
را ایجاد کند. جدول زمانی برای سیستم نظارت 
بسیار مهم است. راه حلی که خوب کار نمی کند 
باید آزمایش های کافی را پس بدهد، این مسئله 
تصمیم گیری  فرایند  کل  بر  نظارت  فرایند 
کار  درست  حل  راه  اگر  می سازد.  دوره ای  را 
نمی کند، یک مشکل دیگر شروع می شود که 

چرخه جدید تصمیم گیری را آغاز می کند.
چرخه جدید به گام های مشابه نیازمند است، 
کمتر  تالش  و  زمان  است  ممکن  برخی  اما 
الزم داشته باشند، به دلیل این که در فرایند 
تصمیم گیری قبلی اطالعات مربوطه تهیه شده 
است. با این حال، مدیران باید همیشه مراقب 
باشند و این گونه فرض نکنند که آن ها تمام 
مدیر  دارند.  اختیار  در  را  نیاز  مورد  اطالعات 
اضافی  اطالعات  آوردن  دست  به  برای  مؤثر، 
تا زمانی که هزینه بیشتر از سود احتمالی از 
جمع آوری  به  نشود  اضافی  اطالعات  داشتن 

اطالعات ادامه می دهد.
محدودیتدرفرایندتصمیمگیری

چرخه تصمیم گیری ایده آل است. مثل نوعی 

تصویر چاپ عکاسی که به ندرت دقیق عمل 
می کند و به دلیل محدودیت های عملی به دو 
نوع تقسیم میشود: الف( چه کسی تصمیم گیری 
برای تصمیم گیری  زمان موجود  می کند. ب( 

چقدر است.
تصمیمگیرندگان

هم افراد و هم گروه ها تصمیم می گیرند. چه 
بر  بگیرد،  تصمیم  فرد  یک  چه  و  گروه  یک 
روی کارایی و اثربخشی این تصمیم اثر خواهد 
گذاشت. در برخی موارد، افراد ممکن است بهتر 
تصمیم بگیرند. در موارد دیگر، گروه بهتر تصمیم 
می گیرد. »هوبر« )1980( سه مزیت و چهار 
عیب برای تصمیم گیری گروهی ذکر می کند. 
در حالی که »هریسون« )1987( 9 نقطه قوت 
»گریفین  می دهد.  ارائه  ضعف  نقطه  چهار  و 
از  استفاده  مزیت  شش   )1986( مورهید«  و 
تصمیم گیری گروهی و سه مزیت استفاده از 

تصمیم گیری های فردی را ارائه می دهد. 
جالب توجه است که نقاط ضعف تصمیم گیری 
گروهی نیز می تواند به نقاط قوت تبدیل شود. به 
عنوان مثال، یکی از مزایا و معایب تصمیم گیری 
گروهی، روند آهسته آن است. تصمیم گیری 
گروهی معموال زمان الزم برای تصمیم گیری 
را به دلیل مشکالت در سازماندهی جلسات و 
فرایند طوالنی شکل گیری اجماع در میان افراد 

با مواضع متناقض، افزایش می دهد.
را  زمانی  مشکالت  این  فردی  تصمیم گیری 
ندارد. این که آیا عنصر زمان زیاد، یک مزیت 
است یا یک نقطه ضعف در تصمیم گیری به 
عواملی بستگی دارد. اگر زمان بندی مهم است، 
اگر  است.  بهتر  و  سریع  فردی  تصمیم گیری 
زمان بندی مهم نیست و خطر و عدم اطمینان 
باال است، تصمیم گیری در یک فرایند آهسته، 

مزیت است.
ضرب العجل در بخش های خبری نمونه ای از این 
محدودیت وقت برای تصمیم گیری است، اخبار 
در صورتی که در زمان ضرب العجل آماده چاپ 
یا پخش نباشند مورد استفاده قرار نمی گیرند. 
بنابراین در این جا تصمیم گیری فردی خواهد 
مورد  این  در  مهم  این حال، خبرهای  با  بود. 
استثناء هستند. نمونه ای از تصمیم گیری گروهی 
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شامل یک خبر در مورد گزارش پنتاگون است. 
مقاالت پنتاگون گزارش محرمانه در مورد تاریخ 
در   1960 اواخر  در  آن ها  بود.  ویتنام  جنگ 
دوره ای که »رابرت مک نامارا« وزیر دفاع بود، 
»لیندون  جمهور  رئیس  برای  را  گزارش  این 
این  تایمز  نیویورک  کردند.  آماده  جانسون« 
آماده  السبرگ«،  »دانیل  کمک  با  را  گزارش 
کرد. پس از انتشار چهار قسمت از مقاالت در 
نیویورک تایمز در ماه ژوئن سال 1971، یک 
دادگاه فدرال آن را توقیف کرد. در همین حال 
واشنگتن پست به یک کپی از این گزارش دست 
یافته بود. 10 نفر از مدیران به مدت 12 ساعت با 
یکدیگر مالقات کردند و به بحث در مورد این که 
آیا آن ها باید بخش هایی از این گزارش را منتشر 

)Witcover, 1971( .کنند یا خیر پرداختند
تصمیم گیری های  در  سرعت  ذاتی  فقدان 
نوع  ــن  ای ــرر  یــا ض بــرتــری  تنها  گــروهــی 
تصمیم گیری نیست. در کارهای پیچیده تر، از 
تقسیم کار استفاده می شود. تقسیم وظایف بین 
اعضای گروه می تواند در حقیقت سرعت کار 
را افزایش دهد، زیرا هیچ کس مجبور نیست 
طیف گسترده ای از اطالعات پیچیده مورد نیاز 

برای تصمیم گیری های پیچیده را یاد بگیرد.
به عنوان مثال، یک سیستم کامپیوتر جدید 
برای یک روزنامه، اغلب در خدمت بخش های 
متعدد روزنامه است، پس هر کسی از هر یک از 
این بخش ها در تصمیم گیری شرکت می کند. 
به  گروه  هر  از  اعضایی  که  است  آن  ساده تر 
صورت تخصصی به یادگیری کامپیوتر بپردازند.

مزایا و معایب تصمیم گیری گروهی بر اساس 
گروه  تقسیم بندی می شود،  نیز  قطعیت  عدم 
تصمیم گیری می تواند عدم قطعیت را به سه 

روش کاهش دهد: 
الف( داشتن بیش از یک تصمیم گیرنده اطالعات 

و دانش بیشتری را به ارمغان می آورد. 
را  اشتباهات  تعداد  می تواند  مسئله  این  ب( 
همچنین  بیشتر  افراد  داشتن  دهد.  کاهش 
خطاهای اطالعاتی را کاهش می دهد، چرا که 
مردم می توانند اطالعات و تجزیه و تحلیل هر 

یک را مورد ارزیابی قرار دهند. 
ج( گروه می تواند راه حل های بیشتری ایجاد و 

تولید کند. توانایی مقایسه گزینه ها با یکدیگر 
می تواند به انتخاب راه حل های بهتر منجر شود. 
اگر چه عدم قطعیت با برخی مؤلفه ها کاهش 
افزایش  دیگری  عوامل  با  می تواند  اما  می یابد 
یابد. این احتمال وجود دارد که از نوع رویکرد 
رضایت مندی باشند، نگرش و برداشت از سایر 

اعضای گروه بر این ذهنیت تأثیر می گذارند.
رفتار سیاسی در میان اعضای گروه می تواند 
در مورد مناسب بودن راه حل و هدف شک 
ایجاد کند. به عنوان مثال، زمانی که سردبیر 
می کنند  سعی  ورزشی  سردبیر  و  شهرستان 
اعضای گروه های دیگر را متقاعد کنند که هر 
بخش خبری کلید بهبود کیفیت است، روند 
و  می تواند شک  دیگر  گروه های  کردن  اقناع 
تردید هر بخش را به وجود بیاورد که آیا در 
جذب خوانندگان موفق و مؤثر هستند، و نتیجه 

این عمل در شرایط نامعلومی است.
انشعاب اعضای گروه به اندازه یک رفتار سیاسی 
اتفاق  زمانی  گروهی  فکر  است،  خطرناک 
می افتد که همه اعضای گروه اتفاق آرا را در 
 Janis,( .بررسی گزینه های راه حل حفظ کنند
1982( گروه احساس می کند که این بهترین 
عدم  کاهش  در  مسئله  این  و  است،  گزینه 
قطعیت مؤثر است، و هر کسی فکر می کند که 
راه حل او درست عمل خواهد کرد، و راه حل او 

نمی تواند به اندازه کافی ارزیابی شود.
عنوان نهایی اهداف است. به دلیل آن که تعداد 
بیشتر است، درک  افراد حاضر در یک گروه 
بهتری از اهداف سازمان و اهداف تصمیم گیری 
گروهی دارند. صرفا خواندن بیانیه اهداف قبول 
معنی  این  به  نمی تواند  سازمان  توسط  شده 
باشد که کارمندان به طور خودکار متوجه این 
اهداف شده اند. گوش دادن به نظرات دیگران به 

روشن شدن اهداف کمک می کند. 
یکی دیگر از مزایای مشارکت در تصمیم گیری 
گروهی این است، که قبول کردن اهداف و راه 
مقبولیت  افزایش  می دهد.  افزایش  را  حل ها 
انجام  جهت  در  تالش  افزایش  می تواند 
اهداف ترجمه شود. مردم بیشتر تمایل دارند 
تصمیماتی را انجام دهند که خودشان در اتخاذ 

آن ها مشارکت داشته باشند. 
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یکی از معایب تصمیم گیری گروهی عبارت است 
از این که تصمیم گیران گروه ضمن احترام به 
اهداف، تمایل دارند اهداف صاحبان خود را نیز 
توسعه دهند، که ممکن است با اهداف سازمان 
در تضاد باشد. ایجاد اجماع برای تصمیم گیری 
است که با اهداف کلی سازمانی سازگاری ایجاد 
می کند. مزایا و معایب بسیاری در تصمیم گیری 
افراد  یا  گروهی وجود دارد، زمانی که گروه ها 
انجام دهند،  با هم  باید تصمیم گیری سازگار 
می شود.  ایجاد  تصمیم گیری  برای  مشکالتی 
گفته اند  سال 1993  در   »Vroom , Yetton«
که برای تصمیم گیری زمانی که اطالعات فراوان 
است، ساختار به خوبی مشخص است و راه حل 
توانسته است قبال یک مشکل مشابه را حل کند 
تصمیم گیری  به  نیاز  زمانی  و محدودیت های 
سریع را ایجاب می کند، به احتمال زیاد مدیران 

به صورت فردی تصمیم گیری می کنند.
سبکتصمیمگیریفردی

سبک  انسانی،  مهارت های  تمام  همانند 
می کنند،  استفاده  مدیران  که  تصمیم گیری 
به  تصمیم  سبک  است.  متفاوت  یکدیگر  با 
معنی الگوهای معمول برای رسیدن به تصمیم 
به  سبک  یک  از  بیش  مدیران  اکثر  است. 
نمایش می گذارند، اما اغلب در شرایط تحت 
Brous�,  1993( دارند .فشار یک سبک خاص 

seau, Hunsaker( سبک تصمیم گیری توسط 
مدیران با استفاده از اطالعات؛ شامل اطالعات 
چگونگی  و  حداکثرسازی،  یا  رضایت بخش 
تمرکز آن ها بر روی راه حل را شناسایی کردند. 
همان طور که پیشتر گفته شد، برای رسیدن به 
رضایت مندی نیاز به جمع آوری اطالعاتی است، 
که احتمال دارد نتیجه به خوبی نتیجه ای که 
ممکن است، نباشد. به حداکثر رساندن شامل 
جمع آوری اطالعات تا زمانی که تصمیم گیرنده 
بهترین  و  تصمیم  بهترین  این  کند  احساس 
نتیجه است. نتیجه خوب به این بستگی دارد 
که تصمیم گیران تا چه اندازه قبل از عمل و 
اتخاذ تصمیم به جمع آوری اطالعات بپردازند.

داده ها  از  استفاده  به  مربوط  راه حل،  تمرکز 
برای شناسایی راه حل های احتمالی است، در 
روش غیر متمرکز افراد به جمع آوری اطالعات 

درباره راه حل های متفاوت می پردازند، سپس 
می کنند  فکر  آن ها  که  را  راه حل ها  از  یکی 
می کنند،  شناسایی  است،  حل  راه  بهترین 
افراد در روش »چند تمرکزی«  در حالی که 
راه حل های  مورد  اطالعات در  به جمع آوری 
مختلف می پردازند و سپس مجموعه ای از راه 
حل ها را تهیه می کنند. این دو بعد برای تولید 
ترکیب  هم  با  ذیل  تصمیم گیری  پنج سبک 

می شوند:
سبکقاطع.1

این سبک با توجه به راه حل های غیر متمرکز 
برای افرادی با رویکرد رضامندی هست. این 
افراد مقدار محدودی از اطالعات را جمع آوری 
و به سرعت عمل می کنند. هنگامی که راه حل 
خود را شناسایی کردند، آن ها قاطعانه حمایت 
خود را از آن راه حل اعالم می دارند و به اجرای 

آن می پردازند.
سبکقابلانعطاف.2

افراد  شامل  انعطاف پذیر  تصمیم گیرندگان   
راضی شونده ای است که به صورت چندتمرکزی 
بر  نیز  راه حل ها کار می کنند. آن ها  بر روی 
اما  می کنند،  عمل  محدودی  اطالعات  روی 
آن ها انعطاف پذیری بیشتری در استفاده از راه 
حل های مختلف از خود نشان می دهند، و اگر 
راه حل انتخاب شده نتواند به انجام برسد راه 

حل دیگری را انتخاب و آغاز می کنند.
سبکسلسلهمراتبی.3

این سبک شامل حداکثرسازی و غیر متمرکز 
عمل  آرامی  به  تصمیم گیرندگان  این  است. 
می کنند به این دلیل که آن ها مقدار زیادی 
از اطالعات را جمع آوری کرده و سپس یکی 
از بهترین راه حل ها را از میان راه حل های در 
نظر گرفته شده، انتخاب می کنند و با استفاده 
از یک برنامه ریزی دقیق آن را دنبال می کنند.

سبکمنسجم.4
 مردم متمایل به راه حل های چندتمرکزی و 
حداکثرسازی از این سبک استفاده می کنند. 
آن ها متمایل به وقت گذاری در جمع آوری و 
سبک  برخالف  اما  هستند.  اطالعات  ارزیابی 
سلسله مراتبی، این افراد باور ندارند یک مشکل 

»بهترین« راه حل دارد.
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سبکسیستماتیک.5
این سبک دارای هر دو سبک سلسله مراتبی و 
منسجم در یک فرایند دو مرحله ای است. گام 
اول شامل استفاده از سبک منسجم در ارزیابی 
مقادیر زیادی از اطالعات و دستیابی با روش راه 
حل های متعدد است. مرحله دوم بیشتر سلسله 
مراتبی است که راه حل ها با یک یا چند معیار 
در نظر گرفته شده، اولویت بندی می شوند. این 
سبک قابل تعمق تر از سبک سلسله مراتبی 
است، اما شامل راه حل های سازمان یافته تر و 

فعال تر نسبت به سبک منسجم است.
این نوع طبقه بندی تصمیم گیری می تواند در 
اما  باشد،  زیر ساخت های تصمیم گیری مفید 
این  از  ترکیبی  مدیران  اغلب  باید دقت شود. 
سبک ها را با تصمیمات فردی و در تصمیم گیری 
در طول زمان به نمایش می گذارند. سودمندی 
اهداف  انــواع  بر  آن  تأکید  طبقه بندی  این 
)رضایت مندی و به حداکثر رساندن( و طبیعت 

تمرکز )غیر متمرکز یا چندتمرکزی( است.
زمانوتصمیمگیری

عالوه بر طبقه بندی تصمیمات بر اساس نوع 
بر  می توانند  تصمیم ها  تصمیم گیری،  سبک 
طبقه بندی  نیز  دسترس«  در  »زمان  حسب 
نظر  به  زمان بندی  الگوی عمومی  شوند، سه 
مناسب می آیند. تصمیم های غیر برنامه ریزی 
کرد:  تقسیم بندی  گونه  این  می توان  را  شده 

الف( فوری. ب( کوتاه مدت. ج( بلند مدت. 
تصمیمات فوری باید به سرعت گرفته شوند. 
زمان بین مراحل 1 و 5 در چرخه تصمیم گیری 
یا  ساعت  اساس  بر  فوری(  تصمیمات  )برای 
داستان  مانند  می شود.  اندازه گیری  دقیقه 

ضرب العجل در مثال اول رسانه است. 
نتیجه ضرب العجل معموال تصمیم گیری به شیوه 
روزنامه،  خبری  بخش  در  محتوا  برای  فردی 
مجله و تلویزیون است. به هر حال فشار ناشی از 
ضرب العجل این خطر را پنهان می کند که افراد 
تحت فشار تصمیمات را سریع تر و به تنهایی 
این مسئله  بگیرند.  قاعده  از عادت و  و خارج 
بر تولید غیر رسمی مدیران و قوانین ناآگاهانه 
بیشتر از ارزیابی مشکالت اثر می گذارد. تصمیم 

را نباید قبل از زمان مورد نیاز گرفت. اگر الزم 
نیست تصمیم فوری گرفته شود، باید دیگران 

را نیز ترغیب به مشارکت در تصیم گیری کرد.
نیازی نیست تصمیمات کوتاه مدت به صورت 
فوری گرفته شود، اما باید در مدت زمان معقولی 
گرفته شود، در یک روزنامه، برنامه ریزی برای 
تقسیم فضا برای اخبار و تبلیغات برای هفته 

آینده، تصمیم گیری کوتاه مدت، خواهد بود.
این نوع تصمیمات را معموال گروه های کوچک 
می گیرند و یک نفر مسئول است. به عنوان مثال، 
ناشر که دارای مجوز نهایی برای فضا در یک 
روزنامه است، ممکن است با مدیر تبلیغاتی و 
سردبیر برای تعیین فضای خالی اخبار یک هفته 
)آتی( دیدارکند. اغلب ناشر برای یک سال بین 
اخبار و فضای تبلیغاتی فضا را تقسیم و مشخص 
می کند. در جلسات نظارت بر فصل ها مدیران 
در مورد سرمقاله های مورد نیاز، اخبار در پرتو 
اهداف سال، استفاده از فضای قبلی و فضای اتاق 

خبر برای هفته نیاز دارد، گفتگو می کنند.
تصمیمات دراز مدت در طی دوره ای از سال ها 
در  نتیجه،  در  و  می گذارند  تأثیر  سازمان  بر 
حکم فرایند تصمیم گیری طوالنی است. این 
مجریان  انتخاب  شامل،  تصمیم گیری  نوع 
یا  فرمت در یک مجله  تغییر  و  اخبار شبکه 
روزنامه است. این تصمیمات از آن جا که دارای 
پیشرفت و پیچیدگی است، نیاز به مشارکت 
تعداد زیادی از گروه ها و افراد دارد. در واقع، 
تصمیم در دراز مدت، مانند بودجه سال آینده، 
نیازمند صدها یا هزاران تصمیم گیری کوچک تر 
است. به طور کلی، زمان محدودیت نشان داده 

شده در فرایند چرخه تصمیم است. 
که  است  زمانی  محدودیت  مرحله  هر  در 
تعیین می کند چه مقدار اطالعات را می توان 
تحلیل  و  تجزیه  چقدر  کــرد،  جمع آوری 
در  می توانند  افراد  از  بسیاری  چگونه  و  کرد 
تصمیم گیری شرکت داشته باشند. تصمیمات 
فوری به ما اجازه زمان کمی برای هر مرحله 
و برای جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل 
می دهد. در تصمیم گیری های بلند مدت باید 

زمان کافی برای هر مرحله باشد.
تصمیم گیری،  مختلف  انواع  در  زمان بندی 
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نیازمند ارزش گذاری بر روی انواع مختلفی از 
مدیران است. هنگامی که تصمیم گیری فوری 
نیاز است، راه حل رضایت بخش مهم تر از راه حل 
بهینه )حداکثرسازی جمع آوری اطالعات( است. 
بنابراین، فردی که با مقدار زیادی از اطالعات در 
منطقه ای فرمانروایی می کند، او بهتر می تواند به 
سرعت تجزیه و تحلیل انجام دهد. این شخص 
باید به خوبی در کار با افراد به عنوان یک مدیر 
بپردازد که تصمیمات میان و بلند مدت دارای 
این مشکالت نیستند. سبک تصمیم گیری قاطع 

و انعطاف پذیر در این جا به خوبی کار می کنند.
مواجه  مدت  کوتاه  تصمیمات  با  که  مدیری 
هست به نیروی انسانی با مهارت ها و توانایی 
برای انجام تصمیم گیری در مدت زمان معقول 
نیاز دارد. در مقابل، مدیرانی که باید تصمیمات 
بلند مدت بگیرند، بهتر است نیروی انسانی ای 
در اختیار داشته باشند که مسائل و مشکالت را 

از چند زاویه مورد بررسی قرار می دهند.
این فرد باید بتواند در چارچوب های زمانی به 
تجزیه و تحلیل خوب بپردازند. این مدیر باید بتواند 
در مقابله با مشکالت گزینه های مختلف را احصا 
کند و آن ها را با یکدیگر مقایسه و عمل کند. تفاوت 
نیاز به مهارت های مختلف توضیح می دهد که چرا 
برخی مردم بهتر و در سطح باالتری می توانند 
مدیریت کنند، به عنوان ویراستار یا از مدیران 
سطح پایین تر از جمله به عنوان دستیار سردبیر 
شهرستان. برای کار در شرایط تصمیم گیری بلند 
مدت که در معرض ریسک زیاد و عدم اطمینان 
قرار دارد، بهترین گزینه تصمیم گیرندگان منسجم 

و سیستماتیک است.
است  آن  مؤثر  تصمیم گیری  برای  مهم  کلید 
که  نیروی انسانی را در جایگاه های شغلی که 
توانایی های متناسب با آن شغل را دارند قرار دهیم 
و سپس آن ها را در مناطقی که در آن ضعیف 
هستند، آموزش دهیم. برای ارتقای یک فرد درون 
سازمان های رسانه ای، توانایی درک و مسئولیت 
رسیدگی به محدودیت های زمانی ضروری است.

ابزارمدیریت
همان طور که محدودیت زمان برای تصمیم گیری 
وجود دارد، کیفیت اطالعات و تحلیل، به طور 
مستقیم محدود به مهارت های تصمیم گیرنده 

تمامی  همانند  دارد.  بستگی  آن  به  و  است 
مهارت ها، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات 
می تواند از طریق یادگیری بهبود بیابد. در این 
بخش به طور خالصه به منابع اطالعات و برخی 

از ابزارهای تجزیه و تحلیل پرداخته می شود.
منابعاطالعات

از آن جا که اطالعات نقش بسیار مهمی در 
تمامی شش مرحله تصمیم گیری دارد، ما باید 
جایی که  از آن اطالعات را می گیریم، بررسی 
کنیم. در واقع، اطالعات یا از تالش های خود ما 
یا تالش های دیگران به دست می آید. تالش 
می تواند اشکال مختلفی را به خود بگیرد، و این 
اَشکال می تواند بر کیفیت اطالعات اثر بگذارد. 

دو نوع اصلی از تالش ها: 
الف( تجربه و ب( تحقیقات هستند. 

تجربه شامل شرکت در رویدادها یا فرایندها و 
پژوهش استفاده از روش به طور کلی پذیرفته 
شده سیستماتیک در رویدادها یا فرایندها است. 
در  می کند،  کار  مجله  یک  در  که  کسی 
روزنامه نگاری مجله دارای تجربه است. کسی 
که در بخش انجام بررسی خبر خبرنگاران مجله 
کار می کند در زمینه تحقیقات روزنامه نگاری 
مجله تجربه دارد. تجربه با تحقیق متفاوت است 
و برای بررسی داده ها استاندارد و قابل پذیرش 
نیست. تجربه جدا از فرد باتجربه است. با این 
وجود یک محقق، اگر به درستی تحقیقات را 
انجام دهد، باید تأثیر محدودی در رویدادها یا 
فرایندهای در حال مطالعه داشته باشد. تحقیق 

باید عینی تر و نظام مندتر از تجربه باشد.
باشد،  مهم تری  گزاره های  دارای  باید  تحقیق 
کیفیت تحقیق به مهارت محقق بستگی دارد، 
درست مانند آن که کیفیت تجربه به فرزانگی 
فردی که رویداد را تجربه می کند، بستگی دارد.  
یک مدیر می تواند تجربیات خود را به صورت 
سیستماتیک تحلیل کند و آن را عینیت بخشد. 
درست مانند پژوهشگری که با استفاده ضعیف 
یا قوی، از روش های تحقیق، نتیجه تحقیق را 

تغییر می دهد.
مدیران تقریبا چهار منبع اطالعات دارند:

دیگران،  تجارب  ب(  خــود،  تجربه  ــف(   ال
ج( تحقیقات خود و د( تحقیقات دیگران.
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مدیران رسانه معموال از تجارب خود و همکاران 
تجربه  می کنند،  استفاده  خود  اعتماد  مورد 
بیشتر آن جایی به کار می آید که مورد مشابه 
در گذشته اتفاق افتاده باشد. با این حال، اگر 
شما از یک تجربه در جایی که با اصل واقعه 
متفاوت است استفاده کنید، نتیجه اش اغلب 

یک تصمیم ضعیف می شود.
را  آن ها  ارزش  و  اطالعات  انواع  باید  مدیران 
بشناسند، خصوصا در مرحله نظارت. یک مدیر 
تصمیم گیری های  تحلیل  و  تجزیه  به  موفق 
تصمیم  که  می داند  ولی  می پردازد  گذشته 
در  نتایج  است.  مؤثرتر  تصمیم گیری  آینده، 
اطالعات  به  تبدیل  باید  تصمیم گیری  هر 
اما  آینده شود،  برای تصمیم گیری های  مفید 
توانایی  به  بستگی  اطالعات  این  سودمندی 

استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل دارد.
ارزیابیاطالعات

چرخه تصمیم نشان می دهد اطالعات و تحلیل 
آن در مرکزیت تصمیم گیری مؤثر است. اختراع 
شخصی،  رایانه های  خصوصا  رایانه،  توسعه  و 
سیلی از اطالعات ایجاد کرده است، که می تواند 
یا  برساند  به مدیران در تصمیم گیری کمک 
دلیل  دو  به  اطالعات  سیل  این  بزند.  صدمه 
ایجاد می شود. اول: آن ها جمع آوری سریع تر و 
ویرایش داده ها در مورد همه نوع رفتار انسان را 
ممکن می سازند. از قسمت اطالعات مربوط به 
فروش گردشگری گرفته تا جمع آوری داده هایی 
که چند روز یا چند ماه قبل از کامپیوتر گرفته 
شده در عرض چند دقیقه، از کارکرد های رایانه 
پردازش  سریع تر  رشد  باعث  کامپیوتر  است. 
داده ها می شود. دوم: کامپیوترها توزیع مقدار 
زیادی از اطالعات را در سر تا سر جهان ممکن 
می سازند، کارمندان متعددی در یک سازمان 
می توانند اطالعات یکسانی را در زمان یکسانی 
تصمیم گیری  بنابراین  بگذارند،  اشتراک  به 
گروهی را می توان به صورت سریع تر انجام داد. 
این امکان اجازه می دهد تا تصمیم گیرندگان 
و  در بخش های مختلف جهان زندگی کنند 

تصمیم گیری گروهی انجام دهند.
البته کامپیوتر شیوه ارائه اطالعات به مخاطب 
در سازمان های رسانه ای را نیز تغییر داده است 

و  تصمیم  از  نوینی  شیوه  ایجاد  باعث  این  و 
فرایند تصمیم گیری گشته است. شرکت های 
تأثیر  شرکت ها  سایر  مانند  نیز  رسانه ای 
کرده اند.  لمس  را  تصمیم گیری  بر  کامپیوتر 
دسترس  در  بیشتر  حاضر  حال  در  اطالعات 
هستند ولی در دسترس بودن اطالعات، دقیق 
بودن آن ها را بیمه و تضمین نمی کند. نگرانی ها 
ناشی از آن است که چگونه دسترسی به بخشی 
از اطالعات به دست می آید، اینترنت و دیگر 
توزیع کنندگان اطالعات دسترسی به اطالعات 

را ساده تر می سازند.
به هر حال این توانایی در فرایند تصمیم گیری 
کند  تروا عمل  اسب  مانند یک  است  ممکن 
و باعث کاهش اثربخشی تصمیم گیری شود. 
نگرانی ها ناشی از آن است که آیا اطالعات و 
اعداد و عبارت هایی که در مورد رفتار بشر ارائه 
اگر  مثال،  برای  یا خیر.  دارد  می شود صحت 
بررسی یکی از خوانندگان مجله در مورد مجله 
را در نظر بگیریم، آیا می توان این را اطالعات 
مهمی در نظر گرفت. کامپیوتر مطمئنا اطالعات 
بیشتری را قابل دسترس می کند، اما این که آیا 
اطالعات دقیق تر می شود به این بستگی دارد 
که اطالعات توسط چه کسانی و چگونه تولید 
شده است. اگر چه یک محقق عالی می تواند 
بیشتر  اما  کند،  تولید  را  دقیق تری  اطالعات 

اطالعات، ناشایسته تولید می شود.
قبل از استفاده از اطالعات برای تصمیم گیری، 
این  آیا  که  کنند  تعیین  دارند  نیاز  مدیران 
اطالعات دارای صحت کافی برای تصمیم گیری 
مؤثر هستند یا خیر. سطح دقت اطالعات شامل 
احتماالت نیز هست. تنها مقدار کمی مطمئن 
هستند، چرا که به دالیل مختلف فعالیت های 
آینده همیشه در شرایط عدم اطمینان است. با 
این حال، برخی از اطالعات دقیق تر از اطالعات 
دیگر هستند و مدیران نیاز به ارزیابی سطح 
از دقت  آزمون حقیقی  دارند.  اطالعات  دقت 
نشان  می تواند  که  است  اطالعات  صحت  و 
قدرت  و  هستند  دقیق  چقدر  اطالعات  دهد 
پیش بینی آینده را دارند. مراحل زیر می تواند 
در ارزیابی دقت و صحت اطالعات مفید باشد:

نظر . 1 مورد  مواد  آیا  که  بگیرید  تصمیم 
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اطالعات هستند یا عقیده. اطالعات شرح 
افکار،  که  حالی  در  است،  پدیده  یا  رفتار 
اعتقاد یک فرد در مورد رفتار یا پدیده ای 
است. یک مثال از اطالعات، ارزیابی اطالعات 
که  می دهند  نشان  که  است  حسابداری 
درآمد  کمتری  درصد  دولتی  روزنامه های 
روزنامه های  به  نسبت  خبر  اتــاق  بــرای 
از  نمونه ای  گرفته اند.  نظر  در  خصوصی 
افکار و عقاید، بیانیه ای از منتقدین است که 
معتقد هستند در روزنامه دولتی پول کافی 
در بودجه اتاق خبر وجود ندارد. اطالعات 
بیانیه ای، در مورد رفتار بودجه بندی است، و 
این که آیا این بودجه بندی خوب است یا بد. 
افکار و عقاید اغلب به عنوان اطالعات ظاهر 
می شوند. کسی که آموزش های الزم را ندیده 
است، ممکن است در تجریه و تحلیل داده ها 
اشتباه عمل کند. بدون آموزش مناسب در 
مورد چگونگی تحلیل، نتیجه ای که از تحلیل 
داده ها حاصل خواهد شد ممکن است بهتر 
از نظرات نباشد و حتی می تواند منجر به 
تصمیم گیری های بی اثر شود، زیرا مدیران 
افکار و عقاید را با اطالعات اشتباه می گیرند.

پردازش . 2 برای  شده ای  شناخته  روش  از 
اطالعات استفاده کنید. فرایند تولید اطالعات 
دقیق از روش های پردازش شناخته شده ای 
و  دانشمندان  توسط  که  می کند  پیروی 
اساتید برای تولید اطالعات مورد استفاده قرار 
گرفته است.آیا اطالعات در نظر گرفته شده 
 فاقد وابستگی به پردازنده اطالعات است؟

روزنامه نگاران نیز به طور کلی قوانین پذیرفته 
شده ای برای گزارش دهی و نوشتن داستان ها 
دارند. با این حال، دو فرایند متفاوت است، 
چرا که محققان باید روش خود را به عنوان 
بخشی از دوره تحصیلی خود گزارش کنند، 
در حالی که انتظار نمی رود، روزنامه نگاران به 

انجام این کار دست بزنند.
تصمیم گیری . 3 برای  مدیران  که  اطالعاتی 

روش  نظر  زیر  باید  می کنند،  استفاده 
تحقیق مناسب توسط جامعه پژوهشگران و 
دانشمندان در نظر گرفته شده باشد. دانستن 
می دهد  اجازه  اطالعات  ایجاد  برای  روش 

تا تصمیم گیرندگان توانایی ارزیابی دقت و 
صحت آن ها را داشته باشند. مدیران رسانه 
باید نحوه نظرسنجی و محتوای تحلیل های 
آن ها  که  طوری  به  بدانند  را  شده  انجام 
روش های تحقیق و ارزیابی را بدانند و در 
صورتی که در صحت اطالعات و تحلیل ها 
شک کردند، سؤاالت هوشمند از محققان 

بپرسند.
استفاده . 4 شما  که  را  اطالعاتی  که  بدانید 

می کند. حتی  تولید  می کنید، چه کسی 
اگر مدیران روش های تحقیق را بدانند و 
این کار را نکنند، ایده خوبی است که منابع 
اطالعاتی را شناسایی و ارزیابی کنند. همان 
طور که ذکر شد، نه همه پژوهشگران و نه 
همه روزنامه نگاران این توانایی را ندارند که 
اطالعات کامال دقیق تولید کنند. زمانی که 
برای تصمیم گیری دستیابی  به اطالعاتی 
منبع  باید  مدیر  یک  می گیرد،  صورت 
روشن  مسئله  این  بشناسد.  را  اطالعات 
می سازد که چرا اکثر مؤسسات تمایل دارند 
امور تحقیقی خود را به یک مرکز تحقیقاتی 
بسپارند. یکی از مشکالت بزرگ اینترنت 
این است که اغلب منابع و روش تحقیق 

اطالعات تولید شده، وجود ندارد.
تحلیلسود-هزینه

یک مدیر با مهارت محدود در تحلیل یا دانش 
مورد  در  دیگران  قضاوت  به  کم،  تجربه  و 
وابسته  اطالعات  اعتبار  و  اطمینان  قابلیت 
در  دارند  تحلیل  و  درک  که  مدیرانی  است. 
موقعیت و جایگاه بهتری برای انتخاب اطالعات 
مناسب برای تصمیم گیری قرار دارند. تحلیل 
شامل روش های پردازش اطالعات است، انواع 
مختلفی از روش تحلیل، می تواند مورد استفاده 

قرار گیرد که در پیچیدگی متفاوتی هستند.
شاید شناخته  شده ترین ابزار تحلیلی، تحلیل 
برآورد  برای  تالش  که  است،  فایده  هزینه- 
هزینه ها و منفعت های انتخاب هر گزینه است. 
»McKean« در سال 1975 پنج مرحله برای این 
کار توضیح داده است: الف( شناسایی منافعی را که 
می توان به دست آورد. ب( شناسایی گزینه هایی 
که می توانند هدف را محقق سازند. ج( شناسایی 
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یا  هزینه روش های جایگزین. د( توسعه مدل 
مجموعه ای از روابط که تأثیر جایگزین )گزینه( 
در هزینه ها و منافع را توضیح دهد. ه( معیار 
مربوط به هزینه ها و سود برای انتخاب بهترین 
گزینه. این مراحل صدای مشابه ای دارند چرا که 
متناظر مراحل چرخه تصمیم هستند، و آن ها 

ارزشیابی اطالعات را دربردارند.
بر  فایده  هزینه-  تحلیل  به  سنتی  رویکرد 
پولی می گذارد  ارزش  منافع  و  تمام هزینه ها 
و تفاوت های حاصل را مقایسه می کند. )هوبر، 
1980( از آن جایی که انجام این کار با وجود 
است،  )پول ها( مشکل  ارزها  از  بسیاری  انواع 
تجزیه و تحلیل هزینه- فایده بهتر است، شامل 
»روش دالر معادل« باشد. )هوبر، 1980: 80(، 
توسعه معادل پول به دالر و اندازه گیری آن ها 
که  زمانی  است  بدیهی  است.  دشوار  کاری 
هزینه ها و منافع شامل رفتار انسان است، این 

کار مشکل ساز می شود.
از  پولی  رویکرد  با  برخورد  در  مفهوم  دو 
 جنبه های تحلیل هزینه– منفعت مفید هست: 
الف( هزینه های فرصت و ب( ناملموس بودن 

)سود و هزینه های غیرمادی(. 
هزینه های فرصت شامل هزینه هایی است که 
برای انجام دادن جایگزین )گزینه( باید پرداخت. 
»ناهار  می گویند   که  قدیمی ها  حرف  معادل 
رایگان وجود ندارد«، در انتخاب هر گزینه فردی 
چیزی را که از انتخاب گزینه دیگر به دست 
عنوان  به  از دست می دهد.  می آورد،  یا  آورده 
مثال، یک مدیر برای استخدام یک خبرنگار، باید 
از دو نامزد را انتخاب کند. اولی در نوشتن قوی تر 
است و دوم در گزارش قوی تر است. اگر اولی را 
استخدام کند، فرصت هزینه توانایی گزارش دهی 
از دست  از استخدام دومی  خواهد داشت که 
داده خوهد داد. اگر دومی استخدام شود، هزینه 
فرصت مهارت نوشتن )که از استخدام نکردن 

اولی ناشی می شود( از دست می رود.
ناملموس هستند که نمی توان آن ها  چیزهایی 
را اندازه گیری کرد. نیروی رهبری در یک مدیر یا  
توانایی برخی از افراد برای باال بردن روحیه در یک 
سازمان، اموری ناملموس هستند. برای هر ویژگی، 
یک مقدار دالر را می توان اختصاص داد. امور 

ناملموس اغلب در ابزار تحلیل هزینه- منفعت  
آن ها  نمی توان  زیرا  است،  شده  گرفته  نادیده 
امور  و  فرصت  هزینه های  کرد.  اندازه گیری  را 
ناملموس پاشنه آشیل تحلیل هزینه- منفعت 
و انواع دیگر از تحلیل هستند. این دو مفهوم 
مربوط به همه تصمیم گیری ها هستند، اگر چه 
گاهی اوقات آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار 
هستند. با وجود این دو مشکل، شرکت تحلیل 
هزینه- منفعت در تصمیم گیری می تواند مفید 
باشد، چرا که آن به سادگی اجازه می دهد تا یک 
مدیر با وضوح بیشتری فکرکند. مثال زیر استفاده 
بالقوه از تحلیل هزینه- فایده در وضعیتی که در 

آن کمی سازی دشوار است، را نشان می دهد.
از  نظرسنجی  تازگی  به  تایمز  نشریه  مدیر 
 %48 آن  در  که  است  داده  انجام  مخاطبان 
از خوانندگان خواهان پوشش عمقی تر اخبار 
محلی شده اند. مدیر، سردبیری را برای انجام 
او  ابتدایی  مشاهدات  داد.  اختصاص  کار  این 
شامل این بود که یا با کارمندان موجود می توان 
نیروی  به جذب  نیاز  یا  داد  انجام  را  کار  این 
انسانی جدید هست. او سود ها و دست آورد های 

هر یک را در یک جدول ارائه کرد.
ارزش پولی هر یک از گزینه ها مبلغ 54000 
دالر در هر سال معادل سازی شده است. این 
محاسبات بر پایه داشتن 250 خواننده در سال 
و جذب 250 خواننده جدید در هر سال در ازای 
عمق بخشی در پوشش خبری محاسبه شده 
است. دو منطقه مهم سودآوری پولی ذخیره 
4000 دالری به خاطر نداشتن جایگزین 250 
خواننده، و ساختن 50000 دالر درآمد ناشی 
از تبلیغات که اگر 500 مخاطب وجود نداشت، 
از دست می رفت. هر دو رویکرد سود های غیر 
ملموسی به شکل اعتماد به نفس و مزیت هایی 
دارند. که در تالش های روزنامه نگاران روزنامه 

شکل می گیرد.
مزیت  این  موجود  انسانی  نیروی  از  استفاده 
کارمندان  نفس  به  اعتماد  که  دارد  را  اضافی 
اجازه  افزایش می دهد، چرا که خبرنگاران  را 
خواهند داشت وقت بیشتری را روی پرژوه های 

بلند مدت بگذارند.
اضافی در  استخدام خبرنگار  پولی  هزینه های 
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حدود 20.000 دالر در یک سال است، به دلیل 
این که خبرنگار جدید 30.000 دالر در سال 
هزینه دارد، در حالی که اضافه کاری مورد نیاز 
برای استفاده از پرسنل موجود تنها 10.000 
دالر است. هر دو گزینه هزینه های فرصت دارند. 
هر دو گزینه مقداری ویرایش های اضافی که از 
زمان صرف شده برای ویرایش امور روزانه دارند.

دو هزینه فرصت و دو هزینه ناملموس، خارج 
از مؤلفه های مهم هستند. اول، استخدام یک 
خبرنگار جدید می تواند به نارضایتی در میان 
به  می خواهند  که  بیانجامد  موجود  کارکنان 
معموال  گزارشگران  بخشند.  عمق  گزارش ها 
یک  عنوان  به  را  ــزارش  گ به  عمق بخشی 
که  دلیل  این  به  می کنند،  نگاه  پاداش  نوع 
خبری  پوشش  از  جالب تر  و  رضایت بخش تر 
روزانه است. به هر حال به دست گرفتن زمان 
از پوشش روزانه فرصت هزینه از مقدار فضا و 
تالش صرف شده در گزارش روزمره را کاهش 
می دهد. این مسئله می تواند تأثیر منفی ای در 

گردش کار داشته باشد.
هزینه های ناملموس همچنین شامل واکنش 
یک  اگر  است.  جدید  طرح  یک  به  کارکنان 
خبرنگار جدید استخدام شود او ممکن است 
فضای مورد عالقه در میان افراد در اتاق خبر را 
تغییر دهد. این ضربه همراه با خشم محتمل، 
ممکن است عواقب منفی به همراه داشته باشد، 
با این حال ممکن است یک خبرنگار جدید به 
فضای اتاق خبر اضافه کنید. این که این کار 
چقدر هزینه دارد به خبرنگاری که استخدام 
می شود بستگی دارد. استفاده از پرسنل موجود 
به معنای هزینه اضافه برای سردبیران است، 
چرا که باید اطمینان حاصل شود که خبرنگاران 
موجود می توانند عمق بخشی کنند، در غیر این 

صورت تنفر کارکنان می تواند بیشتر شود.
با بررسی یک مدیر می تواند ببیند که کدام رویکرد 
هزینه های اضافی را کاهش می دهد، 20.000 
دالر هزینه استخدام یک خبرنگار جدید و اختالل 
بالقوه در اتاق خبر، بیش از تأثیر کاهش پوشش 
روزانه در روزنامه مشکل ساز است. این به نوبه 
خود، مربوط به کفایت کارکنان فعلی است. اگر 
تحریریه در حال حاضر دچار کمبود نیرو است، 

گسترش کار برای این کارکنان محدود می تواند، 
ممکن  خوانندگان  بیشتر  باشد.  آمیز  فاجعه 
است به دلیل فقر پوشش روزانه افت کنند، اما 
عمق بخشی به گزارش ها می تواند، مجددا آن ها را 
جذب کند. برای انتخاب مناسب، یک مدیر باید 
درک درستی از طبیعت خبرنگارانی که در حال 
حاضر مشغول به کار هستند داشته باشد و از 
گروه های غیر رسمی که در تحریریه وجود دارند، 

آگاهی داشته باشد. 
شواهد نشان می دهد که بسیاری از هزینه ها 
این  اما  است.  قابل کمی سازی  غیر  منافع،  و 
نباید باعث شود این سودها و هزینه ها نادیده 
گفته شود. نکته دوم این که تحلیل ها به اندازه 
مرغوب هستند.  وارد شده،  اطالعات  کیفیت 
هزینه ها و سود های مالی باید دقیق باشند، اما 
علم نسبت به این که کارمندان درون تحریریه 
چگونه نسبت به مسائل واکنش نشان می دهند، 

نیاز به اعتماد و همبستگی دارد.
خالصهمقاله

تصمیم گیری قلب مدیریت است، این فرایند 
می تواند به عنوان یک فرایند رسمی بر اساس 
»خردمندی محدود« به تصویر کشیده شود، به 
عنوان یک فرایند از قوانین وابسته به شرایط یا 
به عنوان یک فرایند سیاسی که توسط گروهی 
در درون سازمان، تمرین قدرت برای رسیدن 
به اهداف است. با مفروضات خردمندی محدود 
هستند،  شده  برنامه ریزی  یا  تصمیم گیری ها 
که به معنی راه حل تحت شرایط تجویز شده 
است، یا برنامه ریزی نشده هستند، که نیاز به 
توجه به مشکالت منحصر به فرد دارد که باید 
حل شود. تصمیم گیری های برنامه ریزی نشده 
سخت تر هستند. تصمیمات برنامه ریزی شده 
در اصل توسط تصمیمات برنامه ریزی نشده به 

وجود آمده اند.
صورت  به  می تواند  همچنین  تصمیم گیری 
شوند.  طبقه بندی  واکنشی  یا  پیشگیرانه 
تصمیم گیری های پیشگیرانه اقداماتی است برای 
تغییرات پیش بینی شده در محیط، که بر روی 
سازمان اثر می گذارد، و تصمیم گیری واکنشی از 

نتیجه تغییرات در محیط روی می دهد.
دارد  انتزاعی  فرم  یک  تصمیم  به  رسیدن 
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ارائه  به عنوان چرخه تصمیم  این جا  که در 
می شود. مراحل در چرخه تصمیم، بر درجاتی 
از تصمیم گیری مؤثر داللت می کنند، اگر چه 
زمان و تالش اختصاص داده شده به هر مرحله 
با توجه به مشکل و شرایط محیطی آن، برای 

هر تصمیم متفاوت است. 
مدیریت  قلب  تصمیم گیری  که  طور  همان 
است، تحلیل و جمع آوری اطالعات نیز قطب 
تصمیم گیری است. فقدان اطالعات و تحلیل 
درصد  به  دستیابی  مانع  اطالعات،  ضعیف 
باالیی از اهداف می شود. برای بهبود تحلیل و 
جمع آوری اطالعات چندین ابزار در دسترس 
اجتماعی  علوم  نظریه های  جمله  از  است، 
از  بسیاری  همانند  هزینه.  سود-  تحلیل  و 
با  می تواند  نیز  مدیریت  انسانی،  تالش های 
اندیشه و عمل بهتر شود. باقی مانده این کتاب 
طریق  از  عمل  و  فکر  در  تسهیل  منظور  به 
»مورد پژوهی« طراحی شده است. همچنین 
در هر یک از فصل ها اطالعات پیش زمینه ای 
است.  ارائه شده  موارد  به کشف  برای کمک 
اصول، نظریه ها، اکتشاف ها و پژوهش ارائه شده 
در اوایل فصل می تواند برای تحلیل اطالعات 
منابع  از  استفاده  یا  مورد  یک  تهیه  هدف  با 
تمامی  در  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  خارجی 

موارد فرایند تصمیم گیری صدق می کند.
مورد1-1نگاهکردنبهتصمیماتگذشته

بدون  را  مهم  تصمیم گیری های  اغلب  افــراد 
آمادگی مناسب یا بررسی کامل فرایند تصمیم، 
انجام می دهند. هدف از این ارزیابی این است 
که شما در مورد فرایند تصمیم خود با توجه به 
محدودیت های خاص یک تصمیم گیری، چه فکر 
می کنید. یک تصمیم مهم خود را انتخاب کنید 
)یک مسئله دانشگاهی را انتخاب کنید( که تعداد 
سال کمی از آن گذشته باشد و شما را ناامید کرده 
باشد. به این فکر کنید که شما چگونه این تصمیم 
را گرفته اید و چرا شما ناامید شدید. از چرخه 
تصمیم که در این فصل آمده است، استفاده کنید. 
فعالیت هایی را به خاطر بیاورید که متناسب با 

مراحل چرخه تصمیم بوده است.
ارزیابی

از تصمیم را بنویسید و سپس به  خالصه ای 

سؤاالت ذیل پاسخ دهید:
انجام  را  تصمیم  چرخه  مراحل  همه  1.آیا 
داده اید؟ اگر نه،کدام را انجام نداده اید و چرا؟

2.آیا همه مراحل را کامال انجام داده اید؟ اگر نه، 
کدام را کامل انجام نداده اید و چرا؟

را  تصمیم  این  بخواهید  دوباره  شما  اگر   .3
تغییری می دهید که تصمیم  بگیرید، چه 

بهتری بگیرید؟
مورد2-1بهبودوبسایتروزنامه

روزنامه شما »Daily Bugle« است که کارمندان 
آن به صورت مستقیم مطالب را بر روی وبسایت 
می گذارند. عالوه بر این، به تازگی خبرنگاری 
برای اخبار کپی به سایت اضافه شده است. با 
این حال، ناشر هنوز متقاعد نشده است که این 
تالش ها برای افزایش بازدید از تبلیغات آنالین 
و  که صاحبان کسب  می داند  او  است.  کافی 
کارهای محلی تردید دارند، که تبلیغات آنالین 
مؤثر  کافی  اندازه  به   »Daily Bugle« روزنامه 
یک  فقط  واقعا  سایت  حاضر،  حال  در  باشد. 

نسخه الکترونیکی روزنامه چاپ شده است.
ارزیابی

و  وبسایت  مخاطبان  توسعه  برای  بگویید 
ایده ای  چه  وبسایت  به  آن ها  مکرر  مراجعه 
دارید. روش های دیگر تولید محتوا برای سایت 
و اولویت دادن به آن ها را توسعه دهید، این 
سایت  تکراری  کاربران  تولید  برای  روش ها 
اولویت های  از  حمایت  برای  اطالعات  ارائه  و 

اختصاصی شما نیز احتماال مفید هستند.
از  خاصی  عناصر  شناسایی  ــرای  ب وب  از 
وبسایت های دیگر که برای مردم جامعه جذاب 
است، استفاده کنید و تحقیقاتی را پیدا کنید که 
توضیح می دهد چگونه مردم در حال حاضر از 
عناصر جذاب استفاده می کنند. این تحقیقات 
ممکن است به صورت آنالین در پایگاه داده ها 
مانند Lexis / Nexis و یا در روزنامه ها و مجالت 
موجود در کتابخانه در دسترس باشد. در نهایت 
تحلیل خود را با استفاده از تحلیل هزینه- فایده 

و دو ایده از خودتان توسعه دهید.


