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Abstract: Decision making is a cognitive process which
dates back as long as human history does. Decisionmaking is rooted in human social life. The most historic
decision-making method is "Consultative decisionmaking" which was made famous by the prophets of
the ancient Delphi Temple of Greece. Decision making
in media organizations is very important. In this article
we attempt to determine which decision making
method best suits these organizations, bearing in mind
their unique characteristics such as the need for
rapidity, employee participation, facilitating creativity,
diversity of topics that have to be addressed, and the
need for rational decision-making. Herbert Simon
takes the view that decision making is the main
essence of management, and management can even
be synonymous with it. Thus, one cannot study the
development of decision-making methods without
examining the evolution of management. Decision
making plays such an important role in the affairs of an
organization, that the organization has been described
as the “decision network”, and management as
“decision-making”. Today, decision- making cannot be
based solely on personal ingenuity, managerial talent,
or judgment of individuals. For this reason, the optimal
decision making model is basically formed in regards
to the management style governing an organization.
Decisions should be made on the basis of scientific
studies, accurate statistics and information, and in
accordance with specific principles and procedures.
Participatory and contingency management are two
successful
management
models
in
media
organizations which create a suitable environment for
implementing Incremental and Carnegie Decision
Models within a media organization.
Keywords: Decision-Making, Decision-Making
process, Factors Affecting Decision-Making,
Incremental decision model, contingency
Management, Participatory Decision-Making
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احمد قویدل

 تصمیم گیری یک فرآیند ذهنی است که از سیر تکوین:چکیده
 تصمیم گیری به زندگی.آن از تاریخ زندگی انسان آغاز شده است
"  تاریخی ترین روش تصمیم گیری.اجتماعی انسان بازمی گردد
تصمیم گیری مشورتی " است که معبد دلفی یونان و پیشگویانش
 تصمیم گیری در سازمان های رسانه ای از.منشاء اشتهار آن است
 در این مقاله تالش شده است. اهمیت بسیار باالیی برخوردار است
به این سوال پاسخ داده شود که کدام شیوه های تصمیم گیری با
توجه به مختصات خاص سازمان های رسانه ای از جمله ضرورت
 ایجاد بستر برای،تامین مشارکت کارکنان،سرعت در تصمیم گیری
 تصمیم گیری،تنوع موضوعات قابل تصمیم گیری،ظهور خالقیت
 هربرت سایمون بر این نظر است.عقالیی می تواند موفق تر باشد
تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان مدیریت
 لذا بدون داشتن بررسی سیر تکوین شیوه.را مترادف با آن دانست
های تصمیم گیری بدون توجه به سیر تکوین مدیریت ممکن
 عمل تصمیم گیری دراداره امورسازمان ها به قدری مهم.نیست
است که سازمان را »شبکه تصمیم«و مدیریت را عمل تصمیم
 امروزه تصمیم گیری صرفاً نمی تواند، گیری تعریف کرده اند
. شم مدیریتی و قضاوت شخصی افرادمتکی باشد،برمبنای نبوغ
اساسا به همین علت مدل تصمیم گیری مطلوب در سایه شیوه
 تصمیمات بایستی.مدیریتی حاکم بر یک سازمان شکل می گیرد
آمار واطالعات دقیق وبه، حتی االمکان برپایه بررسی های علمی
 مدیریت.موقع وبرطبق اصول وروشهای خاصی صورت پذیرد
اقتضایی و مشارکتی از مدل های موفق مدیریتی در رسانه است
که می تواند بستر خوبی برای اجرای مدل تصمیم گیری کارنگی و
.رویشی در سازمان های رسانه ای باشد
 تصمیم گیری فرآیند تصمیم گیری عوامل:کلمات کلیدی
موثر بر تصمیم گیری تصمیم گیری تدریجی مدیریت اقتضایی
تصمیم گیری مشارکتی
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 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه دانشگاه عالمه طباطبایی.1

مقدمه
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مهم قابل تقسیم بندی است " :تصمیمات برنامه ریزی شده" شامل تصمیم هایی هستند که بر حسب
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تصمیم گیری عبارت است آز فرآیند شناسایی و حل مسئله (قاسمی )1382 ,که از نطر نوع به دودسته
قانون و یا رویه اخذ می کردند و برای مسائل ساده و پیچیده به کار می روند .هرچه تصمیم ها نامنظم
تر،جدیدتر و دارای نتایج عمده ای باشند یا به بیان دیگر پیچیده تر باشند و تعهدات عمده ای را در
برداشته باشندبه همان نسبت هم تبدیل آنها به شکل برنامه ریزی شده دشوارتر است .البته تصمیم های
برنامه ریزی شده تا حدی آزادی مدیر را محدود می سازد زیرا سازمان به جای فرد تصمیم می گیردکه
چه باید کرد؟ به هرحال تصمیم های برن امه ریزی شده وقت مدیر برای پرداختن به مسائل عمده تر آزاد
می کند .اما در "تصمیم های برنامه ریزی نشده" مدیر با مسائل غیر معمول و منحصر به فردی سرکار
دارند .در واقع مدیر در برابر اکثر مسائل عمده ایی که با آن روبروست ناچار به اخذ تصمیم گیری های
برنامه ریزی نشد ه است .خط مشی های مکتوب و غیر مکتوب سازمان موجب تسهیل در تصمیم گیری
می شودف زیرا بعضی از بدیل ها را حذف یا محدود می کند .هرچه فرد در سلسله مراتب سازمانی باالتر
می رود ،داشتن توان تصمیم های برنامه ریزی نشده اهمیت بیشتری می یابد زیرا بیشتر تصمیم هایی
که باید بگیرد برنامه ریزی نشده اند( .رضائیان )1373 ,بیشترین چالش های حوزه مدیریت متوجه دسته
دوم یعنی تصمیم گیری های برنامه ریزی نشده است.این امر در تصمیم گیری در حوزه رسانه که در
ثانیه در معرض اخبار جدید و تولید محصوالت رسانه ای است از درجه اهمیت باالیی برخوردار است .این
تصمیم گیری ها در شرایطی خاص سازمان های رسانه ای ،قوانین و اصول اخالقی حاکم بر آن و از همه
مهمتر نوع مدیریت حاکم برآن رسانه به نتایج متفاوتی می رسد .لذا با پذیرفتن نظر "هربرت سایمون"
که تصمیم گیری مترادف با مدیریت است نمی توانیم بدون مرور شیوه های مدیریت مدل تصمیم گیری
مناسبی برای سازمان های رسانه ای پیدا کنیم .ظهور مدیریت علمی پیوند ناگسستنی با پیشرفت صنعت
دارد .در لغت نامه دهخدا "صنعت" پیشه و هنر معنی شده است  .دهخدا با ارایه ابیاتی از شاعران به نام
ایران که به صنعت اشاره داشته اند ،تالش کرده است تداعی معنایی "خلق کردن " را در برابر کلمه
"صنعت" به خواننده منتقل نماید.در صنعت رسانه " خلق کردن " اصل تولید است  .سازمان های رسانه
ای همسو با سیر پیشرفت تکنولوژی و فن آوری تبدیل به صنعتی گردیدند که تردیدی در بی رقیب بودن
در حوزه تولید محصول و مشتری (مخاطب ) گردیده اند .محیط سازمانهای رسانه ای در مقایسه با دیگر
محیط های صنعتی ،محیطی است که باپیچیدگی های فراوانی همراه است و بسیار متحول و نو شونده
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است .اگرچه این موضوع دربارة برخی دیگر از محیط های کسب و کار نیز صدق می کند  ،اما به گفتة
مک کوئیل رسانه در مقایسه با سایر سازمان های پیچیده ،با نبود قطعیت بیش تری مواجه است( .مکوئیل,
 )1383تاریخ مدیریت در رسانه علیرغم برخی تفاوت ها به تاریخ مدیریت صنعت گره خورده است و نگاه

موازی به این تاریخچه به موازات پاسخ یه سوال مقاله می تواند راهنمای خوبی برای ارایه مدل های
مطلوب تصمیم گیری باشد.
بی تردید طبیعت محصول و بازار محصوالت سازمان های رسانهای با سازمان های صنعتی متفاوت است.
های رسانه ای ( و به تبع آن تصمیم گیری در سازمان های رسانه ای ) نیازمند نئوری ها و مباحث نظری
خاص خود است .این خاص بودن به سبب تفاوت با سازمان های صنعتی است از آنجا که مختصات رسانه
ای در بستر های فرهنگی و فنا وری و گفتمانی گوناگون به گونه تهای متفاوت شکل می گیرد ،در نتیجه
نیاز های تئوریک متفاوتی را طلب می کند .بنابر این این تفاوت ها باید بر مبنای نیاز ها و دغدغه های
بومی رسانه ای کشور و شرایط بومی حاکم بر سپهر رسانه ای کشور در این خصوص نظریه پردازی و
نظریه سازی صورت گیرد تا به به گونه ایی جامع پاسخ گوی نیازهای خاص اداره مدیریت سازمان های
رسانه ای ایران اسالمی باشد( .باقرزاده ,تفاوت سازمان های رسانه ای با سازمان های صنعتی )1394 ,این
تفسیر می تواند ما را به روش های مدیریتی منعطف با شرایط رهنمون نماید .بی تردید چنین نرمشی را
نمی توانیم در نقطه نظرات تیلور ،فایول ،وبر ،مایو و یا دراکر به تنهایی یافت  .در فرآیند توسعه نظریه
های مدیریت شاهدیم که اصولی از نظریه های مختلف پایدار می مانند و در مسیر این فرآیند این اندیشه
های پاید در نظریه های جدید با اندیشه های جدید تبلور می یابند .در علم مدیریت اصولی مانند وحدت
فرماندهی ،نظم ،چارت سازمانی یا اصل مدیریتی که هر شخص از یک نفر دستور می گیرد از مثال هایی
هستند که در مسیر توسعه پا برجا مانده اند .آزمایش های پرآوازه کارخانه هاثورن را در شرکت وسترن
الکتریک بین سالهای  1927و  1932نشان داد که انسانها به همان اندازه که مدیریت سازمان به ارضای
نیازهای اجتماعی آنان میپردازد نسبت به آن پاسخگو و متعهدند ".التون مایو" به عنوان پدر مدیریت
منابع انسانی شهرت یافته است" .پیتر دراکر" نیز با رویکرد اساسی به حوزه منابع انسانی در حوزه
مدیریت از نظریه پردازان مهم جنبش روابط انسانی است .نظریه "تام برنز و جورج استاکر" جامعه شناسان
بریتانیایی و "پل الورنس و جی لورش "نطریه پردازان آمریکایی سازمان از نخستین افرادی هستند که
استدالل میکنند " :ساختار سازمان باید بر شرایط فراروی خود در محیط استوار باشد ".نظریه مدیریت
اقتضایی که  -مبنای مصلحت جویانه دارد در سازمان های رسانه ای که در مسیر تغییرات ثانیه ایی حوزه
اطالعات فن آوری ارتباطات قرار دارند می تواند با انعطاف الزم پاسخگوی چالش های مدیریت در حوزه
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از این رو با نظریه های عمومی مدیریت نمی توان سازمان های رسانه ای را اداره کرد .مدیریت سازمان
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تغییر شرایط باشد .در سیر تکاملی نظریه های مدیریتی گام به گام مدل هایی متولد می شوند که در
یک تولید انبوه کار جمعی ،کار موثر و تولید بیشتر را تضمین کنند.
در مدیریت ،تصمیم گیری دارای اهمیت بسیاری است ،به نحوی که از مهمترین علل شکست یا موفقیت
یک مدیر به شمار می رود .اگر کسی بتواند در کوران حوادث به خوبی تصمیم بگیرد ،فردی موفق به
حساب می آید .عمل تصمیم گیری دراداره امورسازمان ها به قدری مهم است که برخی نویسندگان ،
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سازمان را »شبکه تصمیم«و مدیریت را عمل تصمیم گیری تعریف کرده اند  ،زیرا در دنیای امروز اداره
امور سازمانی نمی تواند صرفاً برنبوغ و قضاوت شخصی افرادمتکی باشد  ،بلکه تصمیمات بایستی حتی
70

االمکان برپایه بررسی های علمی ،آمار واطالعات دقیق وبه موقع وبرطبق اصول وروشهای خاصی صورت
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پذیرد که درسازمانهای رسانه ا ی منحصر به فردترین شیوه رادربر خواهد داشت .در این مقاله ضمن
بررسی نقش شیوه های مدیریت و نقش آن در فرآیند تصمیم گیری به دنبال پاسخ به این سوال هستیم
که کدام مدل ها و یا روش های تصمیم گیری در سازمان های رسانه ایی کارا و موثر است؟
پیشینه تحقیق
با توجه به ای نکه بنای نوشتن این مقاله بررسی موازی شیوهای مدیریت و شیوهای تصمیم گیری است
یافتن مقاله پژوهشی که به هردو موضوع را به موازات هم بررسی نماید برای پژوهنده ممکن نشد.
کتاب ها و مقاالت ذکر شده در فهرست منابع مبنای توجه دو وجهی به ابن حوزه به صورت جداگانه
قر ار گرفته است .اما منابعی که در بطن خود این به این دوموضوع را در بیان موضوعی دیگر نیز به کار
گرفته اند مورد توجه مواقع شده است .مقاله نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت رسانه (گرانمایه)1386 ,
آز آن جمله است .پژوهشگران مدیریت ارتباطات بر آنندکه مدیر رسانه در طیفی قرار دارد که یکسوی
آن اعمال قدرت و سوی دیگر آن آزادی است .نویسندگان این پژوهش ضمن بررسی خاص موضوع در
حوزه مدیریت رسانه ای معتقدند که شیوهای مدیریت مستبدانه در سازمان رسانه ای که نوعی دیکته
کردن مدیریت است از یکسو و مدیریت مشارکتی حل مسئله تعادل قدرت و آزادی است .در این مقله در
توضیح فرهنگ سازمانی عمال شیوه های مدیریت و شیوه های تصمیم گیری به موازات بیان گردیده
است .نقش مالکیت در رسانه و اثر آن تصمیم گیری ها شفاف شده را بیان کرده است .مدیریت رسانه
باید با اتکا به شناخت خود الویت ها را استخراج کند ،نیاز ها را بشناسد و بر اساس ان برنامه ریزی کرده
و تصمیم گیری بنماید .در این مقاله ضمن بررسی فرهنگ سازمانی و جو مستبدانه حام بر سانه های
ایرانی تصریح شده است  ":برای تفسیر این جو روابط می توان به نظریه پیوستگی رفتار رهبری یا به
عقیده بعضی از نظریه پردازان مدیریت " نطریه نصمیم گیری " ( تنه بام و اشمیت ) اظهار کرد مدیریت
و رهبری در سازمان طیف مدیریت عامرانه ودر سر طیف دیگر مدیریت مشارکتی قراردارد .این طیف
پیوسته به دو سبک رهبری ارتباط پیدا می کند که یکی اقتدار گرایانه و دیگری سبک مشارکتی است
" .تنه بام و اشمین" در نظریه خود سه عمل را در انتخاب سبک رهبری در سازمان مهم می دانستند :
الف – فشار وارد به مدیر یا رهبرب -فشارهای وارد بر زیر دستان ج -فشارهای موجود بر سازمان  .بر
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اساس این نظریه مدیرانی که به ع وامل درون و بیرون سازمانی حساسند بهتر می توانند در مقابله با
مشکالت تصمیم بگیرند ".در این مقله به اهمیت مخاطب و نقش آن در تصمیم گیری های سازمان اشاره
دارد .یافته های پژوهش اگرچه نگران کننده است و در یک جمله چنین بیان می کردد " :روزنامه ها (
در ایران ) نه مخاطب دارند ،نه مدیریت و نه نیروی انسانی و کسی هم در مطبوعات سرمایه گذاری نمی

کند  " .اما بررسی عوامل مختلف به موازات هم و در نهایت انطباق با یافته های پژوهش می تواند در
پیشینه این مقاله جایگاه داشته باشد .مقاله دوم پژوهشی در این پیشینه " نقش فرآیند تصمیم گیری
عقالنی در کیفیت تصمیم (نورانی )1384 ,است .در این تحقیق برای بررسی و آزمون چهار فرضیه ارایه
فرضیه  -2در تصمیمات مهم و با اهمیت بکارگیری فرآیند تصمیم گیری عقالئی کیفیت تصمیم را بهبود
میخشد.فرضیه  -3میزان آشنائی قبلی با موضوع تصمیم با فرآیند تصمیم گیری عقالئی رابطه ای معکوس
یا منفی دارد .فرضیه  -4در تصمیماتی که مدیر با موضوع تصمیم اشنائی قبلی دارد بکارگیری فرآیند
تصمیم گیری عقالئی کیفیت تصمیم ر ا بهبود می بخشد .در چارچوب این فرضیه ها  870پرسشنامه
توزیع می گردد که  123پرسشنامه بر می گردد که صرفا  116پرسشنامه تکمیل بوده است .نتایج این
پژوهش نشان می دهد که هر چهار فرضیه مورد تایید است .با اینکه عواملی چون اهمیت تصمیم و میزان
اشنائی با تصمیم میت وانند برکیفیت فرایند تصمیم گیری تأثیر گذارند اما این تاثیرگذاری خود بخود
حاصل نمیشود ،چرا که خود مستلزم بکار گیری شیوه تصمیم گیری مناسب است  .یافته های این مطالعه
بیانگران است که از طریق بکار گیری شیوه تصمیم گیری عقالئی است که این عوامل میتوانندکیفیت
تصمیم را بهبود بخشند  .نتایج تجزیه و تحلیل و این واقعیت را نشان می دهند که زمانی که درجه
اهمیت تصمیم زیاد است احتمال استفاده از شیوه عقالئی افزایش می یابد چرا که مدیر تالش میکند تا
در تصمیم گیری خود از اطالعات بیشتر ،دقیقتر و مطمئن تر استفاده نموده و با تجزیه و تحلیلهای کمی
راهی را بر گزیند که تحقق اهداف تصمیم راعملی تر سازد  .و از طرفی آشنائی مدیر با موضوع تصمیم
تمایل او به استفاده از فرآیند عقالئی را کاهش میدهد زیرا مدیر با اتکا به اطالعات قبلی خود و اینکه
موضوع تصمیم برای او تازگی ندارد ترجیح میدهد بجای طی مراحل تصمیم گیری عقالئی راه حلی که
بنظرش مناسب میاید را ا نتخاب و بکار گیرد  .بنابراین پیشنهاد میشود سازمانها در مواقع مقتضی با
تشویق مدیران به استفاده از شیوه تصمیم گیری عقالئی بخصوص وقتیکه تصمیم عمده و استراتژیک
بوده و یا موضوع تصمیم برای انها تازگی نداشته و با آن آشنایند زمینه های الزم برای بهبود و ارتقا
کیفیت تصمیم را فراهم آورند .آنچه دراین شیوه نگاه این مقاله جایش خالی است فضای دایما در حال
تغییر سازمان های رسانه ای و چالش های فرا روی مدیرن این سازمان هاست .مدیران این سازمان با
مواجه بودن با مسادلی که م اهیت آنها با هم متفاوت و از حوزه های سیاسی و اجتملعی و اقتصادی و
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گردیده است :فرضیه  -1اهمیت تصمیم با فرآیند تصمیم گیری عقالئی رابطه ای مستقیم یا مثبت دارد.
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هنری را شامل می شود .حساسیت دولت ها و در معرض کنترل بودن این سازمان ها مدیران چند وجهی
را مطلبد که عمال تجمیع آن در یک انسان بسیار دشوار است.
پژوهش دیگری که بطور غیر مستقیم در این مقاله مورد توجه قرار است پژوهش است با عنوان مدیریت
نو آوری رسانه ای :تدوین چارجوبی یکپارچه (روشندل )1397 ,این مقاله می تواند با استفاده ازروش
استقرایی کمک خوبی به بررسی موضوع باشد و از آنجا که کلید دوام و فعالیت مستمر سازمان های رسانه
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ایی سازمان های رسانه ای برای بقا و در گام بعد ،برای دستیابی به مزیت رقابتی چاره ای جز ارایه نو
آوری ندارند و تولید محصوالتی که خصوصیت نو آورانه داشته باشند در گرو مدیریت اصولی سازمان و
72

تصمیم گیری های یهنگام و علمی میسر است .در این پژوهش به این نتیجه می رسد ":با این حال ،به
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منظور ارتقای سطح رقابت پذیری سازمان های رسانه ای در محیط فرا رقابتی امروز ،نیاز است تا این
سازمان ها قابلیت های مدیریتی خود را در عرصه نوآوری های رسانه ای ارتقا بخشند .تقریبا م یتوان ادعا
کرد ،که در میان پژوهشگران عرصة مدیریت نوآوری ،مطالعة وُلبردا و همکاران ،به بهترین نحو با اتخاذ
نگاهی اقتضایی ،به توسعة یک مدل یکپارچه از مدیریت نوآوری پرداخته است به اعتقاد آنها ،از آنجایی
که پژوهشهای مدیریت نوآوری ،از عرصه های گوناگونی آمده اند .تجمیع دانش در این حوزه کاری بسیار
سخت به نظر می رسد .چنین دغدغه های سبب شده تا این پژوهشگران در این راستا گام برداشته و با
نگاهی کل گرایانه ،مؤلفه های گوناگون تأثیرگذار بر مدیریت نوآوری را شناسایی کنند و در نهایت
پیامدهای آن را نیز مورد توجه قرار دهند .چارچوب یکپارچة وُلبردا و همکاران ،از پنج جزء کلیدی
تشکیل شده است ( -1پیشران های نوآوری )مدیریتی ،درون سازمانی و بین سازمانی ( -2ابعاد مدیریت
نوآوری )اعمال ،فرایندها ،ساختارها و تکنیک های جدید)( -3عوامل زمینه ای ) اندازه سازمانی ،شرایط
محیطی ،نزول عملکرد ( -4نوآوری فناورانه )  -4وسعت دانش ،عمق دانش ،نوآوری فرایند  ( -5پیامدهای
مدیریت نوآوری )عملکرد شرکت ،بهره وری ،رشد ،کیفیت کار ،رضایت گروهی با این حال برای درک و
مدیریت بهتر نوآوری های رسانه ای نیاز است تا به طور مناسب با پیشران ها ،فرایندها و پیامدهای آنها
در سطوح مختلف آشنایی پیدا کرد و همچنین شایسته است که شکل گیری نوآوری رسانه ای از مناظر
گوناگون مورد بررسی قرار گیرد .این پژوهش در راستای تدوین یک چارچوب یکپارچه برای “مدیریت
نوآوری رسانه ای” صورت گرفت .چارچوب پیشنهادی این تحقیق ،نوآوری رسانه ای را در قالب فازهای
شکل گیری ،انواع و درجه های مختلف در نظر گرفت؛ همچنین پیشران های نوآوری رسان های را در
سطوح مختلف فردی ،سازمان و کالن به نمایش درآورد .در نهایت ،این چارچوب پیامدهای نوآوری رسانه
ای را در سطوح مختلف )همانند پیشران ها( مورد توجه قرار داد .بسیاری از کارگزاران حرفه ای در
صنعت رسانه ،به اشتباه نوآوری را تنها در ارائه محصوالت جدید می پندارند ،در حالی که محصول و یا
خدمت جدید تنها یکی از انواع نوآوری محسوب می شود .چارچوب پیشنهادی در این مطالعه این درک
را به مدیران رسانه ای می دهد که نوآوری در سازمان های رسانه ای پدیده ای چند بُعدی محسوب می
شود؛ به نحوی که به طور عمیقی با مسائل کالن ،میانی و خرد در سازمان و جامعه گره خورده است .پس
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برای برنامه ریزی در عرصة نوآوری رسانه ای ،مدیران و کارگزاران رسانه ای باید دقت کنند که نگاه خود
را به تمام عوامل تأثیرگذاردر این حیطه معطوف ،تا بتوانند به بهترین شکل ممکن تصمیم گیری کنند.
نکتة قابل توجه برای عامالن رسانه ای آن است که نوآوری رسانه ای ممکن است برای مخاطبان آنها،
مشهود و قابل لمس به نظر نرسد اما به شکل قابل توجهی عملکرد کل سازمان رسانه ای را ارتقا دهد.

برای مثال ،در یک سازمان خبری ممکن است یک نوآوری در فرایند تولید خبر اتفاق بیفتد به نحوی که
مخاطبان تغییرمحسوسی را در جنس اخبار نهایی ادارک نکنند؛ اما این نوآوری توانسته است به شدت از
اتالف وقت خبرنگاران جلوگیری کند.این تحقیق نیز بینش های جدیدی را می تواند در ذهن پژوهشگران
آتی کمک خواهد کرد تا بتوانند نظام مند پژوهش های خود را ،در عرصه های مختلف نوآوریرسانه ای
طراحی کنند و در افزودن به ادبیات این حوزة مطالعاتی مشارکت قابل توجهی داشته باشند .به عبارت
بهتر،در هر سه بخش پیشران ها ،شکل گیری نوآوری رسانه ای و پیامدها ،می توان موضوعات مختلفی
را برای بررسی دقیق تر در سازمان های رسانه ای تعیین کرد .در این راستا ،برای اصالح و توسعه هرچه
بهتر این چارچوب ،به هر دو تحقیق کمی و کیفی نیاز است .در این راستا ،تحقیقات کمیمی توانند به
خوبی شواهد تجربی را برای اجزای مختلف این چارچوب فراهم کرده و به طور مناسبی در راستای
اعتبارسنجی یافت ههای این مطالعه گام بردارند .از سویی دیگر ،مطالعات کیفی به پژوهشگران کمک
خواهد کرد تا به هریک از ابعاد این چارچوب ،عمق قابل توجهی دهند و در صورت نیاز ،تغییراتی در
کلیت این چارچوب ایجاد کنند .به طور کلی ،چارچوب ارائه شده در این تحقیق ،به مثابة نقطة شروعی
برای پژوهشگران داخل کشور است ،تا به شکلی نظام مند عرصه نوآوری رسانه ای را توسعه داده و به
عمق بینش های ارزشمند در این حیطه بیفزایند.
منبع چهارم در در این پیشینه مقاله پژوهشی است تحت عنوان تصمیم گیری مشارکتی و تعهد سازمانی
(،رادمنش )1383 ,است .با هرنگرشی که مشارکت را مد نظر قرار دهیم این روش آنچنان در جهان
کامیاب است که بی شک نتیجه اثر بخشی مشارکت در باال بردن بهره وری سازمان ها  ،تعمیم دموکراسی،
بهبود کار و مانند این ها به دست آمده است .البته متفکرینی مانند شویجر و لینا در تحلیل های کالن
به این نتیجه رسیده اند که این روش همیشه پیامدهای مثبت ندارند و به عوارض منفی آنهم باید توجه
کرد  .ضعف های این مدل اساسا نتوانسته است از ارزش جهانی آن بکاهد .در ادبیات مدیریت برای
مشارکت معانی مختلفی وجود دارد به عقیده هارپر مشارکت عبارت است از فرآیندی که به کارکنان
اجازه دهد در قدرت مدیریت در جهت اخذ تصمیم های سازمانی سهیم شوند .به زعم" الک و همکاران"
مشارکت عبارت است از تصمیم گیری مشترک خواه از طریق یک مدیر یا یک زیر دست یا گروهی از
کارکنان ،در تعریف عام تر امکان تصمیم گیری ،ارایه پیشنهاد  ،حق مشورت  ،حق رای برای کارکنان
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عرصة رسانه و ارتباطات ایجاد کند .بدین صورت که با ارائه یک چارچوب مفهومی یکپارچه ،به پژوهشگران
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همه در چارچوب تصمیم گیری مشارکتی است .در این تحقیق فرضیه اصلی آن است که بین تصمیم
گیری مشارکتی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.نتیجه ایی که در این تحقیق پرسشنامه بدست
آمده نشالن می دهد نگرش سنتی به مشارکت قابل تجدید نطر است .نگرش وضعی بدون آنکه منکر
مزایای مشارکت باشد ،اثر بخشی مدیریت مشارکتی را تابعی از شرایط وضعی می داند.یافته های این
پژوهش تایید دیگری است بر یافته های رزالی  1993که نه تنها مشارکت در تصمیم گیری باعث افزایش
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تعهد سازمانی می شود ،بلکه متغیر های فردی و سازمانی ( ادارک کارکنان از نگرش سرپرستانشان نسبت
به مدیریت مشارکتی  ،احساس شایستگی کارکنان ،فرصت پیشرفت شغلی  ،فرآیندهای ارتباطی ) نقش
74

تعدیل کننده ای در این ارتباط دارند.
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تعریف تصمیم گیری
در تعریفی بسیار ساده تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف  .همانطور
که از این تعریف می توانیم برداشت نماییم کار اصلی تصمیم گیرنده شناسایی و یا دریافت راه های ممکن
و نتایج ناشی از آن ها و ا نتخاب اصلح میان آنهاست اگر وی بتواند این انتخاب را به نحوی درست و
مطلوب انجام دهد تصمیم های او موثر و سازنده خواهد بود( .الوانی )1388 ,ولی در کل باید قبول کنیم
که تصمیم گیری یک فرآیند ذهنی است و تمام افراد بشر در طول عمرخود برای انتخاب مطلوب ترین
یامنطقی ترین شیوه درحل مسائل مختلفی که پیرامون آنها است برای رسیدن به اهداف مهم و غیر مهم
درمسیر زندگی با آن سرو کار دارند .این فرآیند در پرتو فرهنگ  ،ادراکات  ،اعتقاد و ارزش ها نگرش ها
 ،شخصیت  ،دانش و بینش فرد شکل می گیرد .تصمیم گیری در رابطه با امور شخصی اگرچه از نظراصول
متدولوژی مانند تصمیم گیری هایی است که در حوزه های سازمانی از جمله سازمان های رسانه ای
اتخاذ می شود ،اما مسئولیت های این دو حوزه تصمیم گیری اساسا باهم قابل مقایسه نیستند.
مفهوم تصمیم گیری
در تصمیم گیری سه مرحله اصلی وجود دارد :پیدا کردن موقعیت،اطالع از روش های احتمالی اقدام و
انتخاب یکی از آنها ،مفهوم تصمیم گیری در درک این سه مرحله و انتخاب راهی که به هدف نایل می
آیند .برخی از متفکرین بر این نکته تاکید دارند این فرآیند یک فرآیند نسبی است که می تواند نتاثر از
شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی نیز باشد .اما یک نکته مهم از مفاهیم تصمیم گیری به ذهن متبادر
می شود که دقیقا می تواند علت اهمیت آن باشد.تقسیم و تخصیص منابع محدود توسط اشخاص و گروه
ها که تحت هر گونه خطر خواهان نیل به هدف هستند .این تعریف ،واژگانی دارد که باید مورد بررسی
قرار گیرد :تخصیص به معنای ساده یعنی چیزی که بین بخش های گوناگون توزیع شود .همانظور که
اعضای خانواده درآمد ماهانه خود را برای غذا ،تهیه پوشاک ،اجاره یا خرید خانه ،ایاب و ذهاب و تفریح
اختصاص می دهند مدیران رسانه ها هم باید تصمیم بگیرند که چگونه منابع خود را توزیع کنند( .ویلیس
ط .ج )1379 ,.مدیریت و تصمیم گیری اساسا در سایه واقعیت منابع کمیاب معنی پیدا می کند .تخصیص
منابع یکی از مهمترین تصمیم هایی است که مدیران اتخاذ می کنند .مدیران از جمله مدیران رسانه ایی
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هرگز همه منابعی را که نیاز دارد در دسترسش نیست .از جمله مادر منابع کمیاب زمان و پول است .در
تصمیم گیری در حوزه رسانه زمان از عناصر بسیار کمیاب است که می تواند تصمیم های یک مدیر رسانه
ایی را با چالش های جدی مواجه نماید  .در حوزه خبر و انواع رسانه های آن از روزنامه گرفته تا رادیو و
تلویزیون و شبکه های اجتماعی مدیریت زمان و تصمیم گیری های به موقع موفقیت رسانه را تضمین

می نماید .مثال ساده " خبر سوخته " می تواند اهمیت این عنصر به ذهن متبادر نماید.کلیه منابع دیگر
در سازمان های رسانه ای به پول و زمان وابستگی تام دارد .مدیریت منابع انسانی که از مدیریت های
مادر در حوزه همه سازمان هاست و در سازمانهای رسانه ای اصلی ترین منبع زنده بودن رسانه وابستگی
نموده است .درک کالسیک از پول ،پول صنعتی و پول اعتباری است .اما اقتصاد رسانه در عصر انفجار
اطالعات شاهد تولد پول جدیدی است که " توجه " نام دارد .طرفداران فرضبه اقتصاد توجه ،توجه را
وجه رایج اقتصاد در عصر اطالعات می پندارند .ممکن است اقتصاددانان از نسبت دادن واژه " وجه رایج
به " توجه " انتقاد کنند اما این منبع کمیاب یسیاری از ویژگی های پولی را داراست .برای مثال کسانی
که آنها را ندارند ،به دنبال آن هستند وکسانی هم که آن را دارند یاز هرچه بیشتر به جستجوی آن می
پردازد و می توان با آن معامله کرد و از طریق آن به سایر دارایی ها رسید( .فرهنگی،دیگران " ,توجه "
حکمرانی جدید در اقتصاد رسانه )1389 ,تصمیم گیری مدیران رسانه ای در جلب توجه در شرایط کنونی
یکی از موثرترین تصمیم گیری ها در حوزه اقتصاد رسانه است .جهان زیر انبوه اطالعات در عصر انفجار
اطالعات مدفون ا ست و توجه کاالی کمیابی است که مدیران سازمان های رسانه ای برای توسعه به آن
نیاز حیاتی دارند .بعد از پول و زمان ،واژه سوم که در درک مفهوم تصمیم گیری اهمیت دارد افراد یا
گروه های هستند که این تصمیم ها را اتخاذ می نمایند .مهمترین اصل این است که بی تردید تصمیمات
در سایه خرد جمعی می تواند از درستی و صحت باالتری برخوردار باشند این در حالیست که اتخاذ
تصمیمات فردی در فرآیند های سهلتر و آسان تری اتخاذ می شود .چهارمین واژه در مفهوم تصمیم
گیری هدف است که هر سازمانی از جمله سازمان رسانه ایی انرا تعریف کرده است و تصمیمات می
بایست در راستای آن اهداف باشد .هربرت سایمون تصمیم خوب را در سازمان های صنعتی این گونه
تعریف می نماید :وقتی فرد تصمیم گیرنده در مواجهه با شیوه های گوناگون می تواند روشی را انتخاب
کند که باالترین سود و بهره را به دنبال داشته باشد آن تصمیم منطقی است( .ویلیس ج , .تصمیم گیری
مدیریتی و مدیریت رسانه )1379 ,اگر درک مطلقی از این منطق داشته باشیم قطعا به خطا رفته ایم.
چرا که انسانها تصمیم ها را می گیرند و و همیشه تصمیم انها ناظر بر سود مالی بیشتر نیست .رضایتمندی
نیز یکی از خصوصیات انسانی است که نقش مهمی در تصمیم گیری ها ایفا می نمایند.متفکرین از جمله
سایمون به اصل " حدود منطقی بودن " اشاره دارند .پنجمین واژه ای که به درک مفهوم تصمیم گیری
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تام به پول و زمان دارد .تولد یک پول جدید در اقتصاد رسانه توجه به این حوزه را بسیار با همیت تر
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کمک می کند " غیر قابل پیش بینی بودن " تصمیم است .این ویژگی همیشه مدیریت را هیجان اگیز
می نماید .در حالیکه تصمیم گیرندگان آرزو می نمایند که تصمیم درستی گرفته باشند .مفهوم این قابل
پیش بینی نبود با مفهوم رایج در ادبیات روز مره متفاوت است  .اگر با این مفهوم رایج آنرا درک نماییم
قطعا به خطا رفته و معیار های علمی ناظر بر تصمیم گیری را زیر سوال برده ایم  .کرتینر در سال 1968
در نگاهی علمی اجزاء این پیش بینی ناپذیری را چنین تشریح می کند  :اطمینان ،احتمال خطر ،تردید
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(ویلیس ج , .تصمیم گیری مدیریتی و مدیریت رسانه)1379 ,اطمینان یعنی نتیجه تصمیم گیری را
درست پیش بینی کرده ایم و احتمال خطر چون تصمیم ناظر به آینده ای است که درک عینی از آن
76

نداریم پس احتمال پیش بینی کامل آن عمال میسر نیست .تالش مدیران این است که با درک از موضوعات
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مشابه و تجربیات موجود تصمیم درستی اتخاذ نمایند .تردید هر نوع شک در اطالعات و و تجزیه تحلیل
آنست .این سه عنصر همیشه ی ار همراه تصمیماتی است که اتفاقا با قاطعیت اتخاذ می شود و می تواند
درستی انرا زیر سوال ببرد و در یک فرآیند زمانی تعریف کننده کیفیت مدیریت است .این وجه از مفهوم
تصمیم گیری وجهی است که می تواند منابع کمیاب را که ستون آن پول و زمان است هدر دهد .احتمال
خطر بزرگ ی و کوچکی آن با میزان منابع اختصاص داده شده و بزرگی و کوچکی سازمانی است که افراد
در آن تصمیم می گیرند.
تصمیم سازی عامل خارجی موثر بر تصمیم گیری
تصمیم گیری در سازمان های رسانه ای فرآیند ارزشمندی است که می تواند منجر به شکوفایی و پیشرفت
و توسعه این سازمان ها گردد .عرصه تصمیم گیری اساس مدیریت است و اثرگذاری بر حوزه های تصمیم
گیری از آغاز مدیریت علمی به موازات این فرآیند در حال رشد است .اثر گذاری در تصمیم گیری که با
واژه تصمیم سازی آنرا می شناسیم فرآیندی است که افراد و گروه که در حوزه های مختلف از این فرآیند
بدون آنکه در جایگاه تصمیم گیری باشند استفاده می نمایند .اولین استفاده از این روش در سایه قدرت
و پول بوده است .که بی تردید این فرآیند منفی شایسته واژگان تصمیم سازی نیست .این فرآیند که
مشابهت ظاهری با فرآیند تصمیم سازی دارد نوعی تحمیل تصمیم گیری به مدیرانی است که این قدرت
و پول را ندارندو تحمیل تصمیم گیری از طرف سیاستمداران و صاحبان قدرت های سرمایه ای به خصوص
در سازمان های رسانه ای از روش های جای درجهان است.
الف – تصمیم سازی سازمانی  :تصمیم گیری به نوعی انتخاب بهترین گزینه است .اگر این انتخاب
گزینه اگر در حوزه شخصی باشد می توانیم با تکیه بر دانش و آگاهی و چارچوب های اخالقی اتخاذ
تصمیم کند و به زعم خود بهترین تصمیم را اتخاذ نماید .ما در تصمیم سازی فردی تالشمان متوجه
انتخاب بهترین گزینه با عقل و درک خودمان است اما باور داریم که هر عقلی درکی و هر انسانی ظرفیتی
دارد .از نگاه فلسفی هم اینکه دایما خود را معرض نسبیت درستی تصمیمات قرار دهیم جای اشکال دارد
و مفهومی به نام شورا می تواند درجه درستی تصمیم را ارتقاء دهد( .اکبری )1386 ,البته اینکه چه
شورایی با چه اعضایی طرف مشورت باشند اهمیت پیدا می کند  .شورا در مواردی به جای انتخاب گزینه
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های فرا روی هر مدیری گزینه های جدیدی هم بررسی نماید و پیشنهاد جدیدی برای تصمیم گیری
ارایه نماید .ترسیم مسیر استفاده از این مکانیزم شورایی فرآیندی تصمیم ساز در حوز ه های مختلف
سازمانی است.

ب  -تصمیم سازی اجتماعی :فرآیندی مثبت است که جامعه مدنی و گروه های متشکل مردم برای
اثرگذاری بر حاکمان ودولت ها از آن بهره مند می شوند .این قدرت مردم در عصر رسانه ها اثر گذاری
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مخاطب در تصمیم گیری در رسانه ها است .ضرورت تامین ارتباط دوسویه از طرف رسانه ها با مخاطبین
کتابی به نام " سقلمه " یا تلنگر ارایه داده است  .این نظریه که در علوم رفتاری بهویژه اقتصاد رفتاری و
سیاست مشهور شده است ،به دنبال اشاراتی غیرمستقیم و مؤثر و عمدتاً نامحسوس برای سوق دادن افراد
به تصمیم و رفتاری خاص بدون اجبار قانونی یا ناخوشایند است .ردپای این تئوری و تالش برای تغییر
سلیقه و رفتار انسانها با روشهای نرم و غیرمستقیم به درازای تاریخ بشریت برمیگردد .این روش برای
اولین بار در علم سایبرنتیک،مناسبات انسان و ماشین،با این واژه بهکاربرده شد و اصولی برای آن تعریف
گردید .شهرت جهانی این نظریه با انتشار کتابی پرفروش با همین عنوان توسط تیلر -اقتصاددان و استاد
دانشگاه شیکاگو و استاد حقوق دانشگاه هاروارد -در سال  2008میالدی فراگیر شد .اقبال سیاستمدارانی
چون باراک اوباما و دیوید کامرون به این نظریه و نویسندگان این کتاب باعث توجه عمومی بیشتر به آن
گردید( .تیلر )2008 ,بهبود تصمیمگیری در مورد سالمت ،ثروت و شادی محتوای این کتاب را تشکیل
میدهد .یک نمونه اخیر روش تصمیم سازی را جامعه معلولین ایران تا تصویب قانون معلولین که گام
مهمی در احقاق معلولین برداشتندو موفق گردیدند .تصمیم سازی در برخی از سازمان های محیط زیستی
از جمله برای بهبود شرا یط نیز از جمله این نوع اثرگذاری هاست .فرآیند اطالع رسانی با اهداف خاص
توسط روزنامه ها و جراید  ،رادیو تلویزیون و شبکه های اجتماعی فرآیندی سپید و سیاه است که می
تواند از تحمیل تصمیم به دولت آغاز و در یا در مسیر پیگیری مطالبات مردم به تصمیم های مثبت در
جهت اهداف توسعه پایدار منجر گردد .نگاهی به سال انتشار مطالعات علمی مداخلهای با ادبیات نظریه
سقلمه ،نوپا بودن آن را تائید میکند و این نظریه تا رسیدن به یک ساختار مشخص و پختگی مناسب در
حوزه سالمت فاصله دارد؛ اما انتقادهای وارد به آن نیز قابلتأمل است .بیشتر این انتقادها ،تردید درباره
طول اثر و ماندگاری اقدامات انجامشده با تئوری سقلمه است .حرکات کوتاهمدت و مقطعی با برانگیختن
انگیزههای گذرا نمیتواند باعث تغییرات رفتاری بلندمدت در مردم شود .انتقاد و دغدغهای که درباره همه
تئوریها و مدلهای تغییر رفتار وجود دارد .استفاده از "نظریه سقلمه" در سیاستگذاری عمومی میتواند
باعث وضع کمتر قوانین و درگیریهای کمتر دولت و ملت شود اما مالحظات اخالقی بهویژه در حوزه
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لنگر این اثرگذاری است .یکی از نمونه های جدید این تاثیر گذاری را ریچارد تیلر برنده جایزه نوبل در

سیاست و اقتصاد نیاز به بررسی و مطالعه بیشتری دارد .هدایت انتخاب مردم بهسوی گزینههای مطلوب
میتواند در تعارض با حق انتخاب و آزادیهای فردی قرار گیرد .بهویژه زمانی که این گزینههای مطلوب،
تأمینکننده منافع قشری خاص باشد.
فرآیند تصمیم گیری
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مراحل تصمیم گیری اگرچه از دیدگاه کارشناسان و دانشمندان مختلف متفاوت است اما دقت در این
مراحل نشان دهنده این امر است که ماهیت این مراحل یکی است .برای نمونه "دراکر" در سال 1983
78

شش مرجله برای تصمیم قایل بود که به ترتیب طبقه بندی مشکل یا مسئله ،تعریف آن  ،تعیین اینکه
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چه کاری ب اید انجام شود ،جستتجو و تحقیق در رابطه با تصمیم گیری درست ،عملی کردن تصمیم و
بهره گیری از باز خورد ها برای سنجش تصمیم هوبر این مراحل را پنجگانه می بیند و آنها را آشکار
سازی ماهیت مشکل ،بررسی راه حل های مختلف ،انتخاب یک راه حل و نهایتا تحت نظر قراردادن آن
است" .گریفین و مورهد " تصمیم گیری را یک چرخه می بینند که در مرکز ان جمع آوری و تحلیل
اطالعات قرار دارد .این دو نظریه پرداز در شروع این چرخه تعریف مشکل را قرار می دهند و در جهت
حرکت عقربه های ساعت تعیین اهداف  ،توسعه راه حلهای چاره ساز  ،گزینش راه حل و تعیین تقدم
راهکار  ،اجرای راهکارها و کنتزل راهکارها را قرار می دهند تمامی عوامل این چرخه تصمیم گیری با
مرکز که جمع آوری و تحلیلی اطالعات است رابطه ای دوسویه دارند (ویلیس ج , .تصمیم گیری مدیریتی
و مدیریت رسانه )1379 ,در بین عوامل تاثیر گذار برچرخه تصمیم گیری اصلی ترین و حیاتی ترین بعد
کار واضح بودن هدف است برای اجرای آن تا انجا که مدیر می تواند اطالعات الزم را کسب نمایدو این
اطالعات را تجزیه تحلیل نماید .محسن رنانی و دیگران در مقاله ای تحت عنوان " نقد عقالنیت کالسیک"
(رنانی )1395 ,رویکرد عقالنیت محدود و مرز بندی شده سایمون را علیرغم نقدهایی که به آن وارد می
آورند ،بدیهی و ساده دانسته اند و اینگونه توصیف می کنندک" سایمون فرآیند تصمیم را نه یک
فرآیندکامال در اختیار فرد با دانش کامل ،که یک فرآیند تحت تاثیر انواع محدودیت های بیرونی و درونی
می داند .این فرآیند سه مرحله جستجو  ،ارزیابی و تصمیم گیری منجر به انتخاب می شودو یک روند
اکتشافی است " با چنین توصیفی خود این فرآیند هم می تواند تابع آزمون و خطا هایی باشد و قطعا می
تواند شامل یک تصمیم بهینه نباشد .بشر در مسیر تحول علوم مختلف است و در این حوزه هم می
بایست با روش های تکمیلی این فرآیند را به تصمیم های کامال درست نزدیک کرد  .اما باید اعتراف کرد
که نظریه عقالنبت محدود در حوزه تصمیم گیری با واقعیت ها انطباق بیشتری از نظریه های کمال
گرایانه دارد اما نقاط ضعف می تواند با روش های نوین برطرف شود .برای نمونه اساسا دانش مدیریت
آنچنان گسترده است که یک فرد شاید نتواند برای تصمیم گیری صالحیت الزم را داشته باشد .فرآیندهای
گروهی تصمیم گیر بسیاری از نقایص نطریه عقالنیت محدود را می تواند برطرف نماید.
تصمیم گیری گیری فردی
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در تصمیم گیری فردی اگر نتیجه حاصل از تصمیم گیری را مدیر به حداکثر یا میزان مطلوب برساند او
فردی معقول است و نوع تصمیم او بخردانه است .رابینز می گوید :گرفتن چنین تصمیمی (الگوی بخردانه)
مستلزم طی شش مرحله است که در چرخه تصمیم گیری به ان پرداخته شد .نباید فراموش کرد که
تصمیم گیری فرآیندی رو به آینده است و تا آینده فرا نرسد مدیر درکی از درستی تصمیم خود نخواهد

داشت .اضافه کردن صف محدود به روش بخردانه می تواند درک منطقی تری از خرد مدیران را که
معطوف به اینده است نشان می دهد .رابینز در ،رآیند تصمیم گیری خصویت مهمی را در مدیران به
رسمیت می شناسد .این خصوصیت قضاوت شهودی است  .او در این باره می گوید مدیر به صورت مرتب
تصمیماتی بهتر می گیرد .قضاوت شهودی فرآیندی است ناآگاهانه ودر سایه تجربه حاصل می شود .
الزاماً سوای تجزیه و تحلیل معقول یا بخردانه عمل نمی کند ،بلکه این دو مکمل یکدیگرند (رابینز,
)1392
ویژگی های خاص سازمان های رسانه ای و مدل تصمیم گیری متناسب با آن
تصمیم گیری در سازمان های رسانه ای با توجه به ویژگی های خاص آن ضرورت دارد در بسیاری از
موارد از تصمیم گیری های انفرادی مدیران به سمت تصمیم گیری های گروهی سوق داده شود .نیاید
برخی از دشواری هایی که درمسیر تصمیمات گروهی است مدیران رسانه ای استفاده از این مدل را
محدود نمایند .یکی از این ویژگی ها " چند ماهیتی بودن سازمان های رسانه ایی " است  .این سازمان
ها با رویکرد های اقتصادی فرهنگی ،اجتماعی  ،سیاسی و صنعتی نیازمند ظرفیت های متنوع در حوزه
تصمیم گیری است .این مهارت ها نمی تواند اساسا در ظرفیت یکتفر باشد و استفاده از ظرفیت های
گروهی می تواند دقت تصمیم گیری ها را افزایش دهد  " .تنوع کارکردی " سازمان های رسانه ای طیف
وسیعی از تحصص ها مختلف را برای پاسخگوی به مخاطبین نیازمند است .سازمان های رسانه ای با تنوع
کارکردی در ظرف تکنولوزی های دیجیتال جای گرفته اند .فارغ از ضرورت تسلط به فن آوری های نوین
نوع تولید در این تنوع نیازمند تصمیمات گروهی است .تنوع در ماهیت گیرندگان خدمت هر نوع نصمیم
گیری جهت رضایتمندی این طیف بسیار متنوع در سایه هم اندیشی گرو ه های کاری میسر است که
تنوع دانشی الزم را داشته باشند ".تنوع در ماهیت گیرندگان خدمت " این تنوع شگفت انگیز در عصر
انفج ار اطالعات گذشته آز آنکه عرصه رقابت بزرگی را فراهم نموده است در عین حال نیاز سازمان های
رسانه ای را به کارکنانی خالق صد چندان نموده است .کارکنانی که در عرضه رقابت نظاره گر مسابقاتی
هستند که برای جذب و بکار گیری آن ها برگزار می شود .چالش مدیران با کارکنان خالق  ،چالشی است
که بخشی از آن در سایه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری می تواند تخفیف یابد ".تفاوت در ماهیت
محصول" محصوالت رسانه ای ماهیتا با محصوالت سازمان های صنعتی متفاوتند .می توانند به شکل
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از احساسات خود استفاده می کند و قضاوتش شهودی است .کسی که بدین گونه عمل کند همواره

79

فیزیکی ارایه نشوند می تواننذ با هزینه های کم به تیراژهای باال تکثیر شوند .این محصوالت قابلیت دارند
به سادگی در دسترس مردم قرار بگیرند.حتی در برخی از کشورها به علت جاری نبودن حق کپی رایت
رایگان به دست مردم می رسد" .در معرض چالش با قوانین" سازمان های رسانه ای با توجه به نقش
موثری که در شکل گیری افکار عمومی ،انتقال اخبار و اطالعات و نفشی که در نقد عملکرد دولت هاو
اثرات فرهنگی  ،اجتماعی و سیاس یدارند همواره در معرض چالش با قوانین هستند ".حساسیت و
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اهمیت منابع انسانی" چنانچه در بخش تنوع ماهیت گیرندگان به منابع انسانی خالق و ضرورت حضور
انها در سازمان های رسانه ایی اشاره شد اساس در این سازمان ها حساسیت و اهمیت منابع انسانی به
80

گونه ای است که بزرگترین سرمایه سازمان های رسانه ای است  " .ماهیت محیط"" ،چالش تعادل
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خواسته های سیاسی نظام سیاسی و افکار عمومی"" ،دشواری سنجش اثر بخشی "" ،در معرض ارزیابی
دایمی بودن" " ،شبکه گسترده توزیع" و اهمیت عامل زمان از خصوصیات خاص سازمان های رسانه ای
است که این سازمان ها از سازمان های صنعتی جدا می نماید( .باقرزاده ,تفاوت سازمان های رسانه ای با
سازمان های صنعتی)1394 ,
رابطه سیر تکوین نظریه های مدیریت سازمان های رسانه ایی و شیوه های تصمیم گیری در سازمان
های رسانه ای
نگارنده ضمن تاکید بر نظریه هربرت سایمون که مدیریت ،رایندی بجز تصمیم گیری نیست و تصمیم
گیری همان مدیریت است بررسی سیر تکامل تصمیم گیری را جدای از سیر توین نطریه های مدیریت
نمی داند و ضروری است در مسیری این بررسی به این سیر تاریخی نیز توجه نماییم تا بتوانیم به سوال
کدام روش های تصمیم گیری در سازمان های رسانه ایی کارا و موثر است؟ پاسخ درستی بدهیم.
ریشه مدیریت به زندگی اجتماعی انسان بازمی گردد .با کمی کنکاش در تاریخ ،سابقه مفاهیم مدیریت
از اجتماع اولیه بشر یعنی خانواده و قبیله در مناسبات انسانی ظهور پیدا می کند و رئیس قبیله مفهومی
ابتدایی از مدیریت را به اذهان متبادر می نماید( .منصور کیا ,تجزیه و تحلیل سیستم ها و داده ها)1371 ,
سابقه چیزی جز رسم نیست و رسم برادر ناتنی حسود قانون است( .دورانت )1349 ,در سال 1769
میالدی جمیز وات با اختراع ماشین بخار از آغاز انقالب صنعتی در جهان خبر داد .در مدت زمانی کمی
بیش از  300سال سه انقالب صنعتی دیگر چهره جهان و مناسبات اجتماعی و انسانی را دگرگون کرد.
انقالب صنعتی دوم که از دهه هشتم قرن هجدهم آغاز شد و پس از عبور از دو جنگ جهانی اثر خود را
در تغییر سیمای صنعت جهان پایدار می کند .اختراع الکتریسته روشنی بخش انقالب دوم بود .سال
 1980زنگ انقالب سوم صنعتی که انقالب دیجیتال نامیده می شود نواخته می شود .مارشال مک
لوهان نظریه پرداز بزرگ " دهکده جهانی " در آستانه انقالب صنعتی سوم چشم از جهان فرو بست
و فرصت نیافت عصر دیجیتال را زندگی کند( .مهرابی )1386 ,در کنفرانس داووس در سال  2016کشور
های صنعتی جهان برای اولین بار خبر از آغاز انقالب صنعتی چهارم دادند.موضوع بحث ،این انقالب
چهارم تکنولوژیهایی مانند چاپگرهای سهبعدی ،نانوتکنولوژی ،روباتیک ،هوش مصنوعی و ...است که
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بی تردید چندین برابر انقالب سوم چهره جهان را تغییر می دهد.
تولد نظریه های مدیریت متناسب با تغییر سیمای صنعتی جهان تحقق یافت و در مسیر توسعه صنعتی
جوامع بشری سیر تکوینی خود را طی می کرد .ماشین و دیگر تکنولوزی ها و تولد کارخانه ها و مجتمع
های بزرگ و فرا ملیتی وپدیده ایی به نام تولید انبوه همچنین دولت های مدرن و دارای ساختار های

اداری متعدد تئوری های مدیریت را به چالش دعوت می نمود .نیمه اول قرن نوزدهم دوره طالیی ظهور
نظریه های مدیریتی است که هنوز پایه های اصلی آن پایدار و مورد استفاده قرار می گیرد.
"فردریک تیلور" که به «پدر مدیریت علمی»مشهور شده است ،شاید به جرات می توان گفت که
داشت که برای اجرای هر کار «یک بهترین روش» وجود دارد.تیلور با تاکید به جایگزینی روش های
علمی به جای محاسیات سرانگشتی،به نحوی که بتوان برای انجام هر کاری بهترین روش را انتخاب نمود.
تقسیم کار و تقسیم م سئولیت ،انتخاب علمی کارکنان و تشخیص ظرفیت های واگذاری مسئولیت به
آنان و در نهایت تقسیم مسئولیت بین مدیریت و نیرو های کار ارکان نطریه ایی بودند که تیلور با ارایه
آن تحول بزرگی در حوزه های مختلف صنعت به وجود آورد.
"ماکس وبر"یکی دیگر ازاندیشه ورزان حوزه مدیریت نظریه مدیریت بوروکراتیک را این گونه تعریف می
کند" :بوروکراسی نمایانگر خردگرایی فعالیتهای جمعی است که میتواند به باالترین درجه کارآیی دست
یابد ".در این مسیر در حالیکه اولین نظریه های مدیریت بر بستر توسعه صنعتی با محوریت ماشین ها
متولد گشته بود .وبر من اسبات اداری حوزه های مدیریت را تدقیق نمود و از اصولی سخن گفت که بعد
از سالها هنوز شیرازه اصول مدیریت است .نظریه گرایان نئو کالسیک که محوریت توجه اشان از ماشین
به انسان و از آن مهمتر به عواملی مانندپویایی گروهی ،ارتباطات ،انگیزش ،رهبری و مشارکت بودتحول
بزرگ ی در حوزه مدیریت ایجاد نمودند .مطالعات هاثورن مانند الکتریسیته با منبع روشنایی سرآغاز فصل
نوینی در زندگی بشر شد .این مطالعات سر آغاز جنبش روابط انسانی در حوزه مدیریت بود«.التون مایو»
و «روتلیس برگر» آزمایش های پرآوازه کارخانه هاثورن را در شرکت وسترن الکتریک بین سالهای 1927
و  1932به انجام رسانیدند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد ،بهبود شرایط فیزیکی محیط کار آن نقشی که
انها در پیش فرض خود به آن معقد بودندنتوانست نقش پیش بینی شده در افزایش تولید در داشته باشد.
نور فیزیکی که در محیط کار آزمایشی آنان افزایش یافت نتوانست نتایج مورد انتظار آنها را داشته باشد
و کارگران در نور کم محیط نیز همان تولید را ارایه نمودند .آنها دریافتند اوال انسانها اساساَ به وسیله
نیازهای اجتماعی برانگیخته می شوند و ضمن روابط و مناسبات اجتماعی با یکدیگر هویت پیدا می کنند.
برای نمونه انسانها از فعالیت های گروهی مبتنی بر اهداف خاص انرژی مثبت گرفته و از فشارهای
اجتماعی گروه همکاران خود بیشتر از تشویق و کنترل مدیریت سازمان متاثر میشوند" .مایو" و "برگر"
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هیچ کس دیگری به اندازه او چنین اثر بزرگ و ماندگاری بر پیدایی مدیریت نداشته است،وی اعتقاد
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این اجازه را به کارگران دادند که همکاران خود را انتخاب نمایند و تشکیل این گروه ها که بر مبنای
مناسبات اجتماعی و عالیق کارگران تشکیل شد و تفاوت های بسیاری با جایگاه آنها در چارت سازمانی
کارخانه داشت در حقیقت همان نوری بود که در مطالعه اول تالش شده به با تاباندان به صورت فیزیکی
مناسبات تولید را بهبود بخشند .این مطالعه نشان داد که انسانها به همان اندازه که مدیریت سازمان به
ارضای نیازهای اجتماعی آنان میپردازد نسبت به آن پاسخگو و متعهدند .التون مایو ()Elton Mayo
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به عنوان پدر مدیریت منابع انسانی شهرت یافته است .پیتر دراکر ( ) Peter Druckerنیز با رویکرد
اساسی به حوزه منابع انسانی در حوزه مدیریت از نظریه پردازان مهم جنبش روابط انسانی است .جنبش
82

روابط انسانی در حوزه مدیریت صنعت به طور عام یک تقاطع مهم با نظریه های خاص مدیریت سازمان
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های رسانه ای دارد .منابع انسانی بزرگترین سرمایه این نوع سازمان ها هستند .ظهور نظریه مدیریت
اقتضایی در دهه  1960ظهور کرد .سرعت تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ضرورت تطبیق
شرایط بستر تولد این شیوه مدیریت است .تام برنز و جورج استاکر جامعه شناسان بریتانیایی و پل الورنس
و جی لورش نظریه پردازان آمریکایی سازمان از نخستین افرادی هستند که استدالل میکنند" :ساختار
سازمان باید بر شرایط فراروی خود در محیط استوار باشد ".نظریه مدیریت اقتضایی که مبنای مصلحت
جویانه دارد در سازمان های رسانه ای که در مسیر تغییرات ثانیه ایی حوزه اطالعات فن آوری ارتباطات
قرار دارند می تواند با انعطاف الزم پاسخگوی چالش های مدیریت در حوزه تغییر شرایط باشد .در سیر
تکاملی نظریه های مدیریتی گام به گام مدل هایی متولد می شوند که در یک تولید انبوه کار جمعی ،کار
موثر و تولید بیشتر را تضمین کنند .مقایسه مشخصات سازمان های رسانه ای با نقطه نظرات" مایکل
پرتر" که از واضعان واژه “سازمان صنعتی” بیشتر می تواند در درک صنعت رسانه پژو هندگان را کمک
نماید" .پرتر" تالش های خود را توسعه داد تا عوامل اصلی « زنجیرة ارزش » را در  1985با معرفی مدل
مزیت رقابتی را معرفی کند .انطباق این نظریه ها در حوزه سازمان های رسانه ای راهگشای درک اصولی
تر از ماهیت صنعتی آنها است .برای نمونه رقابت در سازمان های رسانه ایی با توجه به نامحدود بودن
منابع تولید و عصر اطالعات و ارتباطات تفاوت های اساسی با دیگر حوزه های صنعتی دارد.خالقیت و نو
آوری د هر نوع رشد و تعالی سازمان های رسانه ایی وابسته به خالقیت کارکنان این سازمان هاست.بی
تردید مدیریت کارکنان خالق و مخاطبین سازمان های رسانه ایی یک مدیریت تعاملی و مشارکتی با
یک رویکرد اقتضایی است .کارکنانی که محصول فکر آنها موجب تعالی سازمان است باید بتوانند در
مدیریت مشارکت کنند و کامال در ساختن آینده این سازمان ها نقش ایفا نمایند .مخاطبین سازمان های
رسانه ای نیز به عنوان سرمایه ارزشمند این نوع سازمان ها در حوزه اقتصاد رسانه در سایه مدل مدیریت
این سازمان های رسانه ایی قابلیت حفط کردن را دارند.دکتر علی اکبر فرهنگی  ،علیرضا قراگوزلو و
سیاوش صلواتیان در مقاله ایی " توجه " را کاالی کمیابی دانسته اند (فرهنگی،دیگران" ,توجه" حکمرانی
جدید در اقتصاد رسانه  )1389 ,که سازمان های رسانه ایی به دنبال کسب آن هستند .کسب این کاال با
مدیریت درست کارکنان و مخاطبین به صورت توامان میسر است .مشارکت مخاطبین برای توسعه رسانه
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با تامین یک ارتباط دو سویه تولید محتوا را برای مخاطب نیز میسر ساخته اند .توجه به محتوا و انتشار
( کاربر ساخته ها ) از چالش های فرا روی سازمان های رسانه ای است که می تواند در تضمین پایداری
"توجه" نقش ایفا نماید.

صنعت رسانه نیز متاثر از این تغییرات بوده و هست .مقاومت برخی از تفکر هایی که اطالق ,واژه صنعت
به این حوزه را بر نمی تابیدند با تعاریف معین علمی در هم شکست .چرایی صنعت بودن رسانه شاید در
گام های نخست با سرگرمی های تولید شده توسط این حوزه و بازار آن تجربه گردید اما خیلی زود با
دیگر رشته های صنعت" یک داده و یک باز داده دارد" که بزرگترین شاخصه صنعت است .این نکته که
صنعت رسانه تفاوت های آشکار و جدی با حوزه های دیگر صنعت دارد به هیچ وجه نمی تواند خدشه
ای به صنعت بودن این رشته وارد آورد .جولیس گولد و ویلیام ل کولب در کتاب فرهنگ علوم اجتماعی
صنعت را" سازماندهی کلیه عوامل تولید ( سرمایه ،مدیریت  ،مواد اولیه و نیروی انسانی ) به منظور رشد
و توسعه جوامع بشری" تعریف نموده اند.
یک صنعت کار فرانسوی با نام « هانری فایول» که او را «پدر مدیریت نوین » با به چالش کشیدن نطراتی
مانند " مدیران مادر زادی مدیرهستند" بر این نظر پافشاری نمود که مدیریت مهارت است و می توان
اصول مدیریت را به دیگران آموزش داد .هانری فایول با ارایه  14اصل و تشریح مبانی آن که از اصل
تقسیم کار آغاز و به ا یجاد روح صمیمیت و یگانگی در محیط کار ختم می شود تحولی جدید در علم
مدیریت ایج اد کرد  .اصولی مانند وحدت فرماندهی و اینکه هر فرد به یک شخص پاسخگو است و و یا
اصول اخالقی مانند تبعیت تمایالت شخصی از تمایالت گروهی و یا اصل انصاف ،یا اصول تشکیالتی
مانند اصل هشتم ایجاد تمرکز و اصل نهم ضرورت وجود چارت سازمانی که تحقق هرکدام می تواند
تغییر ات مهمی در محیط کار به وجود آورد ..آنچه در از اصول فایول در سازمان های رسانه ای اهمیت
دارد ایجاد بستر الزم را برای تحقق اصل سیزدهم یعنی ابتکار و خالقیت است (مشکانی،دیگران)1395 ,
مقال مشکانی و دیگران ،شیو های مختلف مدیریت را بررسی اجمالی می نماید که منبع خوبی برای یک
مطالغه اجمالی از سیر تکوین مدیریت برای این مقاله که سیر تکامل فرآیند تصمیم گیری در سازمان
های رسانه ای را دنبل می کند بسیار مفید است .در این تحقیق مفاهیم کلیدی مدیریت ازجمله :مدیریت
یک فرآیند ،مدیریت موثر ،مدیریت کارا،مدیریت هدف دار ،مدیریت عملی آگاهانه ،مدیریت نهفته مکاتب
مختلف را آز آدام اسمیت،تا مدیریت علمی و نظرات نئو کالسیک ها را مورد بررسی قرار می دهد .در
نهایت نتیجه گیری می نماید" باالخره شالوده علم جدید سازمان و مدیریت پی ریزی گردید .اندیشمندان
متعدد به شیوه ها ی متفاونی تئوری های سازمان و مدیریت را طبقه بندی کردند  .غالبا سه مکتب اصلی
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روشن شدن جنبه ای مختلف آن در حوزه اقتصاد جایگاه اصلی خود را در حوزه صنعت حوزه رسانه مانند
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مدیریت شامل مدیریت علمی  ،مدیریت روابط انسانی و مدیریت سیستمها در آنها مالحظه می شود ".و
ادامه نتیجه می گیرد  " :تفکر سیستمی در مدیریت با توجه به عوامل درونی و بیرونی سازمان تصویر
کملتری از سازمان ارایه کرده و تئوری های دقیقتری را برای تحلیل مدیریت و سازمان بدست داد .تئوری
اقتضایی که برگرفته شده از مکتب سیستمی در مدیریت است مطلق گرایی را در مدیریت خطا دانسته و
مطلوبیت هر شیوه و روشی را در مدیریت وابسته به شرایط و موقعیتی می داند  .امروزه با بهره گیری از
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این تئوری مدل های گوناگونی در شاخه های مختلف پرداخته شده است که هرکدام موضوع نظر خود را
با دید اقتضایی می نگرند.
84

نگاه اجمالی به شیو های تصمیم گیری

 The Quarterly Journal Of Media Research/No5/Spring 2019فصلنامه تحقیقات رسانه /بهار /1398شماره 5

در جستجوی تاریخی در حوزه تصمیم گیری به روش دلفی می رسیم که پیشگو ها و فالگیر ها بزرگترین
تقش را در این نوع روش تصمیم گیری داشته اند .اند.اوراکل های معبد دلفی یونان که این روش به آنها
منسوب است معروف ترین مثال تاریخی آن هستند .آنها می توانستند به یک نیاز یسیار مهم بشر پاسخی
را بدهند که فارغ از درستی و نادرستی آن چون ناظر به آینده تصمیم گیری و نتیجه آن بود بسیار برای
مردم جذابیت داشته است .این روش اگرچه در دنیای امروز پیشگو ها سکاندار آن نیستند .علیرغم نقد
هایی به آن وارد می شود  -مهمترین نقد وارد به آن ظرفیت این روش برای تحت تاثیر قراردادن دیگران
است  -هنوز هم در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی جایگاه دارد .اگرچه امروز از فن دلفی در
تصمیمات گروهی استفاده می شود اما تغییر شکل آن از خطاهای قابل پیش بینی این نوع روش را مصون
تر نموده است.
قضاوت شهودی در این روش مدیر به صورت مرتب از احساسات خود استفاده می کند و قضاوتش
شهودی است .کسی که بدین گونه عمل کند همواره تصمیماتی بهتر می گیرد .قضاوت شهودی فرآیندی
است ناآگاهانه ودر سایه تجربه حاصل می شود  .الزاماً سوای تجزیه و تحلیل معقول یا بخردانه عمل نمی
کند ،بلکه این دو مکمل یکدیگرند (رابینز ا )1397 , .این روش دشمن خالقیت در سازمان است و اساسا
نمی تواند نقشی در حفظ کارکنان خالق داشته باشد.
اگرچه دقیقا نمی توان تاریخ معینی را برای ظهور تصمیم گیری بر اساس آمار و اطالعات تعیین نمود اما
نقش مطالعات و پژوهش های "دانیل برنولی" فیزیک دان و ریاضیدان هلندی بوده است .که تصمیم
گیری از مسیر کیفی به کمی تعمیم داد .هربرت سایمون برنده جایزه نوبل ،در میانه های قرن بیستم ،با
مطرح کردن بحث" " Bounded Rationalityیا عقالنیت محدود ،دوران جدیدی را در نگاه به تصمیم
گیری ایجاد کرد( .رنانی م)1395 , .
روش بخردانه محدود هنگامی که فرد با یک مساله پیچیده روبه رو شود سعی می کند از پیچیدگی
آن بکاهد وآن را به سطح قابل درک برساند  .محدود بودن توانایی فرد در پردازش اطالعات باعث می
شود نتواند همه اطالعات را که الزم است درک نماید  ،بنابراین انسان در پی راه حلهایی بر می آید که
کافی ،بسنده و رضایت بخش باشد و در محدوده یا تنگنای خاصی عمل می کند و می اندیشد که آن را
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بخردانه محدود می دانند.
فرایند تصمیم گیری منظم ومطلوب  :مرحله اول  :شامل تعیین و تشخیص مشکل ومسئله است که
درراه تحقق هدف مانع ایجاد کرده است  .دراین مرحله باید تالش شود مشکل اصلی و واقعی شناخته و
بدرستی تعریف شود  .مرحله دوم  :یافتن راه حل های ممکن برای رفع مشگل مذکور است .به دست

آوردن راه حلها با توجه به تجربه های علمی وعملی مدیر واطالعات وآمار دردسترس اوانجام می گیرد.
مرحله سوم  :انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل ها مرحله چهارم  :ارزیابی راه حل ها
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ازطریق بررسی نتایج حاصل ازآنهاست  .هرراه حل ،باتوجه به نتایجی که ازآن نصیب سازمان خواهد شد
تصمیم گیری شامل انتخاب یک راه ازمیان راه های مختلف وارائه بیانیه تصمیم گیری است  .در این
مرحله راه حلی که بهترین نتیجه را به دست آورده وباالترین درجه اولویت را کسب کرده  ،راه حل انتخابی
است( .فیضالهی)1392 ,
تصمیم گیری گروهی
فن دلفی اولین بار توسط مؤسسه رند به عنوان شیوه جمع آوری آراء متخصصان جهت استفاده دربهسازی
پیش بینی ها به کارگرفته شد  .این فن برای گروههایی که قادر به تشکیل جلسه های حضوری نمی
باشند  ،طراحی شده است .به عنوان نمونه  ،مدیر بهسازی تولید یک کارخانه سازنده بازی کامپیوتری
ممکن است برای آگاهی ازنظرهای متخصصان درجهت بهبود بازار پویای اسباب بازی ازاین فن استفاده
کند  .مدیری که نیازمند این نوع اطالعات است  ،محوراصلی این فرایند راتشکیل می دهد
.مدیربعدازانتخاب شرکت کنندگان اقدام می کند.پرسشنامه نسبتا ساده وحاوی سواالت روشن درمورد
عالقه مدیریت است  .مدیر پاسخهای دریافتی را خالصه کرده دوباره به همراه یک پرسشنامه دیگر برای
متخصصان ارسال می کند .این رفت وبرگشت ممکن است تا هنگام دستیابی به اطالعات مورد نیاز
مدیریت ادامه پیدا کند  .استفاده ازفن دلفی هنگامی که متخصصان درنقاط دور ازیکدیگر پراکنده هستند
ومخفی ماندن نام اعضاء شرکت کننده موردنظر می باشد ویاایجاد ارتباط بین متخصصان که به دلیل
وجود اختالفات عقیده مشکل می باشد  ،مفید خواهد بود .دراین فن نیز مشکالت ناشی از ترس از اظهار
نظر درانظار دیگران وجود ندارد  .ازطرف دیگر  ،دراین فن مدیریت ازنتایج سازنده حاصل از مراودات
مستقیم اعضای گروه محروم است (گریفین)1376 ,
طوفان مغزی تحرک یا طوفان مغزی یکی ازفنون متداول درسالهای1950می باشدکه اغلب درتصمیم
گیری ودرمرحلة ایجاد نظرهای جدید مورد استفاده قرارمی گیرد .دراین فن،گروه صرفاً برای ایجاد
راهکارها تشکیل جلسه می دهد .هریک ازاعضا نظرهای خود را ارائه میدهد وآنرا به اختصارتشریح می
کند .منظورازبه کارگیری فن طوفان مغزی ایجاد نظریه ها وراه حلهای جدید ازطریق برانگیختن خالقیت
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 ،باسایر راه حل ها مقایسه می شود والویت راه حلها تعیین می شودمرحله پنجم  :این مرحله درفرایند

اعضاء گروه وترغیب آنها به افزودن نظرها یشان به آنچه دیگران درقبل ارائه داده اند.
فن گروه اسمی را می توان درمواردی که درابتدا برای تهیة فهرست راهکارها ازفن طوفان مغزی استفاده
شده است  ،درمراحل بعدی تصمیم گیری مانند تشخیص مشکل وتعیین معیارمناسب برای ارزیابی
راهکارها به کاربست .درفن گروه اسمی ،گروهی از افراد برای آگاهی ازموضوع مورد بحث تشکیل جلسه
می دهند وپیش از اینکه بحثی انجام شود .هرعضو به صورت مستقل نظر یا راه حل خود رادرباره مسئله
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برروی یک کاغذ می نویسند .پس ازگذشت یک دوره زمانی هرعضو نظر خود را به گروه می دهد هیچ
بحثی صورت نمی گیرد تا اینکه همه نظرها روی تابلوی کوچکی نوشته شود  .سپس گروه درباره نظرهای
86

ارائه شده بحث می کنند  ،هرعضو گروه بدون مشورت بادیگران نظرها وعقاید ابراز شده را برحسب اولویت
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تنظیم می کند ،تصمیم نهایی گرفته می شود که درآن نظر ،عقیده یاراه حلی که بیشترین نمره را آورده
است  ،اعالن می گردد( .رابینز ا)1397 , .
تصمیم گیری از راه دور جدیدترین روشی در تصمیم گیری گروهی محسوب می شود که درآن گروه
اسمی با تکنولوژی پیشرفته کامپیوتر درهم آمیخته می شود .این روش را جلسه  ،میزگرد یا گرد همایی
الکترونیکی (میزگرد ازراه دور) می نامند.اگر تکنولوژی الزم دردسترس باشد موضوع بسیار ساده می شود
.حدود 50نفر اطراف یک میز که به شکل نعل است  ،می نشینند همه صندلیها خالی است وتنها تعدادی
ترمینال کامپیوتر مشاهده می شود  .مسائل به افراد مشارکت کننده داده می شود وآنها پاسخهای خود
رابرروی صفحه تلوزیون می نویسند  .نظر هرعضو وجمع آرای داده شده برروی صفحه تلوزیون که دراتاق
وجوددارد  ،ظاهر می گردد .مزیت عمده این روش تصمیم گیری  ،سرعت وصداقت است ( .رابینز ا, .
)1397
اگرچه اشارات باال نمی تواند همه روش های را در حوزه تصمیم گیری شامل شود اما بر اساس یک مسئله
غیر قابل انکار اساس رفتار کارکنان درسازمانهای رسانه ای برهدفهای مشخص استواراست که براحساسات
وسلیقه های شخصی مبتنی نیست .همکاری افراد ،آگاهانه وبراساس درک مشترک ازواقعیت های سازمان
است .وقتی افراد فعالیت های خود را دررسیدن به هدفهای عینی هماهنگ می کنند ،ناچار باید به
طورمستمرتصمیم بگیرند وازمیان گونه های مختلف عملیات ،راههایی را انتخاب کنند .از سوی دیگر تنوع
در فعالیت های این سازمان های رسانه ای حوزه های تصمیم گیری را چه بخواهیم و چه نخواهیم
تخصصی می نماید .باید به دنیال راهکاریهایی باشیم که به تنوع در ماهیت و عوامل انسانی تاثیر گذار در
آن پاسخ بدهد .مدیریت های فردی اساسا پاسخگوی نیاز های متنوع این سازمان ها نیست و اساسا چنین
مدیران چندین وجهی وجود ندارند و اصرار بر این نوع مدیریت این سازمان ها را در مسیر آزمون و خطا
می غلطاند .تصمیم گیری های گروهی نیز اگر مبناهای مشارکتی درستی نداشته باشد نمی تواند به نیاز
های این سازمان ها پاسخ دهد.
مدل کارنگی
مبنایی است که متفکرانی همچون هربرت سایمون  ،جیمزمارچ و ریچاردسایرت درزمانی که دردانشگاه
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ملون-کارنگی بودند برروی آن کار نمودند  .این روش تاحدودی توسعه دادن روشهای مربوط به رهیافت
عقالیی محدود درتصمیم گیری فردی اما درسطح تصمیم گیری سازمانی است .مطالعات گروه کارنگی
نشان دادکه تصمیمات سازمانی باشرکت مدیران متعددی شکل گرفته وانتخاب نهایی بستگی به ائتالفی
مابین مدیران دارد .ائتالف  ،یک پیمانی است مابین مدیران متعددی که درمورداهداف وسازمانی

واولویتهای سازمان توافق نظردارند .فرایندائتالف خود دارای پیامدهای مهمی بررفتارتصمیم سازی
درسازمان دارد  :اول آنکه تصمیمات بر این اساس ساخته می شوندکه باعث رضایت مدیران شوند ونهایت
این که راه حل بهینه یافت شود .دوم آنکه مدیران به دنبال حل مشکالت آنی بوسیله راه حل های کوتاه
نتایج یک تحقیق پژوهشی در سال جاری در آموزش و پرورش نشان داده است که رابطه تصمیم گیری
با مدل کارنگی ارتباط معنا داری با اعتماد سازمانی دارد( .صالحی،دیگران ) 1397 ,نتایج این تحقیق
برای این نظر است که این مدل تصمیم گیری در اداراتی که فعالیت های آن جنبه ماموریت دارد این
مدل تصمیم گیری موفق تر و با اعتماد سازمانی رابطه معنی دار دارد  .بی تردید در سازمان های رسانه
ای که اساسا اعتماد سازمانی یکی از اسای ترین نیاز های این سازمان ها است روش تصمیم گیری کارنگی
کارآمدی بیشتری دارد.
.مدل تصمیم گیری تدریجی
مدل تصمیم گیری تدریجی بر روی عوامل سیاسی و اجتماعی کمتر متمرکز شده و بیشتر متوجه
ترتیب ساختاری فعالیت هایی است که می تواند به راه حل یک مسئله برسد برخی از اساتید از این
مدل در زبان فارسی به نام مدل تصمیم گیری رویشی نام برده اند  .این مدل تصمیم گیری با وضعیت
سازمان های رسانه ایکه همواره در معرض تغییر شرایط اجتماعی هستند بسیار سازگار است  .چالز
لیندیوم نخستین توصیفی را که از مدل تصمیم گیری رویشی می نماید ره بردن از شرایط آشفتگی
است( .عباسپور) 1382 ,او بر این بور بود که مدیران مدت زیادی برای تحلیل نظامند مشکالت سازمان
و تصمیم گیری منطبق با اهداف در آشفتگی به سر می برند .اگر عاقالنه بپذیریم که ایده آل ترین مدیران
انسان هستند و انسان ها ظرفیت معینی برای پردازش رهنی دارند و اساسا نمی توانند صرفا از طریق
ناقص ک ه نتیجه دسترسی به بخشی از اطالعات است تصمیمات درستی بگیرند شاید بهترین روش
تصمیم گیری تصمیم گیری تدریجی و رویشی است  .سازمان های رسانه ای بی تردید به صورت دایمی
در چنین شرایط های پیچیده ای قرار دارند و هر چه هم مدیران آنها افراد چند وجهی از نطر مهارت
باشن د عمال قادر نیستنذ با مجموع اطالعات در اختیار تصمیماتی معطوف به آینده بگیرند .بی تردید در
سایه چنین نیازی آینده پژوهی یکی از مباحث مورد عالقه مدیریت های سازمان ها به خصوص سازمان
های رسانه ای است.
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مدت هستند.
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"اتزیونیگ روش تدریجی را روشی می داند که بر روی تغییرات جزئی متمرکز شده و اذعان می دارد که
بشر از داشتن همه اطالعات در هر مورد بهتر است ناامید باشد .در عوض مناسب است که هر مقدار که
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تلفیقی را برای تصمیم گیری در مواقعی که برای تصمیمات کوچک از الگوی تدریجی بهره ی برد ،اتخاذ
نماید  .یکی از محسنات تصمیم گیری تدریجی در تصمیم گیری سازمانی درقالب گروه خود را نشان

می دهد  .در تضاد رسیدن به یک اجماع در مورد یک تصمیم و بازدهی فرآیند تصمیم ،برخی از
صاحبنظران به این نتیجه رسیده اند که مطرح نمودن تدریجی مسائل و جلب توافق همکاران در
88

سازمان موثرتر است (ملکی . )15-35، 1383،
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به عبارت ساده تر در روش تصمیم گیری تدریجی کل تصمیم در یک فرآیند کامل می شود .این مدل
تصمیم گیری با نقد مدل تصمیم گیری عقالنی که تصور می کرد مدیران می توانند با اطالعات کامل و
همه جانبه و بر اساس یک درک استراتژیک اقدام به
تصمیم گیری نمایند متولد شده است .واقعیت آن است که عقالنیت یک مدل ذهنی صرف است و
اعتبار تجربی کافی ندارد
 ".زیرا فرض می کند که افراد ( مدیران ) کامال محاسبه گر و دارای توانایی های متفاوت در تجزیه تحلیل
هستن(  ")Rubinstein 1998نظریه عقالنیت بر فروضی غیر واقعی مبتنی است که عبارتند از  :نخست
 ،افراد توصیف دقیق و عینی از جهان دارند و بر سر لین توصیف بین آنها اختالف نظر وجود ندارد .دوم
هر فرد چنان توان محاسباتی کاملی دارد که می تواندضمن شناخت تمامی رویدادها ،احتمال وقوع هر
کدام را دقیقا پیش بینی کند .سوم ،ارزش ها برای افزاد یکسانند و افراد در موقعیت های مشابه انتخاب
یکسانی انجام می دهند( ".رنانی م)1395 , .مدل تصمیم گیری تدریجی با نقد مدل عقالنی بر این نکته
مهم تاکید م ینماید که اساسا شرایط تصمیم گیری عقالنی بر اساس شرایط اشاره شده ممکن نیست.
وجه تمایز این مدل تصمیم گیری که با تفاوت هاب رشمرده شده بین سازمان های صنعتی و رسانه ای
انطباق دارد را در پنج عنوان می توانیم بیان کنیم -1 :ار این روش تحلیل وسایل و اهداف میسر و به
صورت همزمان در دسترس است این روش معطوف به حال است  -2 .تصمیم گیرندگان بر راه حل های
مناسبی که تجربه آن را دارند و بر آن توافق می نمایند اتخاذ می شود -3 .گزینه ها و پی آمد های
تصمیمات با مالحطه شقوق مشابه قابل به نحو چشمگیری کاهش می یابد و تصمیم گیری را آسانتر می
کند -4 .تحلیل ها معطوف به حال می شود و به تبع آن پیشنهاد ها محدود می شود -5 .تصمیماتی
اتخاذ می شود و یا راه حل هایی انتخاب می شوذ که کامال منطبق بر اهداف سازمانی است( .عباسپور,
 ) 1382در روش تصمیم گیری تدریجی راه اصلح تصمیم باز است و به نسبت تغییر شرایط می توانیم
در فرآیند تصمیم گیری راه حل های نوینی متناسب با شرایط انتخاب کنبم.
تصمیم گیری مشارکتی در سایه مدیریت اقتضایی
توجه به متغیر های اساسی در این ویژگی ها از ماهیت محصول گرفته  ،تا نقش اساسی مخاطب و یا
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عامل زمان و پیشرفت تکنولوژی دانشمندان و محققان را به جایی رسانده که پژوهشگران دریافتندکه
گاهی اوقات ضروت دارد تا برخی اصول سنتی برای نتایج بهتر نادیده گرفته شود .نطریه اقتضایی اینگونه
آغاز شد( .رضائیان  ,مبانی و سازمان مدیریت  )1379 ,تام برنز و جورج استاکر جامعه شناسان بریتانیایی
و بل الورنس و جی اورش نظزیه پردازان آمریکایی سازمان از نخستین افرادی هستن که استدالل می

کنند ساختارسازمان باید برای شرایط فراروی خود در محیط استوار باشد( .هچ  )1389 ,تفکیک نظریه
های ماشینی با قابلیت پیش بینی و قابلیت پاسخگویی با ساختارهای ارگانیکی که واضعان نظریه اقتضایی
آن را تئوریزه کردند .این ساختارهای ارگانیکی انعطاف پذیر و انطباق پذیری و نو آوری دارند.ظرفیت
رویکر اقتضایی به مدیریت رسانه ای بدین معنی است که عملکرد سازمان یاد شده به هماهنگی و انطباق
ویژگی ها و خصوصیات سیستم کنترل آنها با محدودیت های محیطی و سایر ابعاد زمینه ای شان بستگی
دارد .نمونه هایی از ابعاد زمینه ای آنهایی هستند که بافت سازمان را بر اساس آهنگ تغییر در محیط،
درجه عدم قطعیت و مراحل رشد و توسعه سازمان تعریف می کند .انسانها اساساَ به وسیله نیازهای
اجتماعی برانگیخته می شوند و ضمن روابط و مناسبات اجتماعی با دیگران هویت پیدا می کنند.انسانها
از فشارهای اجتماعی گروه همکاران خود بیشتر از تشویق و کنترل مدیریت سازمان متاثر میشوند.انسانها
به همان اندازه که مدیریت سازمان به ارضای نیازهای اجتماعی آنان میپردازد نسبت به آن پاسخگو و
متعهدند.مطالعات هاتورن در تفکر مدیریتی دهه  1960-1950و پدید آمدن جنبش روابط انسانی تاثیر
مهمی داشت و بر اساس جنبش روابط انسانی اعتقاد بر این بود که مدیرانی که روابط انسانی خوبی در
محیط کار برقرار می کنند میتوانند به بهره وری دست یابند .در تفکر مدیریتی این دوره بر انسانها در
عوض ماشین بیشتر تکیه می شد و بر عواملی مانند پویایی گروهی ،ارتباطات ،انگیزش ،رهبری و مشارکت
توجه بیشتری معطوف می گشت.در واقع نهضت روابط انسانی اندیشههای زیر را تبلیغ میکرد -1 :حرمت
و شان انسان باید در محیط کار احیا شود- 2 .هدفهای سازمانها در جهت رفاه کارکنان مورد تجدیدنظر
قرار گیرد -3 .در مدیریت و تصمیم گیری از مشارکت گروهی افراد استفاده شود -4 .با تغییر در ساختار
سازمان ،امکان آزادی عمل و ابتکار به افراد داده شود تا کار آنان تالش برانگیز و رضایت بخش باشد-5 .
اهمیت و جایگاه گروهها در محیط کار به درستی شناخته شود .اصل بزرگ تولد مدیریت علمی که با
جمالتی شبیه  :مدیر باید «کار را به وسیله افراد دیگر انجام دهد» دیگر برای مدیریت در سازمان های
رسانه ای کافی نیست .باید باور کنیم مدیریت به واقع ،کاربرد علم رفتار است و مدیر باید بداند که چگونه
افراد را به کار برانگیزد ،آنان را رهبری کند و روابط متقابل افراد و رفتار گروهی را کامالَ درک کند .پس
مدیران باید به دانش و مهارتهای رفتار مجهز شوند( .کونتر)1381 ,
رویکرد عقالنی به مدیریت اتخاذ تصمیم در راس هرم سازمانی را موجه می داند جایی که اطالعات سازمان
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مدیریت های ارگانیکی قابلیت انطباق یا خصوصیات خاص سازمان های رسانه ای را دارند .اتخاذ یک
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در آن متمرکز بوده و از آنجا به سطوح پایین تر تسری می یابد چناچه مدیران از این رویکرد تبعیت می
کنند ،آنها می توانند سیستمی از قواعد را طرح ریزی کنند .چنین رویکردی در ادبیات مدیریت به رویکرد
تصمیم گیری متمرکز معروف است( .فرهنگی،دیگران ,نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های
رسانه ای )1383 ,در نقطه مقابل رویکرد عقالیی به تصمیم گیری رویکرد مبنی بر بازارهای جداگانه
است  .بدین معنی که بر اساس این رویکرد سازمان می تواند به زیر بخش ها و بازارهای خارجی سیستم
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تعامالت و میادالت برقرار شود .چنین رویکردی به تصمیم گیری یک رویکرد غیر متمرکز است که در
آن هر واحدی برای خود کار کند و تالش مدیریت عالی سازمان ایجاد و کنترل یک بازار آزاد در سطح
90

کل سازمان می باشد .مدیریت ارشد در سازمان های رسانه ای باید در حفظ مرکز کنترل تالش کند اما
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می بایست در خصوص تفویض امور و استفاده از شیوه های مشارکتی به اقتضای مدیریت عمل کند .اتخاذ
شیوه مدیریت مشارکتی و تصمیم گیری مردم ساالرانه در این قبیل موسسات  ،رضایت شغلی در میان
کارکنان را اافزایش می دهد که به نوبه خود در میزان فروش و جذب مخاطب موثر است( .فرهنگی،دیگران,
نگرشی بربنیان های نظری مدیریت رسانه ای)1383 ,
نتیجه گیری
نظریه پردازان مدیریت تالش می نمایند که بهترین شیوه مدیریت در سازمان های رسانه ای را با توجه
به وپژگی های خاص آن بیابند .ما نمی توانیم در صورتیکه شیوه مدیریت انظباق با خصوصیات سازمان
های رسانه ای ندارد از شیوه های تصمیم گیری اصولی در این سازمان ها سخن بگوییم  .این دو فرآیند
در یک ارتباط ارگانیک با یکدیگرند .شیوه مدیریت اقتضایی که که رویکرد دینامیک به حوزه مدیریت
رسانه ای دارد می ت واند بستر مناسبی برای اجرای شیوه های منطبق با شرایط خاص سازمان های رسانه
ای را ایجاد کند .شیوه تصمیم گیری مشارکتی که با با روش های متفاوت قابلیت اجرایی دارد یا تقسیم
فرآیند تصمیم گیری به شاخه های تخصصی و یا تقسیمات منطبق با شرایط ماهیت سازمان های رسانه
ای و متفاوت بودن محصوالت آن و مسابقه بزرگ جلب توجه در عصر انفجار اطالعات انطباق بیشتری با
مدل های متمرکز دارد .بررسی فرآیندهای مختلف تصمیم گیری نشان می دهد که تلفیقی از روش های
تصمیم گیری کارنگی  ،مشارکتی و رویشی که می تواند ساختار های متنوعی با سنگینی یکی از این شیو
ه ها داشته باشد در سایه تحقق مدیریت اقتضایی در سازمان های رسانه ای به عنوان سازمان های یاد
گیرنده می تواند الگوی اثر بخش بود و موفقیت سازمان های رسانه ای را تضمین نماید.
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