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بودجه بندي از طريق آشفتگي

 

  

چرا بودجه افزايشي هنوز هم پابرجا است

 

  

و انتقال آن به بودجه از طريق  Charles Lindblomبه بررسي علم روشهاي داللت و حمل و نقل  اين مقاله

از طريق تجزيه و تحليل آن بر روي تئوري بودجه و ارزيابي ارتباط مداوم آن با  Aaron Wildavskyكار 

ما دريافتيم كه اين مفهوم از اهميت بنيادين برخوردار . انجام اين كار در درون دولت فدرال كانادا مي پردازد

و سازماني است و در عين حال كشش قابل توجهي براي گرفتن ويژگي هاي كليدي زندگي سياسي، اقتصادي 

اگرچه انتقادات صورت گرفته از آن بيش از حد بوده است اما شايد تعجب آور باشد كه غير از بودجه . دارد

تأثير بر روي تئوري بودجه و عمل به آن قابل توجه بوده . آزمون تجربي كمي از مفهوم صورت پذيرفته است

دولت و بودجه بوده است؛ و حتي امروزه، در اين بويژه از زماني كه كاربرد اوليه در زمان پايداري اقتصادي 

هرچند كه براي شرح برخي ويژگي هاي اصلي و سرسختانه . دنياي آشفته، اين مفهوم مرتبط باقي مانده است

اين كليدي براي درك ما از پيچيدگي و مديريت مشكالت شركت كنندگان در . رفتار بودجه اي كامل نيست

تمام حقوق . با مسئوليت محدود Elsevierشركت ) APSS( ۲۰۱۱تماعي انجمن سياسي و اج. بودجه است

.محفوظ مي باشد
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ماهيت فزاينده گسسته -

 

  

دن آن ثابت شده است كه دشوار آسان است ولي از نظر فهمي مفهوم گسيختگي افزايشي از نظر درك كردن

ي منابع الزم براي درك همه ، زمان، ظرفيت شناخت، يايدر بيشتر شرايط تصميم گيري فهم تصميم گير. است

ي مطلوب و سنجيده از اهداف، ي نتايج هركدام از گزينه ها، ايجاد يك مجموعهگزينه ها، متصور شدن همه

به جاي اقدام تصادفي . ي مناسب استترسيم كردن نتايج اين اهداف و سپس تصميم گيري بر روي گزينه

كند مردم به شيوه اي متمركز و يزي كه به ذهن خطور ميهاي تصادفي با توجه كردن به هر چبراساس اسلوب


