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علت دوام توسعه گرايي گسسته: بودجه بندي ثابت طبق مرتب كردن كارها

 

  
:چكيده

 

  
و انتقال آن به بودجه science of muddling through" Charles Lindblom"به بررسي  اين مقاله

 

-

از طريق آناليز از آن روي تئوري بودجه و ارزيابي ارتباط مداوم آن  Aaron Wildavskyبندي از طريق اثر 
مفهوم از اهميت بنيادين : ما پي مي بريم كه. اري دريافت دولت فدرال آمريكا مي پردازدذبا روش بودجه گ

هاي مهم سياسي، اقتصادي و زندگي سازماني به نحو قابل برخوردار بوده و هنوز براي برخورداري از ويژگي
انتقادات در مورد آن احتماالً به طرز شگفت انگيزي به جزء بودجه بندي گرچه . اي متغير مي باشدمالحظه

تأثير روي تئوري بودجه و روش . اغراق آميز بوده است، اما آزمايش تجربي كمي از مفهوم انجام شده است
صادي و سياسي نسبي، گرچه نه به طور اند زيرا اغلب كاربرد اوليه در زمان پايداري اقتمخصوصاً چشمگير بوده

هاي مهم و بادوام رفتار مربوط به بودجه، به طور شگفت انگيزي كامل براي درك و توضيح برخي از ويژگي
ي برخورد مشاركت كنندگان بودجه با پيچيدگي و مديريت تضاد مهم درك ما از نحوه. مرتبط باقي مي ماند

.مي باشد
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هماهيت توسعه گرايي گسست -

 

  
در اغلب موقعيتهاي تصميم. به دست آوردن توسعه گرايي گسسته آسان بوده اما درك آن مشكل بوده است

 

-

ي نتايج ش گزينه ها، مجسم كردن همهگيري، افراد از درك الزم، زمان، ظرفيت شناخت، يا منابع درك همه
هداف و سپس تصميم گيري در هر گزينه، ايجاد يك مجموعه از اهداف مهم و مطلوب، تصوير نتايج با اين ا

ي به جاي اقدام تصادفي در يك حالت اتفاقي از طريق بررسي همه. مورد انتخاب مناسب برخوردار مي باشند
وقايع در فكر از قبل افراد به دنبال رفتار استراتژيك يا متمركز براي خالص شدن از پيچيدگي مشكل هستند و از 

را از » تحليل استراتژيكي«خالصه، افراد . يك تصميم بيرون مي آيند غفلت و ناداني خودشان براي رسيدن به
ها براي تسهيل ي جملهي كامالً انتخابي و از روي محاسبهطريق محدود كردن آناليز و تحليل آنها با هر مجموعه

شان اين افراد و سازمانها مي توانند تحليل). ۵۱۸، صفحه Lindblom  ،۱۹۷۹(مشكالت پيچيده انجام مي دهند 
اي كه نحوه. اي مواجه مي شوند كه چنگ زدن به آن آسان مي باشدرا محدود كنند زماني كه با تصميم پيچيده

درك نيازمند اين است . تر استآنها واقعاً در ساده سازي مشكالت پيچيده تالش مي كنند، درك آن مشكل
هنوز بخشهاي تقويت . وضوعات مربوط به مفهوم توسعه گرايي گسسته به طور تجربي آزمايش شوندكه م

بندي وجود دارند كه مخصوصاً با كاربرد مفهوم بودجه دهي ديگري براي توسعه گرايي گستردوسويه وي كننده
روش  Lindblomبراساس توسعه، . است» گسسته«يكي، توسعه گرايي بوده و ديگر . مرتبط مي باشند

بوده است كه طبق شكل گيري از موقعيت » رشته«اين روش تحليل . مقايسات محدود متوالي را توصيف كرد
كه همانند روش . بق درجات كوچك برعكس روش جامع منطقي انجام مي گيردطفعلي، مرحله به مرحله و 

جربه شكل مي دهد كه در يك تئوري كه هربار از نو از پايه شروع شده و گذشته را به صورت ت» ريشه«تحليلي 
  ).۸۱، صفحه Lindblom  ،۱۹۵۹(بروز مي يابد و هميشه براي شروع كامل از نو آماده است 

 

  


