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  مدل تغييرات تدريجي (جزيي ـ تدريجي) -5

بايست تمامي موارد متصور در گيرندگان براي انتخاب اصلح ميگذاري، تصميممشيبر اساس فرآيند عقالني خط

زمينه موضوع تصميم و نتايج و اثرات آنها را احصا نموده و سپس از طريق ارزيابي نتايج مذكور بهترين گزينه را 

گذاران اغلب به جاي اينكه تمامي موارد ممكن را در نظر بگيرند و نتايج مشيدنياي واقعي، خطبرگزينند. اما در 

گيرند و با انجام تغييراتي اي داشته در نظر ميهمه آنها را با هم مقايسه كنند چند راهي را كه در گذشته سابقه

افتد گيري اتفاق نميدر حيطه تصميم كنند. در اين روش تغييراتي وسيعجزيي در آنها تصميمي جديد اتخاذ مي

گذار عمالً اهداف معدودي را با توجه به مشيبلكه تصميم جديد با اندكي تغيير شبيه تصميمات گذشته است. خط

دهد نسبت هاي محدودي كه انجام ميگيرد و آنها را ضمن مقايسهآنچه در گذشته موجود بوده است در نظر مي

كند. او در انتخاب يكي دو ارزش را بيشتر در نظر داشته و بسياري ديگر از نتخاب ميسنجد و يكي را ابه هم مي

نهد تا بتواند با توجه به وقت، اطالعات و منابعي كه در اختيار دارد اخذ ها را از عرصه بررسي خود كنار ميارزش

مشهور  1يرات جزئي و تدريجيتصميم كند. اين روش اخذ تصميم به علت ايجاد تغييرات جزئي و اندك به مدل تغي

  است.

گيرنده است درست در حقيقت، اتكا بر اين فرض كه هميشه اطالعات الزم، پول و زماني نامحدود در اختيار تصميم

آوري اطالعات ها وجود دارند. از سوي ديگر حتي اگر جمعهاي فراواني در اين زمينهنيست، زيرا عمالً محدوديت

ه از هر شق كاي نخواهد بود. ارزش نتايجي ارد ممكن هم باشد ارزيابي آنها كار سادهمورد نظر براي تمامي مو

رايط ششود مورد توافق همگان نيست و هر فردي يا گروهي نظري خاص خود دارد و حتي اين نظر در حاصل مي

  كند. هاي گوناگون نيز تغيير ميمختلف و زمان

                                                            
١. incremental  
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اساس نظريات وي  گيري معرفي كرد. بررتباط با نقد مدل عقاليي تصميمچارلز ليندبلوم اين مدل را اولين بار در ا

نمايند و هاي موجود و پيشنهاد شده را بررسي نميمشيگيرنده هر ساله تمامي جزييات خطمسئوالن تصميم

يرعملي غگيرد. مدل جزئي ـ تدريجي ماهيت انتخاب و تصميم نهايي بر اساس تمام اطالعات مرتبط انجام نمي

  دهد.يگيري را ارائه متري از تصميمكارانهكند و روش محافظهگذاري را آشكار ميمشيدل جامع عقاليي خطم

اشكاالت  گيري نيز در آن بسيار اندك است. به علتعالوه بر عملي بودن تغييرات جزيي ميزان مخاطره تصميم

گذاران استقبال مشيآيد، خطعقاليي به وجود ميگذاري در فرآيند مشيگيري و خطفراواني كه عمالً در راه تصميم

  آورند. چنداني از آن به عمل نمي

زني و مشي عمومي به صورت يك فرآيند سياسي ترسيم شده كه ويژگي آن چانهگيري خطدر اين مدل، تصميم

دهند كه چه گيرندگان است. در واقع تصميمات گرفته شده نشان ميها و عاليق فردي تصميمسازش بين ديدگاه

گيرندگان، پذير است نه آنكه چه موضوعي مطلوب است. از نظر ليندبلوم تصميمموضوعي از نظر سياسي امكان

ندي است كنند. اين تنها فرآيبا تصميمات قبلي وضع مي» درپي و محدودهاي پيمقايسه«مشي را طي فرآيند خط

به گام و به  بازسازي مداوم وضعيت جاري، گام«ا فرآيند گيرندگان كار خود را باند. تصميمكه با آن خو گرفته

ف اندكي دارند. شوند، معموالً با تصميمات موجود، اختالبرند. تصميماتي كه به اين نحو اتخاذ ميپيش مي» تدريج

  به عبارت ديگر تغيير از وضعيت موجود تدريجي است.

اند. به نظر آنها جزيي را به صورت جالبي توصيف كرده رابطه بين پيروان شيوه عقاليي و تغييرات 2باهر و ويتروك

طرفداران شيوه تغييرات جزيي همان پيروان شيوه عقاليي هستند كه پيرتر شده و تجربيات بيشتري كسب 

گيري از طريق آموزد كه تصميمبين و پرشور ميگيري در دنياي واقعي به جوانان خوشاند. تجربه تصميمكرده

  آيند.تر است و چون سني از آنها گذشت خود به مسلك پيروان اين شيوه درميبينانهتر و واقعليتغييرات جزئي عم

                                                            
٢. Baehr & Wittrock 
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گيري جديد در نظر ها و تصميمات گذشته به عنوان مبناي تصميممشيها، خطدر مدل جزئي ـ تدريجي برنامه

يش و كاهش در آنها به تصميمات گيرند و با افزاهاي جاري و گذشته مالك عمل قرار ميشوند. برنامهگرفته مي

هاي قبلي مشيپذيرند و براي ادامه خطهاي حاضر را ميگذاران عموماً مشروعيت برنامهمشيرسند. خطجديد مي

  نظر موافق دارند. 

ـ تدريجي در تحليل خطمهم گذاري در بخش عمومي عبارتند مشيترين داليل مناسب بودن استفاده از مدل جزيي 

  از: 

 مشي موجود هاي خطگذاران وقت، اطالعات و منابع مالي الزم را براي بررسي و مطالعه تمامي گزينهيمشخط

 در دسترس ندارند. 

 هاي موجود به عمل آمده باشد كه هر گونه تغييرات هاي كالن در خصوص برنامهگذاريممكن است سرمايه

 عمده و اساسي را در مورد آنها غيرممكن نمايد. 

 رسد؛ زماني كه مسائل مورد بحث تنها افزايش و ي ـ جزيي از لحاظ سياسي مناسب به نظر ميمدل تدريج

گذاري به آساني صورت مشيهاي موجود است رسيدن به توافق در خطكاهش در بودن يا تغيير در برنامه

 گيرد. مي

 به ندرت در پي آن گذاران هم به مدل جزئي ـ تدريجي گرايش دارد. انسان مشيهاي شخصيتي خطويژگي

است كه منافع خود را به حداكثر برساند. زيرا عمالً اين حداكثرسازي ميسر نيست. افراد نيازهاي خود را با 

پذيرند. تنها زماني هاي عملي را كه موجب رضايت آنان باشد، ميها تعديل كرده و راه چارهتوجه به محدوديت

گذاران به دنبال نوآوري و يك راهكار اساسي كه مشيند، خطهاي موجود مورد رضايت نباشكه تمامي گزينه

 مشي قبلي سازگاري ندارد، خواهند بود. با خط

 انتقاداتي بر روش تغييرات جزئي و تدريجي وارد شده است كه عبارتند از:
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 و گيرندگان با شرايط متغير و متحولي روبرترين انتقادات اين است كه در وضع حاضر تصميميكي از مهم

گيري در گرايي ويژه تصميمگيري كرد. تدريجيتوان براي آنها تصميمهستند كه صرفاً با تغييرات جزئي نمي

 هاي غيرعادي مانند موارد بحراني. هاي نسبتاً باثبات است و نه در وضعيتمحيط

 واند به كار گرفته تگيري وجود نداشته باشد اين مدل نميهايي از تصميماي قبالً نمونهاگر در مورد مسأله

 گيري نيست.گذار با استفاده از اين مدل قادر به تصميممشيشود و عمالً در اين گونه موارد خط

 گيرندگان تضعيف نموده و امكان اتخاذ تصميمات نو و استفاده از اين مدل روح خالقيت و ابداع را در تصميم

 دارد. سابقه را از ميان برميبي

 شوند. هاي قبلي خالصه ميكارهاي جديد ممكن نيست و همه تصميمات در شكلدر اين مدل تصور راه 

 شوند و تحوالت عمده فداي ديد در اين روش تغييرات جزئي به تغييرات و تحوالت اساسي ترجيح داده مي

 گردند. محدود و گذشته نگر مي

 هاي بعدي نيز آن را مشاهده خواهيم مشيهاي گذشته موجود باشد در خطمشياگر نقصي اساسي در خط

 هاي بعدي نيز تسري خواهد يافت. مشيكرد و نارسايي به خط

 توان اين مدل را به حيواني تشبيه كرد كه داراي حس بويايي بسيار قوي و حس بينايي ضعيفي است. اين مي

ود خرگوشي را در مسافتي بعيد به كمك شامه قوي خود تشخيص دهد اما اگر باد در حيوان ممكن است وج

 خالف جهت بيني او باشد حتي نخواهد توانست وجود خرگوشي را در چند قدمي خود احساس كند. 

 گيري سخت مورد انتقاد قرار گرفته است. اين مدل به دليل فقدان جهت 

 زني بين يك گروه برگزيده از گيري به چانهاين مدل به دليل غيردموكراتيك بودن در محدود كردن تصميم

 گذاران عالي مورد انتقاد قرار گرفته است. مشيخط
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 ريزي و همچنين كاستن از نياز به تحقيق براي مند برنامههاي نظاماين مدل با ايجاد نااميدي نسبت به تحليل

 تواند در بلندمدت نتايج معكوسي به بار آورد.كند و مينظري را به تصميمات القا ميتنگ هاي نو،گزينه

گذاري نيست بلكه بيان روشن عملي است كه به وسيله مشيگيري و خطاين مدل بدعتي در تصميم

آميز بدون يتگيري به اين روش حصول نتايج موفقشود. تصميمگيرندگان در دنياي واقعي به كار گرفته ميتصميم

مشي يا قانون معروف بر پايه مدل ريزي دولتي به عنوان يك خطهاي علمي است. بودجه و بودجهاستفاده از روش

هاي گردآوري زياد در مورد اطالعات جويي در زمان و وجود هزينهشود. به علت صرفهتغييرات تدريجي شناخته مي

ريزي بر اساس ريزان دولتي تمايل به بودجهو ارقام بودجه، برنامه ها و عناوينوسيع در ارتباط با جزييات سرفصل

  مدل تغييرات تدريجي دارند. 

 

  

 


