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افراد متعدد سطوح  ها وها را نتيجه تعامل رسمي و غيررسمي گروهها و سياستمشي، خط1الگوي كارنگي

گردد. در حقيقت اين الگو داند كه تحت تأثير شرايط و عوامل سياسي و اجتماعي اتخاذ ميمختلف سازماني مي

گذاري دولتي، ممكن است به علت بازيگران متفاوت و وجود مشيگيري خطهاي تصميمتصريح دارد كه مدل

گذاري، از فرآيندي كامالً عقاليي به فرآيند مشيبر فرآيند خطنفع و ميزان تأثير، قدرت و نفوذ آنها هاي ذيگروه

گذاري عمومي در عمل با آن دست و پنجه نرم مشيسياسي و غيرعقالني سوق داده شود، واقعيتي كه خط

گيري حاصل تحقيقات پردامنه ريچارد سيرت، جيمز مارچ و هربرت سايمون است كه كند. اين مدل تصميممي

  به نام اين دانشگاه خوانده شد.  2آنها در هيأت علمي در دانشگاه كارنگي ـ ملون به واسطه عضويت

ا يقيقي داند و اين فرض كه يك فرد حگيري دخيل مياين مدل وجود افراد و عوامل مختلفي را در تصميم

تماعي د اجينگذاري يك فرآمشيبرد. خطپردازد را زير سؤال ميمشي ميحقوقي مسئول به تنهايي به اتخاذ خط

موده و نحليل است و تنها در موارد بسيار استثنايي دولت يا مجلس به تنهايي خودشان مسائل را تجزيه و ت

صلحت ي و مدهند. بسياري از مسائل روشن و مشخص نيست. بنابراين بعضي از مسائل عمومحل پيشنهاد ميراه

ورت صها و افراد هايي بين گروهر نتيجه ائتالفاي صورت گيرد و دهاي پردامنهكند كه بحثعامه ايجاب مي

 هاي سازمان ومشي شكل بگيرد. ائتالف، عبارت است از همكاري تعدادي از مديران كه درباره هدفگيرد تا خط

ت و حتي ت دولها، نمايندگان پارلمان، رئيس جمهور، هيأها توافق نظر دارند. اين ائتالف بوروكراتاولويت

  شود. و اجتماعي صاحب نفوذ خارج از حاكميت را شامل ميهاي سياسي گروه

  

                                                            
١. Carnegie Model 
٢. Carnegie-Melon 
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أله كه مسمسائل عمومي و نيازهاي اجتماعي آن قدر مبهم و غيرشفاف هستند كه حتي ممكن است پس از اين

ه جود مسألوعدم  اي مبني بر وجود ياگيري مجددًا مناظره و مباحثهدر دستور كار قرار گرفت، در مرحله تصميم

سأله كه م يا حداقل جوانب اصلي آن مورد پرسش و اختالف نظر باشد. به طور طبيعي، هنگامي در بگيرد و

قي د و توافه گردهاي اجرايي ارائشناخته شده نبوده و اهداف مبهم باشند، پيشنهادات ناسازگاري براي فعاليت

 ا تعاريفو ي ر وجود مسألهمشي به وجود نخواهد آمد. در اين حالت معموالً بازيگران بر سبين بازيگران خط

  كنند. روشني از آن يا حداقل وجوهي از آن ائتالف مي

صرف نظر از اين محدوديت اساسي، گاهي اوقات سازمان عمومي اطالعات كافي براي بررسي مسأله يا ارائه 

قدام نمايد. به همين گران با تجربه و توانمند برخوردار نيست كه خود رأساً اپيشنهاد را ندارد، يا اينكه از تحليل

هاي ديگر اعم از عوامل داخلي يا خارج از دولت وارد مذاكره شده و با تبادل بينيد كه با گروهجهت ضروري مي

نظر و گفت و گو بخشي از اطالعات مورد نياز را كسب نموده از ميزان ابهام بكاهد. در اين ائتالف توافقي بين 

هاي بيشتري برخوردار خواهد شد. البته با وجود آنكه مشي از حمايتآيد و خطهاي مختلف به وجود ميگروه

است كه اعضاء روي آن توافق  3بخشحل رضايتآيد راهاي كه به دست ميباشد اما نتيجهروش كار ساده مي

دارد حل كه ممكن است حداكثر منافع را ايجاد نمايد. نكته ديگري كه در اين مدل وجود ترين راهدارند و نه مهم

گيرد و سبب انديشيدن و توافق بر سر اين است كه معموالً ائتالف بر روي موضوعات ساده و روزمره صورت مي

دهد. چيزي گردد و مسائل مهم آن را تا سطح يك فعاليت عادي و روزمره تقليل ميهاي كوتاه مدت ميحلراه

دار، گرايش تصميم نامند. تحقيق مسألهمي 4داركه هربرت سايمون و همكاران وي در كارنگي آن را تحقيق مسأله

حل خاصي مسأله را به سرعت و در مدت كوتاهي حل نمايد. دهد كه از طريق انتخاب راهاي را نشان ميگيرنده

                                                            
٣. Satisfied Solution  
٤. Problematic Search  
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حل مطلوبي نباشد، به خصوص در زماني كه فرد در مورد مسأله و اهداف تصميم حل ممكن است راهالبته اين راه

يابد كه بازيگران ها تا آن جا ادامه ميحلباشند. به همين جهت در اين مدل، بررسي راه دچار ابهام شديد

ريزي شده و تكراري ممكن است امكان بخش برسند. در مسائل برنامهحل رضايتسياسي حداقل به يك راه

هاي از پشتيبانيهاي قانوني كمتر باشد و يا حتي مديران به علت احساس برخورداري ائتالف به علت محدوديت

ريزي نشده، آنها را مجبور به تشكيل ائتالف قانوني كمتر به ائتالف تن در دهند، اما ماهيت تصميمات برنامه

كنندگان درباره مسأله و اهداف تصميم تبادل نظر نمايند، شود ائتالفنمايد. در مجموع ائتالف سبب ميمي

ها، مورد حمايت اجتماعي قرار حلزني قرار دهند و مسائل يا راهحل را مورد مذاكره و چانهاولويت مسائل و راه

  گيرند. 

باشند، مشي خصوصاً دولت و پارلمان، در مورد وجود مسأله يا اهداف توافق نداشته در شرايطي كه بازيگران خط

ي قانوني هاگذاري يعني گروهمشيهاي عوامل داخلي خطشود. هنگامي كه گروهالگوي كارنگي مؤثر واقع مي

گذاري اختالف نظر دارند، بايد مذاكره صورت گرفته و با نوعي داد و ستد، توافق حاصل شود. براي مثال مشيخط

اگر كميسيون تخصصي مجلس با فراكسيون اكثريت بر سر وجود مسأله در تضاد باشند در آن صورت ائتالف 

گيري بود. مذاكره در زماني كه فرآيند شكلشود و استراتژي مبتني بر مذاكره مفيد خواهد مؤثر واقع مي

رسد، وگو به نتيجه ميمشي در مرحله پذيرش مسأله باشد، بسيار مفيد است. چون وقتي مذاكره يا گفتخط

  گيرد و از اين نظر داراي نوعي پشتيباني يا حمايت خواهد بود. مشي در مسير مشخصي قرار ميخط

 

 

  

 


