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 مدل بررسی تلفیقی  -24

معرفي شد. اين شيوه در قبال  2گيري توسط اتزيونياي اقتضايي براي تصميمبه عنوان شيوه 1مدل بررسي تلفيقي

اي گذاري اتخاذ شد. مدل تلفيقي شيوهمشيهاي مدل عقاليي و جزيي ـ تدريجي در خطها و محدوديتنارسايي

يين و تدريجي كه براي تركيبي است كه پديده و مفاهيم را در تصميمات عالي و استراتژيك به مسائل سطوح پا

 نمايد. شود تلفيق ميسطوح باال تدارك ديده مي

ولي در  هايي است كه مدل عقاليي در جستجوي آن است؛ها و گزينهحلشيوه تلفيقي كمتر به دنبال تمامي راه

فراهم  گيرندهتري را نسبت به شيوه جزيي ـ تدريجي براي تصميمعين حال راهبرد بهتر و زمينه خالقيت مناسب

سيع و وكند. شيوه بررسي تلفيقي در تعمق و بررسي مسائل، به دو نوع عدسي تشبيه شده است: يكي عدسي مي

سطحي  باز و ديگري عدسي محدود و جزيي. به طور خالصه در مدل تلفيقي ابتدا مسأله به طور گسترده ولي

رار قنقطه به طور دقيق مورد بررسي زا پيدا شد آن شود و سپس وقتي در اين بررسي نقطه مشكلبررسي مي

 گيرد. مي

ل حتي تغييرات گذاري توانايي و استعداد انسان را براي سازگاري با شرايط متغير و در حال تحومشياين شيوه خط

اي ياد وهكند. از بررسي تلفيقي، به عنوان شيكننده مساعد تلقي ميعمده شامل ساختار بنيادي عوامل دخالت

كند. جي ايجاد مياي را در استفاده بهينه از دو محور عقالني و جزيي ـ تدريبينانهالت متعادل و واقعشود كه حمي

 هايي است:اين الگو شامل عناصر و مؤلفه

                                                           
1. Mixed Scanning Model 
2. Etzioni 
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 ها با توجه به رويدادها نمايد كه هدف آن مطالعه مسائل و ديدگاهاين شيوه نوعي فرآيند بررسي را معرفي مي

مي ها و خدمات عمومشي را براي توسعه فعاليتهاي آينده و خطگيريست كه جهتهاي متفاوتي ادر زمان

 دهد. نشان مي

 يند بررسي عنصر دوم به رويه انتخاب و گزينش نظر دارد تا روشن سازد كداميك از مسائل اساسي كه در فرآ

ازمان و نابع محدود سريزي مفصل و جزيي كه استفاده از ماند براي مطالعه، برنامهشناسايي و مشخص شده

 شمارند انتخاب شود. محيط را مجاز مي

 دريجي هاي فرعي و جزيي مسائل به طور تريزي مفصل زيرمجموعهشيوه تلفيقي همچنين شامل بررسي برنامه

گذاري مشياست كه با توجه به متغيرهاي موردنظر راهكارهاي مختلف، براي حل و فصل مسائل و مشكالت خط

 شود. و تحليل ميعمومي، تجزيه 

 

 ها ها ـ دريچهمدل جريان -25

 شود:از سه جريان نام برده مي 3هاها ـ دريچهگذاري جريانمشيدر مدل خط

گردد گذار به مسائل و معضالت جامعه معطوف ميمشي: در اين جريان نظر خطجريان مسايل و مشكالتالف( 

 گردد. گذار محسوس و معلوم ميمشيو در مسير آن مسايل و مشكالت موجود از مجاري گوناگون براي خط

 وسيله حل بيابند بهگذاران بايد براي آنها راهمشي: طي اين جريان صورت مسائلي كه خطجريان سياسيب( 

شوند اغلب براي گردد. اصوالً كساني كه در اين جريان مؤثر واقع ميمقامات دولتي و رسمي تنظيم و تدوين مي

 كنند. افراد جامعه شناخته شده هستند و نقش خود را علناً در اين زمينه ايفا مي

                                                           
3. The Streams and Windows Model 
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تخاب گردد تنظيم مشي بايد از ميان آنها انهاي مختلفي كه خطحلدر اين جريان راه :مشيجريان خطج( 

 كنند. اي در جريان مذكور ايفا مياي نقش عمدههاي حرفهشود. محققان، اهل فن، متخصصان و گروهمي

اي براي حل مشكل مورد نظر از طريق اتخاذ تصميم گشوده كنند، دريچهزماني كه اين سه جريان با هم تالقي مي

دهد كه در آن گذاري را به صورت فرآيندي نشان ميمشيخط« هاها ـ دريچهجريان»شود. به طور كلي مدل مي

اند. مدل هم سياست، هم تعلق و هم منطق و هم پيوندهاي سازماني مطرح و همه با يكديگر تلفيق و تركيب شده

پذير، تلفيقي، سيستماتيك كه به صورت فرآيندي چند سطحي مدلي است جامع، انعطاف« هاها ـ دريچهجريان»

 ي عمومي را تبيين نموده است. گذارمشيخط

 

 


