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 مدل آشفته )سطل زباله( -29

معروف است. مدلی که در آن حتی  1گیری ارائه دادند که به مدل سطل زبالهمارچ و اولسون مدلی از تصمیم

های عقالنیت محدود مورد نظر مدل تدریجی هم نادیده گرفته شده است. آنها با این فرض شروع کردند که در مدل

بینی و روابط میان بازیگران مطرح است که اصوالً در واقعیت دیگر مسائلی مانند تعمد، درک مسایل و قابلیت پیش

بینی است که تنها به صورت گیری فرآیندی کامالً مبهم و غیرقابل پیشعتقاد آنها، تصمیماثری از آنها نیست. به ا

 تصادفی در صدد یافتن هدف و ابزارهایی برای تحقق آن هدف است. 

قالیی را که تحت عمارچ و اولسون از استفاده سطل زباله آگاهانه استفاده کردند تا بلکه بتوانند تارهای علمی و 

ان صرفاً اهداف را گیری تنیده شده بود پاک کنند. از نظر آنها بازیگرپردازان نخستین در اطراف تصمیمتأثیر نظریه

 گیرند. بینی قرار میکنند و با انتخاب ابزارها در جریانی الزاماً اقتضایی و غیرقابل پیشتعیین می

تاً خالص عقالیی ـ تدریجی های نسبنقطه قوت اصلی این مدل شکستن حصار محکمی بود که پیرامون بحث

و  2های عقالیی و سیاسی که به عقیده کوهنالعملی بود. در مقابل مدلکشیده شده بود. این مدل در واقع عکس

ها در ثبات و پر از ابهام امروز است. سازمانگیری در دنیای پیچیده بیهمکارانش فاقد قابلیت کافی برای تصمیم

شوند که فاقد وضوح و شفافیت هستند. این ابهام به سه صورت یافته محسوب میهای سازماننظمیاین مدل، بی

 کند: جلوه می

رار دارند قای از ابهام گیرندگان غالباً روشن و مشخص نیستند و در هالههای تصمیم: اولویتهامشکل اولویت .1

 گردند. ها گاهی پس از اتخاذ تصمیم مشخص میو حتی اولویت

مینه به گیرندگان آگاهی و شناخت خود را در این ز: اعضای سازمان و تصمیملت ـ معلولیابهام در روابط ع .2

 کدام است. توانند با اطمینان اظهار کنند که علت اصلیگاه نمیآورند و هیچوسیله آزمون و خطا به دست می

                                                           
1. Garbage Can Model  
2. Cohen 
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گیری قعاً در تصمیمبینی این امر که چه کسانی وا: پیشگیریابهام ناشی از اعضا دخیل در فرآیند تصمیم .3

 مشارکت خواهند کرد بسیار دشوار است. 

 شود: از تالقی تصادفی و اتفاقی چهار جریان حاصل می GCمدل 

 کنند. هایی که گرفتن تصمیمی را ایجاب میهای انتخاب و موقعیتفرصت 

 پردازند. هایی که به حل مسائل و مشکالت میپاسخ 

 های زمانی متراکم توجه محدودی به مسأله دارند. گیرنده که با برنامهاعضا و افراد تصمیم 

  .مسائل و مشکالت افراد درون و بیرون سازمان که به نحوی با تصمیم مرتبطند 

ای وجود دهد. در این مدل اهداف تعریف شدهگیری در تالقی اتفاقی این چهار جریان رخ میبنابراین تصمیم

کند. تصمیمات، دانند به دنبال چه هستند و نظرشان دائماً تغییر میگیرندگان به درستی نمیرند و تصمیمندا

 اند.بینی نشدههای عقالیی نیستند و نتیجه اتفاقات و حوادث پیشحاصل تجزیه و تحلیل

 

 

 


