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 مدل مطلوبیت  -26

گيري با مواردي روبرو گيري است. هر گاه در شرايط تصميمهاي برگرفته از فرآيند عقاليي تصميميكي از مدل

توان از اين مدل براي شود ميشويم كه طي آن دستيابي به محصولي موجب محروميت از محصول ديگري مي

كنيم. در اين نمودار دو منحني منظور يك نمودار رسم ميرسيدن به حد مطلوب يا بهينه استفاده كرد. بدين 

نسبت به اهداف مذكور.  2تفاوتيبا دو هدف و ديگري منحني بي 1ايوجود دارد، يكي منحني روابط متقابل يا مبادله

دهد تا گذاران امكان ميمشيباشد. مدل مطلوبيت به خطنقطه تماس اين دو منحني، نقطه بهينه يا مطلوب مي

مشي مطلوب در آن زمينه دست يابند. هاي مختلف تركيب مطلوب و مناسبي را انتخاب كرده و به خطن ارزشبي

 ارائه گرديد و به مدل اصالحي پارتو مشهور است. 4به وسيله ويلفردو پارتو 3مدل مطلوبيت

گذاران داراي تضاد مشيشود كه اهداف مورد نظر خطگونه كه ذكر شد از مدل مطلوبيت زماني استفاده ميهمان

با همديگر هستند. به اين معنا كه افزايش احتمالي دستيابي به يكي از آنها به معناي كاهش احتمال دست نيافتن 

گذاران از طريق تجزيه و تحليل مطلوبيت هر كدام از اهداف نقطه مشيبه ديگري است. در چنين مواردي، خط

نند. براي مثال دو هدف توسعه صنعتي و بهداشت و حفظ محيط كبهينه دستيابي به دو هدف را شناسايي مي

شود تا به محيط زيست توجه كافي نشده زيست را در نظر بگيريد. تأكيد صرف بر هدف توسعه صنعتي باعث مي

هاي توسعه صنعتي به تخريب آن بينجامد. از طرف ديگر چنانچه فقط بر حفظ محيط زيست تأكيد مشيو خط

تر بين اين دو هدف ماند. به بيان سادههاي توسعه صنعتي باقي نميمشيراي اجرايي شدن خطشود ديگر جايي ب
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گذار ناچار است تا از طريق تجزيه و تحليل مطلوبيت به مشيوجود دارد؛ بنابراين خط 5تضاد و نوعي بده ـ بستان

 ان داده شده است:نقطه بهينه دستيابي به دو هدف مورد نظر دست يابد. اين امر در شكل زير نش

 

يط تفاوتي دستيابي به اهداف توسعه صنعتي و حفظ محهاي بيشود منحنيگونه كه در شكل مالحظه ميهمان

زمان دست رت همزيست از دستيابي كامل تا عدم دستيابي كامل ادامه دارند. اما براي اينكه به هر دو هدف به صو

د. از اين گذار محرز گردمشيشكل باال مشخص شده است براي خطيافته شود الزم است تا نقطه بهينه آن كه در 

 سازند.زمان دستيابي به دو هدف متضاد را ممكن ميهايي را تدوين نمود كه به طور هممشيتوان خططريق مي

 

 ارزيابی تكنولوژی  -27

ر جامعه به كار گرفته هاي جديدي است كه دتالشي در جهت سنجش و ارزيابي تكنولوژي 6مدل ارزيابي تكنولوژي

گذاران كمك مشيهاي جديد در جامعه به خطشود. اين مدل در زمينه سنجش آثار و نتايج مختلف تكنولوژيمي

هاي درستي وضع مشيهاي مختلف خطسازد كه در مورد قبول و به كارگيري تكنولوژيكند و آنان را قادر ميمي

ها و مزاياي بيني كه ضمن آن هزينهريزي و پيشاست از فرآيند برنامه كنند. به طور كلي ارزيابي تكنولوژي عبارت

شود و هاي فرهنگي اجتماعي اقتصادي سياسي سنجيده ميناشي از كاربرد تكنولوژي خاصي در جامعه در زمينه

ياي ناشي ها و مزاگردد. براي ارزيابي تكنولوژي مورد نظر، بايد اجزاي مختلف هزينهميزان مطلوبيت آن معين مي

 گيري شود. از آن خواه مستقيم و يا غيرمستقيم مشخص شده، سپس با مقايسه آنها با هم نتيجه
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 گیری مقطعیمدل تصمیم -28

گذار ملزم به اتخاذ مشيگذاري هنگامي كه اطالعات و آمار در مورد پديده جديد موجود نباشد و خطمشيدر خط

كند. در مدل مقطعي، بخشي از زمان استفاده مييا اجراي هم 7مقطعيتصميمي در آن زمينه باشد، از مدل 

شود و بر اساس اطالعات حاصل از آن كمبودهاي اطالعاتي جبران و زمان اجرا ميراهكارهاي ممكن به طور هم

 هايگيري مقطعي در شرايطي كه در مراحل اوليه برنامهپذيرد. تصميمگيري براي مقطع بعدي انجام ميتصميم

گيري توان اطالعاتي را براي تصميمها ميهايي از برنامهجديد عدم اطمينان زياد است و تنها از طريق اجراي قسمت

گونه الگوي قبلي براي آنها وجود هاي جديدي كه هيچها و برنامهباشد. در پروژهبه دست آورد، بسيار مفيد مي

  تواند كاربرد مؤثري داشته باشد.ندارد اين مدل مي

آن را  پردازد ولي اجراي قطعي و كاملگيرنده در واقع به اخذ تصميمي كلي ميگيري مقطعي تصميمدر تصميم

د، ابتدا سنمايد. براي مثال جهت احداث يك هايي از عمليات ميموكول به حصول اطالعات از طريق اجراي قسمت

سبت به احداث ات به دست آمده از اين مطالعات نگيرد و سپس با استفاده از اطالعسنجي انجام ميمطالعات امكان

 شود. گيري مييا عدم احداث ان تصميم
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