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  مدل تعریف

ها و روابط موجود گرفته شده و نشانگر متغیرهاي موجود، نحوه ارتباط  مدل یا الگو تصویري است که از واقعیت

آنها و نتایج حاصل از کنش و واکنش آنهاست. یک مدل در واقع بازسازي و تلفیقی از واقعیت است که با در 

کند. مدل براي شناخت مسائل و اجزاي  هاي اصلی آن، شناخت واقعیت مورد نظر را تسهیل می برداشتن ویژگی

گذار  مشی تواند وسیله مؤثر و مفیدي در دست خط ها، می حل بینی نتایج راه دهنده آنها و همچنین پیش شکل

  توان متغیرهاي موجود و رابطه بین آنها را به خوبی شناخت.  باشد. به کمک مدل می

حل مطلوب  هاي مختلف به راه تا با استفاده از مدلگذاري، می کوشند  مشی گیرندگان در فرآیند خط تصمیم

این است که مدل همواره  سازي مشکل اصلی در مدلدست یابند و آن را به سادگی مورد آزمون قرار دهند. 

ها گاهی برخی از متغیرها را براي  دهد. در مدل گویاي واقعیات نیست و سیستم اصلی را به درستی نشان نمی

باشد. مدل مطلوب مدلی  کنند. در حالی که در عالم واقع وضع چنین نمی ابت فرض میسادگی و سهولت کار ث

است که آیینه تمام نماي اجزاي اصلی و عمده پدیده مورد نظر باشد. قیاس در مدل تنها حاکی از وجود برخی 

آزمون کند که باید به محک  هاست نه همسانی در همه خصایص. مدل فقط فرضیه خاصی را مطرح می شباهت

  هاي مدل عبارت است از:  گیرد. ویژگی هاي ممکن را در بر نمی زده شود و همه فرضیه

 دهندگی داشته باشد.  مدل باید ساده و خالصه بوده و قدرت نظم 

 هاي اصلی و مهم پدیده مورد نظر باشد.  مدل باید گویاي جنبه 

 هاي هماهنگی و تطابق داشته باشد.  مدل باید با واقعیت 

 ید اثربخش و مفید باشد و در عمل اهل حرفه را یاري دهد. مدل با 

 ها کمک کند.  مدل باید به تسهیل امر تحقیقات و بررسی 

 ها کارساز و مؤثر باشد. مدل باید در تبیین و تشریح پدیده 
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هتر و گذاران را یاري داده و آنها را در اتخاذ تصمیم ب مشی ، خطها خالصه بودن، ساده بودن و گویاه بودن مدل

گذاري مقوله مهمی در رشته  مشی هاي خط کند و به همین دلیل است که مبحث مدل ارزیابی آن کمک می

  رود.  گذاري عمومی به شمار می مشی خط

 گذاري عمومی عبارتند از:  مشی در حوزه خط هاي مفهومی فواید کاربرد مدل

 کنند.  ور ساده و روشن بیان میمشی و سایر مسائل اجتماعی به ط هاي ما را در مورد خط اندیشه 

 کنند.  مشی را شناسایی می هاي مهم و مشکالت خط جنبه 

 سازند.  هاي اصلی مسائل و مشکالت، ما را قادر به ایجاد ارتباط با یکدیگر می با تأکید بر ویژگی 

 ا مشی عمومی به ما این توانایی ر با تشخیص مسائل مهم از غیر مهم، ضمن ایجاد درك بهتر از خط

 هاي خود را در جهت روشن هدایت کنیم.  دهند که تالش می

 بینی پیامدهاي آن پیشنهادهایی را  مشی عمومی و پیش کنند تا بتوانند براي خط شرایطی فراهم می

 ارائه دهیم. 

  هاي عمومی بررسی خواهند شد.  مشی هاي ارائه شده در زمینه تجزیه و تحلیل خط ترین مدل در ادامه مهم

 

  »حداکثر دستاوردهاي اجتماعی«مشی به مثابه  مدل عقالنی: خط -1

هاي  هایی را انتخاب کنند که نسبت منافع اجتماعی آن براي جامعه، در مقایسه با هزینه مشی ها باید خط دولت

ها و  مشی عقالیی است که میزان ارزش توان گفت یک خط می اجرایی آن، به باالترین حد برسد. هنگامی

هاي قابل  مشی دهد بیشتر و نتایج حاصل از آن از سایر خط آورد از آنچه که از دست می مقادیري که به دست می

گیري با واحد  مشی عالوه بر بررسی متغیرهاي قابل اندازه تر باشد. در برخورد عقالیی با خط انتخاب، مطلوب

  مشی مورد مالحظه قرار گیرد. هاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي نیز در ارتباط با موضوع خط ، باید ارزشپولی



 
 مشی در بخش عمومیمشی گذاري و تحلیل خطهاي خطمدل 

 اولبخش  

هاي ارزشی جامعه به طور کلی قابل شناسایی  گذاري، فرض بر این است که اولویت مشی در نگرش عقالیی به خط

ها، توانایی  مشی هاي خط باره گزینهیابی به اطالعات در مشی گذاري عقالیی دست و ارزیابی هستند. الزمه خط

  بینی درست پیامدهاي آنها و قدرت محاسبه دقیق هزینه نسبت به منفعت است.  پیش

در مدل عقالنی براي تعریف مسأله باید دو مرحله را از هم متمایز نمود. یکی مرحله احساس مشکل و دیگري 

هاي بیرون مشکل را در  ها و رویه ن عارضهگذارا مشی باشد. در مرحله احساس خط مرحله ادراك مشکل می

بایست پس از  کنند. براي تحقق فرآیند عقالنی می یابی مشکل اقدام می یابند و در مرحله ادراك به ریشه می

گیري بپردازیم تا این اطمینان حاصل شود  هاي آن به تصمیم تجزیه و تحلیل مشکل به طور عمیق و یافتن ریشه

  اي منجر خواهد شد و عوارض را نیز دفع خواهد نمود.  ه رفع مشکل به طور ریشهمشی اتخاذ شده ب که خط

گیري تبعیت شود که در  شود از نوعی روش تصمیم مدل عقالیی از این جهت عقالیی است که در آن توصیه می

تب مشی صورت گیرد. نظریه عقالنیت در مکا یابی به اهداف خط ترین راه دست آن انتخاب بر اساس اثربخش

طرفی کامل و روش علمی شرایط زندگی  کنند با بی گرایی ریشه دارد، مکاتبی که سعی می خردگرایی و اثبات

مشی آن است که اطالعات مربوط را تهیه و براي  گر خط انسان را بهبود بخشند. طبق این مدل وظیفه تحلیل

توان در  گیري، منشأ مدل عقالیی را می استفاده در اختیار مقامات دولتی بگذارد. در مطالعات ناظر بر تصمیم

  هاي نخستین براي تدوین علوم رفتار سازمانی و اداره امور عمومی یافت.  کوشش

  گذاري عبارتند از:  مشی مراحل فرآیند عقالیی خط

 احساس و درك مشکل عمومی جامعه  .1

 تعریف و بیان مشکل مذکور  .2

 هایی براي مشکل  حل یافتن راه .3

 نسبت به نتایج حاصل از آنها  ها حل ارزیابی راه .4



 
 مشی در بخش عمومیمشی گذاري و تحلیل خطهاي خطمدل 

 اولبخش  

 مشی  حل و ارائه آن به عنوان خط یافتن بهترین راه .5

هاي  گذاري، کوشش بر آن است که در مرحله تشخیص مشکل تمامی مجاري و کانال مشی در فرآیند عقالیی خط

مهم کشف دریافت مشکل شناسایی شود و مورد استفاده قرار گیرد، به طوري که تا حد امکان تمامی مشکالت 

گذار پس از مواجهه با یک سلسله از مشکالت، مراتبی از مشی گردند و هیچ مشکلی نادیده گرفته نشود. خط

گیرد و از میان آنها مشکل عمده را انتخاب نموده، براي حل آن در پی چاره  اولویت براي آنها در نظر می

حل براي آن، ضرورت  اشد و یافتن راهآید. در میان مشکالت، مشکل عمده، مشکلی است که حادتر ب برمی

بیشتري داشته باشد. مشکالت دیگر نیز در زمان مقتضی بر اساس اولویت مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نکته 

  دیگري که در تشخیص مشکل باید بدان توجه داشت، بازشناسی مشکل اصلی از عوارض مشکل است. 

هاي فراوانی وجود دارند که برخی از آنها  ها و مدل گذاري در فرآیند عقالیی روش مشی گیري و خط براي تصمیم

  عبارتند از: 

  گذاري در شرایط اطمینان کامل  مشی خط

داند که نتایج حاصل از هر شکل ممکن  گذار با اطمینان کامل و بر اساس اطالعات موجود، می مشی زمانی که خط

مشی و انتخاب بهترین راه در شرایط اطمینان  ر چه شرایطی اتفاق خواهد افتاد، از نظر تعیین خطچیست و د

  کامل قرار دارد. 

  گذاري در شرایط مخاطره مشی خط

مشی مطلع نباشد ولی احتمال  گیرنده، با اطمینان کامل از نتایج حاصل از هر خط گذار یا تصمیم مشی هرگاه خط

  مشی پرداخته است.  ت شرایط ریسک و یا مخاطره به تعیین خطوقوع آنها را بداند، تح

شود که آنها را اصطالحاً شرایط  رو می هاي مختلفی روبه گیرنده با موقعیت آمیز تصمیم گذاري مخاطره مشی در خط

آمیز باید احتمال وقوع هر یک از شرایط محیطی را  گذاري در شرایط مخاطره مشی نامند. براي خط محیطی می
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شود و شاخصی براي انتخاب  نامیده می 1میزان بازدهی ناشی از آن تأثیر داد. نتیجه حاصل ارزش مورد انتظار در

  است. 

  گذاري در شرایط عدم اطمینان  مشی خط

  تواند از سه شیوه استفاده کند:  گذار در شرایط عدم اطمینان می مشی خط

 در این شیوه بهترین نتیجه از بهترین نتایج مشوق ممکن در شرایط 2شیوه انتخاب حداکثر حداکثرها :

 شود.  محیطی مورد نظر، انتخاب می

 هاي ممکن بدترین  حل شود که براي راه : در این شیوه با بدبینی فرض می3ها شیوه انتخاب حداکثر حداقل

 نمایند.  ها انتخاب می نتیجه در شرایط محیطی مورد نظر حاصل خواهد شد، آنگاه بهترین را از میان بدترین

 در : در این شیوه با فرض اینکه هیچ گونه احتمالی براي وقوع نتایج، شیوه انتخاب با فرض احتمال یکسان

شود و بر اساس  شرایط محیطی مورد نظر در دست نباشد، احتمال براي شرایط مختلف، یکسان فرض می

 گردد.  مشی تعیین می ارزش مورد انتظار خط

  

 

                                                             
١. Expected Value  
٢. Maximax 
٣. Maximin 


