
 



 

 مشي در بخش عموميمشي گذاري و تحليل خطهاي خطمدل 

 دومبخش  

  مدل نقطه سر به سر  -2

ها مورد استفاده فراوان  گيري سر ترسيمي و رياضي است كه بسيار ساده بوده و در تصميم اي سربه مدل نقطه

هاي ميزان توليد يا عمليات، درآمد و هزينه روبرو هستيم  سر با سه متغير كلي، به نام دارد. در مدل نقطه سربه

هايي است كه بدون توجه به ميزان  امل هزينهشود. هزينه ثابت ش كه خود به دو نوع متغير و ثابت تقسيم مي

شود كه  هايي اطالق مي باشد. هزينه متغير به هزينه توليد و عمليات همواره وجود داشته و تقريباً ثابت مي

هاي ثابت و متغير را هزينه  يابد. مجموعه هزينه مستقيماً تحت تأثير ميزان عمليات بوده و به تبع آن تغيير مي

سر ميزان عمليات را در روي محور افقي و هزينه و درآمد را روي  براي ترسيم نمودار نقطه سربهنامند.  كل مي

  دهند. نحوه محاسبه نقطه بهينه توليد كاال يا خدمت از طريق فرمول زير است:  محور عمودي نشان مي
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  كه در آن: 

 Nسر =  مقدار كاال يا خدمت در نقطه سربه

  cFزينه ثابت = ه

 Rدرآمد حاصل از فروش يك واحد توليد يا خدمت = 

  cVهزينه متغير واحد = 

  

  درخت اخذ تصميم  -3

گذار را به  مشي رود، توجه خط گذاري به كار مي مشي درخت اخذ تصميم كه به عنوان تكنيكي عقاليي در خط

مشي انتخابي جلب كرده و به وي امكان وضع يك سلسله  مراحل بعد از انتخاب و نتايج ناشي از خط
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اخذ تصميم، مسأله و  گذاري با استفاده از درخت مشي دهد. در تكنيك خط هاي مرتبط به هم را مي مشي خط

شود و يك سلسله  ها و نتايج حاصل از آنها، طي مراحل متوالي، تجزيه و تحليل مي حل موضوع مورد نظر و راه

توان ارزش  آيد. پس از برآورد احتماالت مي هاي مرتبط به هم، به صورت يك مجموعه به دست مي مشي خط

ها را در يك شاخه مشخص نمود. از اين تكنيك اغلب در  يمش ترين سلسله خط مورد انتظار را محاسبه و مطلوب

هاي متوالي وضع و اجرا گردند. مراحل اصلي در  مشي اي از خط شود كه الزم است مجموعه شرايطي استفاده مي

  درخت اخذ تصميم به قرار زير است: 

  ) ترسيم درخت اخذ تصميم 1

  هاي ممكن  مشي الف) مشخص كردن تمامي خط

  مشي  وقايع و نتايج احتمالي حاصل از هر خط ب) مشخص كردن

  ها و نتايج حاصل از آنها باشد.  دهنده توالي تصميم ج) ترسيم نموداري درخت مانند كه نشان

  ) برآورد و محاسبه احتماالت 2

  ها  الف) برآورد احتمال وقوع نتايج هر يك از انتخاب

  يك معيار مناسب ها، بر اساس  مشي ب) برآورد پيامد نتايج هر يك از خط

  ) ارزيابي و انتخاب 3

  الف) احتساب ارزش مورد انتظار نتايجي كه احتمال وقوع دارند. 

  تري دارد.  اي كه ارزش مورد انتظار قابل قبول ب) انتخاب نتيجه

گيرنده بايد يكي از  دهنده يك نقطه تصميم است. يعني در زمان تصميم نشان در درخت تصميم نماد مربع 

دهد كه در اين هنگام يكي از حاالت مختلف طبيعت رخ  نشان مي هاي موجود را انتخاب كند. نماد  گزينه

  شود:  اي از درخت اخذ تصميم در شكل زير مشاهده مي دهد. نمونه مي
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  مدل مطلوب  -4

گذاري  مشي هاي فرآيند عقاليي خط توان آن را در زمره مدل هايي است كه مي مدل مطلوب يكي ديگر از مدل

شود؛ ضمن آنكه قبل  گذاري، اصول كلي شيوه عقاليي دنبال مي مشي خط 1عمومي قلمداد كرد. در مدل مطلوب

گردد،  گذاري توصيه مي مشي ن خطوط كلي خطمشي، طراحي نظامي فراگير براي تعيي از پرداختن به تعيين خط

گذاري طي  مشي شود. به عبارت ديگر در مدل مطلوب، ابتدا نظام كلي خط ها تأكيد بسياري مي و بر نقش ارزش

  كنند. مراحل مختلف مدل مطلوب عبارتند از:  مشي مي گردد، سپس اقدام به تعيين خط مراحلي معين مي

  گذاري  مشي الف) طراحي نظام خط

 بندي آنها بر اساس اولويت و اهميت  ها و درجه شناخت ارزش .1

                                                            
١. Optimal Model 
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 هايي كه در جامعه جريان دارد.  شناخت واقعيت .2

 هاي كلي جامعه  شناخت مشكالت، مسائل و محدوديت .3

 مطالعه و آگاهي از امكانات و منابع  .4

 مشي عمومي ب) تعيين خط

 ها  مشي هاي موردنظر و مؤثر در خط تعيين اهداف اجرايي و ارزش .1

 هاي ممكن  مشي اي از خط تعيين مجموعه .2

 مشي مطلوب  بيني، مقايسه و ارزيابي خط پيش .3

 مشي عمومي  ج) اجرا و ارزيابي خط

 مشي مصوب  ايجاد محيط مناسب و مساعد براي اجراي خط .1

 مشي  اجراي خط .2

 مشي عمومي:  د) بازخورد و اصالح خط

 مشي از طريق بازخورد  دريافت نتايج اجراي خط .1

 مشي در صورت لزوم  اصالح و تجديدنظر در خط .2

ها و اولويت آنها در هم تأكيد فراوان شده است و روش بررسي علوم فيزيكي و طبيعي  در اين مدل بر نقش ارزش

قص قلمداد گرديده است. بر اساس اصول كلي اين مدل، براي بهبود گذاري از اين جهت نارسا و نا مشي براي خط

گذاري تنها تعيين يك الگو و مدل خاص كافي نيست بلكه بايد با آموزش و ارشاد و روشن ساختن عامه  مشي خط

  هاي اصلي برداشته شود.  هاي مربوط، در اين راه گام گذاران به دانش مردم و مجهز ساختن سياست
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  گذاري به شيوه عقاليي يمش موانع خط

  ترين اين موانع عبارتند از:  گذاري به شيوه عقاليي داراي موانعي است. مهم مشي خط

  معموالً هيچ منفعت اجتماعي وجود ندارد كه در مورد آن توافق كلي وجود داشته باشد. به جز منافع افراد و

 عارض هستند.هاي اندكي كه در زمينه بسياري از منافع نيز با هم در ت گروه

 توان مورد بررسي قرار داد.  شماري را كه با هم سازگار نيستند نمي هاي بي منافع و هزينه 

 اي ندارند، در عوض آنها سعي  گذاران براي اتخاذ تصميمات بر مبناي اهداف اجتماعي انگيزه مشي خط

 افزايش دهند و در نظر گيرند.هاي خود يعني قدرت، موقعيت، انتخاب مجدد و غيره را  كنند كه پاداش مي

 اي براي افزايش نفع خالص  گذاران جز اينكه به رفع نيازها براي پيشرفت امور بپردازند. انگيزه مشي خط

 دهند.  ادامه نمي» بهترين راه«اجتماعي ندارند، آنها به تحقق خود براي يافتن 

 هايي كه  گذاران را از بازبيني گزينه مشي هاي كنوني، خط مشي ها و خط گذاري عظيم در مورد برنامه سرمايه

 دارد.  اند، باز مي گيري قبلي مورد قبول واقع شده در جريان تصميم

 شماري، نظير هزينه و زمان  هاي قابل گزينش و پيامدهاي آنها، موانع بي مشي در جريان شناسايي همه خط

 آوري اطالعات وجود دارد.  براي جمع

 گذاران قادر باشند تا همه منافع  مشي فتاري و اجتماعي در حدي نيست كه خطبيني در علوم ر توانايي پيش

 هاي احتمالي حاصل از اجراي هر گزينه را كامالً درك كنند.  و هزينه

 گذاران حتي به كمك  مشي هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي دخالت دارند، خط زماني كه ارزش

ها و منافع را  اي، قدرت كافي براي محاسبه دقيق هزينه ايانههاي پردازش ر ترين تحليل و روش پيشرفته

 نخواهند داشت. 
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 هاي مختلف  بيني به دليل عدم قطعيت در مورد نتايج گزينه براي كاهش احتمالي پيامدهاي غيرقابل پيش

 هاي قبلي متكي باشند.  مشي گذاران مجبورند تا آنجا كه ممكن است به خط مشي مشي، خط خط

 هاي بزرگ، هماهنگي در  ساالري گذاري عمومي در ديوان مشي م كار و تخصصي شدن خطماهيت تقسي

 نمايد.  گيري را مشكل مي فرآيند تصميم

ترين انتقاد به مدل عقاليي هربرت سايمون دانشمند رفتارگراي امريكايي مطرح ساخت. سايمون موانع  مهم

در تصميماتشان » خالص«ه وضعيت عقالنيت جامع و گيرندگان را از رسيدن ب متعددي را بررسي كرد كه تصميم

هاي ممكن آنها را  گيرندگان در توجه به همه انتخاب هاي شناختي تصميم دارد. نخست وجود محدوديت باز مي

كند كه به شكلي گزينشي به راهكارها توجه كنند. دوم در اين مدل فرض بر آن است كه  وادار مي

افتد. سوم  مدهاي هر تصميم را از قبل دارند كه در عمل به ندرت اتفاق ميگيرندگان امكان شناخت پيا تصميم

مشي پيامدهاي مطلوب يا نامطلوبي به همراه دارد كه در عمل، مقايسه بين آنها را  هاي خط هر يك از انتخاب

ر كردن سازد. نتيجه ارزيابي سايمون از مدل عقاليي اين است كه تصميمات عمومي ناظر بر حداكث دشوارتر مي

گيرندگان را با توجه به معيارهاي آنها در مورد آن  ها نيستند، بلكه تنها رضايت تصميم منافع با كسر هزينه

 كند. موضوع، تأمين مي

  

 


