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 مشی به عنوان بازده سیستم مدل سیستمی: خط -22

شود كه ورودي آن مسائل عمومي و خروجي گذاري به مثابه يك سيستم در نظر گرفته ميمشيدر اين ديدگاه خط

گذارند به عنوان گذار اثر ميمشيها هستند. نيروهايي كه در محيط، سازمان يافته و روي سيستم خطمشيآن خط

شود كه در داخل تشكيالت شوند. محيط به شرايط يا وضعيتي اطالق ميسيستم در نظر گرفته ميدرون دادهاي 

و محدوده سيستم نباشد ولي با آن مرتبط باشد. بازده سيستم، منابع تخصيص يافته به صورت تصميمات و اقداماتي 

 شوند.مشي پديدار مياست كه به صورت خط

 

 ها:بازداده فراگرد: ها:داده

 نتظاراتا 

  نيازها 

  منابع 

 هاحمايت 

 خرده سيستم سياسي  ها اقدام 

 ها تصميم 

 هامشيخط 

 

هاي قابل شناسايي دارد كه مشي در قالب سيستم در جامعه اشاره به يك مجموعه از نهادها و فعاليتنظريه خط

نمايد. سيستم قادر به نيازها را به تصميمات معتبري كه نيازمند پشتيباني تمامي قشرهاي جامعه باشد تبديل مي

 دهد. حفظ خود انجام مي جوابگويي به نيروهاي اطراف خود بوده و اين امر را به خاطر

كند كه بعضي از آنها با يكديگر سازگار نيستند. براي آنكه بتوان هر سيستمي انواع مختلفي از نيازها را جذب مي

نفع را جلب و آن را به صورت قوانين هاي ذيها تبديل كرد سيستم بايستي توافق طرفاين نيازها را به باز داده

 منظور نمايد. 
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 بخشرضايتمدل  -23

گيري را از جنبه رفتاري مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. بر اساس بخش تصميممارچ و سايمون با ارائه مدل رضايت

گيرندگان به طور واقعي به آن دست ترين كيفيتي است كه تصميمبخش، مهمالگوي سايمون كيفيت رضايت

بخشي محقق سازد. د كرد كه اهدافشان را در حد رضايتهايي را انتخاب خواهنگيرندگان بديليابند. تصميممي

 ها بر اساس موارد زير: بخش در واقع جستجويي است براي گزينههاي اصلي مدل رضايتفرضيه

 ها صورت بخشي خواستهجستجوي راهكارها بر مبناي عملكرد گذشته بوده و ارزيابي آنها بر مبناي درجه رضايت

 گيرد. مي

 ،هاي جديد مطابق جستجوي مدير ادامه پيدا كرده و بديل زماني كه معلوم شده هيچ راهكاري ارضاكننده نيست

 شود. هاي جديد ارزيابي ميبخشي و خواستهسطوح مختلف رضايت

 مشي پويا بخش در جستجوي وسايل پوياتر براي دستيابي به پيامدهاي خطگذاران شيوه رضايتمشيرفتار خط

 توجهي به ابتكار، خالقيت و نوآوري مشخص شود.ست با كمممكن ا

شود كه سؤال كنيم بر اساس چه ضوابطي سطح گيري زماني روشن مينارسايي عمده اين روش تصميم

كند؟ بحث مارچ و سايمون بر اين فرض مبتني است كه شود و چه كسي آن را معين ميبخش معين ميرضايت

هاي اجتماعي، اوضاع و عمليات گذشته، دانش، تجربه عادات و يماً تحت تأثير ارزشهاي عقلي انسان مستقتوانايي

ولي اين خردگرايي  شود. رفتار انسان در جهت خردگرايي است،گيرنده مربوط ميغيره است كه به تصميم

 هاي خاص خود را دارد.محدوديت
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پردازد. به طوري كه در يا بديل ميبخش مدير به جستجوي يك گزينه با توجه به مفروضات الگوي رضايت

آميز نبود، وضعيت حاضر رضايت او را حاصل كند. اما اگر بعد از مدتي معين، جستجو براي يافتن بديل موفقيت

 آورد.مدير سطح انتظارات خود را پايين مي

 


