
دوم فصل   

 هدف خط مشی انتخاب خطوط اصلی و جهات اساسی فعالیت ها و اقدامات اتی بخش عمومی با توجه به خیر و مصلحت عامه است.

ضرورت استفاده از فرآیند عقالیی به علت انتظار عامه مردم و جامعه از خط مشی گذاران است تا به گونه ای منطقی عمل و از 
 برداری کنند که تحقق اهداف سازمان را به حداکثر برسانند.  منابع و امکانات به درستی بهره

 های پیشنهادی، یکی از مراحل مهم در فرآیند عقالیی تشخیص هزینه و سود راه حل های ممکن است.  برای تعیین ارزش خط مشی

 ارد. ن را به اتخاذ تصمیم وا می دو فرد یا سازمامسئله در تصمیم گیری فاصله ای است که بین وضع موجود و وضع مطلوب ایجاد می شود 

 بررسی می شود:به شرح زیر مرحله  ۲در  تشخیص مسئله و مراحل آن

 مسئله احساسمرحله  اول . 

                           ییشناسا ها عارضهاین مرحله  در. ندارد تخصص به نیازی ،احساس چون یابند می آگاهی آن از مردم عموم و است همگانی
 می کند. آنها را احساس وو نشانه های مسئله روبرو می شود  تصمیم گیرنده با عوارضو  می شوند

               مسئله ادراک مرحلهدوم . 

 .  ریشه ها شناسایی می شوند امری تخصصی است و متخصصان باید به آن بپردازند . در این مرحله

 شی گذاران آغاز و با ارزیابی آن در اجرا خاتمه می یابد. خط مشی گذاری با احساس مسئله و دریافت آن از سوی خط م

 یکی از شیوه هایی که به منظور شناخت بهتر و ساده تر عوامل و متغیرهای موجود در مسئله و روابط آنها کاربرد دارد مدل سازی است. 

هد و میتوان از آن برای پیش بینی در مدل عبارت است از الگویی که از واقعیت گرفته شده و روابط بین متغیرها را نشان می د
 تصمیم گیری استفاده کرد. 

دف های مدلی، ه سیستمهای واقعی را نشان نمی دهند. از عین واقعیت نیستند و به طور دقیقمدل ها برداشتی کلی از واقعیت اند، ولی : نکته

  مخل کنار گذاشته می شوند. اضافی و لی و مورد نظر سیستم است و عواملساده ساختن و نشان دادن اجزای اص

و تصمیم گیری را داشته باشد و اگرچه درست همانند واقعیت نیست  یلمدل مطلوب مدلی است که اجزای اصلی مورد نظر در تحل
 ولی با نشان دادن روابط بین اجزا وسیله ای ساده و مناسب در اختیار تحلیلگر و تصمیم گیرنده قرار دهد.

تشریحی به شمار  های به صورت نوشتار و در قالب جمالت و عبارات بیان می شوند و نوعی مدل         مدل های کالمیاول . 
 .  در این مدل روابط بین متغییرها به کمک جمالت و عبارات تشریح می شود.  می آیند



، مانند نمودارها، نقشه ها، دهند روابط بین متغیرها را در قالب نمودار یا اشکال مختلف نشان می          مدل های ترسیمی دوم . 
ترسیمی، نمودار تحلیل نقطه سر به سر است که در تصمیم گیری های مربوط به  های مدل از ای نمونه. جداول  ودیاگرام ها 

 تولید و خدمات بسیار کاربرد دارد.

 این مدل ها، وضعیت فیزیکی موضوع مورد بررسی را در مقیاس معینی مجسم می           می )سه بعدی(مدل های تجسسوم . 
 .هاست ان استقرارسازند. مانند ماکت یک ساختمان یا یکی از ماشین االت که مربوط به نحوه 

عادالت ریاضی که روابط تابعی بین دهند. مانند م روابط ریاضی بین متغیرها را نشان می           مدل های ریاضیچهارم . 
 اید. می شمار به ریاضی مدل نوعی سر به سرمتغیرها را بیان می کنند. همچنین فرمول تعیین تعداد کاال در نقطه 

 اند: از نظر عملکرد به سه مدل زیر تقسیم شده           های عملکردی مدلپنجم . 

 توصیه خاصی را در بر ندارد. مدل های تشریحی: وضعیت معینی را تصویر والف ( 

 هند.د مدل های پیش بینی: قدرت پیش بینی دارند و به تصمیم گیرنده امکان پیش بینی برخی وقایع را با استفاده از مدل مورد نظر میب ( 

 . نند یز می کمدل های تجویزی: بهترین پاسخ ها را برای حل مسائل در اختیار گذاشته و راه حل ها را به تصمیم گیرنده تجوج ( 

 :  اند تقسیم شده به شرح زیرمدل  ۲به           مدل های زمانیششم . 

 .  تغییرات زمانی تاثیر چندانی ندارند: در این مدل  مدل ایستا الف ( 

 زمان به عنوان یک متغیر مستقل و عمده وجود دارد.: در این مدل مدل های پویا ب ( 

قطعا نتایج  این است که با تعدادی ورودی خاص فرض بر این مدلدر            های احتمالی مدل های قطعی نگر و مدلهفتم . 
 خاصی حاصل می شود، ولی در مدل های احتمالی وقوع نتایج تابع احتماالت است.

م بر اکمدل مناسب بستگی به نوع مسئله و هدف خط مشی گذار و موقعیت و شرایط ح           ویژگی های مدل مناسبهشتم . 
 مسئله دارد. 

 .شود ها هدف تر دقیق و تر دهسا تر، سریع تحقق موجب که کرد انتخاب را مدلی باید ها مدل انواع بکارگیری برای: نکته

 مدل نقطه سر به سر اول . 

 .  در تصمیم گیری ها از آن استفاده فراوان می شود ریاضی و بسیار ساده است که -، مدل ترسیمی این مدل

 . دهد  درآمد ناشی از آن را در سازمان نشان می و هزینه و عملیات یا تولید حجم و میزان بینرابطه 

 . هستند سر سربه نقطه مدل در کلی متغیر سه هزینه و آمد در عملیات، یا تولید میزان واقع در

 



 :  شود می تقسیم زیر به شرح نوع دو به خود هزینه

یزان ای با م ت: هزینه هایی است که بدون توجه به میزان تولید و عملیات، همواره وجود دارد و ثابت است و رابطهثاب هزینهالف ( 
 عملیاتی ندارد

 می یابد .  تولید کاهش هزینه متغیر: به طور مستقیم تحت تاثیر میزان تولید و عملیات است و با افزایش تولید، افزایش و با کاهشب ( 

 است و میزان سود دهی یک کاال یا خدمت در رابطه با هزینه کل آن کاال است.  موع هزینه ثابت و متغیر هزینه کلمج:  نکته

یابد که در چه نقطه ای از تولید، درآمد و هزینه ها برابر می شوند و یا به  با استفاده از مدل نقطه سر به سر تصمیم گیرنده در می
ا ی عبارتی دیگر، در چه میزانی از عملیات و تولید، موسسه سود و در چه میزانی ضرر می دهد و به کمک آن نسبت به تولید کاال

 تصمیم بگیرد.  میزان تولید کاالی خاص

 دهند.  در نمودار نقطه سر به سر میزان تولید یا عملیات را روی محور افقی و هزینه و درآمد را روی محور عمودی نشان می

 : نقطه سر به سر نقطه ای است که تصمیم گیرنده را متوجه می سازد که حدود سوددهی و زیان دهی در چه مناطقی است .  نکته

 در سه گروه به شرح زیر طبقه بندی می شوند : که  مدل تصمیم گیری در شرایط مختلف اطمینان دوم . 

عات طالا ی گذار با اطمینان کامل و براساسن کامل: زمانی که خط مشتصمیم گیری و خطمشی گذاری در شرایط اطمیناالف ( 
داند که نتایج حاصل از هر راه حل ممکن چیست و در چه شرایطی اتفاقی خواهد افتاد از نظر تعیین خط مشی و  موجود می
 و دقت بسیار انجام می شود . خط مشی گذار با سادگی  قرار دارد که در این حالت ترین راه، در شرایط اطمینان کاملانتخاب به

 سنجند، اعتبار بیشتری دارند و به انتخاب های بهتری منجر می شوند.  معیارهای تلفیقی که دو یا چند جنبه از قضیه را می

آمیز: اگر خط مشی گذار با اطمینان کامل نداند که نتایج حاصل از هر خط مشی  تصمیم گیری و خطمشی گذاری در شرایط مخاطرهب ( 

  .چیست ولی احتمال وقوع )شانس نسبی وقوع نتایج( آن ها را بداند تحت شرایط ریسک یا مخاطره به تعیین خط مشی پرداخته است

      های مختلفی رو به روست که آنها را اصطالحًا شرایط محیطی  در خط مشی گذاری مخاطره آمیز تصمیم گیرنده با موقعیت
های مختلفی هستند که نتایج حاصل از راه های ممکن در خط مشی گذاری را  از موقعیتپس شرایط محیطی عبارت . می نامند

 تحت تاثیر قرار می دهند و به کمک احتماالت می توان شانس وقوع ان ها را براورد کرد. 

ه حلها از را در خط مشی گذاری در شرایط مخاطره امیز باید احتمال وقوع هر یک از شرایط محیطی را در میزان بازدهی هر یک
 مورد انتظار نامیده می شود و شاخصی برای انتخاب است. ضرب کرد. نتیجه حاصل ارزش

 ارزش مورد انتظار باال، ارزشی است که جنبه بازدهی مثبت مانند سود و درآمد داشته باشد. 

 

 

 




