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3   و

منابع
،اقتصاد مديريتسلطاني، منوچهر،  ) و(خورشيدي، غالمحسين   

1376-انتشارات شركت چاپ و نشر بازرگاني، تهران، چ  اول
؛ ترجمة سيد جواد پور مقيم،   اقتصاد مديريت  ، ايوان جي،داگالس

1378-انتشارات نشر ني، تهران، چ سوم  
) و(؛ ترجمة رضا حسيني راد  اقتصاد مديريت،دومينيك،سالواتوره   
1379- زاده، انتشارات مؤسسة نور كوثر، يزد، چ اول  نصيريحميدرضا

، انتشارات  ، انتشارات  اقتصاد مديريت  اقتصاد مديريت  ، محمود،، محمود،روزبهانروزبهان) ) وو((هاشمي، ابوالقاسم  هاشمي، ابوالقاسم  
نورنورمرجع پياممرجع پيام←←13871387--تابان، تهران، چ  دوم  تابان، تهران، چ  دوم  



5   وو

مقدمه اي بر اقتصاد   
مديريت

: 1فصل   



6   و

1 1كالسيكنـظريه   و رابطه آن با  مديـريت     اقتـصاد
 اقتصاد و ساير علوم     

 وي درتوانــايي خصلتهاي مورد نياز براي مدير،مهــمترينيكي از

 و در اينجاست كه اقتصاد مديريت به عنوان ابزاري     گيريهاستتصميم

.در فرآيند تصميم گيري ظاهر مي شود

:تعريف اقتصاد مديريت

»كاربرد نظريه ها و روشهاي اقتصادي در بازرگاني و تصميمات اداري   «



مسائلي كه رودرروي تصميم گيران
.در مديريت قرار دارد

اقتصاد مديريت كه به منظور حل مسايل مديريتي،           
 اقتصاد و علوم تصميم گيري    عــــلم  نظريه هاي   

. مي دهد  گـسترش    مي برد و آنها را   كــاررا به

راه حلهاي مربوط به مسايل تصميم گيري         
.كه رودرروي مديران قرار دارد  

علوم تصميم گيري   علوم تصميم گيري    نظريه هاي علم اقتصاد   نظريه هاي علم اقتصاد   



.اقتصاد مديريت با اقتصاد خرد متفاوت است      

به اين معنا كه سعي اقتصاد.  استتشريحياقتصاد خرد به مقدار زيادي

.خرد تشريح چگونگي كاركرد اقتصاد است   

به اين كه براي.  است  تجويزيدرحالي كه اقتصاد مديريت عمدتًا  

. مي كندتكنيكهاييرسيدن به هدف خاصي سعي در ايجاد مقررات و  



1 2   فرآيند تصميم گيري 

اهدافايجاد يا مشخص كردن: گام اول

مسألهتعريف: گام دوم

ممكنمشخص كردن راه حلهاي: گام سوم

ممكنانتخاب بهترين راه حل: گام چهارم

اجراي تصميم: گام پنجم



1 3    نظرية بنگاه 
منظور از نظرية بنگاه مشخص كردن اين موضوع است كه          

»چطور بنگاه ها رفتار مي كنند و اهداف آنها چيست؟«

اما نظريه    .  خود داردحداكثر كردن سودبراساس اين نظريه هر بنگاه سعي در   

است كه  بسيار كلي است و در مواردي نظير حالتي كه بنگاه با مسأله اي مواجه               

درگير عوامل پوياي مهمي است و در حاليكه ريسك وجود دارد، كاربردي        

حداكثر  شكل بهترين از اين نظريه آن است كه بنگاه سعي در       . محدود دارد

. خود دارد»ارزش بازاري«كردن
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ارزش بنگاه چيست؟   
 تعريف     »ارزش بنگاه را ارزش فعلي جريان نقدي انتظاري آن در آينده«

.مي كنيم

بنابراين، ارزش فعلي   .  تلقي مي نماييم    سود انتظاري بنگاهجريان نقدي را همان        
:بنگاه به شكل فرمول زير خواهد بود   
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L  ارزش فعلي سود هاي انتظاري آتي

ارزش فعلي سود هاي انتظاري آتي  

ارزش فعلي سود هاي انتظاري آتي  



1 4          نقش قيود يا محدوديت ها بر نظرية بنگاه 
 ها بايد اين واقعيت را بپذيرند كه محدوديت هاي بسياري بربنــگاه

. آنچه آنها مي توانند كسب كنند، وجود دارد    
:انواع قيودي كه موجب محدوديت بسط ارزش بنگاه عبارتند از

البته در بلند  :  بعضي از انواع نهاده هاي توليد مقداري  محدوديتهاي   )1
مدت، بنگاه داراي انعطاف پذيري بوده و مي تواند ظرفيت توليدي خود        

.را تغيير دهد
از قبيل؛ قوانين مربوط به محيط      : قراردادييا   قانونيمحدوديتهاي   )2

. زيست، قوانين ضد تراستي و قوانين مالياتي     



، قيدهاي متعددي فعاليت بنگاه را محدود مي كنند، به همين       طـــوركلي  به

تكنيكهاي  «جهت تكنيكهاي بكار رفته براي تحليل بسياري از مسائل بنگاه              

. هستند؛ مثل برنامه ريزي خطي    » مقيد  يــــابي  بهينه

البته بايد توجه داشت كه بسياري از قيدهاي ذكر شده گرچه ممكن است                     

. است   اجتماعي  رفـــاه  افزايش     در تضاد با منابع بنگاه باشد، ليكن در جهت          

نقش قيود يا محدوديت ها بر نظرية بنگاه        



عوامل تعيين كنندة ارزش بنگاه       

شده  محدود  

∑ به وسيلة
= +

−
=

n

t
t

tt

i1 )1(
TCTRارزش بنگاه

توسعه هاي توليد، توابع هزينه و فرآيند       تكنيكبستگي دارد به؛    TCtارزش   

و پيش بيني مقدار آن، قيمت گذاري و         تقاضا  بستگي دارد به؛    TRtارزش   
 محصول جديد  توسعه

مربوط به بنگاه و شرايط مربوط به      خطراتبستگي دارد به؛    iارزش    
 سرمايه  بازارهاي

...، قوانين وقراردادهانهاده،
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1 5    سود چيست؟ 
.   استتفاوت بين درآمد كل و هزينة كلسود عبارت از

:  است»سود اقتصادي« متفاوت با    »سود حسابداري«
؛ تفاوت بين درآمد كسب شده حاصل از          سود بازرگاني  يا حسابداري  سود) 1

ارزش فروش كاالها و خدمات توليد و فروخته شدة يك بنگاه به صورت        
 توسط بنگاه    ثبت شدهو جمع تمامي ارقام هزينه هاي انجام شده           ثبت شده

. است
غيرصريح  سود حسابداري منهاي هزينه هاي          :  عبارتست از   سود اقتصادي) 2

ه كارناشي از نهاده هايي كه توسط مالك در اختيار بنگاه قرار مي گيرد و ب        
)هزينه فرصت از دست رفته( .گرفته مي شود  
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1 6      دليل وجودي سود اقتصادي 
گرايشي برايدر نظرية اقتصاد خرد در خصوص مقوله سود، سخن از   

 سود بنگاههاي اقتصادي است، بطوريكه به دليل ورود و    صفر شدن
خروج از صنعت، سود اقتصادي بنگاهها رفته رفته محو مي شود و

مدير شركت در بلند مدت نصيبي بيش از هزينه فرصت مناسب    
. خويش نخواهد داشت  ) و كار(سرمايه

با اين حال در دنياي واقعي شاهد سود اقتصادي چشمگير بسياري از  
 ياچهار نظريهشركتها هستيم، علت چيست؟ در پاسخ به اين سؤال   

.  مطرح شده استچهار عامل
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يكي از داليل وجودي سود يا زيان اقتصادي را مي        : نظرية اصطكاكي سود  
. در بازارها دانست      عدم وجود تعادل هميشگي    توان به علت    

دومين دليل وجودي سود را مي توان در اين واقعيت       : نظرية انحصاري سود
.تمامي بازارها رقابتي نيستند  ديد كه   

نوآوري   سومين دليل وجودي سود را مي توان به دليل   :  نظرية نوآوري سود
. بعضي از بنگاهها دانست  هاي

سرانجام چهارمين دليل وجودي سود را بايد در عامل      :   نظرية جبراني سود
. جستجو كردخطريا  ريسك

دليل سودآوري برخي از شركتها        
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1 7     مسأله صاحب و عامل«هدف مديران و«  
 مي باشند كه براي مالكين بنگاه كه»عــــامل«مديران بنگاه

.  هستند، كار مي كنند»صـــاحب«
- Principal)مشكل صاحب و عامل Agent Problem)؛ اين

است كه ممكن است مديران به دنبال اهداف شخصي خود حركت        
.كنند، گرچه اين مسأله ممكن است موجب كاهش سود مالكين شود   

براي رفع اين مشكل؛ مالكين مؤسسه ممكن است مديران را در سود   
مؤسسه شريك كنند يا به مديران اجازة خريد بخشي از سهام شركت    

.را با نرخي پايين تر از قيمت بازار بدهند

http://www.foxitsoftware.com/shopping


1 8     نقش بنگاههاي اقتصادي در جامعه 
نقش تعيين كنندة بنگاههاي اقتصادي در پيشرفت كشورهاي غربي و
كمك آنها به افزايش سطح رفاه جامعه، تأييدكنندة نقش پر اهميت

. بنگاهها در جامعه مي باشد



دولت با كنترل قيمت و نرخ گذاري محصوالت      : نظارت بر قيمت گذاري
ستثماري    بنگاههاي انحصاري يا انحصار چند جانبه اي نظير آب و برق از منافع ا                  

. كه بنگاه مي تواند از مصرف كننده بدست آورد، جلوگيري مي كند        
دولت به منظور جلوگيري از ادغام بنگاههاي رقيب           : اجراي قوانين ضد انحصاري

مالحظه اي در رقابت مي شو       د، ازدر حالتي كه اثر ادغام منجر به كاهش قابل
.قوانين ضد انحصاري استفاده مي نمايد         

دولت به منظور برابر كردن قدرت چانه زني بنگاههاي         : تدوين قوانين كار
.اقتصادي و كارگران، قوانين كار را تدوين مي نمايد      

دولت براي جبران برخي از هزينه هايي      : دروني كردن هزينه هاي اجتماعي  
 وضع        مقرارتي  )   بــــــروني هايهــــزينه( تحميلي بنگاههاي اقتصادي بر اجتماع         

. مي نمايد   

روشهاي مختلف دخالت دولت در اقتصاد بازار بدون قيد و شرط       



تكنيكهاي بهينه يابي   
: 2فصل   
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2  1مقدمه 

 فرآيند تعيين بهترين راه حل ممكن برايتصميم گيريدر مديريت،

.مسأله مفروض است

 عمل يا تصميم گيري، مديران از ابزار      بـــهترين يافتنفــرآينددر

. كمك مي گيرنداقتصاد مديريت  مهيا شده توسط  
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2  2        حداكثر كردن ارزش بنگاه 
هدف اصلي مديريت       فرض مي شود كه    مديــــريت      اقتــصاددر

. حداكثر كردن ارزش بنگاه است   

 پيچيده اي است، زيرا مشتمل بر عناصر          وظيفةبه حداكثر رساندن رابطة باال        
.    در سالهاي آينده مي باشد   تنزيلنــــرخهاي    و هاهزيــــنه  ،درآمــدها  

همچنين به دليل مرتبط بودن درآمدها، هزينه ها و نرخهاي تنزيل به      
.يكديگر، مسأله پيچيده تر هم مي شود    
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TCTRانتظاري آتي  سودهايارزش فعلي  (ارزش بنگاه (
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مقدار توليد فروخته شده        يك بنگاه مستقيماً به وسيله              (TR)درآمد كل    
(Q)   قيمت دريافت شده     و(P)     يـــعني، مشخص مي شود؛TR = P×Q

:عوامل مؤثر بر قيمت، مقدار و ارتباط بين آنها عبارتند از        
شود كه توسط بنگاه طراحي، توليد و فروخته مي       توليداتي  انتخاب   

تبليغاتي  سياستهاي   
گذاريروشهاي قيمت   

وضعيت عمومي اقتصاد    
بازارطبيعت رقابت موجود در     

درآمد كل يك بنگاه     



:عوامل مؤثر بر هزينة كل يك بنگاه عبارتند از     

توليد  قيمت عوامل     

توليد  وضعيت عرضه عوامل     

سيستمهاي مختلف توليد         

فنيگزينه هاي   

ايامكانات نهاده      

هزينه كل يك بنگاه       



:عوامل مؤثر بر نرخ تنزيل مورد استفاده در يك بنگاه عبارتند از          

شركتتركيب محصوالت    

داراييهاي فيزيكي   

ماليساختار  

نرخ تنزيل مورد استفاده در يك بنگاه            
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فرآيند تصميم گيري، صرف نظر از اينكه مربوط به مسايل بهينه يابي
تلفيق تمامي بخش (كامالً مركبيا) تمركز بر بخشي از بنگاه (جزئي

:باشد، در دو گام انجام مي شود  ) هاي يك بنگاه
روابط اقتصادي بايد به شكلي كه براي تحليل مناسب باشند، بيان      ) 1

معموالً .به شكل رياضيشوند؛ 
تكنيكهاي مختلف جهت تعيين راه حل بهينة مربوط به مسأله تحت   ) 2

. مطالعه بكار رود

فرآيند تصميم گيري    
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2  3   روشهاي بيان روابط اقتصادي 

، زيرا در آنها امكان      مفيدترندوقتي مسأله پيچيده باشد، معادالت       :  معادالت

استفاده از ابزارهاي قدرتمند تحليلهاي رياضي و شبيه سازي كامپيوتري        

. وجود دارد

.كه در آنها روابطي نشان داده مي شود       :  جداول  

.كه در آنها روابط معيني رسم مي شوند       : نمودارها
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شايد آسانترين راه بررسي و بيان روابط اقتصادي و به طور همزمان
روابط تابعيتحصيل اطالعات دربارة تكنيكهاي بهينه يابي، مالحظة  

به. متعددي است كه نقش مهمي در الگوي نظرية بنگاه ايفا مي كنند  
:  عنوان مثال

معادالت  :  روابط تابعي

متغير وابسته متغير مستقل

TR = F(Q)
.درآمد كل تابعي از توليد است   

)يك رابطة ضمني(
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24   حـداقل     يا   حـداكثر ها براي   نـهايي   استفاده از  
كردن توابع    

 نيز»بهينه يابي«فرآيند يافتن بهترين راه حل براي تصميم گيري كه به آن         

.  استمي گويند، غالباً نيازمند پيدا كردن مقدار حداكثر يا حداقل يك تابع       

 آن تابع   شيبخود باشد،   حــداقل يا  حــداكثر در   تــابعبراي آنكه يك     

.  باشدصفرآن بايد    مقدار نهايي  يا   

اين    با علم بر اينكه مشتق يك تابع شيب آن را اندازه گيري مي كند، بنابر        

صفربرابرمشتق تابع  حداكثر يا حداقل يك تابع در جايي خواهد بود كه       
.باشد
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 تابع براي مقادير   اولمشـــتق يانــهــاييمـــقداربا توجه به آنكه   
 هر دو صفر است، براي تعيين حداكثر يا حداقل  حـداقلوحــداكثر

.نياز به تحليل بيشتري است  
 به منظور تشخيص حداكثر ها و حداقل   » دومدرجــــةمشتق«مفهوم

يك تابع بكار مي رود . ها در محدودة
 است؛ يعنياصـــليمشــتقمشـــتقِمشتق درجه دوم به طور ساده   

اول تعيين مي شود  شيوةدقيقاً به همان . مشتق
 و در نقطة»منـــفي«حاصل مشتق دوم يك تابع در نقطة حداكثر،

. است»مثــبت«حداقل،

تشخيص حداكثر از حداقل     



:يك مثال عددي
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رابطة بين كل، نهايي و متوسط       
(Aπ)   تـــوليد    تقسيم برســـود      همانسود متوسط      

است؛ يعني     

 كهشعاعهايي  شيبسود متوسط را مي توان از طريق محاسبة          
 وصل       كــل   تابع سودمختــــلف       به نقاطمختـــصات      از مبدأ  
. ، به دست آورد    مي شوند

)
Q

(π
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  رابطة بين كل، نهايي و متوسط در نمودار           

(Q)توليد

(Q)توليد

(π)سود

(Aπ)سود متوسط

Q2Q1 Q30

0

A

B
C

(π)سود كل

(Aπ) سود متوسط

(Mπ)سود نهايي

چون هر     .   حداكثر سود متوسط است(B)نقطه  
شعاع ديگري كه از مبداء مختصات به نقاط      
ديگر تابع سود كل وصل شود، نسبت به شعاع     

. مزبور زاويه كوچكتري با افق ايجاد مي كند    

 بر تابع سود است،     مماس(OB)چون شعاع
بنابراين شيب آن نشاندهندة سود نهايي نيز           

.   مي باشد
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متغيرهبهينه يابي توابع چند     
 هستند و دربيش از دو متغيراز آنجا كه اكثر روابط اقتصادي شامل    

بهينه       دنياي واقعي نيز وجود چند متغير محتمل تر است، ارائه روش
.يابي اينگونه توابع نيز مفيد است

به منظور تعيين ارزش هر يك از متغيرهاي مستقل كه متغير وابسته را   
 هر يك از متغيرهاي مستقلاثر نهاييحداكثر مي كند، نياز به دانستن

بر متغير وابسته است، در حاليكه اثر تمامي متغيرهاي مستقل ديگر    
. باشدثابت

 متغير وابسته نسبت به هرجــــزئيمشتـــقاطالعات مذكور توسط
.يك از متغيرهاي مستقل حاصل مي گردد
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:يك مثال عددي

21
1

Q5Q20100
δQ
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π Q1مشتق جزئي تابع سود نسبت به  
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2

1 ==→
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π

π

مقادير حداكثر يا حداقل كنندة تابع سود    
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−−=
π Q2مشتق جزئي تابع سود نسبت به  

تابع سود كل  
21

2
2

2
121 QQ5Q01Q01Q80Q10020 −−−++−=π

πتابع ضمني سود كل   = f(Q1,Q2)

20
δQ
δ

2
1

2

−=
π .)نشانگر حداكثر تابع مي باشد(Q1مشتق جزئي دوم نسبت به

20
δQ
δ

2
2

2

−=
π .) نشانگر حداكثر تابع مي باشد( Q2مشتق جزئي دوم نسبت به
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بهينه يابي مقيد    
اكثر مسايل تصميم گيري كه مديران با آنها مواجهند،              

براي مثال، مديران توليد ممكن است مايل به                 .   هستندمقــــيد      
 خاص، با توجه به       محصـــول     كردن توليد يك        حـــداكثر     

نظير نيروي كار،     ( مقدار منابع مختلف موجود       محــدوديت   
.باشند)  مواد اوليه يا تجهيزات     

 مواجه     بهينه يابي مقيدتمامي بخشهاي اصلي مؤسسه با مسأله     
.هستند
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)با استفاده از روش جايگزينيبهينه يابي مقيد    (

.  حل كردمختلفمسايل بهينه يابي مقيد را مي توان به ُطرق      
، مي توان با   نــيست پيچيدهچنــداندر برخي موارد كه معادله   

 براي يكي از متغيرهاي تصميم گيري و سپس     قيــدمعـــادلةحل
يعني تابعي كه بنگاه   ( قرار دادن مقدار آن متغير در تابع هدف   

؛ مسأله را به يك      )مايل به حداكثر يا حداقل كردن آن است   
 تبديل نمود كه به     مقيدغيــــرمسأله حداكثر يا حداقل كردن   

.وسيلة روشهاي شرح داده شدة قبلي قابل حل است
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:يك مثال عددي

20QQ:  مشروط به
QQQ6Q3TC

21
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−= Q1حل معادلة قيد براي    

جايگزيني مقدار آن در تابع هدف     
تابع هدف غير مقيد

7Q0Q20140
Q
TC

22
2

=→=+−=
d
d مشتق تابع هدف و مقدار حداقل يا حداكثر آن     

20
Q
TC

2
2

2

+=
d

d .)نشانگر حداقل تابع مي باشد   (هدفمشتق دوم تابع

710)7)(13()7(6)13(3TC

13Q207Q7Q
22

112

=++=

=→=+→= Q1محاسبة مقدار

Q1+Q2=20حداقل هزينة كل توليد، مشروط به   
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ضريب افزايش الگرانژ      
زيرا تعداد قيود   . نـــيست      قابل استفاده    هميــشه     روش ساده جايگزيني مذكور،    

ضـــريب«از روشحــالتهايي    در چنين  .  هستند    پيــچيده     يا بسيار  متـعدد   غالبًا  
. مي توان استفاده كرد    »الگـــرانژ   

آن   روش الگرانژ جهت حل مسايل بهينه يابي مقيد، دستورالعملي است كه در               
.   از تابع هدف و شرايط مقيد است، بهينه مي كند            تركيبي  تابعي را كه شامل   

تشكيـل مي نامند، به صورتي         الگـــرانژ   تـــابعتابع تركيبي بدست آمده را كه        
:مي شود كه موارد زير را تضمين كند      

حــداقل هدف اصلي نيز      تــابع    مي رسد،   حــداقل   يا  حــداكثر   بهوقتي) الف
.  خواهد شدحــداكثريا

.  تأمين مي شوند    قيـــود  شـــرايطتمامي    ) ب
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:يك مثال عددي

20QQ
QQQ6Q3TC

21

21
2
2

2
1

=+
−+=

:  مشروط به
) حداقل كردن  :  هدف (كلتابع هزينة  

)20QQ(QQQ6Q3L

020QQ

2121
2
2

2
1TC

21

+−−+−+=

=+−−

λ
جمع آوري تمامي جمالت قيد در يك طرف عالمت تساوي   : 1
تابع الگرانژ: 2

0QQ20
δ
δL

0QQ12
δQ
δL

0QQ6
δQ
δL

21
TC

12
2

TC

21
1

TC

=−−=

=−−=

=−−=

λ

λ

λ Q1مشتق جزئي تابع نسبت به  

مشتق جزئي تابع الگرانژ نسبت به متغيرهاي مجهول: 3

Q2مشتق جزئي تابع نسبت به  

) برابر با قيد وضع شده(λمشتق جزئي تابع نسبت به  
 جزئي تابع الگرانژ هستند، مقادير  مشــتق كه معادالت آن    مجهـــولي سهمــعادلة   با حل دستگاه سه    : 4

. مجهول حاصل مي شود  
71,7Q,13Q 21 +=== λ
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تفسير ضريب افزايش الگرانژ       
. ضريب افزايش الگرانژ داراي تفسير اقتصادي مهمي است

اين مقدار به ما مي گويد كه اگر.  گرديد71مساويλدر مثال قبل،
 واحد محصول توليد كند، هزينة  19 واحد قرار بود20بنگاه به جاي

به طور مشابه اگر قرار.  مي يافتكاهشواحد  71كل تقريباً به مقدار
 واحد  71 واحد توليد شود، هزينه به مقدار   21 واحد،  20بود به جاي

. مي يافتافزايش
 در جواب تابع هدف،   نهـــــاييتغييــــرنشاندهندة λبه طور مختصر،

.  است  قيــــددر  )  واحد1(به ازاي تغيير بسيار كوچكي   
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  »نهايي«مقــــابل در(Incremental)  »اضــافي«مــفهوم
(Marginal)  در تحليلهاي اقتصادي 

 دركوچـكيتغييــرات نتايج منتج ازفقــط»  نهايي ها  «مفهوم
. يك متغير را اندازه گيري مي كنند

در حاليكه در بسياري از تصميمات مديريتي، ديدن اثر تغييرات       
. بسيار وسيع است  تغييراتش  دامنةمتغيري است كه  

با آنكه براي تغييرات كوچك صحيح است، اما    »  نهايي  «مفهوم
اَعمال مختلف مديريت ارائه      شناختِيروش  عمومي براي ارزيابي 

.نمي دهد
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  »نهايي«مقــــابل در(Incremental)  »اضــافي«مــفهوم
(Marginal)  در تحليلهاي اقتصادي 

. استاقتصـــاددانان    تعميم مفهوم نهايي توسط  »اضافي«واژة
.  به عنوان تغيير كل منتج از تصميم تعريف مي شود»اضافي«تغيير

.در اساس يكي است   » نهايي«با تحليل   »اضافي«روابط اصلي تحليل   
مفهوم اضافي در تصميم گيري مديريتي مهم است، زيرا به ما مي گويد   

 ميان گزينه هاي مختلفتفــاوتياتغييـراتتحليلمان را روي  
. موجود متمركز كنيم

همچنين، به ما مي گويد كه درآمدها و هزينه هايي كه به وسيلة
نبايدهستند ونــامربـوطتصميم گيري تحت تأثير قرار نمي گيرند،   

.در تحليل وارد شوند  
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برنامه ريزي خطي     
بهينه يابي مقيدبرنامه ريزي خطي تكنيكي است كه براي حل مسائل  

.بكار مي رود
 باشند،تســاويبرخالف تكنيك الگرانژ كه در آن قيود بايد به شكل

. نيز باشندنــامعـــادلهدر برنامه ريزي خطي قيود مي توانند به شكل   
 است؛ زيرا    محـــدودترالبته برنامه ريزي خطي از تكنيك الگرانژ

همانطور كه از اسمش پيداست، تمامي روابط موجود در آن بايد        
. فرض شوندخطــــي

به هر حال، نظر به اينكه اكثر قيود در مسايل اقتصاد مديريت به  
صورت نامعادله هستند، برنامه ريزي خطي براي كاربردهاي عملي

.  از تكنيك الگرانژ استمــفيدتــر
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مفروضات خطي بودن     
فرض اصلي در حل مسائلي كه در آنها از تكنيك برنامه ريزي خطي  

.  تابع هدف و قيود آنهاست»بـــودنخـــطي« استفاده مي شود،  

  بنابراين، هر يك از توابع درآمد، هزينه و تركيب آنها يعني تابع سود
      سـود وهزينـه،درآمـد توليد بايدافـزايش باشند؛ يعني باخطيبايد

 افزايش يابند و اين به معناي آن است كه قيمت نهاده  به طور متناسب
ثابتو بازده نسبت به مقياس توليد نيزثابتها و قيمت ستاده ها

.فرض مي شود

http://www.foxitsoftware.com/shopping


مفروضات خطي بودن     
مي ماند؟ثابتتحت چه شرايطي قيمت نهاده ها و قيمت ستاده ها     

خالصرقابتدر شرايط  
 نسبت به مقياس توليد وجود دارد؟    ثابتتحت چه شرايطي بازده     

  دامنه هاي محدود محصول        در طول   
محدودة    مطالعات آماري تأييدكنندة اين مطلب است كه در يك      

يا(، در بسياري از واحدهاي اقتصادي رابطة خطي   كوچك از توليد      
به عالوه، در مواردي هم فرض خطي بودن       . وجود دارد) تقريبًا خطي

كامالً معتبر نيست، تقريبهاي خطي به تجزيه و تحليل خدشه اي وارد     
. نمي كند
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حل مسايل برنامه ريزي خطي؛ روش ترسيمي             
يك بنگاه اقتصادي در پي حداكثر رساندن سود حاصل از فروش           : يك مثال

.  توليديش در يك دورة زماني معين است         y و  xدو كاالي    
چنانچه سود ناخالص هر واحد، يعني مازاد قيمت نسبت به               : فرض اول   

كاالي  12 برابرxمتوسط هزينه متغير براي كاالي         9 برابرyتومان و براي
.تومان باشد   
 استفاده    C وB وA  تــوليدي   از سه عامل       كـاالدر توليد اين   : فرض دوم     
مقادير موجود هر يك از اين عوامل در هر دورة زماني به ترتيب          . مي شود

. واحد است  21 و  32،10
مقادير مورد نياز از سه عامل توليدي براي توليد هر واحد از          : فرض سوم   

 به   y و صفر واحد و براي توليد هر واحد از كاالي       1،   4 به ترتيب     xكاالي
.  واحد است3 و1،  2ترتيب    
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yx
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yx

Q3Q0
Q11Q
Q24Q
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حل مسايل برنامه ريزي خطي؛ روش ترسيمي             
: تبديل مثال مذكور به مدل رياضي

xچنانچه سود ناخالص هر واحد براي كاالي : فرض اول  
. تومان باشد9 برابرy تومان و براي كاالي12برابر

 وAتــوليدي   از سه عاملكـاالدر توليد اين   : فرض دوم    
Bو Cواحد مي توان استفاده كرد21 و32،10 به ميزان  .

،4 به ترتيبxبراي توليد هر واحد از كاالي  : فرض سوم   
 بهy و صفر واحد و براي توليد هر واحد از كاالي   1

.  واحد از عوامل مورد نياز است    3 و2،1ترتيب

yx Q912Q +=π

فرضچهارم
فرضچهارم
::

0Q
0Q

y

x

≥
≥



حل مسايل برنامه ريزي خطي؛ روش ترسيمي             
:مدل رياضي مثال مذكور

 در مدل موجود باشد، روش ترسيمي يكي از    متغيـــر2تنها  چنانچه   
.ساده ترين روشها براي حل مسائل برنامه ريزي خطي مي باشد   

ناحــــيه هايگـــوشه  در مسايل برنامه ريزي خطي مي توان تحليل را فقط به     
.  محدود كرد  قــبولقـــابل

، مكان هندسي تركيباتي از     »سود همسان« يا(Isoprofit)» سود يكسان«خط  
Qxو Qy    است كه سود كل يكساني داشته باشد .

0Q,0Q

21Q3

10QQ

32Q24Q

Q912Q

yx

y

yx

yx

yx

≥≥

≤

≤+

≤+

+=π

:  مشروط به

) حداكثر كردن  : هدف(تابع سود كل     



حل مسايل برنامه ريزي خطي؛ روش جبري            
حل گوشه   با توجه به آنكه برنامه ريزي خطي  :استفاده از جبر ساده         ) 1

:   دارد، مي توان به ترتيب زير عمل كرد  اي

پــرشيبشيب تابع هدف و شيبهاي توابع قيود مي توانيم    مقايسةبا

تقاطع.  ترين قيد جنبي را پيدا كنيم شيبكـمترين قيد جنبي و

.  خواهد بودنقطة بهينهقيد جواب  ايندو
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:(Slack Variables) از متغيرهاي كمكي يا فرجه             استفاده   )   2
، ديگر نمي توان از   دوتاست    از  بيشزمانيكه متغيرهاي تابع هدف
. روش جبري ساده استفاده كرد  

. باشندتساويبراي حل اينگونه مسايل نيز بايد تمام قيود به صورت
براي اينكه معادلة قيدها را به صورت تساوي درآوريم، در هر يك از  

.  اضافه مي كنيم»متغير كمكي«معادالت قيد، متغيري به نام
ظرفيت و يامقدار واحدهاي بكار نرفتهمتغيرهاي كمكي در واقع

.  را كه در فرآيند خاصي باقي مي ماند، اندازه گيري مي كندبيكاري
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:يك مثال عددي

0S,0S,0S,0Q,0Q

21SQ3

10SQ11Q

32SQ24Q

Q912Q

CBAyx

Cy

Byx

Ayx

yx

≥≥≥≥≥

=+

=++

=++

+=π ) حداكثر كردن:  هدف (كلتابع سود  

:  مشروط به

2 4 6 8

2
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4
6
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4QX+2QY=32 : SA=0

3QY=21 : SC=0

QX+QY=10 : SB=0

LK

M

N
O Xمقدار توليد

Yمقدار توليد

:(Slack Variables) از متغيرهاي كمكي يا فرجه             استفاده   )   2
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+=π

QXQXSAنقاط گوشه اي
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8

) سود ناخالص(مقدار تابع هدف   SC

O010210
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0 7
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L0
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Yمقدار توليد : تابع سود كل  
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:  در برنامه ريزي خطي      »دوگانگي   «از  استفاده   )   3

براي هر مسأله به حداكثر رساندن در برنامه ريزي خطي، يك مسأله به

. وجود دارد و برعكس    قرينهحداقل رساندن

اين زوج از مسايل مرتبط با حداكثر نمودن و حداقل نمودن را مسايل

(Primal & Dual)دوگــــــانه واصــــلي«برنامه ريزي خطي « 

.مي نامند
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:  در برنامه ريزي خطي      »دوگانگي   «از  استفاده   )   3

مفهوم دوگانگي در برنامه ريزي خطي به داليل مختلفي داراي اهميت   
: است

 بين ارزش توليدات يك بنگاهقرينگياوًال، دوگانگي نشاندهندة   
.و ارزش منابع يا نهاده هاي بكار رفته در توليد است  

نظر.  باشدمشكلثانياً، ممكن است حل مسأله برنامه ريزي اصلي   
 آن، مي توان از طريق حل مسأله   دوگانةبه تقارن بين مسأله اصلي و  

.دوگانه به جواب مورد نظر مسأله اصلي رسيد  
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:يك مثال عددي

»    مـــنتسبارزشهـــــاي«تـــرتيب    بـــهVC وVA  ،VB،بـاالرابـــطةدر
(Imputed Value)    قيمت سايه« به عوامل توليد يا« (Shadow Price)   آنهاست  .

0S,0S,0S,0Q,0Q

21SQ3

10SQ11Q

32SQ24Q

Q912Q

CBAyx

Cy

Byx

Ayx

yx

≥≥≥≥≥

=+

=++

=++

+=π ) حداكثر كردن  : هدف(  سود كل   تابعمسأله اصلي

:  مشروط به

0R,0R,0V,0V,0V

9R3V1V2V
12R1V4V

21V10V32VZ

yxCBA

yCBA

xBA

CBA

≥≥≥≥≥

=−++
=−+

++= ) حداقل كردن   : هدف( هزينه منابع    تابعمسأله دوگانه   

:  مشروط به

: در برنامه ريزي خطي      »  دوگانگي   «  از  استفاده   )   3

http://www.foxitsoftware.com/shopping


:  در برنامه ريزي خطي      »دوگانگي   «از  استفاده   )   3

حداقل كردن هزينة  :  مذكور، عبارت ازدوگانةتابع هدف در مسأله
(Acquisition Price)» بـــازاريقيــمت«عوامل آنهم نه براساس  

.  آنهاست(Shadow Price)» ســـايةقيــمت«آنها، بلكه براساس

 به وسيله هزينه تاريخي  نهارزش اقتصادي يك عامل مقيد و يا محدود  
 تعيين  ارزش بكارگيري آنيا پرداخت شده براي آن، بلكه به وسيلة    

 يا»منتــــسبارزش«ارزش،ايــن بهجـهت  هـمينبه. مي شود
. گفته مي شود»قيمت سايه«
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:  در برنامه ريزي خطي      »دوگانگي   «از  استفاده   )   3

 به اين دليل بكار مي رود كه نشاندهندة قيمتي است  قيمت سايهواژة

 از آن منبع مقيد   يك واحد اضافيكه مدير مايل به پرداخت براي   

.مي باشد

 آن، مشخص مي شود   قيمت بازاري يك عامل باقيمت سايةبا مقايسة

كه آيا بنگاه انگيزه اي در افزايش يا كاهش مقدار آن عامل در دورة

بعدي توليد دارد يا خير؟
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:  در برنامه ريزي خطي      »دوگانگي   «از  استفاده   )   3
 ارزش توليد نهايي آن عامل براي← بازارقيـمت> سايةقيـمت

بنگاه بيش از هزينة آن براي بنگاه است و بنگاه انگيزه خواهد داشت    
.كه بكار گيري از آن عامل را بسط دهد

 كاهش در  انگيزة براي بنگاه،← بازارقيـمت< سايةقيـمت
.  بكارگيري از آن عامل وجود دارد  

 است كه تماماً استفاده       مثبــتسايةقيـمت داراي  عــاملي آنفـقط
.مي شود

براي تعيين قيمت ساية عوامل، كافي است كه مقدار هر يك از عوامل     
را به تفكيك يك واحد اضافه كرده و سپس تغييراتي كه در تابع سود    

.ايجاد مي شود را محاسبه كنيم  
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0R,0R,0V,0V,0V

9R3V1V2V
12R1V4V

21V10V32VZ

yxCBA

yCBA

xBA

CBA

≥≥≥≥≥

=−++
=−+

++= ) حداقل كردن   : هدف( هزينه منابع    تابع

:  مشروط به

:مثال قبل»  دوگانة   «حل مسأله    

VAVBVCشماره جواب

 قبولناحيةخارج از  -100012-9
3
غلط

 قبولناحيةخارج از  40903-0
0

 قبولناحيةخارج از  60121-00
75/40060124
 قبولناحيةخارج از  -830003
930100117

0

0
0

0

Rx

5/1

كل ارزش منتسب نهاده ها براي بنگاه Ry

 قبولناحيةخارج از  2012-0
غلط0

3 12

10600* 108

 قبولناحيةخارج از  

120

30

50

http://www.foxitsoftware.com/shopping


:مثال قبل»  دوگانة   «تفسير نتايج مسأله    
 بادقيقاً برابرواحد است كه   108كل ارزش منتسب منابع بنگاه برابر

 مي باشد كه از طريق حل مسأله اصلي بدست  ناخالصيحداكثر سود
.آمد

 است؛ يعني افزودن يك واحدصفر؛Vc، يعنيCنهادةقيمت ساية
 بنگاه        حصـولقــابلســود   حــداكثراضافي از اين عامل چيزي به

. اي نيستمحدودكننده، قيدCنهادةبه عبارت ديگر،. نمي افزايد
 واحد است؛ يعني عامل    5/1برابرVA، يعنيAنهادةقيمت ساية

 اي براي بنگاه محسوب مي شود و اگر يك    محدودكننده قيدمذبور
 واحد افزايش  5/1افزوده شود، سود ناخالص بنگاه   Aواحد اضافي از   

.)وجود دارد   Bتفسير مشابهي براي عامل. (مي يابد
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:مثال قبل»  دوگانة   «تفسير نتايج مسأله    

اين بدين معناست كه.  صفر هستنداينحالتهر دو متغير كمكي در

 دقيقاً برابر باy ياxارزش منتسب منابع الزم در توليد يك واحد از    

هزينة فرصت ازبنابراين. سود ناخالص حاصل از هر يك از آنهاست

 است وصفرy وxبراي هر دو كااليRy)وRxيعني(،دست رفته

ديگــرياستــفاده  نشان مي دهد كه منابع الزم جهت توليد آنها در

.نيستتـربراي بنگاه با ارزش
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تصميم گيري تحت شرايط  
عدم اطمينان و مخاطره      

: 3فصل   
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31مقدمه 

 در شرايط  مديـريتي اصليتصميــماتاكثـرواقـــعي  دنيــايدر

.  گرفته مي شودعدم اطمينان

) ريسك(وجود عدم اطمينان در مسائل تصميمات مديريتي و مخاطره  

 با آن باعث مي شود كه مفهوم مخاطره و تحليلهاي مربوط به آن  تؤام  

. مورد بحث قرار گيرد  اقتصاد مديريت  در
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32     ريسك در تحليل اقتصادي 
 » بالقوة اي تعريف مي شود كه زيانبار است  خـطر«ريسك به عنوان

. است   متضرر شدنو دركسب و كار اين زيانبار بودن به معني  

.  است»احتمال وقوع واقعه اي ناخواسته«ريسك به معني

 نيز توأم است؛ هر    »احتمال وقوع نتايج خواسته« ياشانسريسك با
 و هرچه  بيــشترشانسباشد،بيــشترچه احتمال وقوع نتيجه خواسته      

 آميزترمخــاطرهاحتمال وقوع نتيجه ناخواسته محتمل تر باشد، تصميم     
.خواهد بود
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32  الف       توزيع احتماالت 
 وقوع يك رويداد به عنوان شانس وقوع آن رويداد تعريف     »احتمال«

.مي شود

 وقايع يا رويدادهاي ممكن فهرست شوند، و اگر به هرتـــمامياگر
 مربوطه،فــــهرست    داده شود، در آن صورت    احتـــماليرويداد

. خوانده مي شود  »توزيع احتمال«يا»تابع احتمال«

 درصد100 باشد، مجموع احتماالت برابر با   كاملاگر توزيع احتمال  
.خواهد بود
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32  الف       توزيع احتماالت 
 وقوع يك رويداد به عنوان شانس وقوع آن رويداد تعريف     »احتمال«

.مي شود

 وقايع يا رويدادهاي ممكن فهرست شوند، و اگر به هرتـــمامياگر
 مربوطه،فــــهرست    داده شود، در آن صورت    احتـــماليرويداد

. خوانده مي شود  »توزيع احتمال«يا»تابع احتمال«

 درصد100 باشد، مجموع احتماالت برابر با   كاملاگر توزيع احتمال  
.خواهد بود
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32  الف       توزيع احتماالت 
 درصد شانس وجود دارد كه تقاضاي خريدي از طرف فالن     70: مثال

 درصد احتمال اينكه چنين تقاضايي از طرف30مؤسسه به ما بشود و   
:آن مؤسسه انجام نشود   

. درصد احتمال وقوع رويداد ناخواسته وجود دارد     30در مثال فوق؛

احتمال وقوع  رويداد
%70=0/ 7گرفتن سفارش  
%30=0/ 3نگرفتن سفارش  

1 = 100 % مجموع 
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32  الف       توزيع احتماالت 

،   مديـــريتي    گيــريهاي حال، در بسياري از تصميم        هـربه

، آن طور كه در اينجا نشان        ناخواسته-رويدادهاي خواسته    

در نتيجه، معيار كلي تري از         . داده شده است، مطلق نمي باشد        

رابطة بين ريسك و توزيع احتمال براي وارد كردن مناسب                   

. ريسك به داخل فرآيند تصميم گيري، مورد نياز است             
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32  ب ارزش انتظاري   (Expected Value)

هر رويداد ممكن را در احتمال وقوع آن ضرب  )  ماحصل يا سود(اگر
و سپس نتايج را با هم جمع كنيم، متوسط موزون رويدادها به دست  

 احتمال رويدادها را نشان مي دهند و اين متوسط موزون  وزنها. مي آيد
.  ناميده مي شود»مقدار يا ارزش انتظاري«يا وزني

: محاسبة سود انتظاري
i احتمال وقوع رويدادpi ام،iسطح سود مربوط به رويداد       πiكه در آن،     

. تعداد رويدادهاي ممكن است      Nام و

∑
=

=
N

i
ii p

1
.)(E ππ =سود انتظاري
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32  ب ارزش انتظاري (Expected Value)

 دو سرمايه گذاري را مدنظر دارد، كه هر يك        بنگاهيفرض كنيد   : مثال عددي
 ميليون تومان سرمايه گذاري دارد و فقط يكي از آنها انتخاب خواهد                    10نياز به    

.شد
سود انتظاريسود حاصله  احتمال وضعيتوضعيت اقتصادينوع طرح  

ركود  
عادي  
رونق

ركود  
6/053عادي  Bطرح

2/0124/2رونق

4
5

8/0
3
2/1

5
0

6
Aسود انتظاري طرح  

0

4/5 Bسود انتظاري طرح  

2/0
6/0
2/0
0/1
2/0

0/1

Aطرح
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32  ب ارزش انتظاري (Expected Value)

به طور كلي، هر چه چقدر توزيع احتمال       
 به  مقدار واقعي  فشرده تر باشد، احتمال آنكه     

.   نزديكتر باشد، بيشتر است   ارزش انتظاري
به بيان ديگر، احتمال آنكه انحراف مقدار           
واقعي از ارزش انتظاري آن بزرگ باشد،       

. كمتر است
فشرده ترداراي توزيع احتمال   Aچون طرح   

است، احتمال اينكه بازده واقعي آن به ارزش          
Bانتظاري آن نزديكتر باشد، بيشتر از طرح        

. است

2 4 6 8 10 12

2/0

0

4/0
6/0

سود

احتمال وقوع

Aطرح

2 4 6 8 10 12

2/0

0

4/0
6/0

سود

احتمال وقوع

Bطرح



32  ج    مخاطره   ( اندازه گيري ريسك (
مفهوم ريسك، مفهوم پيچيده اي است و تعارض زيادي در تعريف و   

.اندازه گيري آن وجود دارد  

هر چه توزيع احتمالمفهوم ريسك در بردارندة اين نكته است كه   

باشد، ريسك تصميم گيري مورد نظر»  ترفشــــرده«نتايج ممكن

، زيرا احتمال كمتري وجود دارد كه رويداد     است» كـــوچكتـر«

. واقعي از ارزش انتظاري آن به طور معناداري فاصله بگيرد  



32  ج    مخاطره   ( اندازه گيري ريسك (
يعني معياري كه فشردگي توزيع احتمال را   (براي آنكه معيار ريسك

واحد معينيداراي بيشترين فايده باشد، بايد داراي   ) اندازه گيري كند

.  است(σ) »انحراف معيار«يكي از اين معيارها،. باشد

:محاسبة انحراف معيار   

 و    ترفشــردهباشد، توزيع احتمال  كـوچكتـرهر چقدر انحراف معيار  

. خواهد بودكـمتـردر نتيجه ريسك

∑
=

−=
N

i
ii p

1

2.))(E( ππσ =انحراف معيار
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32  ج    مخاطره   ( اندازه گيري ريسك (
:مثال عددي

وضعيتنوع طرح  
اقتصادي

احتمال
وضعيت

p

سود   
حاصله
π

سود   
انتظاري

انحراف
رويداد

(π-E(π))

مربع
 انحراف

مربع انحراف
ضربدر
احتمال

1-2/0
0
2/0

63/0 =4 /0√  =σ
832/5
096/0
712/8

826/3 =64 /14√  =σ

0
1

4/5-
4/0-

ركود  

6/6

1
0
0

16/29
16/0
56/43

عادي  
رونق

ركود  
6/053عادي  Bطرح

2/0124/2رونق

8/0
3
2/1
5 =EA

0

4/5  = EA

4
5
6

0

2/0
6/0
2/0
0/1
2/0

0/1

Aطرح
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32  ج    مخاطره   ( اندازه گيري ريسك (
وقتي انحراف معيار به عنوان معياري براي سنجش ريسك بكار     

.مي تواند ايجاد شود  ) مشكالتي(مي رود، مسائلي

يعني اگر(به طور مشخص، اگر طرحي بزرگتر از طرح ديگر باشد

، بدون)هزينه دو طرح و جريان نقدي مورد انتظار آنها متفاوت باشد

لزوماً مخاطره آميزتر باشد، اين طرح معموالً داراي انحراف معي     ارآنكه 

. خواهد بودبزرگتري

http://www.foxitsoftware.com/shopping


32  ج    مخاطره   ( اندازه گيري ريسك (

انحراف معيار هر طرح را بر ارزش انتظاري اش  براي رفع اين مشكل،

نام اين معيار جديد كه جهت مقايسه ريسك بكار  . تقسيم مي كنند

.  است(CV)»  ضريب تغييراتياضريب پراكندگي  «مي رود،

:محاسبة ضريب تغييرات

مقداربه اين ترتيب، ضريب تغيير يك توزيع احتمال، مشخص كنندة    

. استهر واحد ارزش انتظاريبراي) يا ريسك (انحراف معيار

)(E
V

π
σ

ضريب تغيير= =
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33   نظرية مطلوبيت و اجتناب از ريسك 

يك تصميم گيرنده منطقي، به جاي حداكثر كردن ارزش انتظاري، در  

.  را حداكثر مي كند»مطلوبيت انتظاري«واقع

به بيان ديگر، تصميم گيرنده بايد عملي را انجام دهد كه داراي     

. مطلوبيت انتظاري استبيـــشترين

.  است كه به رويداد ممكن يك تصميم وابسته است   عدديمطلوبيت،
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33   نظرية مطلوبيت و اجتناب از ريسك 
 تصميم  تابع مطلوبيتهر رويداد داراي مطلوبيتي است و               

گيرنده مورد نظر نشاندهندة مطلوبيتي است كه وي به هر              
.يك از رويدادها مي دهد           

تابع مطلوبيت نشاندهندة ترجيحات تصميم گيرنده با توجه به              
.ريسك مي باشد     

  مطلـوبـيت  مجمـــوع    نيز(E(U))»  مطلوبيت انتظاري      «
.رويدادهاست      احتمال وقوع آن         ضربدررويدادهاي مختلف     
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33   نظرية مطلوبيت و اجتناب از ريسك 

تصميم گيرنده با توجه به تابع مطلوبيت خود در مورد           

.طرحهاي مختلف با بازده هاي متفاوت تصميم مي گيرد     

 تابع مطلوبيت چگونه است؟        شكل

 سود يا بازده كل حاصل،   افــزايشگرچه انتظار اين است كه با  

تـرجيحـات   يابد، اما شكل تابع مطلوبيت بنابرافـــزايشمطلوبيت

. باشدمتفاوتتصميم گيرنده مي تواند   
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سه نوع متفاوت و متداول تابع مطلوبيت             
A   خطر گريز« نشاندهندة مديري است كه          منحني «(Risk Averter)     ناميده مي شود .
B   بي طرف نسبت به خطر« نشاندهندة مديري است كه           منحني «(Risk Neutral)

.ناميده مي شود     
C   خطر پذير« نشاندهندة مديري است كه          منحني «(Risk Lover)      ناميده مي شود .

5000 10000

2
4
6
8

10
12
14
16
18

درآمد يا ثروت

مطلوبيت كل

 A ) مطلوبيت نهايي نزولي پول( 

 B ) مطلوبيت نهايي ثابت پول  ( 

 C ) مطلوبيت نهايي صعودي پول( 
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33   نظرية مطلوبيت و اجتناب از ريسك 
بدون شك، برخي خطر را ترجيح مي دهند و عده اي نسبت به آن بي    

 رفتار مديران حكايت از آن دارد كه آنهامشاهده ومنطق، اماطرفند
. هستند»گريزتر   خطر  «غالباً

 در اكثر الگوهاياجتناب از خطر احتماليبه همين سبب، فرض
. استفرض اساسيتصميم گيري در اقتصاد مديريت

 براي پول، اساس فرضيه خطر گريزي  مطلوبيت نهايي نزولي   مفهوم
. است
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34         تعديل الگوي ارزش بنگاه با توجه به ريسك 
34تعديل صورت كسر    ) الف

هبا توجه به الگوي ارزش بنگاه، مديران بنگاه با اطمينان نمي دانند ك

 است و بهترين كاري كه     چـقدر  ) πtيعني (tســال   بنگاه درســود   

به جاي)E(πt)يعني (سود انتظاريمي توانند انجام دهند، استفاده از    

. استسود

اما چگونه مي توان الگوي ارزش بنگاه را با توجه به ريسك تعديل  

كرد؟
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34تعديل صورت كسر       )  الف

 ناميده مي شود و مرتبط با»نظرية معادل اطمينان  «يكي از روشهاي،  

.نظرية مطلوبيت است  

براساس نظرية معادل اطمينان، تصميم گيرنده بايد مشخص كند كه   

بين چه مقدار پولي كه به طور حتم دريافت خواهد كرد و ارزش  

.انتظاري پولي كه همراه با مخاطره است، بي تفاوت است   
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34تعديل صورت كسر       )  الف
فرض كنيد مدير يك بنگاه با دو طرح سرمايه گذاري، يكي طرح           :مثال

A   هزار تومان و طرح  100 با سود مطمئني برابر با B  200 با سود انتظاري
. هزار تومان، مواجه است   

اگر اين مدير بين اين دو طرح بي تفاوت باشد، معادل اطمينان وي
. هزار تومان خواهد بودB،100براي طرح

براساس اين مثال و با توجه به تابع مطلوبيت تصميم گيرنده، مي توان   
. اين مدير را ترسيم نمود بي تفاوتيمنحنهاييكي از
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:ادامة مثال
 هزار تومان سوده قطعي قابل  100در اين شكل، مدير مزبور بين

با ضريب( هزار تومان همراه با ريسك200حصول و سود احتمالي   
1/3VBتغيير  هزار تومان همراه با ريسك بيشتر     300و نيز)  =

4VAبا ضريب تغيير( .بي تفاوت است  )  =

100 200 300 )هزار تومان   (بازده انتظاري  

ريسك

منحني بي تفاوتي

VB

VA
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34تعديل صورت كسر       )  الف
انتظاري با خطر) بازده(با تقسيم مقدار معادل اطمينان بر مقدار سود

احتمالي، در نقاط مختلف بر روي منحني بي تفاوتي به ضريب    
.دست مي يابيم(α)»ضريب تعديل معادل اطمينان«جديدي به نام

:محاسبة ضريب تعديل معادل اطمينان

: بنگاه عبارت است ازتعديل شدهالگوي ارزش

 است، زيرا براساس بزرگي طرحها، ريسك    دشـــواربـسيارαتخمين  
.آنها و گرايش مديران نسبت به خطر تغيير مي كند

α = 
مقدار معادل اطمينان

(E(π))ريسكيمقدار سود انتظاري

∑
= +

×
=

n

t
t
t

i1 )1(
)(EPV πα
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34تعديل مخرج كسر      (تعديل نرخ تنزيل         )  ب (
تعديل نرخ  راه ديگر وارد كردن ريسك به داخل الگوي ارزش بنگاه،   

. مي باشد(i)تنزيل

ترجيحات   اين روش نيز، نظير آنچه در قسمت قبل بحث شد، براساس   
. با توجه به ريسك قرار دارد  مدير

تفاوت بين نرخ بازده انتظاري يك سرمايه گذاري پر مخاطره و يك  
 سرمايه گذاري» احتماليخـطرپــاداش« سرمايه گذاري بدون خطر،
.پر مخاطره خوانده مي شود
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34تعديل مخرج كسر      (تعديل نرخ تنزيل         )  ب (

: بنگاه عبارت است ازتعديل شدهالگوي ارزش

.  نشاندهندة نرخ تنزيل تعديل شده براساس ريسك است         rكه  

، مجموع نرخ بازده  (r)نرخ تنزيل شده تعديل شده براساس ريسك  

 و نرخ بازده پاداش خطر احتمالي براي جبران سطح  (i)بدون ريسك

r = i + ipويا است؛   (ip)سرمايه گذاري با خطر احتمالي

∑
= +

=
n

t
t

t

r1 )1(
)(EPV π
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35            تكنيكهاي ديگر براي تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان 

در بسياري از موقعيتها، ارقام مورد نياز براي تحليل فرآيند تصميم

گيري همراه با ريسك، از قبل به شكل قابل استفاده اي در دسترس      

.نمي باشد

شبـــيه«و»گيــريتــصميـــمدرخــت«در چنين حالتهايي،

 به بهبود و سر و سامان دادن به ارقام ريسك، در     » كامپيوتريسـازي

.تصميم گيري كمك مي كنند
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تقاضا و تخمين آن
: 4فصل   
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4  1مقدمه 

از بسياري جهات مهمترين عامل تعيين كنندة سودآوري يـك بنگـاه            

. براي كاالهاي آن استتقاضا

يك بنگاه بايد اطالعات مناسبي از تقاضا براي توليداتش داشته باشـد،            

تا بتواند تصميمات مؤثري در برنامه ريزي بلنـد مـدت و تـصميمات              

. عملياتي كوتاه مدت بگيرد
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4  1تعريف تقاضا   )  الف
 بخصوص تعريفخـدمت ياكـاال به معناي مقداري از يكتقاضا

مفروضيمي شود كه مشتريان در يك دورة مشخص و تحت مجموعه     

.به خريد آن هستند) قادرو (مايلاز شرايط،  

برخي از شرايطي كه بايد مشخص شود، مشتمل بر قيمت كاالي مورد    

نظر، قيمت كاالهاي مرتبط، درآمد مصرف كنندگان و سليقه و  

. ترجيحات آنهاست  
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4  1تفاوت بين تقاضاي انفرادي، تقاضاي بنگاه و تقاضاي            ) ب
براي يك محصول)  بازار( صنعت

:  عبارتست از   انفراديعوامل تعيين كنندة تقاضاي  

نظرقيمت كاالي مورد

مرتبطقيمت كاالهاي

كنندهدرآمد مصرف

سليقه و ترجيحات وي    
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4  1تفاوت بين تقاضاي انفرادي، تقاضاي بنگاه و تقاضاي            ) ب
براي يك محصول)  بازار( صنعت

تابع تقاضا را به  » ساير شرايط ثابت«در بسياري از موارد، با فرض  

 يك كاال در نظر مي گيرند وقيمت ومقدارصورت رابطه اي بين

.، مشخص مي كنندتابع جبري يامنحنياين رابطه را به شكل يك

 عوامل تعيين كنندة تقاضابقيةتوجه كنيد كه غير از قيمت خود كاال،     

. تقاضا به سمت راست يا چپ مي شوند   انتقال تابعباعث
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4  1تفاوت بين تقاضاي انفرادي، تقاضاي بنگاه و تقاضاي            ) ب
براي يك محصول)  بازار( صنعت

؛تقــاضا  تــابع با  ارتبــاط   دركـــلي  بطور

حركت روي تابع   ( تقاضا      مقــدار سبب تغيير در   قـــيمت   در  تغييــر

.مي شود) اوليه

)  انتقال تابع اوليه( تقاضا     سـطح باعث تغيير     عوامل    ســــاير  تغييــر

.مي شوند
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4  1تفاوت بين تقاضاي انفرادي، تقاضاي بنگاه و تقاضاي            ) ب
براي يك محصول)  بازار( صنعت

عوامل تعيين كنندة تقاضاي يك بنگاه يا صنعت، عالوه بر عوامل باال   
:شامل موارد ديگري نيز مي گردد، از جمله  

تبليغاتي مخارج   
جمعيت  

مالي وضعيت اعتباري بازارهاي     
غيره و  

 وبنگاهالبته، تفاوتهايي نيز بين عوامل تعيين كنندة تقاضاي يك  
.براي يك محصول وجود دارد    ) بازار(صنعت



براي اتومبيل يا  ) به صورت معادالت رياضي(شكل تابع تقاضاي بازار
: (t)مسكن در يك سال خاص

:  تابع خطيبه صورت    

t5t4t3t2t1 AipopypQ aaaaat ++++=

4  1تفاوت بين تقاضاي انفرادي، تقاضاي بنگاه و تقاضاي            ) ب
براي يك محصول)  بازار( صنعت

مقدار تقاضا
(t)در سال

قيمت متوسط محصول
(t)در سال

متوسط درآمد قابل تصرف  
(t)سرانه متقاضيان در سال

 اخذ وام  بهرةنرخ
(t)در سال

جمعيت در   
(t)سال

هزينه هاي تبليغاتي 
(t)در سال



براي اتومبيل يا  ) به صورت معادالت رياضي(شكل تابع تقاضاي بازار
: (t)مسكن در يك سال خاص

:  تابع نماييبه صورت    
54321

ttttt AipopypQ aaaaa
t ××××=

4  1تفاوت بين تقاضاي انفرادي، تقاضاي بنگاه و تقاضاي            ) ب
براي يك محصول)  بازار( صنعت

مقدار تقاضا
(t)در سال

قيمت متوسط محصول
(t)در سال

متوسط درآمد قابل تصرف  
(t)سرانه متقاضيان در سال

 اخذ وام  بهرةنرخ
(t)در سال

جمعيت در   
(t)سال

هزينه هاي تبليغاتي 
(t)در سال
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 يا حساسيتمقـــداريك بنگاه اقتصادي بايد اطالعاتي در مورد
 نسبت به تغييرات متغيرهايي كه تقاضا تابعتقـــاضاالعملعكــس

:آنهاست، داشته باشد   
.   مي توانند توسط بنگاه كنترل شوند      تبليغات وقيمتبعضي از متغير ها نظير     

 براي تصميم گيري  تقـاضا   بر رويآنـها   تغييـراثـربه همين سبب، نتيجة        
. هاي مديريت مهم است     

 خارج  رقيبانقيمت ودرآمد مصرف كنندگانبرخي ديگر از متغير ها نظير     
اما بررسي اثر تغييرات آنها بر روي تقاضا براي          .  از كنترل مدير بنگاه هستند       

.  واكنش بنگاه نسبت به تغييرات محيط اقتصادي مفيد مي باشند              

4  1اندازه گيري حساسيت يا كشش     )  ج
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نه تنها در تحليل تقاضا،   ) واكنش(يكي از معيارهاي سنجش حساسيت    
 .است  (Elasticity)»كشش«بلكه در ساير تصميمات مديريتي
:تعريف كشش عبارت است از

 دردرصد تغيير در نتيجة(y)وابستهدر متغير متغيردرصد تغيير
، يعني؛  (x)مستقلمقدار متغير

4  1اندازه گيري حساسيت يا كشش     )  ج

y
x

x
y

x
x

y
y

Ex ⋅
Δ
Δ

=
Δ

Δ

==
y  درصد تغيير در
x  درصد تغيير در

ضريب كشش
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 مقدار تقاضا نسبت به قيمت  حساسيتمنحني تقاضاي بازار بستگي به

دارد، زيرا؛   

بزرگيدر قيمت منتج به تغيير        كوچكيبراي بعضي از كاالها، تغيير   

)كشش پذير  .  (در مقدار تقاضا مي شود    

 در قيمت آنها      بزرگيدر حاليكه براي بعضي از كاالهاي ديگر تغيير        

) كم كشش.  ( در مقدار تقاضاي آنها مي شود     كوچكي  منتج به تغيير    

4  1كشش قيمتي تقاضا    )  د
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اقتصاددانان براي نشان دادن اينكه مقدار تقاضا نسبت به تغيير قيمت   
 »كشش قيمتي تقاضا«تا چه اندازه حساس است، از معياري به نام     

:استفاده مي كنند
 تغييريك درصدنشان مي دهد كه به ازاي     كشش قيمتي تقاضا  ضريب    

 تغيير در مقدار تقاضا بوجود مي آيد، يعني؛       چند درصددر قيمت،    

ضريب كشش قيمتي تقاضا

4  1كشش قيمتي تقاضا    )  د

Q
P

P
Q

P
P

Q
Q

⋅
Δ
Δ

−=
Δ

Δ

−==DE
درصد تغيير در مقدار تقاضا

درصد تغيير در قيمت  
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:برخي از نكات كشش قيمتي تقاضا

 است، به همين سبب با گذاشتن       معكوسچون رابطة بين قيمت و مقدار        
، ضريب كشش      ايندو در جلوي نسبت درصد تغييرات      عالمت منفي    

.عالمت مثبت پيدا مي كند  

كشش قيمتي تقاضا معموالً از نقطه اي به نقطه ديگر روي تابع تقاضا                   
. مي كند  فرق

. مي كندتغييركشش قيمتي تقاضا از بازاري به بازار ديگر            

4  1كشش قيمتي تقاضا    )  د
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:برخي از نكات كشش قيمتي تقاضا
. واقع شودبينهايت وصفركشش قيمتي تقاضا براي يك كاال مي تواند بين        

 باشد، تابع   صفراگر كشش قيمتي تقاضا براي يك كاال در همه حال         
. خواهد بودخطي عموديتقاضاي آن كاالي به خصوص      

4  1كشش قيمتي تقاضا    )  د

مقدار

قيمت

15 منحني تقاضا  
با كشش بينهايت   

منحني تقاضا  
با كشش صفر   

اگر كشش قيمتي تقاضا براي     
 باشد،  بينهايتكااليي در همه حال   

خط افقيتابع تقاضاي آن كاال يك    
.خواهد بود
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 از تابع حساب كنيم، اصطالحًا به آن         بزرگي   نسبتاً     محدودةاگر كشش را در   
معموالً از رابطة زير استفاده مي شود    .  گويند»كشش كماني« :در كشش كماني 

 از يك تابع محاسبه كنيم، به آن     كوچكي   بسيار  محدودةاگر كشش را در  
 ضريب كشش نقطه اي      رابــطةجهـت   هميـن  بــه  .  گويند»كشش نقطه اي«

:  تقاضا به شكل زير خواهد بود     

ضريب كشش كماني تقاضا

4  1كشش كماني و نقطه اي   )  ه

12

12

12

12

12

12
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Δ
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ضريب كشش نقطه اي تقاضا
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فرض كنيد، تابع تخميني تقاضا براي كااليي نظير كامپيوتر شخصي به      
:  شكل رابطة زير باشد

0/01A500S200I700PQ

4    1كشش قيمتي تقاضا  محاسبةاستفاده از تابع تقاضا براي      ) ي 

+−+−=

مقدار تقاضاي كامپيوتر
در يك سال خاص  

قيمت متوسط كامپيوتر  
در آن سال   

متوسط درآمد قابل تصرف     
سرانه متقاضيان در آن سال   

متوسط قيمت برنامه هاي     
كامپيوتري در آن سال   

مبلغ صرف شده روي تبليغات توسط
توليد كنندگان كامپيوتر در آن سال    
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 تومان، قيمت متوسط13000فرض كنيد درآمد قابل تصرف سرانه  
 ميليون تومان50 تومان و مخارج تبليغات400نرم افزار كامپيوتري

:باشد، بنابراين تابع تقاضا در چنين شرايطي عبارت است از  

 توانمـي  چـگونــه  تقـــاضا  تـــــابع   بودن   مـفروض  بـا)  سؤال
 را تعيين كرد؟كشش قيمتي تقاضا  

700P2,900,000Q

000,500000,2002,600,000700PQ

0,000)0/01(50,00500(400))200(13,000700PQ

−=

+−+−=

4    1كشش قيمتي تقاضا  محاسبةاستفاده از تابع تقاضا براي      ) ي 

+−+−=
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محاسبة روي منحني تقاضا است كه قصد  تعيين نقطه اياولين قدم
: كشش را داريم

3000فرض كنيد مي خواهيم كشش قيمتي تقاضا را وقتي قيمت         
: است، محاسبه كنيم    (A=3000)تومان

62/2)
800,000

3,000(700)
Q
P(

P
Q

700
P
Q

800,000700(3,000)2,900,000Q

700P2,900,000Q

=−⋅−=⇒−⋅
∂
∂

=

−=
∂
∂

=−=

−=

DD EE
Aكشش قيمتي تقاضا در نقطة

.  مي باشد62/2برابر با

4    1كشش قيمتي تقاضا  محاسبةاستفاده از تابع تقاضا براي      ) ي 
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2000فرض كنيد مي خواهيم كشش قيمتي تقاضا را وقتي قيمت         
: است، محاسبه كنيم    (B=3000)تومان

4    1كشش قيمتي تقاضا  محاسبةاستفاده از تابع تقاضا براي      ) ي 

93/0)
1,500,000

2,000(700)
Q
P(

P
Q

00,00051,700(2,000)2,900,000Q

700P2,900,000Q

=−⋅−=⇒−⋅
∂
∂

=

=−=

−=

DD EE
Bكشش قيمتي تقاضا در نقطة

.  مي باشد93/0برابر با

)به هزار واحد   (مقدار

قيمت

1500
تقاضا  منحني

3000

800

2000
B

A
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، كشش   خطيبراي تابع تقاضاي   
  بينهايت تاصفرقيمتي تقاضا از    

 كه   همــانـطور كند،  مـي  تــغيير
. در شكل نشان داده شده است        

 قابل تأمل و مهم آنكه، كشش قيمتي تقاضا از نقطه اي به نقطة ديگر                نكتة
. به مقدار زيادي تغيير كند      مي توانددر روي تابع تقاضا       

4    1كشش قيمتي تقاضا  محاسبةاستفاده از تابع تقاضا براي      ) ي 

مقدار تقاضا

قيمت

منحني تقاضا 

(ED = 0)كشش صفر  

(ED < 1)كم كشش

(ED = 1)كشش واحد  

(ED > 1)  پركشش

(∞ = ED)كشش بي نهايت     
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4    1كشش قيمتي تقاضا  محاسبةاستفاده از تابع تقاضا براي      ) ي 

Q
bQa

b
1

Q
P

P
QEP

b
1

b
aQbQaP D

−
⋅

−
=⋅

∂
∂

=⇒⋅−=⇒−=

مقدار تقاضا

قيمت

منحني تقاضا 

(ED = 0)كشش صفر  

(ED < 1)كم كشش

(ED = 1)كشش واحد  

(ED > 1)  پركشش

(∞ = ED)كشش بي نهايت     

a

:   در تابع فوق
  صــفربـه  قـيـمت   وقــتي) 1

نزديك مي شود، كشش قيمت نيز       
. نزديك مي شودصفربه

  بـــزرگقيمت بسيار     وقــتي) 2
مي شود، كشش قيمت به سمت      

.  ميل مي كند   بينهايت
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4    2               رابطة بين كشش قيمتي تقاضا براي يك كاال و درآمد صرف 
)توسط مصرف كنندگانشده روي آن  (

 به يافتن پاسخ براي پرسشهاي نظير موارد  مندمعموالً مديران عالقه

: زير هستند

 كل مبلغ صرف    افزايش    سبب   توليديشان در قيمت محصول       افزايش   آيا   

.    برعكس  ويا  شده روي آن كاال توسط مصرف كنندگان مي شود؟      

) كشش قيمتي تقاضا  وجودي  فلسفة  (

. داردكشش آن كاالپاسخ به اين پرسش بستگي به
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4    2               رابطة بين كشش قيمتي تقاضا براي يك كاال و درآمد صرف 
)توسط مصرف كنندگانشده روي آن  (

فرض كنيد، كل مبلغ پول صرف شده توسط مصرف كنندگان بر روي يك          
:  قيمت هر واحد     ضرب در   مقدار تقاضا شده  كاال برابر است با       

. باشد»  باكشش« اگر تقاضاي محصولي   ) الف

⎩
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D

D

D

E

E

E

.باشد»  كم كشش«اگر تقاضاي محصولي     ) ب

. باشد»  كشش واحد«اگر تقاضاي محصولي داراي    ) ج
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4    3     درآمد كل، درآمد نهايي و كشش قيمت 
از ديدگاه توليد كنندگان يك كاال، كل مبلغ پول صرف شده روي يك             

. محصول برابر است با درآمد كل آنها         
: فرض كنيد تابع تقاضا براي محصول يك بنگاه خطي و به شكل زير است                 
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4    3     درآمد كل، درآمد نهايي و كشش قيمت 

⎪
⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎪
⎨

⎧

=⋅=⋅=

−==

−
⋅=⋅

∂
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bQ-aQQbQ)-(aQPTR

2bQa
Q

TRMR

Q
bQa

b
1

Q
P

P
QE

d
d

مقدار تقاضا

قيمت

منحني تقاضا  

  

ED)كم كشش     < 1)  

ED)  پركشش > 1)

a

a/ba/2b

منحني درآمد نهايي 

مقدار تقاضا

قيمت
a

a/ba/2b
منحني درآمد كل 

 است، درآمد    با كشش كه تقاضا   مقاديريدر  
.  استمثبتنهايي
 است، درآمد     كم كشش كه تقاضامقاديريدر

.   استمنفينهايي
 است،   كشش واحد كه تقاضا دارايمقاديريدر

.  استدرآمد نهايي   صفر
اين مسئله تصادفي نيست، به طور كلي، چه تابع
. تقاضا خطي باشد يا نباشد، اين مطلب صحيح است  
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4    3     درآمد كل، درآمد نهايي و كشش قيمت 
:به شكل زير باشد) خطي يا غير خطي( چنانچه تابع تقاضاي محصول يك بنگاه          

ED < 1 باشد، درآمد نهايي مثبت؛ اگرED > 1رابطه فوق نشان مي دهد كه اگر

.  باشد، درآمد نهايي بايد صفر باشد     ED = 1باشد، درآمد نهايي منفي و اگر      
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4    4     عوامل تعيين كنندة كشش تقاضا 
:عوامل تعيين كنندة كشش قيمتي تقاضا عبارتند از

  نزديكي   و  تعدادكشش تقاضا براي يك كاال به مقدار زيادي بستگي به               )1
:   دارددر دسترس بودن آنها   و  كاالهاي جانشين

اگر محصولي داراي تعداد زيادي جانشين نزديك باشد، تقاضا براي         
.  خواهد بودپركششآن كاال   

زيرا اگر قيمت آن كاال افزايش يابد، تعداد زيادي از خريداران به              
 نزديك آن رجوع خواهند كرد؛  جانشينهاي

زيرا اگر قيمت آن كاهش يابد، تعداد زيادي از خريداران كاالهاي         
.جانشين آن به خريد اين كاال روي مي آورند          
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4    4     عوامل تعيين كنندة كشش تقاضا 
:عوامل تعيين كنندة كشش قيمتي تقاضا عبارتند از

  بودجة آن كاال در     اهميتكشش تقاضا براي يك كاال، همچنين بستگي به                )2
: داردمصرف كنندگان  

 نظير نمك، چسب، بند كفش و         محصوالتيگفته مي شود تقاضا براي        
.نظاير آنها معموالً كم كشش هستند      

 مصرف كنندگان را به خود اختصاص     بودجةزيرا درصد كوچكي از    
.مي دهند

مبلمان نظير وسايل خانگي و        محصوالتيبرعكس، تقاضا براي        
 مصرف كنندگان را به   بودجة   است، زيرا درصد بزرگي از        پركشش

.خود اختصاص مي دهند



4    4     عوامل تعيين كنندة كشش تقاضا 
:عوامل تعيين كنندة كشش قيمتي تقاضا عبارتند از

 از  طول دوره اي     كشش قيمتي تقاضا براي يك محصول احتماًال بستگي به             )3
: كه تابع تقاضا شكل مي گيرد، نيز دارد       زمان

، كشش بيشتري نسبت به كوتاه      بلندمدتبه اين معني كه تقاضا در      
مدت دارد؛  

زيرا جانشين كردن يك كاال براي كاالي ديگر توسط مصرف             
.  ساده تر از كوتاه مدت است      بلندمدتكنندگان و بنگاهها در    

 ممكن است،      كاالهاي با دوام مصرفي    البته اين مسأله در مورد     
. باشد  برعكس  



4    5    استفاده از كشش قيمتي تقاضا و سياست قيمت گذاري 
 كاالي توليد خود   كشش قيمتي تقاضاي    زيادي به دانستن      عالقةمديران
. دارند

 در   كـــشش  ضريــب     مقـــدار   كه   اسـت آن  نيـز اين موضوع   دليــل
. آنها عامل مهمي است     سياست قيمت گذاري  

)11

1(MCP
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MCMR,)11P(MR
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؛ بنگاه براي رسـيدن بـه       مي دانيم
حداكثر سود تا جـايي بـه توليـد         

درآمـد نهـايي   ادامه مي دهد كـه      
. شود نهاييهزينةبرابر با
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4    6   كشش درآمدي تقاضا 
. دقيمت تنها عاملي نيست كه روي مقدار تقاضا از يك كاال تأثير مي گذار                

 در بين مصرف كنندگان در يك بازار   سطح درآمد پولي     عامل مهم ديگر،      
: است

درصد تغيير درتقاضا براي يك كاالي خاص، به صورت        كشش درآمدي
 تعريف مي شود،يك درصد تغيير درآمد مصرف كننده   در نتيجة    مقدار تقاضا   

يعني؛

Q
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I
Q

I
I

Q
Q

⋅
Δ
Δ

=
Δ

Δ

==IE
درصد تغيير در مقدار تقاضا

درصد تغيير در درآمد مصرف كننده  
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4    6   كشش درآمدي تقاضا 
 داراي كشش  مبلمان  به طور مثال؛ انتظار مي رود كه كاالهاي لوكس نظير      

همچنين پاره اي از كاالها داراي كشش درآمدي      . درآمدي مثبت باشند   
.گفته مي شود  »   پست«منفي هستند، به اين نوع كاالها، كاالهاي      

: عبارتند ازكشش درآمدي تقاضا    به طور كلي، حاالت ممكن       
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مستقل از درآمد  

نرمال لوكس
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4    7   كشش متقابل تقاضا 

يدر كنار قيمت و درآمد، عامل ديگر نيز وجود دارد كه مقدار تقاضا برا                 

.  استقيمت ساير كاالهايك محصول را تحت تأثير قرار مي دهد و آن        

xدرصد تغيير در مقدار تقاضاي كاالي    ، به صورت   xy تقاضاي    كشش متقابل

 تعريف مي شود، يعني؛yيك درصد تغيير در قيمت كاالي  در نتيجة     
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Xدرصد تغيير در مقدار تقاضاي كاالي 

yدرصد تغيير در قيمت كاالي   
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4    7   كشش متقابل تقاضا 
 نتايج كشش متقابل تقاضا مي توان جفت كاال را جانشين،               مشاهدةبراساس  

.  وابستگي آنها را مشخص نمود         درجةمكمل و مستقل ناميد و        

: عبارتند ازكشش متقابل تقاضا   به طور كلي، حاالت ممكن       
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4    7   كشش متقابل تقاضا 
كشش متقابل تقاضا براي بنگاهها از اهميت خاصي برخوردار است؛              

 دست به تغيير قيمت بزنند، اين تغيير           رقبايشان  زيرا آنها بايد بدانند كه اگر         
. چه اثري بر روي تقاضا براي كاالي آنها خواهد داشت        

همچنين كشش مقابل تقاضا در تعيين رابطة بين صنايع مفيد است؛              
 با توليد  انحصارگر  به طور مثال، اگر كشش متقابل كاالي توليدي يك            

كاالي ديگري در صنعت ثانويه زياد باشد، افزايش در قيمت كاالي     
 به معناي از دست دادن بخشي از تقاضا براي كاالي انحصاري      انحصارگر
.خواهد بود
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4    8     كشش تبليغات و ديگر كششها 
اگر چه كشش قيمتي تقاضا، كشش درآمدي و كشش متقابل بيشتر بكار                   

. تقاضا نيستند    كششهايمي روند؛ اما تنها   

: را مفيد مي يابند  كشش تبليغاتي تقاضا  محاسبةبعضي از مواقع بنگاهها    
درصد تغيير در مقدار تقاضاي يك محصول    تقاضا، به صورت       كشش تبليغاتي  

 تعريف مي شود، يعني؛يك درصد تغيير در مخارج تبليغات    در نتيجة     
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4  9       تابع تقاضاي با كشش ثابت 
.در بخشهاي قبلي اين فصل، غالباً فرض كرديم كه تابع تقاضا خطي است           

  » تابع تقاضاي با كشش ثابت    «شكل جبري ديگري كه غالبًا بكار مي رود       
(Q)  و   فقط بستگي به قيمت آن محصول            (P)است؛ اگر مقدار تقاضا     

(I)   به شكل زير داشته باشد      درآمد مصرف كننده   :    
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4  9       تابع تقاضاي با كشش ثابت 
 كه غالباً توسط مديران   ثـابتكشـشاستفاده از تابع تقاضاي با     
: زير مربوط مي شودچندگانةصورت مي گيرد، به داليل

برخالف تابع تقاضاي خطي، اين شكل جبري اثر قيمت روي مقدار را                ) 1
وابسته به سطح درآمد مي داند و اثر درآمدي روي مقدار را وابسته به                   

. سطح قيمت مي داند     

نظير تابع تقاضاي خطي، تابع تقاضا با كشش ثابت براي تخمين، نسبتًا                     ) 2
  .  ساده است   
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برآورد تقاضا
: 5فصل   
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5  1مقدمه 
تقاضا براي كاالهاي توليدي بنگاه نقش كليدي را در بسياري از

. تصميم گيريهاي تجاري ايفا مي كند

براي استفاده از روابط مهم حاكم بر تقاضا در تصميم گيريهاي بنگاه   

. هستيم تابع تقاضاضرايبوشكل ساختاريغالباً ناگزير به برآورد

روش  : سه روش متداول در برآورد پارامترهاي تابع تقاضا عبارتند از  
. رگرسيونتحليلوروش آزمايشي بازار، نظرسنجييامصاحبه
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 توليد  نظرية
: 6فصل   

http://www.foxitsoftware.com/shopping


6    1مقدمه 
 توليد معموالً پاسخ به دو پرسش اصلي    نظريةدر بحثهاي كالسيك  

: استكوتاه مدتمورد توجه بنگاههاي اقتصادي در
مقدار توليد بهينه چقدر است؟   )   الف

 ياســـود   رساندن   حداكـــثر    يابي به  بهـــينه     در اينهــدف   ( 
)تكنيـــكيكـــارايي

 نهاده ها يا روش توليد بهينه كدام است؟     بهينةتركيب)  ب
تولـــيدهــــزينةرساندن   حــــداقل    يابي به  بهــينه    در اينهــدف   ( 

)اقتـــصاديكــــارايي    رســـاندن   حـــداكثر   يا به
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6    1مقدمه 

، بنگاه اقتصادي به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه   بلند مدتدر

 آياتوليـدي) تشكيالت (= ظــرفيتگستــرشصـورت؛ در  اوًال

؟  يافـتخواهـد  كــاهشتوليدواحـد   هــزينة

سـود  مقـدارآيـا،توليـدواحـد   هـزينةكاهــش؛ در صورتثانياً

 خواهد شد؟بهــينه
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6    1)  برخي از تعاريف      مقدمه (

. مي نامندتوليدتبديل نهاده ها يا منابع به كاال و خدمات را  

. منابعي هستند كه در توليد كاالها و خدمات استفاده مي شوندنهاده ها

 توانندنمي آنهايي هستند كه جز با هزينه هاي گزافنهاده هاي ثابت

.در طي دوره مورد نظر، براحتي تغيير داده شوند

 آنهايي هستند كه مي توانند به آساني در كوتاه مدت   نهاده هاي متغير

.تغيير كنند
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6    1)  برخي از تعاريف      مقدمه (

 به زماني اطالق مي شود كه حداقل يك  (Short run)كوتاه مدت
 به دوره زماني(Long run)بلند مدتنهاده ثابت باشد، در حاليكه

.متغيرندگفته مي شود كه همة نهاده ها  
) يعني، مدت زماني كه همة نهاده ها متغير هستند(دورة بلند مدت
. داردبستگي به صنعت

 فعاليت مي كند وكوتاه مدتبنابراين، مي توان گفت بنگاه در  
 برنامه ريزيبلند مدتافزايش يا كاهش مقياس عمليات خود را در   

.مي نمايد
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6    2     تابع توليد كل (Total Product or TP)

 ايمعادله يانمودار،جـدول،)كـل( توليدتـابع محصولي،هـربراي
 حداكثر مقدار توليد قابل حصول از مجموعه اي از     نشاندهندةاست كه  

.نهاده هاي مورد استفاده است  
خاصي) فن آوري (= تكنولوژيهر تابع توليد در بطن خود مبتني بر

.  فرض مي شودثابتاست و به همين لحاظ در يك دورة زماني   
معادلة نهاده اي را مي توان به صورت   دوستاده اي و  يكتوابع توليد    

:  ضمني زير نوشت
),(QTP),(QTP )(, KLfyxf KCapitalyLaborx ==⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯== ==
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6    3          نزولي  نهايِي توليد متوسط و نهايي، و قانون بازده 
، مي توان توابع توليد متوسط و   (TP)توليد كل بودن تابعمفروضبا

:نهايي را نيز تعريف و استخراج نمود   
 عبارت از توليد كل بخش بر مقدار آن       (AP) يك نهاده    توليد متوسط  

به عنوان مثال؛   .  نهاده است   

 عبارت از تغيير در توليد كل بخش بر      (MP) يك نهاده     توليد نهايي
به عنوان مثال؛   . تغيير در مقدار آن نهاده است      
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6    3          نزولي  نهايِي توليد متوسط و نهايي، و قانون بازده 
يكي از معروف ترين قوانين اقتصادي در بحث توليد، قانوني است به   

. نزولينهايِيبازدهنام قانون
براساس اين قانون، اگر در فرآيند توليد مقادير برابري از يك نهاده  
به طور پيوسته اضافه كنيم، در حالي كه مقدار نهاده هاي ديگر را     

كـاهـشثابت نگه داشته ايم، توليد اضافي بعد از نقطه اي شروع به   
.مي كند

 . مي كندنزول   مزبور بعد از نقطه اينهادة نهاييتـوليدبه بيان ديگر،



6    3          نزولي  نهايِي توليد متوسط و نهايي، و قانون بازده 
:  نزولي سه نكته مورد توجه است  نهايِيدر تبيين قانون بازده

يعني، اين قانون   .   ( حداقل يكي از نهاده هاي ديگر توليد ثابت است           

. )مربوط به كوتاه مدت مي باشد     

.تكنولوژي ثابت فرض مي شود      

 اين قانون نيز    مشاهدة  اين قانون يك قانون تجربي است و نه قياسي و         

.  مشكل نيست    



6    4توليد يكسان و نرخ نهايي جانشيني فني            منحنيهاي 
) و كاراي  (  تمامي تركيبات ممكن        نشاندهندة    توليد يكسانيك منحني

.  را توليد كنندمعينينهاده ها است كه مي توانند مقدار محصول          
مقايري باشد، با دادن   Q = xyدر صورتي كه تابع توليد به شكل مشخص           

 به توليد مي توان سه عدد از منحني هاي توليد  300 و100،200نظير
:  ذيل رسم نمود    صفحة  يكسان را در     

مقدار نيروي كار

مقدار سرمايه

L3

K1

L1

K3 Q=100

L2

K2 Q=200
Q=300
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6    4توليد يكسان و نرخ نهايي جانشيني فني            منحنيهاي 
 است كه در آن يك نهاده         نـرخينشـاندهنـدة   نرخ نهايي جانشيني فني

. ديگر شود، بدون آنكه توليد تغيير كند     نهادة  مي تواند جانشين  
:  عبارت است از  (MRTS)نرخ نهايي جانشيني فني   
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6  5  خطوط مرزي 
.  بخشي از هر منحني توليد يكسان مي تواند داراي شيب مثبت باشد              

معموالً در دو انتهاي باال و پايي        ن آن قرار   اين بخش از منحني توليد يكسان كه 
 نقاطي از منحني توليد يكسان است كه امكان جانشيني بين                    نشاندهندة     دارند،   

)خطوط مرزي  خارج از  .  (نداردعوامل توليد وجود    
خط مرزي

خط مرزي

 محصور شده توسط خطوط مرزي،     منطقة   به  
. گفته مي شود     اقتصادي توليدمنطقة

هر تركيبي از دو نهاده خارج از اين منطقه        
.  است  غيرمنطقيبراي بنگاه اقتصادي   
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6    6   نهاده ها و مقدار توليد بهينه   بهينة تركيب 

ي را  مسلماً مقداري از يك نهاده بهينه است كه آن مقدار سود بنگاه اقتصاد                 
.حداكثر كند

حداكثر سود بنگاه نيز وقتي بدست مي آيد كه درآمد نهايي حاصل از         
. برابر با هزينه نهايي توليد آن شود     Qفروش محصول     

 متغير توليد است، هزينه نهايي توليد      نهادة   تنهاxدر حالتي كه نهاده     
 به دست مي آيد، از    x كه از بكار گرفتن يك واحد اضافي       Qمحصول   

:رابطة زير حاصل مي شود      

6  6منفردنهادةبهينةسطح) الف 
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x
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Q
TVCMCQ =
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=
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6  6منفردنهادةبهينةسطح) الف 
:براي آنكه سود حداكثر شود، بايد داشته باشيم       

 اصطالحاً  x  نــهايي  تـــوليددر  Q  نــهايي  درآمــد    حــاصلضرب   به  
  توليد نهايي  درآمد x       گفته مي شود و آن را با MRPx   نشان مي دهند.

Q كااليتـوليد درxاز نهاده  استـفاده  بـهينة  مـقداربر اساس رابطة باال،         

  x(P¯x) از  استخدام يك واحد اضافي        يا    بكارگيريهزينةتا جائي است     
. تجاوز نكند    اش توليد نهاييدرآمد   از
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6  6منفردنهادةبهينةسطح) الف 

آنچه در خصوص رابطة مذكور اهميت دارد، پيامي اس كه براي مدير     

. بنگاه اقتصادي در بر دارد

: مي كند كه مي گويدالغا رامارژيناليستياين رابطه يك نگرش

م يك  در تنظيم استخدام يك نهاده مدير بايد همواره منافع حاصله از استخدا         

واحد اضافي را با هزينه اضافي مقايسه و سپس در چارچوب اين تحليل                     

.  اتخاذ تصميم كند  هزينه–  فايده
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6  6ها در حالت چند نهاده اينهادة  بهينةتركيب   ) ب 

. روشهاي متعددي براي بهينه يابي وجود دارد    

 ويكـسانتـوليدمنحنيـهاياستفاده ازروشـها ترينسـاده ازيـكي

. است يكسانهزينةخطوط

يا( از دو  تـركيباتينشاندهندةيكـسانهـزينةخـطنقاط روي يك

نهاده توليد است كه مبلغ صرف شده روي دو نهاده را ثابت نگه   ) چند

.مي دارد
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6  6ها در حالت چند نهاده اينهادة  بهينةتركيب   ) ب 
:، خطوط هزينه يكسان عبارت است از  دو نهاده ايدر حالت

xyyx ⋅−=⇒⋅+⋅=
y

x

y
yx

P
P

P
CPPC  نهاده هاي يك بنگاه نيازمند اين است     بهينةتركيب

كه هزينه يك مقدار مشخص توليد را حداقل كنيم  
. و يا توليد با هزينه معيني را حداكثر نمائيم

بدين منظور نقطة تماس يك منحني هم مقداري و  
.  يكسان چنين وضعيتي را معين مي سازد   هزينة
 در شكل مقابل نقاط بهينه تركيب  C وA،Bنقاط

. هاست   نهاده  
 روي مسيري قرارC و  A  ،B مثل  نــقاطيمجموعة

 گفتهتـوسعهمسيـر به آن    اصطالحــاًدارند كه   
. مي شود

، مكان هندسي تركيبات بهينه نهاده ها     مسير توسعه
. در حالتي است كه مقياس توليد بسط مي يابد   
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6  6ها در حالت چند نهاده اينهادة  بهينةتركيب   ) ب 
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xy در نقاط تماس منحني هم مقداري و خطوط
هزينه يكسان، شيب منحني هم مقداري يا نرخ  

مطلق مساوي قدرy بجايxنهايي جانشيني فني  
شيب خط هزينه يكسان يا نسبت قيمت نهاده    

.  هاست  
 برگرفته از رابطة اخير آن    اصل مهم اقتصادي

است كه تركيب نهاده ها بايد به گونه اي باشد         
كه صرف يك تومان اضافي روي يك نهاده به   
همان اندازه به توليد كل اضافه كند كه صرف      

.  ديگري  نهادة  اين يك تومان روي هر   
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6  6ها در حالت توليد چند محصولي   نهادةبهينةتخصيص   ) ج 
 مي   يك محصول   به توليد  منحصراًدر حالتهاي قبلي، بنگاههاي اقتصادي  

روبرو    ) بودجه (يك محدوديت    پردازد و در تهيه نهاده ها توليد نيز با        

. است

 است كه فقط يك محصول توليد كند و در         بنگاهيكمتردر دنياي واقعي   

. تهيه نهاده ها نيز با محدوديتهايي مواجه نباشد        

 نهاده هاي    بهينةبنابراين مدير بنگاه اقتصادي بايد در مورد تخصيص             

.ندمحدودي كه در اختيار دارد، بين فعاليتهاي مختلف توليد تصميم گيري ك     
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6  7           سيمپلكس حل مسأله برنامه ريزي خطي و روش
يكي از داليل مهم اينكه چرا از برنامه ريزي خطي به طور گسترده اي                

 بسيار قدرتمندي براي     محاسباتي  استفاده مي شود، آن است كه روشهاي        

.  عددي برنامه ريزي خطي ابداع شده است       جوابهايپيدا كردن

:   كهشـود از اين واقعيت استفاده مي       محـاسباتي  روشـهاي   اين  تمـامـي  در

 قابل حصول     ناحية - يا گوشه اي     -جواب بهينه در يكي از نقاط حدي          «

  .»قرار دارد  
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6  11        برآورد تابع توليد 
چگونه مي توان تابع توليد را برآورد كرد كه بر اساس آن تابع، توليد             

نهايي نهاده ها را استنتاج نمود؟    

  البته توجه داريم كه توليد نهايي نهاده ها يك كميت ثابت نيست، بلكه               
 تابع توليد گيريمشتـق   از ميزان مصرف هر نهاده است كه تنها از         تابعي

.  مي توان آن را به دست آورد      

برآورد تابع توليد ممكن است به شيوه هاي مختلفي از جمله روشهاي                 
روش آماريمهندسي انجام گيرد، ليكن روش سيستماتيك برآورد اين تابع           

.  استرگرسيونمعادالتبا تكيه بر    
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6  111           مشخص كردن فرم تابع توليد 
 تابع توليديريـاضي   شكـل    تـرينجـامعاز نقطه نظر مالحظات نظري،   

درجه سوم    مطرح شود، تابعنيروي كار و  سرمايهكه مي تواند با دو نهاده   
: به صورت زير است      

 در  تـجربيمـطالعـات  اسـاس توليد كه بر    تــابع  شكل رياضي ديگري از        
 موفق و بيشتر متداول است،           بسيـار  محصـول    ها و   نـهاده   بينرابـطةتبيين
:  آن است  داگالس -  كابشكل  

3322 LKKLLKKLLKQ edcbaS −−+++=
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156   وزيرزنجانيوزيرزنجانيحميدرضاحميدرضا: : تهيه كنندهتهيه كننده

6  111           مشخص كردن فرم تابع توليد 
اينكه كدام شكل رياضي تابع توليد مناسبترين است، بستگي به وضعيت                 

. خاص توليد دارد

غالبًا بهترين كار آن است كه بيش از يك نوع تابع رياضي بكار گرفته            

.  شود و براساس ارقام مناسبترين آنها انتخاب شود       

نيآن تابع توليدي بهترين است كه تابع تخمين زده شده آن بتواند پيش بي       

.بهتري از مقدار توليد با تركيب نهاده هاي واقعي به دست دهد        
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6  112      بازده نسبت به مقياس 
ستفاده   به درجه اي كه در نتيجه تغيير معيني در مقدار همه نهاده هاي مورد ا              

. گويند»بازده نسبت به مقياس   «در توليد محصول تغيير مي كند،   
:  نوع بازده نسبت به مقياس مختلف داريم        سه

اگر مقدار همه نهاده هايي كه در توليد استفاده شده با نسبت معيني                 : ثابت
بازده به مقياس ثابت  افزايش يابد و توليد هم به همان نسبت افزايش يابد،          

.داريم
بازده به مقياس فزايندهاگر توليد با نسبت بيشتري افزايش پيدا كند،             : افزايشي

.داريم
بازده به مقياس كاهنده  اگر توليد با نسبت كمتري افزايش پيدا كند،       :  كاهشي
.داريم



6  112      بازده نسبت به مقياس 
 ضرب كنيم و  hاگر تابع توليد معمولي را در نظر گرفته و نهاده هاي آن را در        

: افزايش يابد، حالتهاي زير قابل تصور مي باشد   λ به ميزان     (Q)مقدار توليد     

مساوي ويكسان، تمام نهاده ها را با يك نسبت        تـوليد  تـابعچنانچه در يك     
برابر شود، اين تابع راλⁿ برابر كنيم، در صورتي كه توليد      λتغيير دهيم، مثًال       
. مي نامند    n  درجة از   )متجانس  (تابع توليد همگن   
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بازده نسبت به مقياس ثابت   
بازده نسبت به مقياس افزايشي
بازده نسبت به مقياس كاهشي   
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6  112      بازده نسبت به مقياس 
 باشد، تخمين بازده نسبت به         داگالس  -  كاب توليد از نوعتــابعاگر

مقياس توليد ساده مي باشد، زيرا؛        
بازده   باشد، تابع داراي  1 از  بيش) b + cيعني (K وLتوانهاي  اگر مجموع   

.  نسبت به مقياس توليد مي باشد             فزاينده

 نسبت به     بازده كاهندهباشد، تابع داراي   1 از  كمترK وLتوانهاي  اگر مجموع   
.مقياس توليد مي باشد       

 نسبت به      بازده ثابتباشد، تابع داراي   1 بامساويK وL  توانهاي   اگر مجموع   
.مقياس توليد مي باشد       

cbKLQ aS +=



 هزينهنظرية
: 7فصل   



71مقدمه 
 از  خصـوص، بهاقتــصادي  مبــاحث ازبسيــاري كه در  آنچـه

غــالبـاً قرار مي گيرد،تــوجه   مـــورد  ،حســابــداري  ديـدگاه

.  هستند(Historical Cost)تــاريخـي ياگـذشته هايهـــزينه

بسـياري كه درآنــچه  مديـريـتاقتـصاد دركــهصــورتي  در

 گيري اهميت دارد،  تصميـممقــاصد برايخـصوص بهمــوارد

.  است(Relevant Cost)مقتضي ياهزينه هاي مناسب



72هزينه در كوتاه مدت        نظرية 
 تواند   نمي به دوره اي از زمان گفته مي شود كه بنگاه اقتصادي        مدتكـوتاه

.مقدار بعضي از عوامل توليد را تغيير دهد       
كنـندة   تعـيين كه  باشنـدمـي  بـنگاهثـابـت    هــاي  نهـاده  ،   عـوامــل    ايـن

.   هستند   »مقياس بنگاه«
  نميوليد    به هر حال هر محدوده اي از زمان بين حالتي كه هيچيك از نهاده هاي ت                

ير كنند، كوتاه     توانند تغيير كنند و حالتي كه تمامي نهاده هاي توليد مي توانند تغي                    
.مدت ناميده مي شود      

 تواند   نمي دوره اي از زمان است كه بنگاه          مـدتكـوتـاه   ؛مشخصتري   بطور
.  را تغيير دهد  تجهيزاتش   تأسيسات و    
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ساختار بازار   
: 8فصل   
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81مقدمه 
بدون توجه به اينكه يك بنگاه اقتصادي كوچك است يا بزرگ،   
جديد است يا قديمي، داراي تكنولوژي باال يا پائيني است، مدير آن     

بايد در مورد دو موضوع تصميم گيري كند؛
. توليد كندچه مقدار   بنگاه    )  اوالً
. آن را بفروش رساند     چه قيمتي    به   ) ثانياً

.  نقشي اساسي دارد   ساختار بازاردر اين تصميم گيري،
البته در كنار اين تصميمات، تصميم گيري در مورد مقدار هزينه  

.تبليغات نيز اهميت دارد
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81      خصوصيات بازارهاي چهارگانه 
ساختار  
تعدادمثالبازار

نوع توليدتوليدكنندگان  
قدرت  
بنگاه بر
قيمت

موانع
ورود

رقابت غير  
قيمتي

هيچكم

تبليغات و
تفاوت در
توليد

تبليغات و
تفاوت در
توليد

تبليغات

كم

زياد  

بسيار زياد

هيچ

مقداري

مقداري

قابل   
مالحظه

همگن

مشابه

همگن يا  
مشابه

همگن

زياد  

زياد  

كم

يك

بسياري از
محصوالت كشاورزي

بسياري از
فروشيهاخرده   

صنايع بزرگ مثل
اتومبيل سازي و
لوازم برقي خانگي

تسهيالت عمومي نظير
برق، آب و تلفن

رقابت   
كامل  

رقابت   
انحصاري

انحصار
چند جانبه

انحصار
كامل  
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