
  
93-94 مقدماتي  گيري با انتخابات تصميم
  :خالصه
  .گيري مختلف را مقايسه كنيد هاي رأي سيستم
  :توجه

  .هاي زياد در نتايج وجود نخواهد داشت اي بوده و تفاوت اين تمرين كليشه

  مقدمه
براي روشن شدن اين . تواند در نتيجه حاصل از آن تأثير بگذارد گيري مي روش رأيگيري انجام شود،  گيري بر اساس رأي اگر قرار باشد تصميم

  .موضوع، مثال زير را در نظر بگيريد
  

 1مثال 
ينا  ها چند روزي در ونيز، فلورانس يا سي در اين مسافرت، آن. يك كالس سوم دبيرستان براي يك مسافرت دبيرستاني به رم برده شدند

  .توانند در اين مورد رأي دهند موزان ميآ خواهند ماند و دانش
ينا، فلورانس به اين معنا است كه اولين انتخاب او ونيز است،  مثال ونيز، سي. آموز اولويت خاصي را براي اين سه محل قائل است هر دانش

  .ينا و سومين انتخاب او فلورانس است دومين انتخاب سي
  :آموز در زير آورده شده است  دانش31اولويت 

انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول تعداد
سي ينا ونيز فلورانس 5
ونيز سيينا فلورانس 7
سي ينا فلورانس ونيز 3
فلورانس سيينا ونيز 7
ونيز فلورانس سيينا 3

فلورانس ونيز سيينا 6
 

 

  . موافق است و تصميم گرفته شد به فلورانس بروند12گيري مشخص شد كه فلورانس داراي  در رأي
 

  تمرين
معلم گفت . توانند بروند وجه نمي ها به هيچ اي گران است كه آن تر مشخص شد رفتن به ونيز به اندازه بعد از به دست آمدن اطالعات بيش

  .گيري مجدد نيست راين نيازي به رأياند بناب ها به ونيز رأي نداده چون آن
  نظر شما چيست؟ -1

  .توانستند به روش ديگري رأي بدهند ها مي آن
  رفتند اگر ها به كجا مي آن -2
آموز يك انتخاب داشته باشد   دور انداخته شود و سپس هر دانشآموز، اولين انتخاب بوده، تري دانش از نظر تعداد كمابتدا محلي كه  -

   انتخاب شود؟ين رأي را آورده،تر و سپس محلي كه بيش
آموز يك انتخاب  آموز، آخرين انتخاب بوده، دور انداخته شود و سپس هر دانش تري دانش كه از نظر تعداد بيشابتدا محلي كه  -

   ترين رأي را آورده، انتخاب شود؟ داشته باشد و سپس محلي كه بيش
  

 2مثال 
  :كرد موارد زير را انتخاب مي، مجلس آلمان بايستي به يكي از 1991 ژوئن 20در 

  .ها در بن بمانند خانه مجلس به برلين منتقل شود و وزارت)          الف
  .ها به برلين منتقل شود خانه مجلس و وزارت)           ب
  .ها در بن بمانند خانه مجلس و وزارت)           ج

  :هاي زير را داشتند فرض كنيد نمايندگان مجلس اولويت



انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول تعداد
ج ب الف 77
ب ج الف 70
ج الف ب 178
الف ج ب 83
ب الف ج 190
الف ب ج 62

  
 

  .  ژوئن، بحثي از سوي مجلس سنا مطرح شد كه بايد چند گزينه براي رأي دادن وجود داشته باشد19در 
 .  بايستي تصميم گرفته شود كه الف انتخاب شود يا نشود: دور اول

 .اگر الف انتخاب شده باشد كه رأي نهايي است، اگر نه، بايد بين ب يا ج يكي انتخاب شود: دور دوم

 

 :تمرين
  نفري، در دور اول چگونه بايد رأي بدهد و چرا؟178گروه نمايندگان . نمايندگان مجلس از انتخاب همديگر خبردار باشندفرض كنيد  

  :از ندگيري عبارت ت ديگر رأيحاال
  انتخاب از بين دو حالت از سه حالت ممكن، مثال بين الف و ب: دور اول
  انتخاب بين برگزيده دور اول و سومين حالت: دور دوم
  .ها چگونه است حقيق كنيد نتايج هر يك از حالتت -
  .گيري وجود دارد؟ توضيحات خود را درباره اين پيشنهادات ارائه كنيد چه پيشنهادهاي ديگري براي روند رأي -

 

 3مثال 

 FOV و) توجه به منطقه (LIهاي  ها توسط دو حزب محلي به نام  سياست نفره،11  محليگذاري در يك روستا با يك هيئت قانون
سال گذشته، قرار شد با ساخت .  رأي دادندFOV درصد به 35 و LI درصد به 65در انتخابات قبلي، . شود تعيين مي) پيشرفت روستا(

 براي اين موضوع حزبدو . شدن نظرات زيادي در روستا شد اين امر موجب برانگيخته. تعدادي منطقه مسكوني، روستا گسترش داده شود
  طرفدار توسعه روستا بود در حالي كهURBگروه . گذاري راه يابند كنند براي دوره بعدي انتخابات به هيئت قانون مي و تالش تشكيل شدند

  .  به شدت مخالف آن بودSBT گروه
  .يك گروه تحقيقاتي، پژوهشي در مورد نظر مردم ساكن اين روستا در اين باره انجام داد و نتايج زير را به دست آورد

انتخاب چهارم انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول درصد
SBT FOV LI URB 21%
SBT LI FOV URB 11%
SBT URB FOV LI 11%
URB SBT FOV LI 9%
SBT URB LI FOV 6%
URB SBT LI FOV 5%
URB FOV LI SBT 24%
URB LI FOV SBT 13%  

  تمرين
  ها رخ نداده است؟ ترتيب اولويت قابل تصور است و چرا همه آنچند  -1
  روستا چيست؟عقيده مردم ساكنهاي گروه تحقيقاتي در مورد   شما از دادهگيري نتيجه -2

 شود؟ شود و بعد از انتخابات چه مي اين عدم توافق نهايتا به چه منجر مي -3

هاي ديگر انتخابات، با  ابات هلندي بگوييد و پيشنهاد خود را براي روشها، نظر خود را در مورد سيستم انتخ اولويتبا استفاده از  -4
 .ذكر مزايا و معايب آن بگوييد

 .            نشان دهيد كه نتيجه اين پيشنهادات در باره اين دهكده چگونه خواهد بود

  


