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 :مقدمة

ل والعقالني  األفضل  االستخدام  تحقيق  تحتمان  ومحدوديتها  الموارد  ندرة  تفاديا    مختلفإن  الموارد، 
ناحية   من  استثمارها  من  ممكن  اجتماعي  أو  مادي  عائد  أقصى  ولتحقيق  ناحية،  من  االقتصادي  للضياع 

المتوخاة من  األهداف  يستلزم صياغة  للموارد،  األمثل  االستخدام  أن  إال  الم  ،استخدامها  أخرى،    ؤسسة وقيام 
 حكام الرقابة عليها. إبوضع الخطط والبرامج الالزمة إلنجاز األهداف المرسومة وتنظيم عملية االستخدام و 

يقتضي  ول للموارد  األفضل  االستخدام  والوسائل    استعمالتحقيق  إدارة  المختلفة  األساليب  مجال  في 
ي حل المسائل الواقعية التي تواجهها المؤسسات والتي تندرج التي من بينها استخدام الطرق الكمية فاألعمال، 

القرار اتخاذ  إن  تحت مسمى نظرية  القرار،  اتخاذ  التي    نظرية  والوسائل  الطرق  بصفة عامة، مجموعة من 
المادية  للموارد  األفضل  االستخدام  تحقيق  بصدد  متنوعة  مجاالت  في  القرارات  اتخاذ  عملية  على  تساعد 

 والبشرية المتاحة.  
توفير   إلى  منا    التسيير  وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم طلبة  لفائدة مبسطة عليمة مادة وسعيا 

 ، "نظرية اتخاذ القراروتطبيقات في    محاضرات"  في شكل  المقرر هذامي سنة ثالثة، قدمنا  تخصص اقتصاد ك
 يضم فهو بالجزائر، العلمي والبحث  العالي التعليم رة اوز  طرف من المعتمد  للبرنامج وفقا  مصمم  هوالذي  و 

 :ـب الطالب  تعريف إلى خالله من نهدف فصول، أربعة
 القرار المنظمة و مفاهيم حول   الفصل األول:

 أساليب اتخاذ القرار في حالة التأكد التام: الفصل الثاني

 اتخاذ القرار في حالة المخاطرة أساليب :الفصل الثالث 

 أساليب اتخاذ القرار في حالة عدم التأكد: رابعالفصل ال
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  القرارو   مفاهيم حول المنظمة :الفصل األول

االقتصادية ومحركا لعجلة التنمية والمبادالت التجارية في أي تعتبر المنظمات بأنواعها عصب الحياة 
مجتمع، إذ أن كثيرا منها تنمو في حجمها وتتوسع وتساهم في تقديم السلع والخدمات، مستغلة كافة مواردها  
الكثير من المشاكل والمعوقات والتي  تواجه  العكس توجد منظمات أخرى من  لذلك، وعلى  المادية والبشرية 

ى بقائها واستمراريتها، األمر الذي يؤدي إلى إفالسها وانهيارها وخروجها من المنافسة والسوق، مما تؤثر عل
يستدعي طرح عدة تساؤالت حول أسباب ومضامين نجاح أو فشل هذه المنظمات في األسواق، إذ في كثير 

بعضها تستمر وتنجح    من األحيان تتواجد منظمات تتنافس في نفس السوق ونفس المنتجات والخدمات إال أن
 وأخرى تفشل وتخرج من المنافسة.

قبل التطرق لمقومات وأسباب نحاج منظمات دون األخرى خالل نشاطها، ارتأينا أن نتناول بالدراسة   
القيم   من  الكثير  فيها  اختلفت  زمنية  فترات  عبر  االقتصادية  والمؤسسات  المنظمات  أعمال  بيئة  تطور 

 التاليين. والمؤشرات، من خالل المبحثين

I. بيئة األعمال  و  مدخل عام للمنظمة 
II. ماهية القرار في المنظمة   
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I. بيئة األعمال  و  مدخل عام للمنظمة 

لتعاقب        أو  الصدفة  لمجرد  اآلن  هي  كما  تصبح  لم  ومحيطها  وبيئتها  بصورها  الحديثة  المنظمة  إن 
السنوات، إنما هي وليدة للعديد من التغيرات الفكرية اإلدارية والتنظيمية؛ مست كل ما فيها وما حولها، إن  

البيئة  محيط المنظمة وبيئتها من أهم العوامل التي أثرت وتأثر فيها، ومنه سيت م التركيز على تطور مفهوم 
 عبر المدارس اإلدارية ومن ثمة التطرق للمنظمة بالتحليل وتعريف المنافسة وأطرها.

 :بيئة األعمال والمنظمة عبر المدارس اإلدارية -1

   يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

 التنظيم الحديث الفكر النيوكالسيكي  الفكر الكالسيكي 

 نظريات

ثالث نظريات أساسية في هذه 
المرحلة وكانت في بداية القرن  
الماضي، نظرية اإلدارة العلمية  

(، نظرية Taylor)أهم روادها 
(  Fayolالتقسيم اإلداري )رائدها

 والنظرية البيروقراطية )رائدها 
Max weber)  (تقوم على

لقيادة تقوم على السلطة ا، رسميةال
 (-االقتصاديالرجل -الرشد ، والنفوذ 

مدرسة العالقات اإلنسانية  
(  Elton Mayo)رائدها 

نظرية   )والمدرسة السلوكية
 ،-أبراهام ماسلو-الدافعية

فريدريك  -نظريــــة العاملين
-نظريــــة الـــتوقـــع ،-هزنبرغ

)   تقوم على (،-فكتور فروم
، إدماج التنظيم غير الرسمي

 الدوافع اإلنسانية وتأثير 

مدرسة النظام االجتماعي)  
نظرية نظام التعاون )رائدها  

Chester Bernard ،)
ونظرية اتخاذ القرار )رائدها  

Simon) (المدرسة الكمية )
علم اإلدارة، م الرياضية، م  
نظرية القرارات(، مدرسة 

 ة،النظم، المدرسة الموقفي
 المدرسة اليابانية 

 املنظمة 

هي التكوين   (المؤسسة) المنظمة
أو البناء الهيكلي الذي ينشأ في 

األساس عن تحديد العمل 
وتجميعه وتقسيمه وتعيين  

السلطات والمسؤوليات وإنشاء 
وتأسيس العالقات بين األجزاء 

عبير عن   .المكونة للمنظمة
 . يةاقتصادالمؤسسة كوحدة 

مجموعة من   هيالمنظمة 
األفراد ينشطون من أجل  
تحقيق هدف أو أهداف 

 .مشتركة

المؤسسة كوحدة التعبير عن 
 . اجتماعية

المنظمة عبارة عن نظام  
System   وما هي إال

وحدات اجتماعية مقصودة  
 . لتحقيق أهداف معينة

 

 البيئة
وأهم ما يميز هذه النظريات هو  

المؤسسة نظاما مغلق ال  اعتبار 
  نظام منظمةالاعتبار 
حيث تنشأ  مفتوحا اجتماعيا

اعتبرت المؤسسة نظاما  
متكامال مفتوحا على بيئة  

http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow��
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/site_bouakkaz/co/Herzberg.html��
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Herzberg��
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Herzberg��
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/site_bouakkaz/co/from.html��
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Vroom��
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                                                                                                             :ماهية بيئة األعمال الحديثة  -2

 ( أما Robbinsعرف روبنز   ،" المنظمة  الواقعة خارج حدود  والمتغيرات  العوامل  "جميع  أنها:  (البيئة 
الكون واطرح منه النظام الفرعي الذي   فقد عرفها على النحو اآلتي "خذ   (Robert Miles)روبرت مايلرز  

البيئة بأنها " تلك األحداث   (Voich & Wren)يمثل المنظمة، فيكون الباقي هو البيئة "، كما عرف الكاتبان  
خارج   والواقعة  والسياسية،  والتكنولوجية  واالقتصادية،  االجتماعية  الطبيعة  ذات  األخرى  والقوى  والمنظمات 

 إلدارة ". نطاق السيطرة المباشرة ل

إلى أن البيئة مجموعة من المتغيرات أو القيود أو المواقف التي هي بمنأى عن    Thomsonيشير  بينما       
اإلدارة أن توجه جهودها إلدارة البيئة والمنظمة معا، وبصفة عامة يمكن    علىرقابة المنظمة وبالتالي يجب  

أ تحديد القول  عن  المسئولة  وهي  بالمنظمة،  تحيط  التي  والفرص  القيود  من  مجموعة  عن  عبارة  البيئة  ن 
 سلوكها وتوجهاتها، وينبغي التكيف معها لضمان البقاء واالستمرار وتحقيق األهداف.

بينه وبين البيئة المحيطة به   ؛يؤثر وال يتأثر بالبيئة
 عالقات تبادلية 

أقل ما يقال عنها أنها  
معقدة وغير مستقرة، فوفرت 
بذلك إمكانية فهم طبيعة  

العالقات المعقدة للمؤسسة  
مع بيئتها التي تنمو وتتطور 

 فيها.

 املنافسة 

القدرة التنافسية والميزة التنافسية  
كمية اإلنتاج  للمؤسسة تكمن في 

دون  أكبر قدر ممكنأي أنتاج 
مراعاة للظروف االجتماعية  

 للعمال وللبيئة ومتطلباتها أيضا.

الميزة التنافسية لهذه الفترة  
بقيت أهدافا إنتاجية  

والمؤسسة تعمل على إنتاج  
أكبر قدر ممكن مع هامش  
من التفكير نحو العمال  
وظروف العمل مع وجود  
 ضغط للنقابات العمالية؛ 

تشترك منظمات األعمال 
في ممارسة أو تنفيذ وظيفة  
اقتصادية، ودون أن تهمل  

 الدور اجتماعي لها.
 

 خالصة 
التنظيمي  البناء  ىركزت عل
Structure أو تقسيم العمل في

 المنظمة والتخصص فيه 

العنصر البشري  ىركزت عل
 في مفهوم المنظمة 

مفهوم النظام   ىركزت عل
  للتعبير علىالمتكامل 

المنظمة كيان منظم ومركب 
يجمع ويربط بين مكوناته  
التي تشكل في مجموعها  

 تركيبا كليا موحدا
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 البيئة العامة

 السياسية 

 االقتصادية 

 االجتماعية

 القانونية 

 البيئية 

 بيئة المهام 

 التكنولوجية

 الحكومات  العاملون 

 الدائنون 

 المنافسون 

أصحاب  
 األسهم

 الموردون 

 البيئة الداخلية  

 الهيكل، الثقافة،الموارد

 عناصر بيئة المنظمة الشكل:

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم المؤسسة والمنظمة:  -3

اختلفت مفاهيمها مع مرور الزمن، حيث أعطيت لها تعاريف عديدة من طرف العلماء والمختصين  
 :خلصت إلىواالقتصاديين والتي 

اقتصاديين        أعوان  مع  خدمات  أو  السلع  تبادل  أو  إنتاج  بهدف  عوامل  لعدة  اندماج  هي  المؤسسة  أن 
آخرين، وهذا في إطار قانوني ومالي واجتماعي معين وضمن شروط اقتصادية تختلف زمنيا ومكانيا وذلك 

ا هي  المؤسسة  أن  أيضا  القول  يمكن  وعليه  حاجياتهم  وتلبية  المجتمع  أهداف  في  لتحقيق  األساسية  لوحدة 
 المجتمع بحيث تقوم بدمج عناصر اإلنتاج من اجل تحقيق رفاهية المجتمع. 

المادية  :  تعريفهايمكن        العوامل  من  مجموعة  فيها  تدمج  واجتماعية  اقتصادية  وحدة  هي  المؤسسة 
المستهلكين حاجات  وإشباع  الربح  بهدف  خدمة  أو  منتج  إلنتاج  والبشرية  عبوالمالية  هي  أو  وحدة .  ارة 

إنتاجية مكتملة التكوين، تقام لتحقيق هدف معلوم، قد يكون إنتاج سلعة أو تقديم خدمة، وفي سبيل تحقيق  
 هذا الهدف يتم توجيه جميع العناصر المشتركة لتحقيق األهداف المسطرة وبالكفاءة والفعالية المطلوبة. 

ليظهر فيما بعد مصطلح المنظمة، الذي يرى بعض االقتصاديين أنه مصطلح أشمل من المؤسسة التي       
أما   ربحيا،  اقتصاديا  هدفها  ويكون  معين،  اقتصادي  هدف  لتحقيق  تنشأ  واجتماعية  اقتصادية  وحدة  تعتبر 
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ود إطار قانوني تهدف مصطلح المنظمة فهو يشمل كافة المؤسسات الربحية وغير الربحية والتي تتمتع بوج
 إلى تحقيق أهداف ليست بالضرورة تحقق أرباحا اقتصادية وتجارية. 

فيه ضمن    المنظمةوتعرف   يتفاعل  بوعي،  منسق  اجتماعي  تكوين  إنها  هادفة،  اجتماعية  وحدة  أنها:  على 
  .حدود محددة وواضحة نسبيا، من أجل تحقيق أهداف مشتركة

 التعريف:  منو 

سواء   .أ المنظمة،  أو إن  أفراد  فيها  يوجد   ... وزارة  أو  مستشفى،  أو  مصنع،  أو  مدرسة،  كانت 
مجموعات من األفراد مجموعات من األفراد يتفاعلون مع بعضهم، وإن وجودهم في المنظمة حدد وفقا لعقد  

 عمل يقترن بفترة زمنية معينة وليس مدى الحياة؛ 
، كما أن سبب وجود األفراد إن سبب وجود المنظمة هو من أجل إنجاز أهداف وأغراض محددة .ب 

 فيها هو تحقيق أهدافهم الشخصية من خالل تحقيق أهداف المنظمة؛
ومن أجل تحقيق أهداف المنظمة، يتفاعل األفراد فيما بينهم تفاعال واعيا ومنسقا بشكل مسبق من   .ت 

العشوا التفاعالت  من  نفسه  الوقت  في  وتقلل  عالية  بكفاءة  األهداف  تحقيق  تضمن  لكي  غير  اإلدارة  أو  ئية 
 المنتجة؛ 
 كما تمتلك المنظمة بيئة تعمل فيها وهي واضحة المعالم نسبيا للتغيير عبر الزمن.  .ث 

أن المنظمة وحدة اجتماعية تهدف إلى تحقيق أهداف معينة من خالل   إلى أهل االختصاص  ريفاتع ت خلصو 
 ممارسة وظائف وأنشطة مقننة، وفي إطار حدود معينة. 

 خصائص ومهام المنظمة:  

 إن المنظمة وتطور أشكالها أدى لظهور خصائص وصفات تتصف بها المتمثلة في العناصر التالية: 

حيث    - من  أو  وصالحيات  حقوق  امتالكها  حيث  من  مستقلة  قانونية  شخصية  المنظمة  أصبحت 
 واجباتها ومسؤولياتها؛ 

 أصبحت لها القدرة على اإلنتاج وأداء الوظيفة التي وجدت من أجلها؛  -
يجب أن تكون المنظمة قادرة على البقاء بما يكفل لها تمويل كاف وظروف سياسية مواتية وقوة    -

 عمالية كافية قادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة؛ 
 التحديد الواضح لألهداف والسياسات والبرامج وأساليب العمل؛  -
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 له؛  ال بد أن تكون المنظمة مواتية للمحيط الموجودة فيه وتستجيب   -
إلى مساهمتها في    - المجتمع االقتصادي، فباإلضافة  اقتصادية أساسية في  المنظمة هي وحدة  إن 

 اإلنتاج والنمو والدخل الوطني؛
التنظيمية    - والوحدات  واألقسام  اإلدارية  المستويات  تحدد  الذي  للمنظمة هو  العام  التنظيمي  الهيكل 

وك األسفل  إلى  األعلى  القيادي من  والتسلسل  وغير  عنها،  والتوجيه  والرقابة  االتصال  ذلك خطوط 
 ذلك من األمور التنظيمية. 

 أهداف المنظمة:

االقتصادية - التاليةاألهداف  العناصر  في  جمعها  يمكن  الربح  )::  مطالب ،  تحقيق  تحقيق 
 ( عقلنة اإلنتاج، و المجتمع

االجتماعية - أهماألهداف  من  األجور  ):ا:  من  مقبول  مستوى  تأمينات  توفير  ،  ضمان 
 ( إقامة أنماط استهالكية معينةو ، ومرافق للعمال

والرياضية - الثقافية  ترفيهية  األهداف  لوسائل  توفير  من  المؤسسة  بعمال  تتعلق  أهداف  هي   :
 وثقافية، وتدريب العمال على التكنولوجيات الجديدة وغيرها؛  

التكنولوجية - التكنولوجي األهداف  المجال  في  مهما  دورها  المؤسسة  تؤدي  تعمل حيث    : 
وتشجيع    وتخصص لذلك مبالغا مهمة،  باستمرار على تطوير وسائل وطرق إنتاجها علميا،

 للبحث والتطوير في مجال نشاطها.  
 :ودورة حياتها اتأنواع المنظم -4

  فكما    Organisation biologicalيشبه كثير من الكتاب والباحثين المنظمة بالعضو الكائن الحي  
تفاصيلها من  لها دورة حياتية خاصة بها تختلف  المنظمات  الحياتية، كذلك  له دورته  الحي  أن هذا العضو 

 منظمة ألخرى. 

 دورة حياة المنظمة  مفهوم .أ
إلى أن المنظمة نمط من أنماط التغير    Organisation life cycleيشير مفهوم دور حياة المنظمة  

أثناء   تتابعية  عملية  عبر  بها  تمر  حياة  دورات  للمنظمات  أن  النمط  هذا  ويفترض  به،  التنبؤ  يمكن  الذي 
 )عملية( نموها.  

 مراحل دورة حياة المنظمة:   .ب
 يرى أحد الكتاب أن دورة حياة المنظمة تمر بخمس مراحل هي: 
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 ظمات الصغيرة ترسيخ وتأسيس وجودها من خالل اإلبداع اإلنتاجي؛ وفيها تحاول المن: Birthالوالدة ✓
: وفي هذه المرحلة تتوسع المنظمات وتنمو وتكبر بسرعة، وتقسم إلى دوائر/  Growthالنمو/التوسع ✓

 وحدات بهياكل أكثر رسمية؛ 
كفؤة    :Maturityالنضج   ✓ المنظمة  بيروقراطية،    Efficientتصبح  أكثر  هياكل  وتستخدم  ومستقرة 

 كنها اقل إبداعية؛ ول
 تتأرجح المنظمة ضمن أسواق متقلصة لمنتجات متقادمة؛  :Declineاالنحدار ✓
: تشهد المنظمة مستويات إبداعية أعلى ضمن هيكل تنظيمي يعتمد على  Rovivalإعادة االنتعاش ✓

 .Divisional bujed marketالقطاع المرتكز على السوق 
 :أنواع المنظمات وتقسيماتها 

أنواع المنظمات تتغير حسب العديد من المتغيرات وبعض المؤشرات والمعايير التي يمكن أن يسترشد  إن      
ال أوجه  تحديد  في  قواعد بها  من  لمجموعة  تبعا  أنواعها  بين  التمييز  يمكن  بحيث  بينهما؛  واالختالف  تباين 

 اآلتية:  منها( )نذكر ستة التبويب 

 طبيعة تكوين المنظمة: ❖
المنظمات التي ال يلعب دور الفرد الواحد منها دورا ملحوظا    وهي:  المنظمات الطبيعية التلقائية  -

 ( األسرة، األمة )في تكوينها، ويجد نفسه تلقائيا عضوا فيها.
ئية وغيرها من  : هي التي تساهم في تحقيق أهداف معينة في إطار ظروف بي المنظمات المكونة -

 . (منشآت األعمال، جامعات، مستشفيات، ...إلخ) األفراد والجماعات 
 دوافع االنتماء للمنظمة:  ❖
: تشكل الدوافع والرغبات الشخصية أو الذاتية في االنتماء أساسا لتكوين هذه  الدوافع الذاتية لالنتماء .أ

لها،  االنتماء  الفرد من خالل  ويستهدف  التعاونية؛  الجمعيات  العمال،  نقابات  بينها  من  التي  المنظمات 
 تحقيق أهداف ذاتية، أو مادية؛

اال .ب لالنتماءالدوافع  حيث  جتماعية  العامة،  االجتماعية  الدوافع  من  المنظمات  بعض  بناء  ينبثق   :
يستهدف الفرد من خاللها إسداء الخدمة للمجتمع، بصرف النظر الفائدة الشخصية المراد تحقيقها. مثال  

 على ذلك: الجمعيات الخيرية، جمعيات الخدمات االجتماعية.
 ع الملكية إلى ثالثة أنواع:  : تقسم المنظمات حسب نو نوع الملكية ❖
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االشتراكية( .أ )أو  العامة  المجتمع(  المنظمات  )نيابة عن  الدولة  تقوم  التي  بالمنظمات  تتمثل  : وهي 
 بإنشائها حسب طبيعة نظامها السياسي واالقتصادي. 

الخاصة: .ب األعمال    المنظمات  منشآت  إلى مجموعتين:  تنقسم  الخاص،  القطاع  يمتلكها  التي  وهي 
 المنظمات الخاصة األخرى كالجمعيات الخيرية والنوادي.  ،الخاصة

  وهي التي تشترك الدولة والقطاع الخاص في ملكيتها. لمنظمات المختلطة:ا .ج
 .نظمات الصغيرةالم ،المنظمات المتوسطة، المنظمات الكبيرةتقسم إلى: حجم المنظمة:  ❖
 إما تبعا لكثافة استخدامها لها، أو حسب طبيعة اإلنتاج مستوى استخدام التكنولوجيا:  ❖

المنظمات ذات التكنولوجيا  : وتنقسم إلى ثالثة أنواع وهي:  حسب كثافة استخدام التكنولوجيا -
 .المنخفضةوم ت  (، م ت متوسطة،المتطورة )العالية

  ، م المنظمات ذات اإلنتاج الواسع والكبير  المنظمات إلى ثالث:: تقسم  حسب طبيعة اإلنتاج -
 . اإلنتاج على أساس الوجبات الصغيرة، ذات اإلنتاج المستمر

فيه: ❖ تعمل  الذي  القطاع  أو  المنظمة  اقتصادية   طبيعة  إلى  المعيار  هذا  بموجب  المنظمات  تقسم 
ت )صحية،  واجتماعية  مصرفية،...إلخ(،  تجارية،  صناعية،  وسياسية  )زراعية،  ...إلخ(،  ثقافية  عليمية، 

فرعية،   مجموعة  إلى  بدورها  المنظمات  هذه  وتنقسم  الشعبي...إلخ(.  المجلس  الوطني،  المجلس  )الحزب، 
 ، تحويلية، تجميعية. ستخراجيةاثانوية. فالمنظمات الصناعية تنقسم إلى منظمات تعمل في صناعات 

السياسية:   .أ اإلنسانية  العالقات  إطار  في  واإلقليم  ثالث: الموطن  إلى  المنظمات  هذه    تقسيم 
 المنظمات المحلية. ، المنظمات القطرية)الوطنية(، المنظمات الدولية )العالمية( أو اإلقليمية

 المنظمات التابعة. ، المنظمات المستقلة :إلىتبوب درجة االعتماد:  .ب
 : المـنــافـسـة وأنواعهامفهوم  -5

المنافسة على أنها أحد األوضاع في سوق تحاول فيه المنشآت أو    تعريف المنافسة:أوال.     يمكن تعريف 
البائعين بشكل مستقل الحصول على إرضاء المشترين حتى تحقق أهدافها )الربح، المبيعات، الحصة السوقية  

منشأتين أو أكثر ويكون التنافس على أساس السعر أو الجودة،   ...( حيث يتم تعادلها بالمباراة التنافسية بين
كما تقوم المنافسة إما على الريادة في السوق أو الحصة السوقية وغيرها من الغايات التي تقوم على المنافسة  

 وذلك يتم من خالل كسب والء المستهلك ورضاه. 
البائعين        من  كبير  عدد  تحته  ينطوي  االقتصادية  العالقات  من  نظام  أنها  على  المنافسة  تعرف  كما 

والمشترين وكل منهم يتصرف مستقال عن اآلخرين للبلوغ بربحه إلى الحد األقصى فهي الوسيط الذي يتم فيه  
 المنتجات والخدمات. مراقبة األسعار والجودة عن طريق السوق الذي يتصف بدرجة عالية من تشابه 
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 : أهمية المنافسةثانيا.     
إلى        أساسا  المنافسة  المجتمع،  تؤدي  موارد  وتوزيع  استخدام  وترشيد عملية  المستهلكين،  رفاهية  تحقيق 

  .االبتكار واإلبداع التكنولوجي والعلمي، التنمية االجتماعية واالقتصاديةوتهدف إلى 
 نوجز بعضها في العناصر التالية:   المنافسة:أنواع وأشكال ثالثا.      
 .(عالمة)منافسة العالمة(، نوع)منافسة الشكل(، ماذا)منافسة شاملة :يمكن أن تكون المنافسة ✓
 يمكن أن تقسم أيضا حسب المعايير التالية:  ✓
السوق  • هيكل  حسب  وتنقسمالمنافسة  أصناف  :  أربعة  )التامة(  :إلى  الكاملة  المنافسة   ،المنافسة 

 منافسة االحتكار الكامل. ، منافسة احتكار القلة (،االحتكارية )غير الكاملة
 .المنافسة غير السعرية، المنافسة السعرية :إلى صنفين تنقسم: و المنافسة حسب السعر •
 : تنقسم إلى: التنافس موضوعحسب  المنافسة  •

 معينة؛ منافسة تتعلق بمجال إنتاجي معين أو ثنائية )منتوج، سوق(  -
 للحصول على نسبة معينة أو نصيب في السوق؛منافسة بين المؤسسات حول زيادة المبيعات   -
 ت أو تقدم خدمات مختلفة ولكنها بديلة من حيث المنفعة. منافسة شاملة بين المؤسسات التي تنتج منتجا -

 .منافسة غير مباشرة، منافسة مباشرة وتقسم إلى:: المنافسة حسب مجال التنافس •
II. ماهية القرار في المنظمة: 

على   وأنواعها  المنافسة  تمثله  وما  نشاطها  وبيئة  المنظمة  مفهوم  األول  الفصل  خالل  من  تناولنا 
المنظمة خالل فترة نشاطها، إذ أن المنظمة تواجه العديد من التحديات داخليا وخارجيا خالل سعيها لتحقيق  

إظها يمكن  وهنا  المخططة،  واالستراتيجيات  بشكل  األهداف  تمارسه  المنظمة  في  مهم  عامل  وأهمية  دور  ر 
مستمر ودائم، وهو اتخاذ القرارات بمختلف مستوياتها، حيث  تلعب هذه األخيرة دورا محوريا في كل األنشطة  
قضايا   لمعالجة  إما  يتخذ  فالقرار  القرارات،  هذه  عن  ينجر  أو  يرتبط  لما  بالنظر  السيما  للمنظمة،  اإلدارية 

أو لمواجهة صعوبات وتحديات تتطلب تجنب الوقوع فيها تجنبا ألي تهديد أو خطر مستقبل  ومشكالت قائمة، 
المنظمة وتزيد من   إمكانيات  تعزز  المنظمة الستغالل فرص مستقبلية  القرار في  اتخاذ  يكون  المنظمة. كما 

 حصتها السوقية ومكانتها في السوق.

األساسي العمليات  من  تعتبر  القرارات  اتخاذ  أهمية  إن عملية  من  تكتسيه  لما  الجوهرية  نقل  لم  إن  ة 
ما  لكل  وشاملة  واسعة  رؤية  نعطي  أن  السياق  هذا  في  ونهدف  ككل،  المنظمة  ونشاط  مستقبل  على  بالغة 
اتخاذه،   بدءا من مفهومه والتعرف على مراحل  القرارات  اتخاذ  أبعاد  العملية والتعرف جليا على  تضمه هذه 
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مدى أهمية كل من البيانات والمعلومات التي تجعل عملية اتخاذ القرار أمرا  ومختلف الحاالت التي تواجهها، و 
 مبنيا على أسس وقاعدة منطقية وعلمية قدر ما أمكن ذلك.

 .مراحل عملية اتخاذ القرارو  ، أنواعه،مفهوم عملية اتخاذ القرار تحديد سنتناول في هذا الجزء و 

 مدخل لمدارس التسيير في صنع القرار. -1

 التنظيم الحديث  الفكر النيوكالسيكي  الفكر الكالسيكي 

ال
ات 

ظري
ن

 

في   أساسية  نظريات  ثالث 
في   وكانت  المرحلة  هذه 
الماضي،  القرن  بداية 
)أهم   العلمية  اإلدارة  نظرية 

نظرية  Taylorروادها    ،)
اإلداري  التقسيم 

والنظرية    ( Fayol)رائدها
 Max البيروقراطية )رائدها 

weber ) 

مدرسة العالقات اإلنسانية )رائدها  
Elton Mayo والمدرسة  )

الدافعية )السلوكية براهام  أ -نظرية 
العاملين  ،-ماسلو -نظريــــة 

هزنبرغ  نظريــــة   ،-فريدريك 
  (فكتور فروم-الـــتوقـــع

االجتماعي النظام  نظرية  )  مدرسة 
)رائدها   التعاون   Chesterنظام 

Bernard القرار اتخاذ  ونظرية   ،)
( المدرسة الكمية) (Simon)رائدها  

نظرية    علم م  الرياضية،  م  اإلدارة، 
المدرسة   النظم،  مدرسة  القرارات(، 

 الموقفية، المدرسة اليابانية 

ص 
صائ

الخ
 

الميكانيكي  للنموذج    نتيجة 
التحليل،  نحو  )االتجاه 
الخطية   السببية  سيادة 
ظهرت   المؤكدة( 

 الخصائص: 
 . مبدأ الرشد الكامل •
تقسيم العمل والتخصص   •

 فيه.
 المغلق.التنظيم الرسمي  •
 مبدأ التدرج. •
من   • محدود  عدد 

 المرؤوسين. 
 وحدة القيادة. •

اإلنسانية العالقات  )نظام    مدرسة 
مغلق(، مع التركيز على العنصر  

 البشري وإهمال الجوانب األخرى. 
األفراد ب  ت اهتم  والمدرسة السلوكية

ودوافعهم  ت اعتبر ،  وحاجاتهم 
اجتماعي نظام    مفتوح   المنظمة 

  الت ايضم تنظيمات، وأنماط اتص
 .وسلطات رسمية وغير رسمية

العضوي  نحو    النموذج  )االتجاه 
سيادة   والتجديد،  والتعميم  الشمولية 

 السببية غير الخطية االحتمالية(.
ألداة الرياضية إليجاد استخدام ا

عالقات في ميدان اإلدارة على 
أساس بناء نموذج من االرتباطات 

الكمية(، نظام  )المدرسة  الرياضية
النظام اإلداري نظام فرعي   _مفتوح 

العام يتفاعل   االجتماعيمن النظام 
، -معه ويتأثر به بشكـــل مستمــــر

سمي الفرد متخذ القرار بالرجل 
 )الرشد  Simonاإلداري 

 (، الموضوعي، والرشد الشخصي

http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow��
http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow��
http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow��
http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow��
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/site_bouakkaz/co/Herzberg.html��
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Herzberg��
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/site_bouakkaz/co/from.html��
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/site_bouakkaz/co/from.html��
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Vroom��
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 مفهوم القرار: -2

 اختيار بين بدائل مختلفة.  أو : "هو فصل أو حكم في مسألة ما أو قضية أو خالف".لغة

النتائج  اصطالحا دراسة  بعد  المتاحة  البدائل  أحسن  اختيار  األهداف :  تحقيق  في  بديل  كل  من  المتوقعة 
 المطلوبة.

"هو تفضيل خيار أو بديل ضمن مجموعة بدائل متاحة )بديلين على األقل(، وحتى يتسنى لنا اختيار بديل  أو 
فال مناص من تحديد مسبق لمعيار، أو معايير، يتم على أساسه هذا االختيار وتحديد هذه المعايير، التي  

مرجعية، يخضع لعدة عوامل أبرزها ثالث عوامل هي: سياسة المؤسسة، الهدف أو األهداف المرغوبة،  تعتبر  
 وإمكانيات المؤسسة".

تم  أو   الذي  البديل  أو  التصرف  أو  الحل  ويمثل  اجتماعي،  وذو طابع  منطقي  واع  أو تصرف  هو سلوك   "
ل بدائل وحلول ممكنة ومتاحة  بين عدة  المفاضلة  البديل األكثر اختياره على أساس  المشكلة، ويعد هذا  حل 

 كفاية وفاعلية بين تلك البدائل المتاحة لمتخذ القرار". 

   :القرارات )أنواع( أصناف -3

 يمكن تصنيف القرارات وفقا لعدة معايير كما يلي: 

 : H.Simonحسب  :القرارات طبقا إلمكانية برمجتها -أ
 روتينية ومحددة جدا لها إجراءات معروفة ومحددة مسبقا للتعامل معها. :قرارات مبرمجة ✓
 قرارات غير مبرمجة: أول مرة )عدم التأكد(ـ ✓

رار 
 الق

خاذ
ات

 

لكيفية   أهمية  تعطى  لم 
والعوامل  القرار  اتخاذ 
أجل  من  فيه  المؤثرة 
تحقيق   إلى  الوصول 
كان  حيث  الكفاءة، 
على   منصب  االهتمام 

 توزيع الوظائف. 

العالقات   أصحاب  مدرسة 
لم يتعرضوا لعملية اتخاذ    اإلنسانية 

أن   إلى  فقط  أشاروا  بل  القرار 
 القرارات تتخذ بإشراك العمال.

السولوكية إتخاذ   يتم   المدرسة 
دراسة  خالل  من  فيه  القرارات 

المؤثرات الع وتحديد  مليات 
وتفاعلها نع بعضها للوصول إلى 

 . قرار موضوعي وسليم

 اهتمت بالقرار وبمراحل صنعه
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 قرارات غير مبرمجة  قرارات مبرمجة  أساسيات التفرقة 
 طبيعتها  .1
 معايير الحكم فيها  .2
 تحديد البدائل  .3
 ظروف اتخاذ القرار .4
 اإلجراءات  .5
 المعلومات .6
 أدوات الحل .7

 روتينية متكررة 
 واضحة
 سهلة 
 تأكد 

 محدودة 
 متوفرة 

 الطرق الكمية, برامج الحاسوب الجاهزة 

 غير منتظمة وغير متكررة 
 يمكن استخدام الحكم الشخصي 

 تتسم بنوع من الصعوبة 
 عدم تأكد نسبي 

 غير محددة مسبقا 
 قليلة جدا وغير كافية  

 برامج الحاسوب المتطورة.  الخبرة,
 حسب نوع المشاركة:  -ب

 مسير واحد  ←قرارات فردية  ✓
 عدد من متخذي القرار  ←قرارات تنظيمية ✓

 حسب المستويات اإلدارية:  -ت
 تأكد تام   ←قرارات تشغيلية ✓
 تأكد نسبي )مخاطرة( ←قرارات تكتيكية   ✓
 قرارات إستراتيجية   ✓

 يمكن تلخيصها في الشكل الموالي:  القرارات الجماعية اإلبداعية: -ث 

 

 

 

 

المؤكدة والقرارات ذات المخاطرة ويرى باحثون آخرون أن تقسيم القرارات البد أن يتطرق إلى القرارات  
 وغير المؤكدة ونقصد بها: 

: هي التي تتوافر لمتخذ القرار جميع المعلومات المطلوبة التي من خاللها يستطيع  القرارات المؤكدة ▪
 التنبؤ بالنتائج المستقبلية لها. حيث تكون نتائجها مضمونة ومؤكدة. 

 أسلوب الجماعة االسمية:

 تفاعل بدون  9إلى   6من

 الدالفي:أسلوب 

 )مجموعة خبراء(

 

 صف الذهني:عال

 حد  كأقصى  20أفراد إلى  6من 

 

 القرارات الجماعية االداعية 
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القرار المعلومات المطلوبة إال أنه ال يملك معرفة أكيدة بالنتائج  : تتوفر لمتخذ  القرارات ذات المخاطرة  ▪
 المستقبلية، وكل بديل له نتائج احتمالية في ظل حاالت متعددة.

: تتخذ في ظروف غامضة، ال تتوافر عنها المعلومات الكافية والدقيقة بحيث ال  القرارات غير المؤكدة ▪
 بلية. يستطيع متخذ القرار من تحديد النتائج المستق

 مراحل عملية اتخاذ القرار -4

مراحل رئيسية هي   07يمكن حصر مراحل عملية إتخاذ القرار في  (Pierre G.Bergeronبحسب الباحث )
 كاآلتي:

فكلما كان تقييم الوضع صحيحا كلما ازدادت حظوظ صواب القرار، ذلك أن تقييم الوضع    :تقييم الوضع .1
 الدقيق للمشكلة من كل جوانبها. هنا يشبه إلى حد بعيد التشخيص 

األساسية .2 المشكلة  لهذا   :حصر  و  الوقت  نفس  في  فرعية  األساسية عدة مشاكل  المشكلة  من  ينجر  قد 
 وجب من طرف المسؤول حصر المشكلة ما أمكن للسيطرة عليها وتحديد نقاط المعالجة وآليات.

األساسية  .3 بالمشكلة  المتعلقة  الهامة  المعطيات  المدي  :جمع  هنا  وعلى  بين    وأر  الفصل  المسؤول 
ونطاق   بظروف  الجيد  باإللمام  لمساعدته  الثانوية  وتلك  المهمة  والمعلومات  المشكلة    انتشارالمعطيات 

 . آثارها المحتملةو 
البدائل .4 البدائل أمر ضروري    :تقييم مختلف  البدائل مختلفة  لالختيارإن وجود  تكون هذه  ، والواجب أن 

مختلفة حلوال  عنها  يترتب  محل   حتى  للوضعية  المناسب  الحل  عن  المدير  يبحث  وهنا  متباينة،  بنتائج 
 النقاش. 

من المعلوم أن لكل بديل مزايا وعيوب سواء على األمدين القريب أو   :تحليل مزايا وعيوب مختلف البدائل .5
سلبيات وأي البعيد وعليه يقوم المدير أو المسؤول بالمقارنة بين ما تتيحه البدائل المتوفرة من إيجابيات أو 

 البدائل يحقق منفعة ومخرج لألزمة للمنظمة بأقل التكاليف واألضرار.
إن تقييم اآلثار المنتظرة يعطي رؤية أعمق وتصورا أوضح، ذلك   :تقييم اآلثار المنتظرة لمختلف البدائل .6

آثارا جانبية وهو أمر وجب   يتبع تطبيقه  بينما  البديل جذابا في ظاهره  يكون  التفطن له حتى ال  أنه قد 
 تتورط المنظمة من حل مشكلة إلى الوقوع في مشاكل أخرى تكون هي من سببتها لنفسها.

السابقة ويمثل    06القرار عملية نهائية ونتيجة لكل المراحل    اتخاذ تعتبر عملية    :إتخاذ القرار )اإلختيار( .7
 إتخاذ البديل األنسب واألفضل واألحسن للمؤسسة. االختيارهذا 

 ل التالي يوضح بإختصار المراحل سالفة الذكر:والشك
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)تحديد البدائل( مرحلة    مرحلة االستخبارات مرحلة التصميم:  H Simonمراحل صنع القرار حسب نموذج  
 (  Lucas)أضافها  االختيار مرحلة التنفيذ 

 حاالت اتخاذ القرار: 

 اتخاذ القرارات في حالة التأكد  .1
 التأكد اتخاذ القرارات في حالة عدم  .2
 اتخاذ القرارات في حالة المخاطرة  .3

 معايير ظروف القرار حسب تغير بنية القرار:

 الظروف المعقدة البسيطة:  .1
 بسيطة: قليلة وموجودة في مراكز اتخاذ القرار.  ✓
 معقدة: عدد كبير موزعة في عدد كبير من مراكز اتخاذ القرار. ✓

 الظروف المستقرة المتغيرة:   .2
 مستقرة: الظروف التي تستقر فيها تبقى نفسها دون تغير أو تتغير بصورة بسيطة.   ✓
 متغيرة: تتغير بصورة كبيرة وغير متوقعة. ✓

 كما يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

 
 Dusan  معايير تغيير بنية القرار حسب 

 معقدة بسيطة 

 مستقرة 

 التأكد 
قليل من العوامل المؤثرة في بنية  يوجد عدد   .1

 القرار.
 تتشابه العوامل والمؤثرات. .2
مثل   .3 تغير  دون  والمؤثرات  العوامل  تبقى 

 القرار الروتيني.

 المخاطرة 
في  .1 والعوامل  المؤثرات  من  كبير  عدد  يوجد 

 بنية القرار. 
 ال تتشابه العوامل والمؤثرات.  .2
مثل   .3 نفسها  والمؤثرات  العوامل  القرارات  تبقى 

 التشغيلية. 
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 متغيرة 

 بين المخاطرة وعدم التأكد 
في  .1 المؤثرة  العوامل  من  قليل  عدد  يوجد 

 بنية القرار. 
مع   .2 ما  حد  إلى  والمؤثرات  العوامل  تتشابه 

 بعضها. 
مستمرة   .3 بصورة  والمؤثرات  العوامل  تتغير 

 مثل القرارات اإلدارية. 

 عدم  التأكد 
المؤثرات   .1 من  قليل  عدد  في  يوجد  والعوامل 

 بنية القرار اإلداري. 
 ال تتشابه العوامل والمؤثرات.  .2
والمؤثرات بصورة مستمرة مثل   .3 العوامل  تتغير 

 القرارات اإلستراتجية. 

 .يمكن تخيصها في الجدول الموالي معايير التفرقة بين ظروف اتخاذ القرار:

 عدم التأكد  المخاطرة  التأكد التام  المعيار
المعلومات عن  

 األحداث المستقبلية 
 عدم المعرفة بالمستقبل  معرفة جزئية بالمستقبل  معرفة تامة 

 معرفة%100 االحتماالت 
احتماالت حاالت طبيعة  

 معروفة
 غير معرفة100%

 أكثر من واحدة ومعرفة واحدة  حاالت الطبيعة 
 أكثر من واحدة وغير

 معرفة

 محدودة  طبيعة المخرجات 
احتماالت يمكن تعيينها لكل 

 لة من الحاالت الطبيعية حا
غير مؤكدة وال يمكن  
 تعيينها لحاالت الطبيعة 

 نوع االحتماالت 
احتماالت  
 موضوعية 

 احتماالت ذاتية  احتماالت موضوعية 

 اختيار األمثل 
 

الذي يحقق أعلى  
 منفعة 

يتم التعرف عليه باستخدام  
القيمة المتوقعة وتحليل  

 وخصم المخاطرة  ،الحاسبة

عليه باستخدام  يتم التعرف 
 العديد من المعايير. 

Min-Max, Max-Min, 
Laplace 
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 أساليب اتخاذ القرار في حالة التأكد التام : نيالفصل الثا 

يمكن   التي  النشاطات  من  األقل  على  أنواع  ثالث  هناك  أن  السابقة  الفصول  خالل  من  الحظنا 
للمنظمة أن تمارسها؛ وهي النشاطات المالية، واإلنتاجية والتسويقية؛ حيث تحضي هذه النشاطات باالهتمام  

والمخا التام  التأكد  وهي  المختلفة  البيئية  الظروف  في  القرار   متخذي  طرف  من  التأالبالغ  وعدم  كد؛ طرة 
سنتناول في هذا الفصل دراسة وتحليل حالة الطبيعة األولى وهي حالة التأكد التام وكيفية اتخاذ القرار في هذه 

 الحالة. 

I. ماهية حالة التأكد وخصائصها 

 تتميز حالة التأكد التام بالمواصفات التي نوجزها في النقاط التالية:  

للمثا .1 أشبه  حالة  التام  التأكد  من حالة  حالة  وجود  تفترض  ألنها  وذلك  المنظمة،  نشاط  لبيئة  لية 
االستقرار في كافة العوامل والظروف البيئية المؤثرة في نشاط المنظمة بشكل عام سواء تعلق األمر  

 بالبيئة الداخلية أو الخارجية؛ وعلى اتخاذ القرار للمشكلة المطروحة بشكل خاص؛ 
( %100موجودة وغير مطروحة؛ وإنما يكون عامل التأكد التام ) إن عامل وظروف االحتمال غير   .2

 في كل حاالت الطبيعة المطروحة؛
 يمكن تمييز حاالت الطبيعة المستهدفة في التالي: .3

 المنظمة تسعى لتحقيق مستويات معينة من التدفقات النقدية أو اإليرادات؛ ✓
 ر.  المنظمة تهدف إلى بلوغ دنيا مستويات من التكاليف أو الخسائ ✓

الذكر في   يكون كما سبق  المنظمة يمكن أن  التام في  التأكد  القرارات في حالة  إن مجاالت تطبيق 
مجالين المالي أو اإلنتاجي والتسويقي؛ غير أن االهتمام أكبر سيكون في المجال المالي واالستثماري، حيث 

م في  تتجسد  التي  واالختيارات  البدائل  من  العديد  القرار  متخذ  لدى  وفق  يكون  استثمارية  فرص  أو  شاريع 
 مواصفات وتقييمات مختلفة. 

في مثل هذا النوع من بيئة النشاط وحالة التأكد التام والخيارات المتاحة للمنظمة؛ يستعين متخذ القرار    
 بالعديد من المعايير والمؤشرات التي يمكن تصنيفها إلى صنفين هما:  

 مصفوفة القرار  ✓
 شجرة القرار  ✓
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  تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود؛المعايير التي ال ✓
 المعايير التي تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود؛  ✓

II. القرار  مصفوفة 

إذا كان هناك أكثر من    -  في حالة التأكد التام تكون أمام متخذ القرار مصفوفة قرار لحالة طبيعية واحدة 
يختار البديل الذي يسعى   -المقابل لكل بديل فتصبح عندنا حالة طبيعة واحدة  Rjحالة طبيعة يختار أفضل

 إلى تحقيقه وفق معيار المفاضلة وهي يأخذ الشكل التالي:

 

 : 01مثال

ترغب مؤسسة ما المفاضلة بين أربعة أنواع من منتجات لعب األطفال إلنتاج إحداها علما بأن ربح الوحدة  
 من كل نوع من هذه السلع مبين أدناه. 

 الربح بالدينار  أنواع السلع)البدائل(
 النوع األول  
 النوع الثاني 
 النوع الثالث 
 النوع الرابع 

200 
250 
350 
230 

( يتصف بأعلى ربح وعليه سوف يتم اختياره من قبل متخذ القرار  3البديل الثالث)نمن الجدول نالحظ أن  
 ألنه يحقق أعلى ربح. 

 :  02مثال

 )إنتاج السلعة األولى(.   باعتبار المثال السابق تكاليف إنتاج البديل الذي يحقق أدنى تكلفة هو البديل األول

 :  03مثال 

نشاطها    اتالمؤسسإحدى    ترغب  توسيع  في 
وتحت  مختلفة،  بدائل  وفق  القادمة  السنوات  في  اإلنتاجي 

يبين    ثالث حاالت طبيعة، والجدول األول )مصفوفة الدفع( 
  المؤكدة )باآلالف(: األرباح

 diالبديل حالة طبيعة واحدة
R1 
R2 
⋮ 

Ri 

d1 
d2 
 ⋮ 
di 

 زيادة
 سريعة 
 للطلب  

 نفس 
 الزيادة 
 للطلب  

 نمو 
 بطيء  

 للطلب

 الجدول األول
 حاالت الطبيعة           

jS           البديلid  
 توسيع المصنع الحالي   5 6 9

 بناء مصنع جديد  6 4 10

 التعاقد مع منتج آخر 4 7 8
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 المطلوب:
 .لفضاأل  قرارحدد ال -(EMV) لقيمة النقدية المتوقعةووفقا ل-شجرة القرارات اعتمادا على    -1

 الحل: 

I. :تحديد القرار األمثل في حالة التأكد 

نختار من بين حاالت الطبيعة األرباح    أوال
بديل،   لكل  المقابلة  نختار    بعدهااألكبر 

البديل الذي يقابله أكبر ربح، فنجد: القرار 
البديل  اختيار  هو  الذي   نيالثا  األمثل 
متوقع  عائد  أكبر  مصنع  )  يعطي  بناء 

di.(جديد 
∗ = d2 

 

III.  شجرة القرار 

 حالة التأكد التام:استخدام شجرة القرار التخاذ القرار تحت 
هي عبارة عن تمثيل أو رسم لعملية اتخاذ القرارات بشكل يسهل معه تحديد مراحل اتخاذ   القرارشجرة  

تلك القرارات. وغالبا ما تستعمل هذه الطريقة التخاذ قرار بشأن بعض المشاكل المعقدة أو كبيرة الحجم أو  
بالشكل القرارات  شجرة  توضيح  ويمكن  المراحل.   أدناه:   متعددة 

 

 األرباح األكبر 
 المقابلة لكل  
 بديل  

 زيادة
 سريعة 
 للطلب  

 نفس 
 الزيادة 
 للطلب  

 نمو 
 بطيئة  

 للطلب

 الجدول األول

 حاالت الطبيعة           
jS           البديلid  

 توسيع المصنع الحالي   5 6 9 9

 بناء مصنع جديد  6 4 10 10

 التعاقد مع منتج آخر 4 7 8 8

 

1d 

2d 

d3 

100   

600   

600   

300    

300    

900    

100 

600 

600    

1S 

2S 

3S 

  1S 

2S 

3S 

1S 

2S 

3S 

 

 

 نقطة القرار 

 بدائل القرار 

 

 نقطة  الطبيعة  

نتائج بدائل  

 القرار
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   :01مثال
كل    بيع  من  المتحققة  العوائد  تمثل  التالية  والمصفوفة  المنتجات،  من  أنواع  ثالثة  ما  مؤسسة  تنتج 

 )الظروف االقتصادية الممكنة الحدوث(. صنف تحت ثالث حاالت من الطبيعة
 المطلوب:

 تحديد أفضل بديل باستخدام شجرة القرارات؟  -1
 الحل: 

قرارات   -1 على شك شجرة  المصفوفة  بيانات  بالشكل وضع 
 التالي:

 
حاالت  -2 وتحت  بديل  كل  مقابل  النتائج  أفضل  اختيار  سيتم  فإنه  أرباح(  عوائد)  تمثل  البيانات  أن  بما 

 التالي:  لالطبيعة الثالثة وبالشك

 
الثاني) -3 البديل  وهو  أكبر عائد  يحقق  الذي  البديل  اختيار  كما هو  2dيتم  القرار  نقطة  في  ويتم وضعه   )

 موضح أعاله.  
 ون(.  6( تساوي 3d( للبديل) 3S)مع اعتبار) باعتبار البيانات في المثال السابق تكاليف إنتاج: 02مثال 

3S 2S 1S 
 jSحاالت الطبيعة 

  idالبديل        
18 12 15 1d 
18 30  20 2d 
6- 15 10 3d 

)30 2d ( 

 

30 

18 

15 

1d 

2d 

d3 

ون؛    18( بـ 3Sالطبيعة) ( نختار حالة 1dبالنسبة لـ ) 

 ون؛  30( بـ 2S( نختار حالة الطبيعة) 2dبالنسبة لـ ) 

 . ون  15( بـ 1S( نختار حالة الطبيعة) 3dبالنسبة لـ ) 

 

 

1d 

2d 

d3 

  15 

  12 

  18 

20 

30 

   18 

10 

15 

6- 

1S 

2S 

3S 

  1S 

2S 

3S 

1S 

2S 

3S 
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 ل. فما هو أفضل البدي -

 
 يحقق أقل تكلفة حيث يتم اختياره ونتيجته توضع في نقطة القرار. (3d)البديل الثالث 

 

IV.  المعايير التي ال تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود 

ومعايير   المالي  والتحليل  المالية  باإلدارة  تتعلق  التي  الباب  هذا  في  معايير  مجموعة  تمييز  يمكن 
 تساعد على اتخاذ القرار ونذكر منها:  

 معيار فترة االسترداد؛ .1
 معيار مقلوب فترة االسترداد؛ .2
 معيار معدل العائد. .3

 معيار فترة االسترداد:   :أوال

بمقدار المدة الزمنية الالزمة السترجاع رأس المال المستثمر؛ وعليه فهو  هو ذلك المعيار الذي يهتم   
معيار لقياس السيولة النقدية وليس معيار لقياس الربحية؛ هو من المعايير البسيطة والسهلة يساعد في عملية  

 مر. االختيار بين البدائل االستثمارية بناء على الفترة التي يمكن استرداد قيمة رأس المال المستث

لالقتراح   االبتدائية  القيمة  الستعادة  المطلوبة  السنوات  عدد  فترة  هي  االسترداد  فترة  بـ:"  تعريفها  يمكن 
 ويمكن حسابها لفرص االستثمارية وفق طريقتين: االستثماري".

 حالة التدفقات النقدية السنوية المنتظمة:  -أ

𝐃𝐑تعطى عالقة حساب التدفقات النقدية السنوية المنتظمة كما يلي:    =
𝐈𝟎

𝐍𝐂𝐅𝐭
 

 : فترة االسترداد. 𝐃𝐑حيث: 
        𝑰𝟎 : .التكلفة المبدئية 

     𝐍𝐂𝐅𝐭 :.التدفق النقدي السنوي= الربح بعد الضريبة+ االهتالكات 

 ) d3(  6ون 

 
18 

 

12 

6 

1d 

2d 

d3 

ون؛    12( بـ 2S( نختار حالة الطبيعة) 1dبالنسبة لـ ) 

 ون؛  18( بـ 3S( نختار حالة الطبيعة) 2dبالنسبة لـ ) 

 . ون   6( بـ 3S( نختار حالة الطبيعة) 3dبالنسبة لـ ) 
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يتم حساب مجموع التدفقات النقدية بحيث يصبح  حالة التدفقات النقدية السنوية غير المنتظمة:   -ب
 مجموعها مساويا إلى القيمة األولية لالستثمار. 

النقدية  :  01مثال التدفقات  التالي يوضح  والجدول  بافتراض وجود مشروعين 
 لكل منهما:

 المطلوب: 

 حدد فقرة االسترداد لكل مشروع؟  -أ
إذا كانت فترة االسترداد القصوى التي تقبل بها   -ب 

فما هو المشروع   - سنة، 2.5المؤسسة المشاريع هي  
 الذي تختار باستعمال المعيار السابق. 

 تحديد فقرة االسترداد لكل مشروع:  -أ
 : A)مشروع )

(B)CFT (A)CFT t 
250- 
200- 
125- 

0 
150 

250- 
50 
75 

125 
150 

0 
1 
2 
3 
4 

 سنوات  3في A إذن فترة االستيراد 

  منتظمةB: CFT بالنسبة للمشروع 

(B)CFT (A)CFT t 
250- 
150- 
50 - 
50 

150 

250- 
100 
100 
100 
100 

0 
1 
2 
3 
4 

 تقع بين السنة الثانية والثالثة وتحدد كالتالي:  DRفترة االستيراد -ب

(B)CFT (A)CFT t 
-200 
100 
100 
100 
100 

-200 
50 
75 

125 
150 

0 
1 
2 
3 
4 

DR 

DR 
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2.5سنة   =
50

100
+  سنة 2

 وبطريقة أخرى: 

DR =
250

100
= 2.5          DR =

𝐼0

NCFt
 

 نختار.  B المشروع 

 :  02مثال

المعلومات التالية حول مجموعة مشاريع تحقق دخل سنوي ودخل إجماليا مبين في    Aلدى المنظمة  
 الجدول التالي: 

  قيمة االستثمار  متوسط الدخل السنوي  الدخل اإلجمالي
4500 500 4000 Prj 01 
6000 500 4000 Prj 02 
4000 800 4000 Prj 03 

المشاريع يمكن أن تختاره المنظمة من أجل تحقيق باستخدام معيار فترة االسترداد؛ حدد أي من هذه   -
 أهدافها االستثمارية والتي تتمثل في أقصر مدة السترداد رأس المال المراد استثماره.

  : الرياالحل  العالقة  أساس  على  االسترداد  فترة  حساب  يتم  لدينا  المتوفرة  المعلومات  أساس  ية  ضعلى 
 التالية:  

 وعليه يكون لدينا ما يلي:

 سنوات  8=   500/ 4000=   01فترة االسترداد للمشروع 

 سنوات  8=   500/ 4000=   02فترة االسترداد للمشروع 

 سنوات  5=   800/ 4000=   03فترة االسترداد للمشروع 

 Prjسوف يختار حتما المشروع    Aمن خالل النتائج واعتمادا على معيار فترة االسترداد فإن المنظمة   
 ل األفضل والذي يحقق االسترداد لرأس المال في أقصر مدة ممكنة.  على اعتبار أنه البدي  03
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: لدى مؤسسة تجارية الرغبة في تحقيق مستويات معينة من التدفقات النقدية؛ وذلك من خالل  03مثال  
 سنوات مبينة كما يلي:  07العمل على االختيار بين مجموعة مشاريع ممكنة لها تمتد إلى 

  سنوات البدائل المتاحة حاالت الطبيعة خالل 
  1سنة  2سنة  3سنة  4سنة  5سنة  6سنة  7سنة 
400 400 400 400 400 400 400 S1 
200 200 90 200 500 300 400 S2 
400 300 300 500 350 550 600 S3 
400 250 350 600 350 700 550 S4 

  وحدة نقدية(  1000قيمة التدفقات محسوبة بـ ) ×
 المطلوب: إيجاد المشروع األمثل وفق المعلومات التالية:

 وحدة. 2000.000قيمة االستثمار )التكلفة األولية للمشروع( المخصصة للبدائل الممكنة هي  -
 سنوات. 7العمر اإلنتاجي للبدائل المتاحة هو   -

 : الحل

سسات االقتصادية وفي ظل  يتم عملية اتخاذ القرار في مثل هذه الوضعيات التي تواجهها المنظمات والمؤ 
بيئة عدم التأكد عن طريق االختيار والمفاضلة بناء على معايير وطرق معينة وتحليل عملية القرار كما  

 يلي: 

 :  S1المشروع األول  .1

ومنه  .و ن    400التدفق النقدي للمشروع األول عبر سنوات العمر اإلنتاجي هو تدفق ثابت مقدر بـ  
 لمعيار فترة االسترداد كما يلي:  يمكن حساب العالقة الرياضية

 

 

 سنوات كاملة 5=   400/ 2000= 

 سنوات كاملة. 05ومنه فإن فترة أو مدة استرداد تكلفة المشروع األول المقبول اقتصاديا هي: 

 ( املبدئية لالستثمار التكلفةقيمة االستثمار )

 متوسط الدخل السنوي 
 فترة االسترداد = 
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 :S2الثانيالمشروع  .2

الثاني   المشروع  االسترداد    S2في  فترة  معيار  لحساب  ومنه  منتظمة،  غير  النقدية  التدفقات  أن  نالحظ 
 يجب اتباع الخطوات التالية: 

 حساب مجموع التدفقات النقدية للمشروع:  .أ

400+ 300+ …+ 200+200 = 1890  

 وبالتالي فإن متوسط تدفقات المشروع الثاني تساوي:  

 و ن   270=   1890/7

 ومنه: يكون لدينا ما يلي 

 

 =2000 /270   =7.40 

مدة   الثاني في  المشروع  تكلفة  استرداد  فترة  يكون  المشروع   7أكبر من  وعليه  فإن  وبالتالي  سنوات 
اإلنتاجي   العمر  خالل  للمشروع  األولية  التكلفة  استرداد  شرط  يحقق  وال  مرفوض  مشروع  هو  الثاني 

 المطلوب، أي أنه اقتصاديا غير مربح وبالتالي فهو مشروع مرفوض. 

 : S3المشروع الثالث .3

الثالث   المشروع  فترة    S3في  معيار  لحساب  ومنه  أيضا،  منتظمة  غير  النقدية  التدفقات  أن  نالحظ 
 االسترداد يجب اتباع الخطوات التالية:  

 حساب مجموع التدفقات النقدية للمشروع:  .أ

600+550+350+500+300+300+400= 3000 

 ون.   3000وبالتالي فإن متوسط تدفقات المشروع الثاني تساوي:  

 كلفة األولة للمشروع نقوم بما يلي: اليجاد فترة استرداد الت

 ( املبدئية لالستثمار التكلفةقيمة االستثمار )

 متوسط الدخل السنوي 
 فترة االسترداد = 
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حساب التدفقات النقدية ابتداء من السنة األولى إلى غاية أقرب قيمة لتكلفة المشروع االبتدائية   .ب 
 كما يلي: 

∑ 𝐶𝐹𝑖

4

𝑖=1

= 600 + 550 + 350 + 500 = 2000 

من خالل المجموع يتضح أنه السترجاع التكلفة األولية للمشروع يتطلب األمر أربعة سنوات نشاط 
 سنوات كاملة.  04ليه فإن فترة استرداد المشروع الثالث هي  وع

 :S4المشروع الرابع  .4

 بالنسبة للمشروع الثالث فإن التدفقات النقدية له غير منتظمة و إليجاد فترة االسترداد نقوم بما يلي: 

 حساب التدفقات النقدية للمشروع: .أ

550+700+350+600+350+250+400= 3200 

ون وبالتالي يعتبر المشروع ربحي ومقبول.  2000هو أكبر من  S4بما أن مجموع التدفقات النقدية للمشروع 
 وإليجاد فترة االسترداد نتبع الخطوات التالية: 

 حساب التدفقات النقدية إلى غاية أقرب قيمة لتكلفة المشروع:  .1

∑ 𝐶𝐹𝑖

𝑛=3

𝑖=1

= 550 + 700 + 350 = 1600 

إن التدفقات النقدية إلى غاية السنة الثالثة هي أقرب قيمة للتكلفة األولية للمشروع؛ وإذا ما تم إضافة تدفق 
 ون.   2000ون وبالتالي تفوق قيمة   2200السنة الرابعة ستصبح مجموع التدفقات تساوي  

التدفق الشهري للسنة الرابعة  وعليه إيجاد الفترة التي تغطي أو يتم استرداد تكلفة المشروع األولية يجب حساب  
 كما يلي.C0وحساب المدرة االزمة للوصول لقيمة 

 (: n+1حساب التدفق الشهري للسنة الموالية ) .2

 

 ون   50=   12/ 600=  التدفق الشهري 

 ( nالتدفق في السنة )

 عدد األشهر 
 = التدفق الشهري 
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 ون.  2000الالزمة الستكمال قيمة االستثمار األولية   (n+1)إيجاد عدد األشهر من السنة  .3

 تدفق النقدي للسنوات الثالثة  -= التكلفة األولية للمشروع C0التدفق الباقي لـ 

2000 – 1600 = 400 

 ون.  400هي: C0لدينا القمية المتبقية للوصول إلى 

 ون ومنه إليجاد عدد األشهر نقوم بالعملية التالية:    50باإلضافة إلى أن التدفق الشهري للسنة الرابعة هو:  

 

 أشهر 8=   400/50عدد األشهر =  

 أشهر. 8هي ثالث سنوات و  S4ومنه فإن فترة استرداد المشروع الرابع 

 ويمكن تلخيص العمليات السابقة في الجدول التالي:  

 االختيار األمثل  الترتيب   فترة االسترداد   المشروع
S1 5  03 سنوات 

 S4المشروع 
S2 7.4  مرفوض سنة 
S3 4  02 سنوات 
S4 3    و   8سنوات 

 أشهر
01 

 هو المشروع األمثل للمؤسسة التجارية وفق معيار معدل فترة االسترداد.  S4ومنه يمكن القول أن المشروع 

 معيار مقلوب فترة االسترداد :ثانيا .

النسبة   للمشروع االستثماري؛ حيث يحسب  الداخلي  الدخل  إن معيار مقلوب فترة االسترداد يستخدم لحساب 
 بين التدفقات النقدية للمشروع والتكلفة األولية لالستثمار كما يلي:  

 

 حيث:

 =<  المشروع اقتصاديا مقبول    1م م ف إسترداد =

 C0التدفق الباقي لـ 

 (n+1)التدفق الشهري للسنة 
 =  عدد األشهر 

 مقلوب فترة االسترداد = 
 التدفق النقدي للمشروع 

 التكلفة األولية لالستثمار  
×100 



 2020/1202السنة الجامعية                         الدكتور بوزكري جياللي                     نظرية اتخاذ القرار مطبوعة في: 

 

30 

 =<  المشروع ربحي ومقبول     1م م ف إسترداد < 

 =<  المشروع مرفوض    1م م ف إسترداد > 

 بالرغم من أهمية معيار فترة االسترداد إال أنه يؤخذ عليه مجموعة من العيوب التي نوجزها في النقاط التالية:  

حجم الربح االقتصادي النقدي لالستثمارات؛ ذلك أن معيار فترة االسترداد يهتم فقط بالمدة التي يتم   -
 فيها استرجاع التكلفة األولية لالستثمار؛ 

 تي تحدث بشكل أساسي في القيمة الزمنية للنقود؛تطورات والتغيرات ال -
بدائل   - أو  مشاريع  عدة  للمنظمة  يتواجد  أن  يمكن  أنه  ذلك  لالستثمارات؛  اإلنتاجية  والفترة  المدة 

 استثمارية ليست لها نفس المدة والعمر اإلنتاجي وهو ما يمثل مشكلة في عملية االختيار. 

 المحاسبي: معيار معدل العائد :ثالثا

إن هذا المعيار هو على عكس معيار فترة االسترداد فهو مقياس لمقدار الربحية للبدائل االستثمار  
بعد الضريبة وقيمة االستثمار   الربح  أو لمتخذ القرار، وهو عبارة عن نسبة مئوية لصافي  للمنظمة  المتاحة 

C0  الرياضية التالية: ويعبر عنه أيضا باسم معيار معدل العائد المحاسبي، ويحسب وفق العالقة 

 

 

ويتم اختيار البديل األمثل وفق هذا المعيار بمقارنة العائد منه بعائد الفرصة البديلة سواء كان متوسط 
المرجحة لألموال إذا كان القرار يختص بمشروع واحد متاح لمتخذ القرار، أما  أسعار الفائدة أو متوسط التكلفة  

المسجلة  المعدالت  البديل األفضل على أساس  القرار يختار  للمؤسسة فإن متخذ  بدائل  توفرت مجموعة  إذا 
 ويختار أعلى معدل عائد مع شرط أن يكون أعلى من معدل أسعار الفائدة في السوق.

 : 01مثال 

إذا توفرت لديك المعلومات التالية لمجموعة بدائل متاحة للمنظمة، ما هو البديل األمثل وفق معيار   
 معدل العائد . 

 

 =  معيار معدل العائد 
 متوسط صافي الربح بعد الضريبة

 التكلفة األولية لالستثمار  
×100   
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CFN4 CFN3 CFN2 CFN1 C0  
450 350 250 550 800 S1 
460 520 390 340 800 S2 
510 410 390 290 800 S3 
260 500 720 230 800 S4 

 الحل:

 للمشاريع:حساب معدل العائد  .1

 :S1أوال يتم حساب متوسط صافي الربح للمشروع األول 

 لدينا:  

 ومنه   

            

   800وبما أن التكلفة األولية للمشروع األول هي:  

 سيكون لدينا معدل العائد للمشروع األول يساوي:   

 

 

V.  المعايير التي تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود 

 :الحاليةأوال. معيار صافي القيمة 

الحاليةيعرف   القيمة  النقدية    معيار صافي  التدفقات  لصافي  الحالية  القيمة  بين  الفرق  عبارة عن  أنه"  على 
 لالستثمار باستخدام معدل الخصم"  

 نميز حالتين: 
 حالة التدفق النقدية السنوية المتساوية:  -أ

VAN = −𝐼0 + NCFt

1 − (1 + K0 )
−t

K0
 

 = متوسط صافي الربح 
 مجموع صافي الربح لسنوات العمر االنتاجي          

 العمر اإلنتاجي للمشروع 
      ×100   

550  +250  +350  +450 

4 
 400=  = متوسط صافي الربح

400 

800 
= S1معدل العائد لـ 

  

*100  =50% 
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 حيث:
 VAN :  الحالية. صافي القيمة 

I0:  .التكلفة األولية لالستثمار 
NCFt :  التدفق النقدي للفترةt. 

K0 : .معدل العائد المطلوب على االستثمار ويتمثل في تكلفة األموال كحد أدنى 
n : .العمر اإلنتاجي لالستثمار 

 حالة التدفق النقدية السنوية الغير المتساوية:  -ب 

VAN = −𝐼0 + ∑ NCF

𝑛

𝑡=1

(1 + K0)−t 

 بطريقة ثانية: أو 

VAN = ∑ NCF𝑡

𝑛

𝑡=0

(1 + K0)−t 

 وهنا ثالث احتماالت: 
< VAN  للمشروع ربحية أي له جدوى اقتصادية.  ،مقبول 0 

VAN <  مرفوض.  0
VAN =  يغطي االعتبارات غير سالبة. 0

 مثال: 
بين   االختيار  في  ترغب  أمؤسسة  من  ا نو ثالث  ع 

منهما    A،  B  ،C  االستثمارات  كل  خصائص  حيث 
 ملخص في الجدول: 

  ومعدل الضريبة   ،%10هو  إذا كان معدل االستحداث 
ثابت   %25هو  التدفقات    ، وبإهالك  أن  وبافتراض 

التدفقات   بينما  المدة  بداية  الخارجية تكون في  النقدية 
 النقدية الداخلية تكون في نهاية المدة. 

 المطلوب:

 ؟(DR)فترة االسترداد وفقا  يةاالستثمار  رتب المشاريع -1

C B A البيان 
   االستثمارتكلفة  7500 9000 7800

 مدة االستعمال سنوات  3 سنوات  3 سنوات  3
 اإليرادات: 

 السنة األولى  5000 6500 6000
 السنة الثانية  4000 6000 6500
 السنة الثالثة  3500 4500 5500
 المصاريف: 

 السنة األولى  3000 6000 5000
 السنة الثانية  2500 5000 5500
 السنة الثالثة  2500 3000 4500
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 ؟ ب المشاريعيرتمع ت لكل استثمار؟  VAN أحسب القيمة الحالية الصافية -2
 ؟ وفقا للمعيار السابقة ا تختارأيه ةمتنافي  يةاالستثمار  المشاريعت إذا كان -3

 مالحظة: تحسب فترة االسترداد بالسنوات واألشهر، كما تأخذ أربع أرقام بعد الفاصلة.
 الحل: 

    حساب التدفقات النقدية الصافية: -1

    𝐍𝐂𝐅𝐭.الربح بعد الضريبة+ االهتالكات =  

السنوية    النقدية  التدفقات  تصبح  االهتالك  إضافة  بعد 
 الصافية: 

 :(DR)فترة االستردادوفقا  ية ب المشاريع االستثمار ترتي  -1

DR(A) = 1 + 3500
3625⁄ = سنة  1,96 = و واحدة    11.52سنة 

 شهر

DR(B) = 2 + 1875
4125⁄ = 2,45 = شهر 54.و تينسن   

DR(C) = 2 + 1100
3350⁄ =

I0

NCFt
= 7800

3350⁄ =

2,33 = شهر 96.3و تينسن  
  (B)ثم المشروع  (C)ثم المشروع  (A)المشروع  الترتيب:

 :ب المشاريعيرتمع ت  لكل استثمار  𝐕𝐀𝐍 الحالية الصافية ب القيمة احس -2
VAN = ∑ NCF𝑡

3
𝑡=0 (1 + K0)

−t   
t NCFt(A) NCFt(B) NCFt(C) (1 + K0)−t 

NCF𝑡(1
+ K0)−t 

NCF𝑡(1
+ K0)−t 

NCF𝑡(1
+ K0)−t 

0 -7500 -9000 -7800 1 -7500 -9000 -7800 
1 4000 3375 3350 0.9091 3636.3636 3068.1818 3045.4545 
2 3625 3750 3350 0.8264 2995.8678 3099.1736 2768.5950 
3 3250 4125 3350 0.7513 2441.7731 3099.1736 2516.9046 
∑     1574.0045 266.5289 530.9542 

  (𝐁)ثم المشروع  (𝐂)ثم المشروع  (𝐀)المشروع  الترتيب:

t 𝐍𝐂𝐅𝐭(𝐀) 𝐍𝐂𝐅𝐭(𝐁) 𝐍𝐂𝐅𝐭(𝐂) 

0 -7500 -9000 -7800 
1 4000 3375 3350 

2 3625 3750 3350 

3 3250 4125 3350 

t (𝐀) (𝐁) (𝐂) 

0 -7500 -9000 -7800 

1 -3500 -5625 -4450 

2 125 -1875 -1100 

3 3375 2250 2250 

  0,5 ن
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 التكلفة(:معيار مؤشر الربحية :) العائد على .  ثانيا

الربح تحقيق  االستثماري على  المشروع  قدرة  يقيس  الذي  المعيار  قيمة مجموع    ،هو  وهو عبارة عن حاصل 
 القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية الداخلية على القيمة النقدية الخارجية للمشروع االستثماري. 

IP = 1 +
VAN

I0
 

IP مؤشر الربحية  
VAN   صافي  الحالية  القيمة 

 I0  التكلفة   االولية لالستثمار 
 ختار أكثر مشروع ذو ربحية. ←

 :  الفرص االستثمارية المستقلة تعطي ثالث احتماالت في حالة
❖ IP >  المشروع ذو ربحية اقتصادية وله جدوى اقتصادية. 2
❖ IP =  المشروع ليس ذو ربحية اقتصادية وليس له جدوى اقتصادية.  2
❖ IP <  المشروع ليس ذو ربحية اقتصادية وليس له جدوى اقتصادية.  2
 نفس المثال السابق مثال: 

 المطلوب:

 ؟ ب المشاريعيرت مع ت لكل استثمار؟ (IP) أحسب مؤشر الربحية -1
 ؟ وفقا للمعيار السابقة ا تختارأيه ةمتنافي  يةاالستثمار  ت المشاريعإذا كان -2

 مالحظة: تحسب فترة االسترداد بالسنوات واألشهر، كما تأخذ أربع أرقام بعد الفاصلة.
 الحل: 

الربحيةحساب   -1 استثمار  (IP)مؤشر  ت   لكل  المشاريعي رتمع   :ب 

IP = 1 +
VAN

I0
 

IP(A) = 1 +
1574.0045

7500
= 1.2099, IP(B) = 1 +

266.5289

9000
= 1.0296,  IP(C) = 1 +

530.9542

7800
= 1.0681 

  (𝐁)ثم المشروع  (𝐂)ثم المشروع  (𝐀)المشروع  الترتيب:
  .(A)نختار المشروع :وفقا للمعيار السابقة أيها تختار ةمتنافي  يةاالستثمار  ت المشاريعإذا كان -2
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 :IRR معيار معدل العائد الداخليثالثا. 
للصفر" أو "عبارة عن أقصى سعر  "سعر الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية للمشروع مساوية    بفرض:

 تدفعه المؤسسة عن األموال المستثمرة دون أن يحقق المشروع أية خسارة". 
 في حالة التدفقات النقدية غير المنتظمة:  -أ

VAN = −𝐼0 + ⌈NCFt(1 + 𝐼𝑅𝑅)−t =0 
 في حالة التدفقات النقدية المنتظمة:  -ب

𝐕𝐀𝐍 = −𝑰𝟎 + 𝐍𝐂𝐅𝐭
(𝟏−𝟏+𝑰𝑹𝑹)−𝐭

𝐑𝐈𝐑
 =0 

 سبق:   مما

IRR = 𝐾1 +
|VAN1|

|VAN2−VAN1|
(K2 + 𝐾1)   

K  .معدل استحداث 
 

 تمارين مقترحة: 
 التمرين األول: 

مؤسسة فرصة االختيار بين واحد من بين المشاريع التي لها نفس التكلفة األولية والتي تختلف فقط من  أمام  
صافي   تبن  مصفوفة  إعداد  أمكن  وقد  النقدية  التدفقات  توقيت  حيث 

 لبقيمة الحالية لهذه المشاريع األربعة كما يلي:

 حدد المشروع الذي له أكبر صافي قيمة حالية؟  -
 له أصغر صافي قيمة حالية؟ حدد المشروع الذي   -

 التمرين الثاني:
أربعة   إنتاج  تكاليف  تمثل  اآلتية  المصفوفة 

 منتجات. 
 

 المطلوب:

شجرة    -1 باستخدام  بديل  أفضل  تحديد 
 القرار؟ 

 صافي القيمة الحالية  المشروع
1 
2 
3 
4 

3000 

3100 

3110 

3400 

 حاالت الطبيعة        
 البديل   

 4ط 3ط 2ط 1ط

 7000 3000 5000 2000 1ب 
 4000 3000 1500 1000 2ب 
 4500 3000 3500 2000 3ب 
 6500 3000 5000 7000 4ب 
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 باعتبار معطيات المصفوفة السابقة عبارة عن عوائد بيع كل نوع حسب حاالت الطبيعة. -2

 حدد أفضل بديل باستخدام شجرة القرار؟   -

 :  التمرين الثالث
من   نوعين  بين  االختيار  في  ترغب    A  االستثمارات مؤسسة 

 الجدول: حيث خصائص كل منهما ملخص في  Bو

االستحداث  معدل  كان  الضريبة   ،%15هو   إذا    ومعدل 
ثابت   %25هو  النقدية    ، وبإهتالك  التدفقات  أن  وبافتراض 

الداخلية  النقدية  التدفقات  بينما  بداية المدة  الخارجية تكون في 
 تكون في نهاية المدة. 

 

 المطلوب:

 ومؤشر الربحية لكل استثمار؟   VAN أحسب القيمة الحالية الصافية -4
 إذا كان االستثمارين متنافيين أيهما تختار؟  -5

 :الرابع تمرينال
 أنواع من االستثمارات خصائص كل منهما ملخصة في الجدول أدناه: 4أمام إحدى المؤسسات        

 
 
 
 
 

 المطلوب:
 المشاريع؟ باستخدام معياري صافي القيمة الحالية وفترة االسترداد. رتب  .1
 رتب هذه المشاريع باستخدام مؤشر الربحية؟  .2
 ؟ 2و  1برر اختيارك باستعمال المطلوب  .3

B A   البيان 
 تكلفة الشراء خارج الرسم  6000 7500

 مدة االستعمال سنوات  3 سنوات  3
 اإليرادات:

 السنة األولى  5000 7500
 الثانية السنة  4000 6000
 السنة الثالثة  3500 5000

 المصاريف:
 السنة األولى   3000 5500
 السنة الثانية   3500 4500
 السنة الثالثة  3000 4000

 التدفقات النقدية المستحدثة 
 االستثمار  تكلفة االستثمار 

 السنة األولى  السنة الثانية  السنة الثالثة  السنة الرابعة 
24000 18000 12000 30000 60000 A 
12000 18000- 90000 60000 120000 B 
18000 12000 180000 60000 240000 C 
36000- 42000 72000 120000 180000 D 
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 :الخامس تمرينال
لمؤسسة   مالي  محلل  هما   ،(PEC)بصفتك  لالستثمار  مشروعين  تحليل  المالية  مدير  منك  طلب 

مشروع    ،(L)والمشروع  (S)المشروع   كل  إن 
مبلغ  رأس    ،و.ن  10000يكلف  تكلفة  أن  كما 
هي   الصافية    ،%12المال  النقدية  والتدفقات 

 المقدرة لكل مشروع موضحة في الجدول أدناه: 

 المطلوب:
الحالية .1 القيمة  صافي  الداخليومعدل  (VAN) أحسب  االسترجاع    (IRR)  العائد  لكل   (DR)وفترة 

 مشروع؟ 
 ما هو المشروع الذي تقبله إذا كان المشروعين مستقلين؟  .2
 ما هو المشروع الذي تقبله إذا كان المشروعين متنافيين؟  .3
  لكل مشروع ؟ IRR)و (VAN) ماذا تستنتج فيما يخص  ،لكل مشروع(VAN) أدرس دالة .4

 : السادستمرين ال
 ( .Y( و )X( تنويع منتجاتها وذلك بإدخال منتوجين جديدين هما )BAمؤسسة )قررت 

( حيث تقدر الحياة اإلنتاجية  W( أو اآللة )V( يمكن استخدام اآللة )Xمن أجل إنتاج المنتوج )  :Xالمنتوج  
 سنوات. 5 ـلكل منهما ب

اآللة - أن  هو  الوحيد  والفرق  اإلنتاج  نفس  يضمن  أن  يمكن  اآللتين  من  كل  آلة  V)  أن  قديمة  ( هي 
 تستعمل طريقة االهتالك المتناقص.  ،جديدة( هي آلة  Wوتحتاج إلى نوع من الصيانة بينما اآللة )

 معلومات إضافية:  
 و.ن.   400000( خارج الرسم Vتكلفة الحيازة لآللة ) -
 و.ن.   600000( خارج الرسم Wتكلفة الحيازة لآللة ) -
 االستعمال معدومة. لقيمة الباقية في نهاية مدة ا -
 و.ن. 16( هي Xسعر بيع الوحدة من المنتوج ) -
 و.ن.   10( بدون اهتالك Xتكلفة اإلنتاج لوحدة من ) -
 ( كما يلي: Xحجم المبيعات التقديرية للمنتوج ) -

 

T 0 1 2 3 4 
(S) 10000 6500 3000 3000 1000 
(L) 10000 3500 3500 3500 3500 
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 5 4 3 2 1 السنوات 
 200000 200000 160000 100000 40000 حجم المبيعات التقديرية 

 ( كما يلي:Vالتقديرية لآللة )مصاريف الصيانة  -
 5 4 3 2 1 السنوات 

 80000 80000 80000 60000 20000 مصاريف الصيانة التقديرية 
 (.t=2أن معدل االهتالك الضريبي ) -
 ل فترة. ك يتم افتراض أن اإليرادات تحصل في نهاية -
 تسدد قيمة اآللة في بداية الفترة.  -
 . 12%إن معدل الفائدة هو  -
 .  50%( هو  IBSمعدل الضريبة على أرباح الشركات )افتراض أن  -

 وسائل اإلنتاج المستعملة يطبق عليها طريقة االهتالك الخطي. مالحظة: 
 المطلوب:

 وأيهما نختار ولماذا؟  ،ثم أحسب مؤشر الربحية ،( لكل آلةVANأحسب صافي القيمة الحالية ) .1
 الخطي على قرار الحيازة؟   ما هو أثر تطبيق االهتالك .2
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 اتخاذ القرار في حالة المخاطرة  أساليب : لثالث الفصل ا

سنتناول في هذا الفصل معايير اتخاذ القرار في حالة المخاطرة؛ حيث ومن المعروف أن المنظمة   
تواجه العديد من المؤثرات الداخلية والخارجية والتي تكون سببا في إضفاء صفة المخاطرة على نتائج القرار 

  تساهم في تدعيم عملية اتخاذ القرار   التي  ساليب ومعاييراألنظريات و الومن بين    من طرف المنظمة.  المتخذ 
 .يز، نظرية المنفعة، سالسل ماركوف: نظرية با حالة المخاطرةفي 

I. ماهية حالة المخاطرة وخصائصها 

 ماهية المخاطرةأوال. 

من أخطر ما يواجه المسير في يوميات اإلشراف والتوجيه اتخاذ قرارات يكون لها األثر المباشر على   
حياة المؤسسة التي يشرف عليها سواء باإليجاب أو السلب وكثيرا ما تكون أمامه بدائل كثيرة،منطق التسيير  

ست باألمر االعتباطي، إذ يجب  العقالني يفرض عليه اختيار أحسنها، غير أن مسألة اختيار هذا األحسن لي
الحاالت فيكون لمنطق   يكون متوفرا في جميع  اليقين غير أن هذا ال  يكون مبنيا على أسس قريبة من  أن 
النتائج   وتبسيط  التحليل  لمنطق  يكون  وقد  السابقة،  التجارب  بحكم  األحسن  البديل  اختيار  في  دورا  التجربة 

العلمية في   الممكنة لهذه البدائل دورا في تحديد ذلك، الناجح هو الذي يعتمد على الطرق  غير أن المسير 
اتخاذ قراراته بخصوص مجموعة البدائل المتاحة الختياراته التخاذ القرار السليم ومن بين حاالت اتخاذ القرار  

 حالة المخاطرة والتي سنتطرق إليها في هذا الدرس. 

تحقيق العائد أو نتائج قرار معين كنتيجة للتعامل   هي المجازفة وعدم التأكد أو الشك في  تعريف المخاطرة:
مع المستقبل ألن المستقبل غير مؤكد وبالتالي سيكون هناك احتمال لوجود قصور في التنبؤ الخاص بالقرار، 

 ومتخذ القرار في هاته الحالة ليس لديه كل البيانات المطلوبة.

المخاطرة:   ظروف  في  القرار  ظروف  اتخاذ  في  القرار  عدم  اتخاذ  ظروف  في  يتم  المجازفة  أو  المخاطرة 
المعرفة التامة لحاالت الطبيعة الممكن حدوثها حيث ال تتوافر سوى معلومات في شكل احتماالت وقوع كل 
حالة بناء على تخمينات يمكن أن تكون مستقاة من الماضي أو بناء على حاالت مماثلة وقعت في مؤسسات 

هذ  وفي  مماثلة،  إدارات  أو  شركات  خاصة  أو  االحتماالت  قواعد  بعض  على  أساسا  االعتماد  يتم  الحالة  ه 
 التوقع.
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إن لمصطلح المخاطرة خصوصية معينة تختلف عن حالة التأكد و عدم التأكد؛ إذ أن المخاطرة في بيئة  
  اختيار بديل من البدائل   ادوااعتخذ القرار حين  ت الخسارة التي تتوقع المنظمة أو مترتبط بالخطر أو    اإلعمال 

"الخسارة    : أنها  على  المخاطرة  تعريف  يمكن  ومنه  الطبيعة،  حاالت  من  حالة  الختيار  معين  أسلوب  أو 
مجال   في  تعرف  كما  معين"،  في ظل حدث  للقرار  المتوقعة  المالي    اإلعمالالشرطية  البعد  ذات  والقرارات 

القيم المتوقعة لتلك التدفقات في  واالستثماري على أنها: " االنحراف المحتمل في التدفقات النقدية الفعلية عن  
 لحظة اتخاذ القرار ". 

بينهاالطرق    مجموعة منفي حالة المخاطرة يمكن لمتخذ القرار أن يلجا إلى   القيمة    من    النقدية معيار 
 Expected Monetary Value (EMV)المتوقعة 

I. :مصفوفة القرارات 
من    ،صفوفة القرارات هي مصفوفة أو جدول يوضح البدائل أو الحلول التي سيتم المفاضلة بينهام

أحيانا   عليها  ويطلق  أفضلها  اختيار  المحتملة    ت استراتيجيا أجل  البدائل  نتائج  على  كذلك  وتحتوي  القرار 
 الحدوث تحت حاالت الطبيعة في المستقبل. 

 فة قيم المتغيرات للبدائل المتاحة لمتخذ القرار كما يلي:  حيث تكون لدينا مصفو 

𝑝(𝑠𝑛) … 𝑝(𝑠2) 𝑝(𝑠1) )jP(S 
nS … 3S 2S jS   id 

g1n 
… 

g1j … g12 g11 1d 

g2n … g2j … g22 g21 2d 

⋮ ⋯
⋮

gij ⋯

⋮

 ⋮ ⋮ ⋮ 

gmn 
… 

gmj … gm2 gm1 md 

خالل إضافة احتماالت حدوث  تستخدم مصفوفة القرارات التخاذ القرار تحت ظروف المخاطرة من  
المصفوفة المختلفة في  الطبيعة  الخسائر واستخدامها    ،حاالت  أو  للعوائد  المتوقعة  القيمة  يتم حساب  وعندئذ 

 للمفاضلة بين البدائل.  

II. المتوقعة  نقديةمعيار القيمة الEMV : 
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 المتوقعة تتميز بما يلي:  نقديةالإن ظروف اتخاذ القرار التي تمكن من اعتماد معيار القيمة 

 التي تستخدمها متخذ القرار لبلوغ الهدف المطلوب )حاالت الطبيعة(؛ (di)وجود عدة بدائل .1
 رتب عليه وجود أكثر من عائد لكل بديل؛ تمتعددة ي (𝑠𝑖)وجود حاالت طبيعة  .2
 الت الطبيعة تقع بنسبة احتمالية مختلفة أو متشابهة؛ اإن كل واحدة من ح .3
 ، أي أن:1مجموع احتماالت وقوع حاالت الطبيعة مجتمعة هو  .4

= 1n+…+P3+P2+P1P     

 إن العالقة الرياضية األساسية التي على أسسها يتم تحديد البديل األفضل تحسب كما يلي: 

EMV(di) = ∑ 𝑔𝑖𝑗𝑝(𝑠𝑖)

𝑛

𝑗=1

 

 i=1,2,3…,nحيث: 

أعمال    :مثال بديل من    ’A‘منظمة  اختيار  العمل على  الداخلية من خالل  التدفقات  ترغب في زيادة حجم 
 البدائل المتاحة لديها والممثلة في المشاريع التالية: 

 C،           مشروع B،       مشروع Aمشروع 

 فإذا كانت المشاريع الثالثة تساهم في رفع وزيادة التدفقات النقدية للمنظمة بالمعدالت التالية:  

 .%20ة الثالثة بنسبة سنوال %45، السنة الثانية  %35خالل السنة األولى  

 المطلوب: 

معيار   ال باستخدام  لديك    EMVالمتوقعة    نقديةالقيمة  توفرت  إذا  للمنظمة  األمثل  البديل  أوجد 
 المعلومات التالية.

 
 

 الحل:  
 للمشاريع الثالث كما يلي:   EMVحساب قيمة  

CF3 CF2 CF1  
300 150 250 1d 
250 300 200 2d 
160 390 150 3d 
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EMV(di) = ∑ 𝑔𝑖𝑗𝑝(𝑠𝑖)

𝑛

𝑗=1

 

EMV(d1)= 250*0.35+150*0.45+300*0.20 = 215 
EMV(d2)= 200*0.35+300*0.45+250*0.20 = 255 
EMV(d3)= 150*0.35+390*0.45+160*0.20 = 260 

 مما تقدم نستنتج ما يلي:  

متخذ   .أ على  فإن  أرباح  أو  إيرادات  عبارة عن مصفوفة  الدفع  أو مصفوفة  المعطيات  كون  حالة  في 
 .3dمتوقعة أي يختار بذلك المشروع الثالث  نقديةالقرار أن تختار أكبر قيمة 

أما إذا كانت المعطيات أو مصفوفة الدفع عبارة عن مصفوفة تكاليف أو نفقات فإن على متخذ القرار  .ب 
 .1dمتوقعة أي يختار بذلك المشروع الثالث  نقديةل قيمة أن تختار أق

 في الحالتين أي:  تطبيقهالمتوقعة يمكن  النقديةيمكن القول أن معيار القيمة ومنه  

إذا كانت المعلومات المتحصل عليها أو مصفوفة الدفع تمثل مصفوفة أرباح أو ايرادات فإن االختيار   .1
المتوقعة سيكون بناء على القيمة األكبر أي الذي يحقق أعلى االيرادات   النقدية بواسطة معيار القيمة  

 أو األرباح المتوقعة المرجحة باحتماالت حاالت الطبيعة. 
لمعلومات المتحصل عليها أو مصفوفة الدفع تمثل مصفوفة نفقات أو تكاليف في حين إذا كانت ا  .2

المتوقعة سيكون بناء على القيمة األقل أي الذي يحقق أقل  النقديةفإن االختيار بواسطة معيار القيمة 
 النفقات أو التكاليف المتوقعة المرجحة باحتماالت حاالت الطبيعة. 

 سبة من بين االستراتيجيات المتاحة للمنظمة وفق المعلومات التالية: أوجد اإلستراتيجية المنا: 02مثال 

CF5 CF4 CF3 CF2 CF1  
30 45 60 80 50 1d 
25 90 67 45 30 2d 
40 60 30 45 35 3d 
35 45 60 70 20 4d 
20 55 75 20 20 5d 

15% 20% 30% 25% 10% P% 



 2020/1202السنة الجامعية                         الدكتور بوزكري جياللي                     نظرية اتخاذ القرار مطبوعة في: 

 

43 

 مصفوفة الدفع تمثل ايرادات؛ .1
 تكاليف. مصفوفة الدفع تمثل  .2

 لالستراتيجيات كما يلي:   EMVحساب قيمة  الحل:

EMV(di) = ∑ 𝑔𝑖𝑗𝑝(𝑠𝑖)

𝑛

𝑗=1

 

EMV(d1)= 50*0.10+80*0.25+60*0.30+45*0.20+30*0.15 = 56.50 
EMV(d2)= 30*0.10+45*0.25+67*0.30+90*0.20+25*0.15 = 56.10 
EMV(d3)= 35*0.10+45*0.25+30*0.30+60*0.20+40*0.15 = 41.75 
EMV(d4)= 20*0.10+70*0.25+60*0.30+45*0.20+35*0.15 = 51.75 
EMV(d5)= 20*0.10+20*0.25+75*0.30+55*0.20+20*0.15 = 43.50 

 1d  (االستراتيجيةالبديل)إذا كانت المصفوفة هي مصفوفة إيرادات فإن على المنظمة أن تختار   .5
 ألنه تحقق أكبر قيمة مالية متوقعة  

  3d  (االستراتيجيةالبديل)أما إذا كانت المصفوفة هي مصفوفة تكاليففإن على المنظمة أن تختار    .1
 متوقعة نقديةتحقق أقل قيمة   ألنه

 : 03مثال
القادمة وفق بدائل مختلفة، وتحت   ات المؤسسإحدى    ترغب   في توسيع نشاطها اإلنتاجي في السنوات 

طبيعة  حاالت  السائدةالظروف  -ثالثة  األرباح)باآلالف( -االقتصادية  يبين  الدفع(  مصفوفة  التالي)  والجدول   ، 
   واحتماالت تحققها:

 المطلوب:
 .لفضاأل قرارحدد ال  -(EMV) لقيمة النقدية المتوقعةااعتمادا على  -1
 الحل: 
النقدية   - القيمة  حساب 

 (: EMVالمتوقعة)

EMV(di) = ∑ 𝑔𝑖𝑗𝑝(𝑠𝑖)

𝑛

𝑗=1

 

 حدوث حالة الطلب   احتمال 35% 40% 25%
 زيادة سريعة  
 للطلب  

 نفس الزيادة  
 للطلب  

 نمو بطيء    
 للطلب

 حاالت الطبيعة           
jS           البديلid  

 توسيع المصنع الحالي   5 6 9

 بناء مصنع جديد  6 4 10

 التعاقد مع منتج آخر 4 7 8
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EMV(d1) = 5(0,35) + 6(0,4) + 9(0,25) = 6400 𝑢. 𝑚  

EMV(d2) = 6(0,35) + 4(0,4) + 10(0,25) = 6200 𝑢. 𝑚  
EMV(d2) = 4(0,35) + 7(0,4) + 8(0,25) = 4200 𝑢. 𝑚 

di.(توسيع المصنع الحالي) اختيار البديل األول الذي يعطي أكبر عائد متوقع :القرار األمثل هو
∗ = d1. 

 

III.  معيار القيمة المتوقعة للمعلومة األكيدةEVPI : 
نسبة االحتماالت الخاصة بتحقق كل حالة طبيعة،  تعتمد على    EMVالمتوقعة    النقديةمعيار القيمة   

ذلك أن نسبة االحتماالت هي التي تلعب دورا مهما في تحديد البديل األفضل؛ لذلك فإن متخذ القرار يسعى  
المتوقعة   القيمة  فإن  ومنه  االختيار،  دقة  لزيادة  تساعده  التي  والبيانات  المعلومات  على  للحصول  دائما 

المتوقعة في المدى البعيد حيث إذا ما توفرت المعلومات    النقديةمعدل العائد أو القيمة  للمعلومات األكيدة هي  
الكاملة قبل عملية اتخاذ القرار من أجل تحديد األفضل فإن متخذ القرار سيعمل على اختيار أفضل بديل في 

 كل حالة طبيعة مضروبا في احتمالية القيمة المتوقعة للمعلومة الكاملة.

 هذا المعيار عبر المثال التالي:   ويمكن شرح 

 : 01مثال

 (، المطلوب: 03) نفس المثال السابق

  (؟ EVPI) لمعلومات الصحيحةلأحسب القيمة المتوقعة  -1

 الحل: 

 (؟ EVPI) لمعلومات الصحيحةلب القيمة المتوقعة احس -1

  (EMV/PI) الكاملة()المعلومات الصحيحةبشرط المتوقعة النقدية ب القيمة احس -أ

EMV/PI = ∑ 𝑚𝑎𝑥𝑖=1
𝑚 𝑔𝑖𝑗𝑝(𝑠𝑖)

𝑛

𝑗=1

 

EMV/PI = 6(0,35) + 7(0,4) + 10(0,25) = 7400𝑢. 𝑚  

 : ( EVPI)لمعلومات الصحيحةلب القيمة المتوقعة احس -ب

EVPI = EMV/PI − EMV = 7400 − 6400 = 1000𝑢. 𝑚 

 و.ن.  1000)الكاملة( هو: يعني أن أقصى مبلغ يدفعه متخذ القرار للحصول على المعلومات الصحيحة

-II3-   معيار الفرصة البديلة أو الضائعةEOL: 
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(،  مصفوفة الندم)  الضائعةالفرصة    مصفوفة  إيجاد نمر على مرحلتين األولى تتمثل في    EOLلحساب قيمة  
 ويتم ذلك كما يلي:  (Regret Matrix)تحويل مصفوفة النتائج إلى ما يعرف بمصفوفة الندمويكون ذلك ب

متخذ القرار أكبر قيمة)عائد( مقابلة لكل بديل تحت كل حالة من )العوائد(: يختار    في حالة األرباح -أ
 أكبر قيمة)عائد( لكل العمود( ويطرح النتائج األخرى منها.) حاالت الطبيعة

قيمة -ب  أقل  القرار  متخذ  يختار  التكاليف:  حاالت    حالة  من  حالة  كل  تحت  بديل  لكل  مقابلة  )تكلفة( 
 يطرحها من النتائج األخرى للعمود.)تكلفة( لكل العمود( و  )أكبر قيمة الطبيعة

 وفق العالقة:   EOL(di)حساب  بعد الحصول على مصفوفة الندم يتم تحديد 

EOL(di) = ∑ OLij

𝑛

𝑗=1

𝑝(𝑠𝑖) 

 : 01مثال

 (، المطلوب: 03نفس المثال السابق)

   (؟EOL)أحسب الفرصة الضائعة المتوقعة

EOL(di) = ∑ OLij

𝑛

𝑗=1

𝑝(𝑠𝑖) 

  :(الندممصفوفة )  الضائعةمصفوفة الفرصة  

 

 القيمة المتوقعة للندم: حساب 
EOL(d1) = 1(0,35) + 1(0,4) +

1(0,25) = 1000 𝑢. 𝑚 = EVPI  

EOL(d2) = 0(0,35) + 3(0,4)

+ 0(0,25) = 1200 𝑢. 𝑚 
EOL(d3) = 2(0,35) + 0(0,4) + 2(0,25) = 1200 𝑢. 𝑚 

di.(توسيع المصنع الحالي) اختيار البديل األول الذي يعطي أكبر عائد متوقع :القرار األمثل هو
∗ = d1 

IV.  الحساسية:تحليل 
 قد يواجه متخذ القرار صعوبة في تحديد احتماالت دقيقة لحاالت الطبيعة، ويعود ذلك إلى أهم سببين:

 حدوث حالة الطلب احتمال 35% 40% 25%
 زيادة

 سريعة 
 للطلب  

 نفس 
 الزيادة 
 للطلب  

 نمو 
 بطيئة  

 للطلب

 الجدول األول
 حاالت الطبيعة           

jS           البديلid  
 توسيع المصنع الحالي   1 1 1

 بناء مصنع جديد  0 3 0

 التعاقد مع منتج آخر 2 0 2
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 إذا كانت كلفة الحصول على البيانات عالية جدا.  -1
 عدم توفر الوقت الكافي للبحث عن البيانات الدقيقة أو عدم توفرها أصال. -2

بتحديد مدى التغير في قيم االحتماالت التي يتم تحديدها على أساس  تسمح لنا طريقة تحليل الحساسية  
البديل   قيم  فيها  يبقى  الذي  االحتمال  تغير  مجال  عن  يعبر  المدى  هذا  الشخصية،  والخبرة  الذاتي  التقدير 

 )األمثل(. المختار هو القرار األفضل

 : 01مثال
توفرت لديك بيانات خاصة بمؤسسة ما ترغب في التوسع من  

بديلين أما    1d)  خالل  مصنعها  مصنع    2dتوسيع  إقامة  في  فيتمثل 
(، والجدول التالي يلخص  jS)  جديد( تحت حالتين من حاالت الطبيعة

 ذلك: 
 المطلوب:

I.  تحديد مدى االحتمال الذي يبقي القرار المتخذ على حاله. 
 الحل: 
p1 :  لكل بديل (EMVحساب القيمة النقدية المتوقعة) - + p2 = 1 

EMV(di) = ∑ 𝑔𝑖𝑗𝑝(𝑠𝑖)

𝑛

𝑗=1

 

EMV(d1) = 250p1 + 50(1 − p1) = 200𝑝 + 50 ….I 
EMV(d2) = 150p1 + 150(1 − p1) = 150 … . II 

 

 (:Pj)  تمثيل البدائل بداللة
 
 
 
 

2p 1p )jP(S 

2S 1S jS i  d 
50 250 1d 

150 150 2d 

 النقاط المساعدة:
I قيمةEMV   االحتمال 

50 𝑝 = 0 
250 𝑝 = 1 
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 ( احتمال  مستوى  عند  أنه  نالحظ  البياني  التمثيل  تكون  p1من   )EMV(d1) = EMV(d2)  تقاطع وهي   ،

 (.II( و)Iالمعادلتين)

200𝑝1 + 50 = 150 → 200𝑝1 = 100 → 200𝑝1 + 50 =
100

200
=

1

2
→ 𝑝2 =

1

2
 

 نجد:   (III( و)Iبالتعويض في إحدى المعادلتين)  
→ EMV = 200 (

1

2
) + 50 = 150 = 150 u m  

احتمال   EMV(d1)نالحظ    P =1/2عند  = EMV(d2) = اختيار  أي    150 في  يتمثل  المتخذ  القرار 
 إحدى البديلين ال على التعيين ألنهما يعطيان نفس عائد متوقع. 

EMV(d1)نالحظ    P<1/2في المجال   < EMV(d2)    الثاني  أي القرار المتخذ يتمثل في اختيار البديل 
di(.إقامة مصنع جديد ) متوقعالذي يعطي أكبر عائد 

∗ = d2 .) 
المجال   EMV(d1)نالحظ    P>1/2في  > EMV(d2)    البديل األول  أي المتخذ يتمثل في اختيار  القرار 

di)توسيع المصنع الحالي(. الذي يعطي أكبر عائد متوقع
∗ = d1 .) 

 : 2مثال
 ليكن لدينا مصفوفة القرار إلحدى المشاكل لمؤسسة ما:         

 
 المطلوب:

معيار   -1 باستخدام  األفضل  البديل  تحديد 
 (.EMV) المتوقعةالقيمة النقدية 

بديل  -2 كل  تجعل  التي  االحتماالت  تحديد 
 يملك نفس القوة مع البديل اآلخر.

=2P65% =35%1P  احتمال حدوث حالة الطلب 

2S 1S 
 حاالت الطبيعة           

jS           البديلid  
250 400 1d 
425 325 2d 
500 150 3d 

0 

P 

EMV 

1 

100 

300 

200 

300 

100 

200 

I 

II 

p1 

A 

EMV 
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 تحديد مدى االحتمال الذي يبقي القرار المتخذ على حاله. -3
األول   -4 البديل  استخدام  إمكانية  توضح  والتي  الطبيعة  لحاالت  االحتماالت  بين  التغير  مدى  هو  ما 

 )التي تجعل كل بديل أفضل مقارنة مع البديل األخر(.   والبديل الثاني والثالث 
 الحل: 

p1 (:EMV) حساب القيمة النقدية المتوقعة - + p2 = 1 

EMV(di) = ∑ 𝑔𝑖𝑗𝑝(𝑠𝑖)

𝑛

𝑗=1

 

EMV(d1) = 400p1 + 250(1 − p1) = 150p1 + 250 ….I 
EMV(d2) = 325p1 + 425(1 − p1) = −100𝑝 + 425 … . II 
EMV(d3) = 150p1 + 500(1 − p1) = −350𝑝 + 500 … . III 

 (:Pj)  بداللةتمثيل البدائل 
 

 

 

 
الركن) في  يقع  األمثل  الحل  أن  نالحظ  البياني  التمثيل  قيمة Aمن  أكبر  تعطي  التي   ) EMV  تقاطع وهو   ،

 (.  p1(، عند مستوى احتمال ) III( و)Iالمعادلتين)

−𝑝 + 8 = 3𝑝 + 6 → 4𝑝 = 2 → 𝑝 =
2

4
=

1

2
→ 1 − 𝑝 =

1

2
 

 نجد:   (III( و)Iبالتعويض في إحدى المعادلتين)  

 النقاط المساعدة:

III II I 
 EMVقيمة

 االحتمال 
500 425 250 𝑝 = 0 
150 325 400 𝑝 = 1 

0 

P 

EMV 

1 

200 

600 

400 

600 

200 

400 

I 

III 

II 

p1 

A 

EMV 

B 
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→ EMV = − (
1

2
) + 8 = 3 (

1

2
) + 6 =

15

2
= 7,5 u m  
المجال   حاله  P<1/2في  على  المتخذ  القرار  متوقع   يبقى  عائد  أكبر  يعطي  الذي  األول  البديل    )اختيار 

di)توسيع المصنع الحالي(. 
∗ = d1 .) 

V.  :شجرة القرار 
رسم لعملية اتخاذ القرارات بشكل يسهل معه تحديد مراحل اتخاذ شجرة القرار هي عبارة عن تمثيل أو  

أو    تلك القرارات. وغالبا ما تستعمل هذه الطريقة التخاذ قرار بشأن بعض المشاكل المعقدة أو كبيرة الحجم
 بالشكل أدناه:   المخاطرةتحت حالة رة القرارات متعددة المراحل. ويمكن توضيح شج

  
 : 01مثال

القادمة وفق بدائل مختلفة، وتحت   ات المؤسسإحدى    ترغب   في توسيع نشاطها اإلنتاجي في السنوات 
طبيعة   ثالث  السائدة-حاالت  االقتصادية  التالي-الظروف  والجدول  يبين    ،  الدفع(   األرباح)باآلالف( )مصفوفة 

   واحتماالت تحققها:
 
 
 
 

 المطلوب:
 .لفضاأل قرارحدد ال -(EMV) لقيمة النقدية المتوقعةل ووفقا-شجرة القرارات اعتمادا على  -1

 احتمال حدوث حالة الطلب  35% 40% 25%
 زيادة سريعة  
 للطلب  

 نفس الزيادة  
 للطلب  

 نمو بطيء    
 للطلب

 حاالت الطبيعة           
jS           البديلid  

 توسيع المصنع الحالي   5 6 9

 بناء مصنع جديد  6 4 10

 التعاقد مع منتج آخر 4 7 8

 

1d 

2d 

d3 

100   

600   

600   

300    

300    

900    

100 

600 

600    

)1SP( 

)2SP( 

 )3SP( 

)1 

 

)1SP( 

 )2SP( 

 )3SP( 

 

)1SP( 

 

)2SP( 

 )3SP( 

 

 نقطة القرار 

 بدائل القرار 

 نقطة  الطبيعة  

نتائج بدائل  

 القرار
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 الحل: 
–في   3في المثالEMV : )تم حسابللمؤسسة  رسم شجرة القرارات وتحديد اإلستراتيجية المثلى -

II1 ) 

 
 

VI.  بايزنظريةBay’s theory  : 

دراستها سبق  التي  السابقة  باألساليب  يرتبط  األسلوب  هذا  في    ،إن  القرار  اتخاذ  حاالت  دراسة  عند  وذلك 
 التالية: الحاالت 

 اتخاذ القرار في حالة المخاطرة . ✓
 حالة عدم التأكد.اتخاذ القرار في  ✓

هما:   على مصدرين  أساسا  تعتمد  والتي  للمعلومات  المختلفة  المصادر  فيه  تمزج  األسلوب  هذا  إن 
 . اإلحصائيةخبرة متخذ القرار والمعاينة 

تأخذ بعين االعتبار أن البحث عن البديل األفضل أو األمثل    إن عملية اتخاذ القرار وفق نظرية بايز
وفيها يتم استخدام    ،حيث أن المرحلة األولى هي مرحلة التقييم األولي للبدائل   ،تتم وفق مراحل متسلسلة

االحتماالت األولية عن حاالت الطبيعة والتي تشكل القاعدة األساسية لعملية اتخاذ القرار واختيار البديل  
إلى األفض القرار  متخذ  يسعى  ولذلك  الكاملة  بالمصداقية  تتسم  ال  وقد  كافية  غير  تكون  قد  ولكنها  ل. 

6.2 

6.4 

1d 

2d 

0005  1S 

6000  2S 

9000  3S 

6000   1S 

4000   2S 

10000   3S 

0,35 
0,40 

0,25 

0,35 

0,4 

0,25 

 

6400 =1d
u.m 

 

6.2 

3d 
4000   1S 

7000   2S 

8000   3S 

0,35 

0,4 

0,25 
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البحث عن بيانات ومعلومات إضافية )داخلية وخارجية( لجعل االحتماالت المستخدمة في مرحلة التقييم  
 األولي أكثر تعبيرا عن الحالة المدروسة، والمشكلة المطروحة.

 والشكل التالي يوضح ذلك:

 

 

 

 

 
 مثال:  

التي    (1d  ،2dمؤسسة متخصصة في إنتاج وتسويق منتوج معين وهي تتوقع حدوث إحدى الحالتين)
والجدول    (تتحدد وفق ثالث حاالت للطلب) ضعيف، متوسط، وكبير

 األول) مصفوفة الدفع( يبين ذلك: 
 

 

 االحتماالت كالتالي: في ضوء دراسات التي كلفت بها إحدى المكاتب االستثمارية من المتوقع أن تكون 

 المطلوب:

 )النموذج البايزي البسيط(. EMVتحديد البديل األفضل باستخدام االحتماالت األولية -1

)النموذج  -2 واإليجابية  السلبية  النتائج  في ضوء  الالحقة  االحتماالت  باستخدام  األفضل  البديل  تحديد 
 البايزي المركب(

 الحل: 
 تحديد البديل األفضل باستخدام االحتماالت األولية:   .1

EMV(di) = ∑ 𝑔𝑖𝑗𝑝(𝑠𝑖)

𝑛

𝑗=1

 

0.5 0.2 0.3 1)SP( 
3S 2S 1S jSi   d 

75 25 50- 1d 
100 100  100 2d 

 االحتماالت 
jS 

 ايجابي  سلبي 
0.3 0.7 1S 
0.6 0.4 2S 
0.9 0.1 3S 

 االحتماالت األولية 

 معلومات إضافية 

 نظرية

 بايز

Bay’s 

theory 
 الالحتماالت الالحقة 
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EMV(d1) = −50(0,3) + 25(0,2) + 75(0,5) = 27.5 𝑢. 𝑚  
EMV(d2) = 100(0,3) + 100(0,2) + 100(0,5) = 100 𝑢. 𝑚  

 مما تقدم البديل الثاني هو األفضل في ضوء االحتماالت األولية.

 تحديد البديل األفضل باستخدام االحتماالت الالحقة:  .2
 حساب االحتماالت المعدلة:  ❖

 الجدول األول/الموقف االيجابي 

 اإلحتماالت الالحقة 
المشتركة  االحتماالت 

 )المترابطة( 
الدراسة   )االحتماالت  نتائج 

 المشروطة(
االحتماالت  

 االولية 
حاالت  
 الطبيعة 

0.21/0.34=0.62 0.21 0.7 0.3 1S 

0.08/0.34=0.23 0.08 0.6 0.2 2S 

0.05/0.34=0.15 0.05 0.1 0.5 3S 

1 0.34  1  
 الجدول األول الموقف السلبي

االحتماالت   االحتماالت المعدلة
 المشتركة

الدراسة   )االحتماالت نتائج 
 المشروطة(

االحتماالت  
 االولية 

حاالت  
 الطبيعة 

0.09/0.66=0,14 0.09 0.3 0.3 1S 

0.12/0.66=0,18 0.12 0.6 0.2 2S 

0.45/0.66=0.68 0.45 0.9 0.5 3S 

1 0.66    
 : IdEMVنستخدم هذه النتائج في حساب 

 البيانات في ظل الموقف االيجابي: 
0.15 0.23 0.62  

3S 2S 1S 
75 25 -50 1d 

100 100 100 2d 

)=1002EMV(d, 14-)=1 EMV(d 
 البيانات في ظل الموقف السلبي: 
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0.68 0.18 0.14   

3S 2S 1S  
75 25 50- 1d 

100 100 100 2d 

)=1002 EMV(d, m48.5)=1 EMV(d 
 مما تقدم يتضح أن البديل الثاني هو األفضل في ضوء االحتماالت الالحقة. 

على    :02مثال المتزايد  للطلب  استجابة  اإلنتاجية  طاقتها  زيادة  في  اإلنتاجية  المؤسسات  إحدى  ترغب 
 وفق مستويات القيود التي تواجه منتجاتها. ،منتجاتها

 مصفوفة عوائد  والجدول التالي يوضح البدائل المختلفة وفق مستويات القيود:

0.6 0.4  
   1sقيود عادي 2sقيود منخفض 

 اتخاذ القرار لبناء مصنع كبير 200 -150
 اتخاذ القرار لبناء مصنع متوسط 100 -30
 اتخاذ القرار لبناء مصنع صغير  50 20
 عدم اتخاذ اي قرار  0 0

حصلت إدارة المؤسسة على بيانات ومعلومات عن طريق إحدى المراكز المتخصصة في تقديم االستثمارات 
وقد كانت البيانات التي تم الحصول عليها تقع ضمن نوعين من الدراسات أحدهما    ،والخيرات ودراسة الجدوى 

 سلبية غير مشجعة واألخرى ايجابية مشجعة وذلك كما يلي:
)غير   سلبية  دراسات 

 مشجعة(
  دراسات ايجابية )مشجعة( 

0.2 0.8 1S 

0.9 0.1 2S 

 المطلوب:
استخدام االحتماالت الالحقة سواء كان ذلك في   ،األوليةتحديد البديل األفضل استخدام االحتماالت   -1

 حالة كون الدراسة سلبية أو ايجابية. 

 الحل: 
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 يتم تطبيق أسلوب كما يلي:

EVM(d1) =-10            EVM(d2) =22        EVM(d3) =32             EVM(d4) =0 

    d 3الثالث اي اختيار البديل   32ويساوي  3EVM(d (البديل األفضل هو 

 استخدام االحتماالت الالحقة:
االحتماالت   االحتماالت الالحقة  

 المشتركة 
نتائج  

 الدراسة 
االحتماالت  

 األولية  
حاالت  
 الطبيعة  

 

0.32/0.38=0.84 0.4*0.8=0.32 0.8 0.4 1S  مشجعة 
0.06/0.38=0.16/100 0.06/[0.38 0.1 0.6 2S 

0.08/0.62=0.13 0.4*0.2=0.08 0.2 0.4 1S   غير
 2S 0.6 0.9 0.62]/0.54 0.87/100=0.54/0.62 مشجعة  

 :01الخطوة 
 في حالة كون االحتماالت مشجعة  EMVحساب 

iEMV d 0.16 
 2sقيود منخفض 

0.84 
 1sقيود عادي

 

144 150 200 1d 

79.2 30 100 2d 

79.2 20 50 3d 

0 0 0 4d 

 البديل كبديل أفضل )أمثل(  1dنختار
 :02الخطوة
 في حالة كون االحتماالت غير مشجعة  EMV حساب 

iEMV d 0.87 
 2sقيود منخفض 

0.13 
 1sقيود عادي

 

104.5 150 200 1d 

13.1 30 100 2d 

23.9 20 50 3d 

0 0 0 4d 
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 : 03مثال 
السنوات    ات المؤسسإحدى    ترغب  في  اإلنتاجي  نشاطها  توسيع  وتحت  في  مختلفة،  بدائل  وفق  القادمة 

  المؤكدة )باآلالف(: )مصفوفة الدفع( يبين األرباح ثالث حاالت طبيعة، والجدول األول
  القرار األمثل. تحديد  المطلوب:

 
  

 
 
 

الذي دفعها لتقدير احتماالت راجعت المؤسسة الظروف االقتصادية السائدة، فأدركت حجم المنافسة الشديدة  
 مبين في الجدول الثاني:تحقق األرباح وفقا لظروف الطبيعة السابقة كما هو 

 
 المطلوب:

على   -2 القرارات اعتمادا  ل-شجرة  المتوقعةووفقا  النقدية   لقيمة 
(EMV)- لفضاأل قرارحدد ال. 

  (؟ EVPI) لمعلومات الصحيحةلأحسب القيمة المتوقعة  -3

   (؟EOL) أحسب الفرصة الضائعة المتوقعة -4

مع  المؤسسة  الدراسة    تعاقدت  مكاتب  توجهين إحدى  وفق  النتائج  فكانت  اإلنتاجي،  نشاطها    لترشيد 
بيانات  الجدول التالي يوضح  و   ،(2Mالتوجه إلى األسواق الخارجية  ،  1Mالتركيز على كل األسواق المحلية  )

 : النتائج
 نوع السوق.مؤشرات الموافقة ل )القرارات المثلى( للمؤسسة تحديد اإلستراتيجية المثلى - المطلوب:

 

VII.  :نظرية المنفعة 

واألساليب لحصول على أفضل النتائج، لترشيد عملية اتخاذ القرارات اإلدارية نستعين بمجموعة من المؤشرات  
المنفعة نظرية  األساليب  هذه  بين  كمقياس    Utility Theory   Theومن  التفضيل  على  أساسا  يعتمد  الذي 

مترافق مع النتائج أو العوائد، وهي أسلوب رياضي أو معيار يعتمد أساسا لحساب القيمة الكاملة لمردود مالي 

 زيادة
 سريعة 
 للطلب  

 نفس 
 الزيادة 
 للطلب  

 نمو 
 بطيء  

 للطلب

 الجدول األول
 حاالت الطبيعة           

jS           البديلid  

 توسيع المصنع الحالي   5 6 9

 بناء مصنع جديد  6 4 10

 التعاقد مع منتج آخر 4 7 8

 الجدول الثاني احتمال حدوث حالة الطلب  35% 40% 25%

3S 2S 1S 

 حاالت الطبيعة 
jS            

 نوع السوق 
85% 40% 65% 1M 

15% 60% 35% 2M 
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االعتبا بعين  األخذ  يتم  بحيث  في  معين  والمجازفة  والخسارة  الربح  عوامل  نحو  القرار  متخذ  ورغبة  اتجاه  ر 
 اتخاذ القرار. 

عندما    EOLواستخدام معيار الندم    EMVيصعب على متخذ القرار استخدام القيمة النقدية المتوقعة  
النقدية لعوائده  مميزا  اهتماما  الكبير    يعطي  التأثير  ذات  خسارته  أو  لنظرية  )المالية(  وفقا  المميزة  واألهمية 

 المنفعة. 
 إن تطبيق نظرية المنفعة في عملية اتخاذ القرار يتطلب توفر العناصر التالية: 

 ، التي ترتب تنازلي؛توفر مصفوفة العوائد  -1
تحديد مقدار نسبة احتماالت الالمباالة، ويتم تحديد هذه القيم من خالل رغبات متخذ القرار، هذه األخيرة   -2

 علن اتجاه متخذ القرار نحو المجازفة أو التحفظ أو الحياد؛تعبر  
 تحديد المنفعة المتوقعة لجميع العوائد المرتبطة بمصفوفة القرار؛ -3
 تحديد مصفوفة المنافع؛ -4
مصفوفة   -5 أساس  على  ذلك  ويكون  المتوقعة  النقدية  والقيم  القواعد  نفس  باستخدام  األفضل  البديل  تحديد 

 عوائد.  العوائد بدال من مصفوفة ال
نظرية المنفعة اعتماد متخذ القرار على التقدير الذاتي لقيم احتماالت الالمباالة والتي تعبر عن   يعاب على

حالة المجازفة، فإذا كانت القيم احتماالت الالمباالة منخفضة يقال عنها بأنها نسب تعبر عن نتائج مضمونة،  
 ازفة.أما إذا كانت مرتفعة فيقال عنها نسب تعبر على المج

لتحويل جدول المنافع النقدية إلى منافع حقيقية نحتاج لمعرفة دالة المنفعة لمتخذ القرار. لعمل مقياس لدالة  
 المنفعة نتبع الخطوات التالية:

( في الجدول والمنفعة الحقيقية ألقل عائد H)-منفعة نقدية-تعريف المنفعة الحقيقية ألكبر عائد نقدي -
نقدية-نقدي الحقيقية   U(X) حيث   ،U(H)=100، U(L)= 0  :الجدول( في  L) -منفعة  المنفعة    هي 

   .Xمن المنفعة النقدية 
مساوية على اليقين    ia، تكون المنفعة الحقيقة لـ  Hو     Lالمنفعة النقدية المحصورة بين   iaإذا كانت   -

 (. P-1باحتمال)  Lومساوية للمنفعة من حدوث  Pباحتمال  Hللمنفعة من حدوث 
U(ai) العالقة كما يلي: تصبح  = 100P + 0(1 − P) = 100P 

في توسيع نشاطها اإلنتاجي في السنوات القادمة وفق   ات المؤسسإحدى    ترغب  ) المثال السابق(:01مثال
)مصفوفة الدفع(   ، والجدول التالي-الظروف االقتصادية السائدة-بدائل مختلفة، وتحت ثالث حاالت طبيعة 

   واحتماالت تحققها: األرباح)باآلالف(يبين 
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 المطلوب:
الت -1  لفضاأل  )البديل(  قرارحدد 

النقدية  اعتماد  ب القيمة  معيار 
 .(EMV) المتوقعة

، علما أن احتماالت  )نظرية المنفعة(  د أسلوب المنفعة المتوقعة)البديل( األفضل باعتما  تحدد القرار -2
 الجدول التالي:الالمباالة لمصفوفة العوائد الواردة أعاله وهي مرتبة تنازليا موضحة في 

 احتماالت الالمباالة  العوائد   الترتيب 
 )يطبق(   1 10 1
2 9 0,90 
3 8 0,85 
4 7 0,75 
5 6 0,55 
6 6 0,55 
7 5 0,25 
 )ال يطبق(  0,00 4 8
 )ال يطبق(  0,00 4 9

 : (EMV) )البديل( األفضل باعتماد معيار القيمة النقدية المتوقعة تحدد القرار
 (: EMV) القيمة النقدية المتوقعةحساب  -

EMV(di) = ∑ 𝑔𝑖𝑗𝑝(𝑠𝑖)

𝑛

𝑗=1

 

EMV(d1) = 5(0,35) + 6(0,4) + 9(0,25) = 6400 𝑢. 𝑚  

EMV(d2) = 6(0,35) + 4(0,4) + 10(0,25) = 6200 𝑢. 𝑚  
EMV(d2) = 4(0,35) + 7(0,4) + 8(0,25) = 4200 𝑢. 𝑚 

di.(توسيع المصنع الحالي) اختيار البديل األول الذي يعطي أكبر عائد متوقع :القرار األمثل هو
∗ = d1 

 : )نظرية المنفعة( د أسلوب المنفعة المتوقعة)البديل( األفضل باعتما تحدد القرار

 احتمال حدوث حالة الطلب  35% 40% 25%
 زيادة سريعة  
 للطلب  

 نفس الزيادة  
 للطلب  

 نمو بطيء    
 للطلب

 حاالت الطبيعة           
jS           البديلid  

 توسيع المصنع الحالي   5 6 9

 بناء مصنع جديد  6 4 10

 آخرالتعاقد مع منتج  4 7 8
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 100الذي يعطي منفعة   1( يقابله االحتمال  10) أعلى عائد من الجدول: 
 (. 0) والذي يعطي منفعة صفر 0=1-1االحتمال ناقص االحتمال   ( يقابله مجموع4) أقل عائد              

العالقة: U(ai) باستعمال  = 100P + 0(1 − P) = 100P   للعوائد الموافقة  المتوقعة  المنافع  نحسب 
 للجدول: )المنافع النقدية( النقدية
 )الحقيقة(  المتوقعةالمنافع  احتماالت الالمباالة  العوائد   الترتيب 

 100 طبق( ن )ي 1 10 1
2 9 0,90 90 
3 8 0,85 85 
4 7 0,75 75 
5 6 0,55 55 
6 6 0,55 55 
7 5 0,25 25 

 0 )ال ينطبق(  0,00 4 8
 0 )ال يطبق(  0,00 4 9

 : يصبح الجدول في هذه الخطوة مكون من مصفوفة منفعة جديدة تقابل المصفوفة األصلية كما يلي
الجدول)المصفوفة(    باستعمال  -د أسلوب المنفعة المتوقعة ( باعتماEMV)  المتوقعةحساب القيمة النقدية   -

 :-الجديدة

EMV(U(ai)) = ∑ 𝑈𝑖𝑗 ∗ 𝑝(𝑠𝑖)

𝑛

𝑗=1

 

EMV(d1) = 25(0,35) + 55(0,4) + 90(0,25) = 52,25 𝑢. 𝑚 

EMV(d2) = 55(0,35) + 0(0,4) + 100(0,25) = 44,25 𝑢. 𝑚 
EMV(d2) = 0(0,35) + 75(0,4) + 85(0,25) = 51,25 𝑢. 𝑚 

di.(توسيع المصنع الحالي) اختيار البديل األول الذي يعطي أكبر عائد متوقع :القرار األمثل هو
∗ = d1 

 في هذا المثال القرار المتخذ نفسه باستعمال األسلوبين. 

 احتمال حدوث حالة الطلب  35% 40% 25%
 زيادة سريعة  
 للطلب  

 نفس الزيادة  
 للطلب  

 نمو بطيء    
 للطلب

 حاالت الطبيعة           
jS           البديلid  

 توسيع المصنع الحالي   25 55 90

 بناء مصنع جديد  55 0 100

 التعاقد مع منتج آخر 0 75 85
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II. سالسل ماركوف Markov Chains: 

  تحليل   هو  األسلوب   هذا  وأساس(  Markov)الروسي    العالم  إلى  تسمينه  ترجع  تحليلي  كمي  أسلوب   هو
 الهدف  فإن  عام  وبشكل  المتغير،   لهذا  المستقبلية  باالتجاهات   التنبؤ  بغرض   ما  لمتغير   الحالية  االتجاهات 

  التسويق   مجال  في  خاصة  اإلدارية  للنظم  المستقبلي  بالسلوك  التنبؤ  هو  ماركوف  سالسل  لتحليل  الرئيسي
   .زمنية ماخالل فترة زمنية معينة أو في نهاية فترة  المستهلك سلوك ودراسة

أن   يفرض  كما  وهذا  العشوائية  الظواهر  دراسة  في  المتبعة  العملية  األساليب  أهم  يمثل  ماركوف  تحليل 
يدخل مفهوم المصفوفة  و   ،المصفوفات يعتمد على  تحليل ماركوف  كما    .بالضرورة التعرف على تلك الظواهر

 . حلها المعطيات والعمليات الحسابية الكبيرةوتطبيقاتها الواسعة والعديدة في أبحاث ومسائل كثيرة يتطلب 
ضمن جدول مستطيل أو مربع على    ةمتموضعوتعرف المصفوفة بأنها مجموعة منتهية من األعداد الحقيقية  

                            التالية:نرمز لها بأحد الرموز ، شكل أسطر وأعمدة
A=(aij), A=(aij)mn 

 nعدد األسطر:              حيث :
 m  : عدد األعمدة                       

 مصفوفة ماركوف:  
 ijm وهي أحد أشكال المصفوفات وتعرف بأنها مصفوفة مربعة الشكل كل عنصر من عناصرها       

 يحقق المتراجحة التالية: 
 0≥ ijM  ≥  1      

𝐴𝑚𝑛 = 𝑚𝑖𝑗 [

𝑚11 𝑚11 … 𝑚11

𝑚21 𝑚22 … 𝑚2𝑗

⋮
𝑚𝑖1

⋮
𝑚𝑖2

⋮
… 𝑚𝑖𝑗

] 

 خواص مصفوفة ماركوف: 
 تتمتع المصفوفة الماركوفية بخواص عديدة نذكر منها:       

هي مصفوفة     mA  مصفوفة ماركوفية فإن المصفوفة        A(n,n)عدد طبيعي  و     mبفرض أن     -1
 . ماركوفية أيضا

 هي مصفوفة ماركوفية أيضًا .  M  *N  مصفوفة ماركوفية فإن     Nو  M  بفرض أن كاًل  من    -2
 العمليات العشوائية :
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قيمة عشوائية تصف حالة    tkζ: وبفرض أن   .…,k:1,2حيث  ،  {tk} دراسة الفترات الزمنية المحددة       
اللحظة   في  االحتمالية،  tkنظام  القيم  منحنى  عشوائية   }tk}ζ فإن  عملية  الحاالت  ،  يمثل  مجموعة  أن 

)متنافرة(,أي أن تحقق أحدها في تلك اللحظة ينفي تحقيق     Etkعناصرها    tk ζهي  tk المحتملة في اللحظة  
وعدد الحاالت يمكن أن يكون محدودا أو غير محدود مثال    ،  حالة أخرى من تلك المجموعة في تلك اللحظة

 توزيع بواسون .  
 مثال:       

تشكل النتائج التي تم  ، كل رمية يمكن عدها فترة زمنية معينة، ( مرةkلعبة رمي قطعة النقد )              
 وحالة النظام ألي رمية أما الشعار أو الكتابة. ، الحصول عليها عملية عشوائية

 عمليات ماركوف: 
وجوده على حالة ما يتوقف على حالة  ،  توضح عمليات ماركوف السلوك العشوائي لنظام معين              

     …,n=0,1,2حيث       tn <  ...<   :t0< t1وبالتالي إذا كانت   ، النظام السابقة فقط
إذا حققت الخاصة    تشكل عملية ماركوفية   }tn}ζفإن مجموعة القيم العشوائية  ،  تمثل فترات زمنية        

 الماركوفية التالية: 
1}             -1 =Xn-tn ζ ntn =Xζ10  = X0}=P{ ζ1,….-tn ζtn=Xn    ζ{ P 

 ζtn  ،  ................... .ζt0 ،ζt1لجميع القيم الممكنة :                   
 Pxn-1Xn = P{ζtn = Xn ׀ {ζtn-1=Xn-1االحتماالت :                 

   Xn-1على الحالة   tn-1إذا كان في اللحظة الزمنية ،  tnفي اللحظة    
 ) واحدة  )لمرحلة  الخطوة  وحيدة  االنتقالية  تسمى  االحتماالت  بين    ،  وهذه  النظام  حالة  تغير  توضح  ألنها 

   tnواللحظة tn-1 اللحظة 
 خطوة  تعطى بالعالقة :   mأي االحتماالت االنتقالية لـ  

Pxn,xn+m = P{ζtn+m=Xn+m ζtn=Xn}                       
 : وبشكل أخر

 ومجموعة من الحاالت بحيث إن :، تتكون عملية ماركوف من مجموعة من األغراض 
واألغراض المميزة ليست في   ،  عند أي وقت يجب أن يكون كل غرض في حالة معينة  )مميزة ( -1

 حاجة لكي تكون في حالة مميزة . 
غراض من حالة إلى حالة أخرى )والتي قد تكون مماثلة للحالة األولى (في  احتمال أن ينتقل أحد األ   -2

 فترة زمنية واحدة يعتمد على هاتين الحالتين فقط . 
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والتي قد تكون    ،  األعداد الصحيحة للفترات الزمنية التالية للحظة التي تبدأ فيها العملية تمثل مراحل العملية
لحاالت محدودًا أو غير محدود عدديًا, فأن عملية ماركوف تسمى  محدودة أو غير محدودة . إذا كان عدد ا

 سلسلة ماركوف . وسلسلة ماركوف المحدودة هي سلسلة لها عدد محدود من الحاالت . 
 Pijفي فترة زمنية واحدة بالرمز  jإلى حالة  iنرمز الحتمال االنتقال من 

 N×N=[Pij]ذات    Pعدد صحيح موجب ثابت ( المصفوفة    Nحالة )حيث إن    Nولسلسلة ماركوف ذات  
وبالضرورة  . بالعملية  المرتبطة  االنتقالية  أو  التصادفية  المصفوفة  من  ،  هي  صف  كل  عناصر      pفإن 

 وأكثر من ذلك . 1مجموعها 
 سالسل ماركوف :  ✓

وتمثل جميع الحاالت التي يمكن     j=0,1,2,3,…..      :    E1,E2,…..Enلتكن المجموعة             
النظام يكون على    ،t0في اللحظة البدائية    ،وفي أي لحظة زمنية،  أن يأخذ النظام إحداها )حاالت متنافية(

( االحتماالت األولية ألن يكون النظام على الحالة    …,j=0,1,2)حيث    ajإحدى هذه الحاالت بفرض أن   
jE في اللحظة jt  يمكن تحديد :، روس ماركوفيوبفرض أن النظام المد 

 Pij=p{ζtn=j, ζtn-1=i}                          
الحالة   من  وحيدة  بخطوة  النظام  انتقال  اللحظة    (i)احتماالت  الحالة  (tn-1)في  اللحظة  (j)إلى   ، (tn)في 

أن هذه االحتماالت مستقرة )ال تتغير مع  مرور الزمن ( ويفضل عرض االحتماالت االنتقالية من    وبفرض 
 على شكل مصفوفة :Ejإلى الحالة Ei الحالة 

 
                                ...02P     01P       00P 

….12 P    11 P       10P 
                              …22P     21P       20P    P=                           

 .....    .......   ..... 
 .....    .......    ...... 

مستقلة    ijPتسمى مصفوفة االحتماالت االنتقالية وتسمى السلسلة الماركوفية متجانسة إذا كانت    Pالمصفوفة  
 nعن الزمن ويجب أن تحقق الشروط التالية:                         

=1                                 ijP ∑ 
                                    j=1 

            ij(P < 0 ( :حيث   
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ماركوف لسالسل  تعريف  إعطاء  باإلمكان  االنتقالية    ،أصبح  االحتماالت  االحتماالت   Pمصفوفة  مع 
عادة تصف سالسل ماركوف آلية انتقال نظام    ،تشكل سلسلة ماركوفية  (Ei)المقابلة للحاالت    {a p}األولية

  ، ما من حالة ألخرى بنهاية فترات زمنية منتظمة ويصادف حاالت تكون الفترة الزمنية مرتبطة بطبيعة النظام
 في هذه الحاالت نسمي السلسلة سلسلة ماركوف العائمة )المغمورة(. ، تكون غير متساوية وبالتالي يمكن أن 

 كولموغورف:   –عالقة شابمان  –االحتماالت المستقرة و االنتقالية  ✓
تتحدد االحتماالت المطلقة لحاالت    ،  لسلسلة ماركوف  Pالمعطاة و االحتماالت االنتقالية    { ai}مع         

 النظام لعدد معين  من االنتقاالت )المستويات (  على النحو التالي : 
النظام بعد   { aj}لتكن    النهائية لحاالت  اللحظة  ،  انتقاال  nاالحتماالت  التعبير  { aj}قيمةtn أي في  يمكن 

 :  pو  { aj}عنها بشكل عام بداللة 
aj

(1)= a1
(0)  p1j +a2

(0)  p2j+ a3
(0) p3j +….     =∑aj

(0) pij                     
 وهكذا ...... 

aj
n =∑ak

(0) pkj
(n)                                                                                           

(2) حيث 
kjp االحتماالت االنتقالية النتقالين متتاليين ) لمستويين ( أي احتماالت االنتقال من الحالةk     إلى

 إثبات أن :بعد انتقاليين متتاليين و بالمثل يمكن    jالحالة
                                                             n

ijp 0
ia∑=  ij. p 0

ia∑= n
ja              

 ( وبتحديد العالقة المتعدية:   nخطوة ) االحتماالت االنتقالية للمستوى   nاالحتماالت االنتقالية لـ  nijp حيث 
kj                                                                     p  1-n

ikp ∑=  nijp   
 يكون :    jو  iوبشكل عام ولجميع 

:0<m<n                                                    m
kjp   m)-(n

ijp ∑= (n)
ijP 

 كولموغورف –وهذه العالقة تسمى عالقة  شابمان 
 وبشكل عام :  

                                                  n.        p    = p 1-n=    p   (n)
ijP 

خاصية إلى  اإلشارة  الجدير  المطلقة   ومن  االحتماالت  وفقها  والتي  طويلة  زمنية  لفترات  ماركوف  سالسل 
في هذه الحالة االحتماالت تسمى االحتماالت   a(n)للفترات الزمنية الطويلة ال تتوقف على االحتماالت البدائية

 المستقرة . 
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 سالسل ماركوف لفترات زمنية طويلة نسبيًا: ✓
في الفقرات السابقة تتم دراسة سالسل ماركوف لفترات زمنية قصيرة حيث تحسب االحتماالت االنتقالية       

المستقرة وفق عالقة شابمان _ كوموغروف ) الفقرة السابقة ( وهذه العالقة غير مجدية عند إجراء الحسابات  
يقة )طرائق ( منظمة تساعد على  وهذا يتطلب إيجاد طر   ،لفترة زمنية طويلة )لعدد غير منته من الخطوات (

ماركوف   سالسل  من  الخاصة  الحاالت  بعض  تدرس  سوف  الفقرة  هذه  المدى   بعيد  النظام  بسلوك  التنبؤ 
 الالزمة لدراسة سلوك النظام لفترة زمنية طويلة .

 سالسل ماركوف المستقرة:  – 1
حالة   أي  إلى  التوصل  يتم  عندما  مستقرة  ماركوف  حال  Ejتعد سلسلة  أي  أخرى  من  من     Eiة  منته  بعدد 

 :    i ≠jعندما  ، الخطوات 
      ∞n<≤:1            ، > 0  (n)

ijP   
 في هذه الحالة كافة حاالت النظام تسمى انتقالية . 

 الحاالت المغلقة والحاالت المستوعبة:   – 2
لبقائه عليها لفترة زمنية    cعندما يكفي وصول إلى الحالة  ،  سالسل ماركوف تسمى مغلقة  cحاالت النظام  

( تسمى الحالة Pij =1والتي احتماالتها االنتقالية هي )   Ejالحالة الخاصة من الحاالت المغلقة  ،  غير منتهية
  المستوعبة ) الماصة (.

مغلقة  حاالت  االنتقالية  غير  النظام  حاالت  جميع  أن  ،  تشكل  أخرى  حالة  ألي  يمكن  مغلقةوال    ، تكون 
المباشر   التحليل  إجراء  يمكن  وبالتالي  ماركوف  سالسل  صفات  جميع  تستوفي  أن  يجب  المغلقة  والحاالت 

 عليها .  
 سالسل ماركوف المتناسقة:  ✓

توزيع         الحالة  هذه  في  متوازنة  حاالتها  جميع  كان  إذا  متوازنة  تكون  دورية  غير  ماركوفية  سلسلة  أي 
 االحتماالت المطلقة:  

np    . 0a=     na 
   ijM)أي نهائي( حيث :    ijM  >∞وغير صفرية إذا كانت    ijM  =∞حالة العودة تكون صفرية إذا كانت  

 متوسط الزمن الالزم للعودة .
 إذا كانت العودة إليها ممكنة فقط بعد عدد من الخطوات. tالحالة تسمى دورية لفترة 

  ∞حالة العودة تكون متوازية إذا كانت غير صفرية وغير دورية دائما وحدية ومتماثلة في مجال التوزيع ضمن 
→n 0 االحتماالت االبتدائية  حيث مجال التوزيع مستقل عنa 
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 النظرية التالية صحيحة: 
سالسل ماركوف غير االنتقالية لفترة زمنية ال نهائية تقود إلى نتيجة وحيدة وفقط وحيدة  النظرية جميع حاالت  

ففي جميع الظروف تكون حاالت  ،  عائدة صفرية عائدة غير صفرية،  من الحاالت الثالث التالية: غير عائدة
السلسلة منتهيا ال  النظام انتقالية )متصلة( ولها فترة وحيدة في حاالت خاصة عندما يكون عدد الحاالت في  

 يمكن أن تحتوى حاالت غير عائدة أو حاالت صفرية فقط .
 حالة التوازن :  –نهاية سالسل ماركوف المتناسقة  ✓

وهذه ،  يتضح أن زيادة عدد الخطوات االحتمالية المطلقة يجعلها غير مرتبطة )متوقفة( بالحالة االبتدائية     
أما هذه الفقرة فتعرض أسلوب تحديد مجال ،  طويلة األجلالخاصية سبق تسميتها خاصية سالسل ماركوف  

ألنها الحالة   ،  التوزيع )طويل األجل ( للسالسل المستقرة وسوف تقتصر الدراسة على الحاالت غير الدورية
وال يقع ضمن اهتمامات طلبة قسم  ،  عدا هذا تحليل الحاالت الدورية معقدة للغاية،  الوحيدة  المستخدمة الحقا

 عمال .  إدارة األ
 مسألة عن التنبؤ بحالة النظام:     

الشركة    B,C,Dتتنافس مع ثالث شركات متشابهة هي   Aشركة خدمات سياحية              رغبت هذه 
لتتنبأ بنصيبها من طالبي الخدمات السياحية فأخذت عينة عشوائية من المسافرين    ،  بدارسة رغبات الزبائن 

وتم سؤالهم عن الشركة السياحية التي قدمت لهم الخدمة   ،  شخص   (1000)في عطلة نهاية األسبوع عددها  
  ووضعت النتائج في جدول   ،  آخر مرة وعن الشركة السياحية التي يرغبون بتلقي الخدمة فيها في المرة القادمة

 للسهولة.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحل: 

 المصطافين    عدد 
 الخدمة          ين تلقواالذ 

  الشركات التي ستقدم الخدمة في المرة القادمة          
  D      C         B            A الشركة

350 
300 
200 
150 

224          63               42               21  
45           201              30               24  
30           20               136             14   
24           12                15               99 

A 
B 
C 
D 

 الشركة التي 
 قدمت الخدمة 

 العدد المتوقع           223             296         323     158 1000
 للمصطافين 



 2020/1202السنة الجامعية                         الدكتور بوزكري جياللي                     نظرية اتخاذ القرار مطبوعة في: 

 

65 

 حصة الشكات من المسافرين:  –الحالة االبتدائية للنظام   -
يتم الحصول على هذه الحصة بقسمة عدد المسافرين الذين تلقوا الخدمة فعال لديها إلى العدد اإلجمالي  

 أي :، للعينة
(0)من السوق يرمز لها بــ Aحصة الشركة 

1a := 350/1000*100=35%            (0)
1a  

(0)من السوق يرمز لها بــ Bحصة الشركة 
2a := 300/1000*100=30%             (0)

2a  
(0)من السوق يرمز لها بــ Cحصة الشركة 

3a := 200/1000*100=20%            (0)
3a  

(0)من السوق يرمز لها بــ Dحصة الشركة 
4a :            = 150/1000*100=15%   (0)

4a  
 على النحو التالي :   a (0)أي يمكن وضع شعاع الحالة االبتدائية للنظام  

) (0)
4+ a (0)

3+ a(0) 
2a + (0) 

1= ( a (0) a 
= (0.35   0.30   0.20   0.15 ) (0) a 

أسطر   أما    من  سطر  كل  في  العدد  قسمة  طريق  عن  وضعها  فيمكن  االنتقالية  االحتماالت  مصفوفة 
 المصفوفة على مجموع هذا السطر ) الرقم الذي على اليمين ( . 

 على سبيل المثال:
 : فاحتمال تلقيه للخدمة  Aإذا كان مسافر قد تلقى الخدمة من الشركة  -
                       P                                    :=224/350 =0.64 11P 11ويرمز له بـ   Aفي الشركة  

        P := 63/350 =0.18                                    12 P 12ويرمز له بـ   Bفي الشركة 
        P :  = 42/350 = 0.12                             13P 13ويرمز له بـ   Aفي الشركة 
 P      :              = 21/350 =0.0614 P 14ويرمز له بـ   Bفي الشركة 

 . Pوهكذا نحسب باقي االحتماالت وتوضع في مصفوفة االحتماالت االنتقالية   
 

 4   3 2 1 
                               0.64   0.18   0.12   0.06   1 

                     P =           2      0.15   0.67   0.10   0.08                            
                    3       0.15   0.10   0.68   0.07                            

  
 0.16   0.08   0.10   0.66 4 

 التنبؤ بحصة كل شركة من المسافرين في عطلة نهاية األسبوع األول أي المستوى األول لتحليل ماركوف :  
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   0.64   0.18   0.12   0.06     

                          0.15   0.67   0.10   0.08                                     
               )                                    0.35  0.30  0.20  0.15(=. P (0)= a(1) a 

         0.15   0.10   0.68    0.07 
0.16   0.08   0.10   0.66 

= ( 0.323   0.296   0.223   0.158 )                                   
 
 ستوى الثاني لتحليل ماركوف .الم –بحصة الشركة من المسافرين في نهاية األسبوع الثاني    التنبؤ -

=(0.3198  0.2914  0.2358  0.163 )2 .  P(0)= a(2) a 
 

 المستوى الثالث لتحليل ماركوف.  –بحصة الشركة من المسافرين في نهاية األسبوع الثالث  التنبؤ -
0.303  0.288  0.243  0.166 )       =(3 .  P(0)= a(3) a 

إليها التوازن فيتم الوصول  القادمة تساوي الحصص في الحالية  ،  أما حالة  الفترة  عندما تصبح حصص في 
 أي: 

                                                        1) -(n. P(0) = a(n) a   
 وهذا يمكن الحصول عليه مباشرة من جدول االحتماالت االنتقالية وفق العالقة التالية: 

 = 1                           jB ∑:            ijP .   i   B∑= j B  
 
 
 
 
 
 

 أي حالة التوازن هي الحالة التي تحقق : 
4+ 0.16 B3 +0.15 B2 + 0.15 B1 = 0.64 B 1B 
4+ 0.08 B3 +0.10 B2 + 0.67 B1 = 0.18 B 2B 

         4B          3B            2 B  1             B 
0.64         0.18        0.12      0.06                  
0.15        0.67        0.10       0.08        
 0.15        0.10       0.68        0.07        
0.16        0.08       0.10        0.66        

B1 
B2  
B3 

4B 
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4+ 0.10 B3 +0.68 B2 + 0.10 B1 = 0.12 B 3B 

4+ 0.66 B3 +0.07 B2 + 0.08 B1 = 0.06 B 4B 
=  1   4B  +     3B  +       2 B      +1      B 

 بإصالح هذه العالقة وحلها يتم التوصل إلى حالة التوازن  
 : تطبيق أسلوب ماركوف في اتخاذ القرارات ✓

 ،تلفاز ،صحف ،شركة سياحية يمكنها إجراء الدعاية لخدماتها السياحية بإحدى وسائل الدعاية المعروفة      
إن خبراتها السابقة ساعدتها    ،  مقبول،  جيد ،  وهي ُتقوم اإلقبال على خدماتها بثالثة مستويات: ممتاز  ،إذاعة

ومن جهة ثانية    ،  ت اإلقبال هذا من جهةعلى وضع تقديرات حول العائد الذي تحققه لكل مستو من مستويا
وعلى    . الحالي  اإلقبال  بمستوى  مرتبط  القادمة  الزمنية  الفترة  في  اإلقبال  إن   ) الخبرة  على  )بناء  الحظت 

 : حيث    P (K)مصفوفة االحتماالت االنتقالية  ، أسلوب الدعاية المعتمد 
  K = 1.2.3    لمستويات الطلب والعائد المقابل(K) P   : لكل أسلوب من أساليب الدعاية هي 
   

 = (1)R   =(1)P 

 
            

 
 

 =(2)R                 =(2)P 

 
 
 

(2)P   (3) R
 
 بالصحف على الترتيب.    ،بالتلفاز، للدعاية باإلذاعةل.س  150، 900،  550 وتكلفة اإلعالن الشهرية  

 المطلوب:
 تحديد أفضل أسلوب دعاية لألشهر الثالثة التالية.  -1
 تحديد أفضل أسلوب دعاية لفترة زمنية غير منتهية .   -2

500        650      800   

400         500     900   

200         300     450   

0.3          0.6           0.1   

0.2         0.5           0.3 

0.2          0.5           0.3  

  

0.1          0.3          0.6    

1200     1400    1700 

900      1100    1800 

700      1000   1500  

0.6          0.3        0.1   

0.2          0.5        0.3   

0.1          0.7        0.2   

550       680        830   

450       600        950   

350       500        750   

0.3         0.4        0.1    

0.0         0.6        0.4                     

0.0         0.3        0.7    
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 سوف تحل هذه المسألة مباشرة باعتماد أسلوب البرمجة الديناميكية: 
وهذا يتم عن طريق حساب األمل ،  أسلوب من أساليب الدعايةيتطلب الحل تحديد الداخل المتوقع لكل  

 والذي يساوي مجموع جداءات الدخول لكل حالة من حاالت النظام باحتماالت تحقيقها. ، الرياضي
 قبل عرض الحل تعرف الرموز التالية: 

 kiV  -   الدخل المتوقع عندما يكون اإلقبال على الحالةi  ألسلوب الدعايةk   . 
    )(i

jF - الدخل المتوقع في المرحلةj   إذا كان النظام على مرحلةi 
(i)*

jF - الدخل األمثل المتوقع في المرحلةj   إذا كان النظام على حالةi   
K   - ) أي أساليب الدعاية . ، بدائل أسلوب التأثير ) االستراتيجيات 

 المتوقع للشركة عندما يعتمد أسلوب الدعاية األول ويكون اإلقبال من النوع : الدخل  -أ 
1  (800) 0.1 + (650) 0.6 + (500) 0.3 =-470 = 150الممتاز : 

1V 
1  (900) 0.3 + (500) 0.5 + (400) 0.2 =-450 = 150      جيد :   

2V    
1  (450) 0.6 + (300) 0.3 + (200) 0.1 =-230 = 150مقبول :   

3V 
 الدخل المتوقع للشركة عندما يعتمد أسلوب الدعاية الثاني ويكون اإلقبال من النوع : -ب 

2  (1700) 0.1 + (1400) 0.3 + (1200) 0.6 =-410 = 900ممتاز:   
1V 

2  (1800) 0.3 + (1100) 0.5 + (900) 0.2 =-370 = 900جيد  :    
2V 

2  (1500) 0.2 + (1000)0.7 + (700) 0.1 =-170 = 900مقبول  :   
3V 

 الدخل المتوقع للشركة عندما يعتمد أسلوب الدعاية الثالث ويكون اإلقبال من النوع : -ج 
3  (830) 0.3 + (680) 0.4 + (550) 0.3 =-=  550 136ممتاز:       

1V 
3  (950)0.4 + (600) 0.6 + (450) 0.0 =-190 = 550جيد  :    

2V 
3  (750) 0.7 + (500)0.3 + (350) 0.0 =-125 =  550مقبول  :     

3V 
 :تعرض النتائج على شكل الجدول التالي 

3    V   2           V        1  V i 

470         410          136 
450         370          190 

  230         170          
125 

1 
2 
3 
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 وباعتماد أسلوب اإلياب: 
)ki= Max ( V(i) 

3F 
)ki= Max ( V(i) 

3F 
)ki= Max ( V(i) 

3F 
(3)}3.Fk 

ij(2) + P3.Fk 
ij(1) + P3.Fk 

ij+P ki= Max { V(i) 
2F 

 

*K 

 
(i) *

3F 
(3)    3.Fk 

ij(2) + P3.Fk 
ij(1) + P3.Fk 

ij+P kiV 

        3 2           K = 1   i 
1    904 136+390=526 410+440=850 470+434=904   1 
1    838 190+362=552 370+388=758 450+388=838 2 

       2  578 125+296=421 170+408=578 230+320=550 3 
(3)}2.Fk 

ij(2) + P2.Fk 
ij(1) + P2.Fk 

ij+P ki= Max { V(i) 
1F 

 

*K 

 
)(i *

3F 
(3)    2.Fk 

ij(2) + P2.Fk 
ij(1) + P2.Fk 

ij+P kiV 

                3 2           K = 1      i 
1    1301.8 136+779.8=915.8 410+851.6=1216.6 470+831.8=1301.8  1 
1    1223.2 190+734=924 370+773.2=1143.2 450+773.2=1223.2 2 

   2 962.6 125+656=781 170+792.6=962.6 230+688.6=918.6 3 
أي تعتمد اإلستراتيجية الثانية ) الدعاية بالتلفاز ( عندما يكون اإلقبال على خدمات الشركة مقبواًل في السنتين  

 وتعتمد اإلستراتيجية األولى في باقي الحاالت و لجميع السنوات. ، األولى و الثانية
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 أساليب اتخاذ القرار في حالة عدم التأكد : رابعالفصل ال

الال  بيئة  ومميزات  أهم خصائص  من  اتخاذ    إن  بعملية  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  أن  هي  تأكد 
القرار حول مشكلة معينة غير كافية من جهة؛ كما أن احتمالية حدوث كل حالة طبيعة غير أكيدة أيضا من  

وأساليب   طرق  ايجاد  على  العمل  هنا  القرار  متخذ  على  يجب  حيث  ثانية؛  النشاط؛    تتالءم جهة  وطبيعة 
رار الحل للمشكلة المعروضة في شكل بدائل وخيارات كل واحد منها له مردود وعائد ويستعمل هنا متخذ الق

 مالي مختلف.   
I. ماهية حالة عدم التأكد وخصائصها 

نشاط   وبيئة  األعمال  عالم  في  وواقعية  أهمية  وأكثرها  الحاالت  أصعب  من  التأكد  عدم  حالة  تعد 
معقدا وال تتوفر المعلومات األكيدة والتامة عن جميع المنظمات، فبالرغم من تطور نظم المعلومات فيه ما زال 

تقدير   من  تتمكن  حتى  للمنظمة  بالنسبة  القرار  اتخاذ  حالة  أو  مشروع  بأي  العالقة  ذات  والقيود  المتغيرات 
النتائج الممكنة والمحتلمة ألي قرار ؛ باإلضافة إلى أن إشكالية عدم إمكانية استنباط واستشراف االحتماالت  

 للبدائل الممكنة يشكل عامال أخر يزيد من تعقد عملية اتخاذ القرار  بالنسبة للمنظمة.  الموضوعية
المتوقعة   النتائج  أو  المتوقع  للعائد  الممكنة  االحتماالت  جميع  تحديد  يستطيع  ال  القرار  متخذ  إن 

االح أيضا  يتم  هنا  النادرة،  المتاحة  االقتصادية  الموارد  التي توجه  االستثمارية  تبنى للقرارات  وأوزانها  تماالت 
 على تقييم ذاتي مرتبط بخبرة وتقديرات المدير أو القائد.

له   تسمح  التي  المناسبة  والوسائل  الطرق  إيجاد  من  القرار  لمتخذ  بد  ال  التأكد  عدم  حالة  وفي  هنا 
قى  بتخطي مشكلة الصعوبة الناتجة من حالة عدم التأكد؛ تتوفر لدى متخذ القرار هنا مجموعة معايير؛ ويب

الذي   المناسب  المعيار  اختيار  القرار  متخذ  واالقتصادية؛    يتالءملدى  المالية  وإمكانياتها  المنظمة  ووضعية 
 باإلضافة إلى مدى قدرة القائد أو متخذ القرار على اختيار القرار األمثل.   

II. التأكد عدم في حالة  المعايير الكمية التخاذ القرار 
 تستخدم لتحديد البديل األفضل واألمثل نميز بين التالي:من أهم المعايير الكمية التي 

 ؛Abraham WALD criterionمعيار والد  .1
 Hurwicz Alphacriterionمعيار  هيرويز  .2
 Savagecriterionمعيار  سافاج  .3
 Laplacecriterionار البالس معي .4

 وسيتم فيما يلي تفصيل وشرح كل معيار من معايير اتخاذ القرار.
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 Abraham WALD criterionمعيار والد أوال. 
يفترض والد أن طبيعة شخصية متخذ القرار هي التي تحدد الكيفية التي يتخذ بها القرار؛ فإذا كان   

أفضل   مبدأ  على  بناء  واالختيار  بالمفاضلة  يقوم  عندئذ  متشائما  أو  متفائال  القرار  أو    (MaxiMax)متخذ 
 كما يلي:   (MaxiMin) وأمعيار أفضل أس

 مثال:  
أنواع بيع ثالث  المنتجات    منظمة تعمل على  ت  اوذلك من أجل تحقيق مستوي  A1  ،A2  ،A3من 
 ة المنظمة أن تكون النتائج المالية كل منتج كما يلي: ر جديدة من التدفقات النقدية؛ وقد توقعت إدا

 حاالت الطبيعة )طبيعة النشاط(
 

P3 P2 P1 
40 90 80 A1 

120 60 30 A2 
170 70 60 A3 

 المطلوب:
 تطبيق معيار والد الختيار المشروع أو المنتج المناسب للمنظمة في حالة أن مصفوفة تمثل:   .1
 Benefit Matrixمصفوفة إيرادات  •
 Cost Matrixمصفوفة تكاليف  •

   الحل:
 سيتم فيما يلي إيجاد المنتج المناسب للمنظمة وفق معايير حالة عدم التأكد كما يلي: 

؛ بموجب هذا المعيار يتم  يسمى هذا المعيار أيضا معيار التفائل  :معيار والد لمتخذ القرار المتفائل .1
اختيار أعلى عائد لكل منتج؛ أي أن منتج أو استراتيجية أو بديل يتم اختيار أفضل عائد ممكن في مرحلة  

 (Max {Max i })األولى؛ ومن ثم يتم وفق هذا المعيار اختيار أفضل عائد من بين العوائد المختارة؛ أي  
 كما يلي:  

 Benefit Matrixفي حالة مصفوفة إيرادات   •
 حاالت الطبيعة )طبيعة النشاط( 

 
Max Max i  P3 P2 P1 

 90 40 90 80 A1 
 120 120 60 30 A2 

170 170 170 70 60 A3 
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القيمة   للمنتوج    170تمثل  القرار  متخذ  أو  المنظمة  أفضل   A3اختيار  المعيار   هذا  وفق  يحقق  الذي 
 وهو يمثل بذلك البديل األمثل.   (Max {Max i })أفضل العوائد 

 Cost Matrixفي حالة مصفوفة تكاليف   •
 حاالت الطبيعة )طبيعة النشاط( 

 
Max Max i  P3 P2 P1 

 40   40 90 80 A1 
30 30 120 60 30 A2 
 60 170 70 60 A3 

القيمة   للمنتوج    30تمثل  القرار  متخذ  أو  المنظمة  المعيار    A2اختيار  هذا  وفق  يحقق  الذي 
 Min {Min i)وهو يمثل بذلك البديل األمثل، أو بصيغة أخرى  (Max {Max i })أفضل أفضل العوائد 

ذ القرار في  حيث إذا اعتبرت أفضل قيمة في حالة االيرادات هي أكبر القيم فأفضل القيم بالنسبة لمتخ   ({
التكاليف هي أدناها أي   وبالتالي إدا تم االتفاق على أن أفضل أفضل قيمة هي أكبر أكبر    Minحالة 

 العوائد وأدنى أدنى التكاليف يكون اختيار متخذ القرار بناء على المعطيات المتوفرة للمنظمة. 
الت مصفوفة  حالة  في  استراتيجية  أفضل  اختيار  أن  نجد  أن  يمكن  آخر  بمنظور  بمعنى  كاليف 

، وهي نفس النتيجة واالختيار إذا اعتبر  متخذ القرار أن   (Min {Min i })القيمة يكون وفق  الطريقة  
معيار    وفق  المناسب  البديل  أحسن    (Max {Max i })اختيار  هي  التكاليف  أقل  باعتبار  يكون 

 االختيارات. 
معيار والد يفترض أيضا أن متخذ القرار يمكن أن يكون شخص  :  شائممعيار والد لمتخذ القرار الم  .2

أو   للبديل  اختياره  طريقة  فإن  وبالتالي  وهو   اإلستراتيجيةمتشائم  التشائم  المعيار  وفق  ستتغير           المناسبة 
(Max {Min i })  :ويتم تطبيق هذا المعيار على مرحلتين أيضا ؛ كما هو موضح في الحل الموالي ، 

 Benefit Matrixصفوفة إيرادات  في حالة م •
 حاالت الطبيعة )طبيعة النشاط( 

 
Max Min i  P3 P2 P1 

 40 40 90 80 A1 
 30 120 60 30 A2 

60 60 170 70 60 A3 
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القيمة    للمنتوج    90تمثل  القرار  متخذ  أو  المنظمة  المعيار   A1اختيار  هذا  وفق  يتحقق  الذي 
المتشائم   القرار  متخذ  يقوم  ثم  من  األولى  المرحلة  في  المتاحة  للبدائل  الممكنة  االيرادات  أقل  باختيار 
باختيار أعلى أو أفضل االيرادات المتاحة وبالتالي وفق المثال المرجعي سيكون االختيار على البديل أو  

 .  A3المنتج الثالث 
 Cost Matrixفي حالة مصفوفة تكاليف   •

 حاالت الطبيعة )طبيعة النشاط( 
 

Min Max i  P3 P2 P1 
90 90 40 90 80 A1 
 120 120 60 30 A2 
 170 170 70 60 A3 

الخسائر أو التكاليف التي يتحملها متخذ القرار؛   اختيار المنظمة أو متخذ القرار  أقصى   90تمثل القيمة  
في مرحلة أولى ومن ثم سيقوم متخذ القرار باختيار    {170 ; 120 ; 90}حيث تتشكل لديه اختيارات وهي

 .  A1أقل التكاليف التي سوف يتحملها والتي ستعطيه في النهاية البديل أو المنتج 
 Hurwicz Alphaمعيار  هيرويز . ثانيا

التي    المؤشرات  بعض  االعتبار  بعين  يأخذ  حيث  الواقعية؛  بمعيار  باسم  أيضا  المعيار  هذا  ويعرف 
ل أو حالة التشاؤم التي ترتبط بها سلوكيات وتصرفات متخذ ؤ تعتمد على الواقع العملي والذي يفسر حالة التفا

ت التي  أحكامه  في  الواقعية  من  بشيء  يتمتع  هنا  القرار  متخذ  أن  أي   ، متشائما  القرار  كونه  ثنائية  بين  قع 
التي   المؤشرات  من  حالتين  هنا  وتبرز  المستهدفة  النشاط  وبيئة  الطبيعة  تحقق  باحتمالية  وكذلك  ومتفائال، 

 مدها متخذ القرار حين عملية اتخاذه أو اختياره للبديل المناسب كما يلي:  نع
 %100يكون مجموعهما    %+ مؤشر التشاؤم   %ل ؤ مؤشر تفا .1

 التقسيم بيانات مصفوفة القرار إلى نوعين: يتم وفق هذا 
ل واألقل قيمة ترجح بنسبة  ؤ مصفوفة ايرادات: تعتبر هنا أكبر القيم هي األفضل وترجح بنسبة التفا .2

 م؛  ؤ التشا
ل واألكبر قيمة ترجح بنسبة  ؤ مصفوفة التكاليف: تعتبر هنا أقل القيم هي األفضل وترجح بنسبة التفا .3

 م؛  ؤ التشا
 وسيتم اختيار البديل المناسب في المثال المرجعي كما يلي: 

 Benefit Matrixفي حالة مصفوفة إيرادات   •
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يتم تحديد أعلى االيرادات في حالة كل بديل أو منتج؛ ثم يتم تحديد أقل االيرادات لكل بديل أيضا؛ 
 كما يلي:  α= 0.7مع العلم أن قيمة   Hومن تم يتم احتساب القيمة 

H=α×Max+)1- α( ×Min )حاالت الطبيعة )طبيعة النشاط 
 

H*  Min Max P3 P2 P1 
 H1= 75 40 90 40 90 80 A1 
 H2= 93 30 120 120 60 30 A2 

137 H3= 137 60 170 170 70 60 A3 
القيمة    للمنتوج    137تمثل  القرار  متخذ  أو  المنظمة  المعيار    A3اختيار  هذا  وفق  يتحقق  الذي 

 . A3وبالتالي سيقع اختيار المنظمة على المنتج  Hباختيار أعلى قيمة ممكنة محققة للقيمة 
 Cost Matrixفي حالة مصفوفة تكاليف  •

بديل  لكل  االيرادات  أقل  تحديد  يتم  ثم  منتج؛  أو  بديل  حالة كل  في  االيرادات  أعلى  تحديد  يتم 
 كما يلي:α= 0.7مع العلم أن قيمة   Hلقيمة أيضا؛ ومن تم يتم احتساب ا

H=α×Min+)1- α( ×Max )حاالت الطبيعة )طبيعة النشاط 
 

H*  Min Max P3 P2 P1 
55 H1= 55 40 90 40 90 80 A1 
 H2= 57 30 120 120 60 30 A2 
 H3= 93 60 170 170 70 60 A3 

الذي يتحقق وفق هذا المعيار باختيار    A1اختيار المنظمة أو متخذ القرار للمنتوج    55تمثل القيمة  
 .  A1وبالتالي سيقع اختيار المنظمة على المنتج  Hأدنى قيمة ممكنة محققة للقيمة 

  Laplaceثالثا. معيار البالس 
يار  أنه ال توجد  هو معيار أيضا ذو طبيعة معتدلة ويسمى بالمعيار العقالني؛ حيث يفترض هذا المع 

فإن جميع حاالت   وبالتالي  البعض،  بعضها  المتوفرة عن  الطبيعة  حالة من حاالت  أي  لترجيح  أسباب  أي 
الطبيعة تأخذ نفس االحتمال الحدوث؛ وتكون عملية االختيار بين البدائل وفق هذا المعيار باحتساب متوسط  

 ل  من البدائل كما يلي: لكل بدي EMVة يالمتوقعة للتدفقات النقد  النقديةالقيمة 
L= ∑aij   طبيعة( الطبيعة  حاالت 

 النشاط(
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L2*  L1* Min L P3 P2 P1 
70  70 210/3 40 90 80 A1 
70  70 210/3 120 60 30 A2 
 100 100 300/3 170 70 60 A3 

وعليه سيكون البديل األفضل وفق معيار البالس في حالة مصفوفة إيرادات البديل أو المنتج الذي 
أما إذا اعتبرت المصفوفة مصفوفة تكاليف سيكون البديل أو المنتج    A3يحقق أكبر متوسط ايرادات ممكنة  

األمثل هو االختيار بين أقل متوسط تكاليف متحصل عليه وبالتالي سيكون البديل األمثل في حالة التكاليف  
 .A2و  A1كل من البديلين 

 
 

 )معيار الندم(   Savageرابعا. معيار سافاج 
كنة وفق هذا المعيار عن طريق تحويل مصفوفة الدفع والنتائج المالية  يتم االختيار بين البدائل المم 

 ويتم ذلك وفقا للمراحل التالية:   Regret Matrixإلى ما يسمى بمصفوفة الندم 
 يتم اختيار في المرحلة األولى أكبر ايراد أو مردود مالي في كل حالة طبيعة؛   .1
 والقيمة المختارة؛ حساب الفرق في كل حالة طبيعة بين كل القيم  .2
 استخراج مصفوفة الندم؛  .3
 اختيار أكبر قيمة ندم في حالة كل استراتيجية أو بديل متاح؛ .4
 قيمة ندم من بين القيم المختارة.  اقليتم اختيار البديل أو االستراتيجية المناسبة والتي تحقق  .5

 والمثال المرجعي يظهر الخطوات كما يلي: 

 Benefit Matrixفي حالة مصفوفة إيرادات   •
 حاالت الطبيعة )طبيعة النشاط( مصفوفة الندم   

 
S* Rmax R3 R2 R1 P3 P2 P1 
 130 130 0 0 40 90 80 A1 
 50 50 30 50 120 60 30 A2 

20 20 0 20 20 170 70 60 A3 



 2020/1202السنة الجامعية                         الدكتور بوزكري جياللي                     نظرية اتخاذ القرار مطبوعة في: 

 

76 

يتم اختيار البديل األمثل من خالل اختيار أقل قيمة ندم من بين أكبر قيم ندم في مصفوفة الندم لكل  
 . A3وبالتالي سيقع االختيار على البديل الثالث  20و هي      { 20 ; 50 ; 130}بديل ممكن 

 Cost Matrixفي حالة مصفوفة تكاليف   •
تكاليف في كل حالة طبيعة في المرحلة األولى  في حالة مصفوفة تكاليف يتم اختيار أقل قيمة  

 : بيعة من القيمة المختارة كما يليومن ثم طرح جميع قيمة حالة الط
 حاالت الطبيعة )طبيعة النشاط( Rnmمصفوفة الندم  

 
S* Rmax R3 R2 R1 P3 P2 P1 
50 50 0 30 50 40 90 80 A1 
 80 80 0 0 120 60 30 A2 
 130 130 10 30 170 70 60 A3 

يتم اختيار البديل األمثل من خالل اختيار أقل قيمة ندم من بين أكبر قيم ندم في مصفوفة الندم لكل 
 . A1وبالتالي سيقع االختيار على البديل الثالث  50و هي      { 130 ; 80 ; 50}بديل ممكن 

 : 02المثال 
،  Sj)انتعاش، ركود وتضخم(    مؤسسة إنتاجية تبيع ثالث منتجات مختلفة تحت ثالثة ظروف مختلفة 

اإلنتاج وفق النحو  وذلك لتحقيق مستويات من التدفقات النقدية، وقد توقعت إدارة المؤسسة أن تكون تكاليف  
 التالي:

 
 
 
 
 

 المطلوب:
α)باالعتماد على معايير القرار حدد البديل األفضل - = 0,8). 

 الحل: 
 
 

 انتعاش 
S3 

 ركود
S2 

 تضخم 
S1 

 حاالت الطبيعة 
Sj 

di البديل 
 d1المنتج األول    80 40 75
 d2المنتج الثاني    150 70 80

 d3 المنتج الثالث   20 30 100
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 تحديد البديل األمثل باستعمال المعيار المتفائل:  -1
 

𝐌𝐢𝐧𝐢 − 𝐌𝐢𝐧 𝐌𝐢𝐧  انتعاش 
S3 

 ركود
S2 

 تضخم 
S1 

 حاالت الطبيعة 
Sj 

di البديل 
 d1المنتج األول   80 40 75 40 
 d2المنتج الثاني   150 70 80 70 

 d3 المنتج الثالث  20 30 100 20 20
di ، أي:  d3هو البديل الثالث) المنتج الثالث( باستعمال المعيار المتفائل البديل األفضل) األمثل(

∗ = d3. 
 تحديد البديل األمثل باستعمال المعيار المتشائم:  -2

𝐌𝐢𝐧𝐢 − 𝐌𝐚𝐱 𝐌𝐚𝐱  انتعاش 
S3 

 ركود
S2 

 تضخم 
S1 

 حاالت الطبيعة 
Sj 

di البديل 
 d1المنتج األول   80 40 75 80 80
 d2المنتج الثاني   150 70 80 150 
 d3 المنتج الثالث  20 30 100 100 

di ، أي:  d1باستعمال المعيار المتشائم هو البديل األول) المنتج األول(  البديل األفضل) األمثل(
∗ = d1. 

 
α) تحديد البديل األمثل باستعمال المعيار التوافقي) معيار الواقعية(:  -3 = 0,8) 

 
 انتعاش  Min max معيار  الواقعية

S3 
 ركود
S2 

 تضخم 
S1 

 حاالت الطبيعة 
Sj 

di البديل 
(40 ∗ 0,8) + (80 ∗ 0,2) =  d1المنتج األول   80 40 75 80 40 48

 d2المنتج الثاني   150 70 80 150 70 86=(0,2*150)+(0,8*70)
(20 ∗ 0,8) + (100 ∗ 0,2) =  d3 المنتج الثالث  20 30 100 100 20 36

األمثل( الثالث(   األفضل)  المنتج  الثالث)  البديل  هو  الواقعية(  معيار  التوافقي)  المعيار  أي:  d3باستعمال   ،
 di

∗ = d3. 
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 :(𝐒𝐚𝐯𝐚𝐠)تحديد البديل األمثل باستعمال معيار الندم  -4
الندم،   ✓ مصفوفة  تحديد  إيجاد  -Miniثم 

max. 
الندم) معيار  البديل األفضل   باستعمال معيار 

أي:  ،البديل الثالث)المنتج الثالث(هو  األسف(
 di

∗ = d3. 
 
 
  :(𝐋𝐚𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞)تحديد البديل األمثل باستعمال معيار االحتماالت المتساوية  -5

 
 معيار  البالس 

 انتعاش 
S3 

 ركود
S2 

 تضخم 
S1 

 حاالت الطبيعة 
Sj 

di البديل 
(80 + 40 + 75)

3
⁄ = 195

3⁄ =  d1المنتج األول   80 40 75 65
(150 + 70 + 80)

3
⁄ =  d2المنتج الثاني   150 70 80 100

(40 + 80 + 30)
3

⁄ =  d3 المنتج الثالث  20 30 100 50
 ،المنتج الثالث( البديل الثالث)هو   باستعمال معيار االحتماالت المتساوية ) معيار البالس(البديل األفضل  

di أي:  
∗ = d3. 

 : 03المثال 
بدائل(، بحيث   المشتريات من سلعة معينة)  تقدير كمية  التجارية في  المؤسسات  إدارة إحدى  ترغب 

في   ترغب  التي  البدائل  وكانت  ممكن،  ربح  أقصى  التوالي:  تحقق  على  بينها  من  ،  200،  100االختيار 
يلي:    500و   400،  300 كما  السلعة  هذه  على  المتوقع  الطلب  وكان    450،  360،  240،  150وحدة، 

دينار، والوحدة التي ال تباع    8دينار أما سعر بيعها فهو    5وحدة على التوالي، وتكلفة شراء الوحدة    570و
 من. في نفس الموسم تباع بعد ذلك بنصف الث

  المطلوب:
 اختيار أفضل بديل معتمدا على معايير القرار.

 الحل: 
 تحديد مصفوفة الدفع:   -1

Mini-max  انتعاش 
S3 

 ركود
S2 

 تضخم 
S1 

 حاالت الطبيعة 
Sj 

di البديل 
 d1المنتج األول   60 10 0 60

 d2المنتج الثاني   130 40 5 130
 d3 المنتج الثالث  0 0 25 25
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 دينار  5  =تكلفة شراء الوحدة
 دينار  8  =سعر بيعها  

4 دينار الوحدة التي ال تباع في نفس الموسم تباع بعد ذلك بنصف الثمن   = 8
2⁄. 

3 دينار  الربح الوحدوي يساوي   = 5 − 8 
300 دينار  كل الكمية المشتراة تباع وبالتالي نحصل: الصف األول: = 3 ∗ 100 . 
 الكمية المشتراة ال يمكن بيعها بالكامل وبالتالي نحصل على:الصف الثاني:

الصف:   في  األولى  بيع  الخانة  أما    150يمكن  الواحدة،  للوحدة  دنانير  بثالث  50 وحدةوحدة  = 150 −

ت  200 وبالتالي  الموسم  نفس  في  بيعها  يمكن  الثمن  فال  بنصف  المقبل  الموسم  في  =−50 دينار  باع 

(5 −
8

2
) ∗   ، باختصار:50

400 دينار   = 50 − 450 = [(5 −
8

2
) ∗ 50] + (3 ∗ 150). 

 حاالت الطبيعة  الطلب المتوقع على السلعة
Sj 

di 150 240 360 450 570 البديل 

300 300 300 300 300 100 

 كمية المشتريات 
 من سلعة  

600 600 600 600 400 200 
900 900 900 660 300 300 

1200 1200 1040 560 200 400 
1500 1300 940 460 100 500 

 اختيار أفضل بديل معتمدا على معايير القرار:
𝐌𝐚𝐱𝐢)األقصى -المعيار المتفائل أقصى  -1 − 𝐌𝐚𝐱):   

Maxi-Max 
 حاالت الطبيعة  الطلب المتوقع على السلعة

Sj 
di 150 240 360 450 570 البديل 

300 300 300 300 300 300 100 

 كمية المشتريات 
 من سلعة  

600 600 600 600 600 400 200 
900 900 900 900 660 300 300 

1200 1200 1200 1040 560 200 400 
1500 1500 1300 940 460 100 500 
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diوحدة(،  500المشتراة   البديل األفضل هو البديل الخامس) الكمية
∗ = d5. 

 : ( ABRAHAM Wald)المعيار المتشائم -2

Maxi-Min 
 حاالت الطبيعة  الطلب المتوقع على السلعة

Sj 
di البديل 

570 450 360 240 150 

300 300 300 300 300 300 100 

 كمية المشتريات 
 من سلعة  

400 600 600 600 600 400 200 
300 900 900 900 660 300 300 
200 1200 1200 1040 560 200 400 
100 1500 1300 940 460 100 500 

diوحدة(، أي:  200البديل األفضل هو البديل الثاني) الكمية المشتراة 
∗ = d2 

 . SAVAGE) (معيار الندم األسف -3
 مصفوفة الندم:  ✓

Mini-max 
 حاالت الطبيعة  الطلب المتوقع على السلعة

Sj 
di البديل 

570 450 360 240 150 

 كمية المشتريات  100 100 360 740 1000 1200 1200
 200 0 60 440 700 900 900 من سلعة  

600 600 400 140 0 100 300 
300 300 100 0 100 200 400 
300 0 0 100 200 300 500 

 وحدة(،   500وحدة( أو الخامس) الكمية المشتراة  400المشتراة   البديل األفضل هو البديل الرابع) الكمية
diأي: 

∗ = d4 = d5. 
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 . 0,8α= ( HURWCZ)معيار الواقعية -4

 Min max معيار  الواقعية
 حاالت الطبيعة  الطلب المتوقع على السلعة

Sj 
di 150 240 360 450 570 البديل 

(300 ∗ 0,8)
+ (300 ∗ 0,2)
= 300 

300 300 300 300 300 300 300 100 

كمية  
 المشتريات 
 من سلعة 

(600 ∗ 0,8)
+ (400 ∗ 0,2)
= 560 

400 600 600 600 600 600 400 200 

(900 ∗ 0,8)
+ (300 ∗ 0,2)
= 780 

300 900 900 900 900 660 300 300 

(1200 ∗ 0,8)
+ (200 ∗ 0,2)
= 1000 

200 1200 1200 1200 1040 560 200 400 

(1500 ∗ 0,8)
+ (100 ∗ 0,2)
= 500 

100 1500 1500 1300 940 460 100 500 

diوحدة(،  500)الكمية المشتراة   البديل األفضل هو البديل الخامس
∗ = d5. 

  :المتساويةمعيار االحتماالت   -5

 معيار  البالس 
 حاالت الطبيعة  الطلب المتوقع على السلعة

Sj 
di 150 240 360 450 570 البديل 

(300 ∗ 5)
5⁄ =  كمية   100 300 300 300 300 300 300

 المشتريات 
 من سلعة 

(400 + 600 ∗ 4)
5⁄ = 560 600 600 600 600 400   200 

(300 + 600 + 900 ∗ 3)
5⁄

= 720 
900 900 900 660 300 300 

(200 + 560 + 1020 + 1200 ∗ 2)
5⁄

= 836 
1200 1200 1040 560 200 400 

(100 + 460 + 940 + 1300 + 1500)
5

⁄

= 𝟓𝟎𝟎 
1500 1300 940 460 100 500 

diوحدة(،  500البديل األفضل هو البديل الخامس) الكمية المشتراة  
∗ = d5. 
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 :  04مثال 
( من خالل ABمنظمة  السوقية  توسيع حصتها  أجل  من  االستراتيجيات  مجموعة  اعتاد  في  (ترغب 

 مجموعة المعطيات التالية:  
N5 N4 N3 N2 N1  

 S1البديل  450 600 750 550 320
 S2البديل  350 600 400 450 500
 S3البديل  420 500 600 380 480
 S4البديل  300 250 750 360 220

 المطلوب:
 البديل األفضل الذي ينبغي على المنظمة أن تختاره باستعمال معايير حالة عدم التأكد.ما هو 
 : 05مثال 
 ما المقصود بحالة عدم التأكد ؟ .1
 ما هي معايير اتخاذ القرار في حالة عدم التأكد؟  .2
 إذا توفرت لديك المعلومات التالية:  .3

N4 N3 N2 N1  
 S1البديل  80 200 150 120
 S2البديل  60 190 200 130
 S3البديل  50 220 290 150
 S4البديل  90 220 210 190

  المطلوب:
 ما هو البديل األمثل الذي تختاره وفق معايير حالة عدم التأكد؟

 في حالة مصفوفة أيرادات. .1
 في حالة مصفوفة تكاليف.  .2
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III.  :نظرية المباريات 
الفرنسي   الرياضي  العالم  يد  على  النظرية  هذه  العالمية    EMILE BROGRظهرت  الحرب  خالل 

الكثير من    JOHN VON NEUMANNأضاف الرياضي الهولندي    1926(، وفي عام 1920األولى) سنة 
( وبذلك تم وضع األساس النظري لها، وفي عام  Mini-Maxالتطوير والتحليالت) خاصة في مجال قاعدة  

إكمال العديد من جوانبها ووضع الهيكل التقليدي لها وذلك في كتابه) نظرية المباريات والسلوك  تم    1944
 .O. MORGENSTERNاالقتصادي( والذي كتبه بالتعاون مع 

البدائل إلى مجموعة من   فيها مجموعة من  تكون  التي  التأكد  المباريات في حالة عدم  تدرج نظرية 
ح احتمالية  وأن  الممكنة،  هو  النتائج  الهدف  فإن  ولهذا  معروف،  غير  الطبيعة(  حاالت  النتائج)  هذه  دوث 

لتحليل   أداة  أنها:"  على  المباراة  نظرية  تعرف  وعليه  العوائد،  مصفوفة  خالل  من  التأكد  عدم  حالة  تخفيض 
الكتاب   من  الكثير  أن  كما  التأكد."،  عدم  ظل  في  االقتصادية  المجاالت  في  المتعرضة  التنافسية  المواقف 

 تصين يضفون حالة رابعة التخاذ القرار وهي حالة المنافسة والصراع ويدخلون نظرية المباريات ضمنها. والمخ
استراتيجيات   أخذ  تتطلب  التي  القرارات  اتخاذ  في  الرغبة  عند  تستخدم  المباريات  نظرية  فكرة  إن 

ا يتبعها  التي  فاإلستراتيجية  االعتبار،  في  المتعارضة  المصالح  ذو  األخرى  كان  األطراف  سواء  ألشخاص) 
شخص معنوي أو مادي( قد تتوقف على اإلستراتيجية أو االستراتيجيات التي تتبعها األشخاص المنافسين)  
سواء كان شخص معنوي أو مادي( الذين يسعون إلى السيطرة أو االستحواذ على منافع أو مكاسب معينة  

 ة على هذه االستراتيجيات.ضمن فرص متساوية وهذا مع اختالف العائد أو النتائج المترتب
يتم في هذه النظرية التعبير عن تطلعات كل العب من خالل عالقة رياضية معينة، ويتم دعم هذه 
العالقات بالبيانات الالزمة والمتأتية من تقاطع رغبات وتطلعات الالعبين، والتي تعبر عن حجم المنافع التي  

 ئر التي يمكن أن تلحق بالالعب اآلخر. يمكن أن يحصل عليها أحد الالعبين ومقدار الخسا
إن حل العالقات الرياضية الخاصة بكل العب واستخراج النتائج يؤدي إلى التعرف على عدد المرات 
التي ينبغي بموجبها اعتماد إستراتيجية معينة من شأنها أن تحقق ألحد الالعبين أعلى عائد أو أقل قدر ممكن 

 ب اآلخر النتيجة عكس النتيجة المتحصل عليها.من الخسائر المادية وتحميل الالع
 يستخدم في تحديد نتائج أي عملية منافسة وصراع حسب بعض الباحثين نوعين من المداخل وهي:

 مدخل الدوال؛  -
 مدخل المصفوفات.  -
بموجب هذا المدخل تم اعتماد مبدأ الدوال كأساس في تحديد نتائج أي عملية منافسة    مدخل الدوال: -أ

 وصراع، حيث يتم وضع االفتراضات التالية:  
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w .الدالة : 
x.قرار الالعب األول : 
y.قرار الالعب الثاني : 

w(x, y)(هي دالة لقرار كل من الالعب األول (القيم المتوقعة لعملية المافسة والصراع :x)   والالعب
 (( yالثاني) 

 وعلى هذا األساس تتم صياغة العالقات الرياضية التي تعبر عن كل العب كما يلي:
 العالقات الرياضية لالعب األول: -أ

Min w1(x,y)
y                

( فيعمل على تقليل القيمة المتوقعة التي يمكن أن يحصل  yيقوم الالعب الثاني باتخاذ القرار)   
 الالعب األول.عليها 

Max
x

Min w1(x,y)
y                

( فيعمل على تعظيم أقل قيمة متوقعة التي يمكن أن  xيقوم الالعب األول باتخاذ القرار)  
 يحصل عليها. 

yj حيث أن:   = y1, y2, … , yn, xi = x1, x2, … , xm 
 العالقات الرياضية لالعب الثاني: -ب 

Max w2(x,y)
x                

( فيعمل على تعظيم القيمة المتوقعة التي يمكن أن يحصل  xاألول باتخاذ القرار)  يقوم الالعب    
   .عليها

Min
y

Max w2(x,y)
x                

باتخاذ القرار)   الثاني  تقليل أقل قيمة متوقعة التي يمكن أن  yيقوم الالعب  ( فيعمل على 
 يحصل عليها الالعب األول.

yj حيث أن:   = y1, y2, … , yn, xi = x1, x2, … , xm 

 مدخل المصفوفات:  -ب

لكل من الالعب األول   (aij)للتعبير عن نتائج القرار   [A]يتم اعتماد الصفوف واألعمدة في المصفوفات
المنافسة   حالة  في  الالعبين  من  كل  رغبات  تقاطع  عن  ناجمة  النتائج  هذه  أن  حيث  الثاني،  الالعب 

 ة في السوق أو موقع العمل.والصراع على مكسب معين أو تجنب خسارة أو مخاطرة معين
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تجمع النتائج في مصفوف تسمى بمصفوفة الدفع التي عادة تكون لصالح أحد الالعبين فالمقدار الموجب 
 يعتبر ربحا له والمقدار السالب خسارة له، والعكس بالنسبة لالعب األخر. 

  :ويمكن عرض مصفوفة عوائد االستراتيجيات كما يلي

iالالعب األول = 1,2, … , m, j = 1,2, … , n ∶ aij حيث  ← [A] 
 y  الالعب الثاني 

x       y1      y2    . . .   yj   …    yn 
a11  a12     …  a1j …  a1n 
a21  a22     …  a2j …  a2n 

⋮ 
ai1  ai2    …  aij …  ain 

⋮ 
am1  am2    …  amj …  amn 

x1 
x2 
 ⋮ 
xi 
⋮ 

xm 

 الالعب 
 األول

aij  التي الخسارة  العائد/  تمثل  األول :  الالعب  ينفذ  عندما  الثاني  الالعب  من  األول  الالعب  يكتسبها 
 . (j)، وعندما يلعب الالعب الثاني اإلستراتيجية المطلقة (i)اإلستراتيجية المطلقة 

 مبادئ نظرية المباريات: -1
 تقوم نظرية المباريات على مجموعة من المبادئ:

 المشاركين في المباريات؛ أن يكون هناك تعارض في األهداف بين  -1
أن يكون لكل طرف في المباراة مجموعة من البدائل) االستراتيجيات( لتحقيق العائد أو تدنية   -2

الموافقة  الخسائر  العوائد/  الخصم ومقدار  بإستراتيجية  التامة لكل العب  المعرفة  الخسارة مع 
 لها؛

 هناك مجموعة قواعد يجب أن تحترم من جميع األطراف.  -3
 لسيطرة واالختزال في اتخاذ القرار: قواعد ا -2

االستراتيجيات( حسب عمليات حسابية معينة، ومن أجل أن  يتم الحصول على مصفوفة الدفع) عوائد  
القرار   اتخاذ  عملية  تسهيل  أجل  من  أصغر  إلى حجم  المصفوفة  هذه  اختزال  الحل  في عملية  نستعمل 

 وتحديد اإلستراتيجية األفضل.
يانات  إن قواعد السيطرة يراد بها الكيفية التي بموجبها يتم اختزال المصفوفة المركبة التي تحوي كل ب 

 عملية المنافسة والصراع إلى مصفوفة خالصة بعد استبعاد بعض الصفوف واألعمدة وذلك كما يلي:
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  االختزال بعدد الصفوف) األسطر(: -أ
عندما يكون جميع عناصر أحد الصفوف في المصفوفة أكبر أو مساوية إلى عناصر صف آخر في 

خر ويسمى الصف المستبعد واإلبقاء على  المصفوفة، فعندئذ يكون باإلمكان استبعاد عناصر الصف اآل
 عناصر الصف األول الذي يسمى بالصف المسيطر، أي نحذف االسطر ذات العوائد األصغر.  

 إليك مصفوفة الدفع التالية: مثال: 

[
7 3 9
4 5 6
3 −4 5

] 

 اختزال المصفوفة، حسب قواعد السيطرة؟   - المطلوب:
 المصفوفة:حسب قواعد السيطرة نحذف السطر الثالث فتصبح 

[
7 3 9
4 5 6

] 
 السطر الثاني هو المسيطر، أما الصف الثالث يسمى الصف المستبعد. 

 االختزال بعدد األعمدة:  -ب 
في   آخر  عمود  لعناصر  تساوي  أو  أصفر  المصفوفة  من  األعمدة  أحد  عناصر  جميع  كان  إذا 

 )المستبعد(. المصفوفة ذاتها، فإنه باإلمكان استبعاد عناصر العمود الثاني
 جة المثال السابق نتيمثال: 

[
7 3 9
4 5 6

] 
 اختزال المصفوفة، حسب قواعد السيطرة؟   - المطلوب:

 حسب قواعد السيطرة نحذف العمود الثالث فتصبح المصفوفة:

[
7 3
4 5

] 
 العمود الثاني هو المسيطر، أما العمود الثالث فهو العمود المستبعد.

السيطرة قواعد  انتهاء  عند  االختزال  عن  هي   نتوقف  الالعبين  الستراتجيات  األدنى  الحد  أن  العلم  )مع 
 بديلين( اثنتين على األقل(. ) إستراتيجيتين
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 لتكن لدينا نتائج مباراة ما كما يلي:  :02مثال
 B   y  الالعب الثاني

x       y1       y2      y3      y4      y5      y6 
4 −8 8
4 −10 4

10
10

4
4

−4
−8

4 8 −8
0 −4 −4

10
0

10
12

8
4

 
x1 
x2 
x3 
x4 

 الالعب 
 األول
A 

 بالنسبة لألسطر ال يوجد سطر مسيطر ننتقل لألعمدة. 
 حسب قواعد السيطرة نحذف العمود األول) العمود الثاني هو المسيطر( فتصبح المصفوفة:

 B   y  الالعب الثاني
x       y1       y2      y3      y4      y5 

−8 8
−10 4

4
4

−4
−8

4 8 −8
0 −4 −4

10
0

10
12

8
4

 
x1 
x2 
x3 
x4 

 الالعب 
 األول

A 
الرابع العمود  السيطرة نحذف  ننتقل لألعمدة. حسب قواعد  )العمود   بالنسبة لألسطر ال يوجد سطر مسيطر 

 األول هو المسيطر( فتصبح المصفوفة:
 B   y  الالعب الثاني

x       y1       y2      y3      y4  
−8 8 4

−10 4 0
4
4

−4
−8

10
0

−8
−4
8
0

 
x1 
x2 
x3 
x4 

 الالعب 
 األول

A 
 حسب قواعد السيطرة نحذف السطر الرابع) السطر الثالث هو المسيطر( فتصبح المصفوفة:

 
 
 
 
 

 B   y  الالعب الثاني
x         y1     y2      y3    y4 

−8 8 4
−10 4 0

4 −4 10

 −8
 −4
   8

 
x1 
x2 
x3 

 الالعب 
 Aاألول
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بالنسبة لألسطر ال يوجد سطر مسيطر ننتقل لألعمدة. حسب قواعد السيطرة نحذف العمود الثالث) العمود  
 األول هو المسيطر( فتصبح المصفوفة:

 
 
 

 
 
 

بالنسبة لألسطر ال يوجد سطر مسيطر ننتقل لألعمدة. حسب قواعد السيطرة نحذف العمود الثالث) العمود  
 األول هو المسيطر( فتصبح المصفوفة:

 
 
 
 

هو   األول  السطر  الثاني)  السطر  نحذف  السيطرة  قواعد  حسب 
 المسيطر( فتصبح المصفوفة:

 
 
 
 

 لكل العب: المباراةحساب قيمة  -3
 لتكن لدينا المباراة في شكل الجدول التالي:

 B  yالالعب الثاني  Aقيمة المباراة لالعب األول 
x       Maxi −

j

Min (aij)

  i              
 Min (aij)

  i              
 y1      y2    . . .   yj   …    yn 

  ai1  ai2    …  aij …  ain 
⋮ 

am1  am2    …  amj …  amn 

x1 
x2 
 ⋮ 
xi 
⋮ 

xm 

 الالعب  
 األول
A 

  Max (aij)

    i          
قيمة  

 المباراة  
الالعب  
الثاني  
B 

 Mini −

 j

Max (aij)

    i          
 

 B   y  الالعب الثاني
x         y1     y2      y3 

−8 8 −8
−10 4 −4

4 −4 8
 

x1 
x2 
x3 

 الالعب 
 Aاألول

 B   y  الالعب الثاني
x         y1      y2 

−8 8
−10 4

4 −4
 

x1 
x2 
x3 

 الالعب 
 Aاألول

 الالعب 
الثاني    B  

 y 
x       

 y1    y2  

−8 8
4 4

 x1 
x2 

 الالعب األول
A 
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األول ✓ هو  A)الالعب  التعظيم (:  maxالعب 
 i

(aij) الالعب لتصرفات  وفق  قراره  يتخذ  أنه  كما   ،
 (. B)الثاني

قيمة أقل  نأخذ  المبارة:  عليه    (aij)قيمة  المتحصل  العمود  في  قيمة  أكبر  نأخذ  ثم  سطر  كل  في 
]V1=Maxفتصبح قيمة المباراة    

      j

Min (aij)]

  i              
 

الثاني) ✓ التصغير Bالالعب  العب  هو   :)Min (aij)

  i              
لتصرفات  وفق  قراره  يتخذ  أنه  كما  الالعب   ، 

 (.A)األول
قيمة أكبر  نأخذ  المبارة:  كل    (aij)قيمة  ال  عمود في  في  قيمة  أقل  نأخذ  عليه    سطرثم  المتحصل 

]V2=Minفتصبح قيمة المباراة    
     i

Max (aij)]

  j              
 

المبارة ✓ قيمة  كانت  األول  إذا  الالعب  لصالح  فهي  لصالح    (،A)موجبة  فهي  سالبة  كانت  إذا  أما 
 (. Bالالعب الثاني)

 :المبارياتأنواع  -4
 يمكن أن نصنف المباريات إلى ثالثة أنواع وفق االستراتيجيات المتبعة: 

 اللعب على أساس نقطة االلتقاء: -أ
V1متساوية في هذا النوع من المباريات تكون قيمة المباراة لالعبين   = V2 = V   أي هناك إستراتيجية واحدة

أو   الصرفة  باإلستراتيجية  اإلستراتيجية  هذه  وتسمى  الالعبين.  كال  قبل  من  اإلتباع  واجبة  غير  ال  ووحيدة 
 الخالصة، أي أن هناك نقطة توازن) إلتقاء( أو سرج.  

 ليكن لديك المباراة التالية: مثال: 
 
 
 
 
 

 . ومقدار قيمة المباراة.Bو   Aأوجد السياسة المثلى المتبعة لالعبين المطلوب: 
 
 
 

 B   y  الالعب 
x       

  y1     y2      y3  
10 6 0
6 −10 −2
6 −14 −10

 
x1 
x2 
x3 

 الالعب 
A 
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V1  : قيمة المباراة  = V2 = V = 0 
)إستراتيجية الصرفة أو الخالصة(،    توجد إستراتيجية واحدة ووحيدة واجبة اإلتباع من قبل كال الالعبين   إذن

  أي أن المباراة مستقرة) هناك نقطة توازن) إلتقاء( أو سرج(. 
في هذا النوع من المباريات يوجد أكثر من إستراتيجية  اللعب على أساس االستراتيجيات المختلطة:   -ب 

 واحدة متبعة وباحتماالت معينة، وتقسم هذه الحالة إلى:  
الثاني:   -أ الالعب  خسارة  هو  األول  الالعب  ربح  أن  أساس  على  هذه  اللعب  عن  التعبير  يتم  حيث 

V1 الحالة كما يلي:  + V2 = V :حيث أنV1 = −V2 . 
لالع -ب  المباراة  قيمة  أساس  على  الثاني:  اللعب  الالعب  المباراة  قيمة  تساوي  ال  األول  يتم  ب  حيث 

V1 التعبير على هذه الحالة كما يلي: ≠ V2 
 .Bو  A : لتكن لدينا مصفوفة االستراتيجيات لالعبين مثال

 
 
 
 
 

 . ومقدار قيمة المباراة.Bو   Aأوجد السياسة المثلى المتبعة لالعبين المطلوب: 
 الحل: 

 

 B   Y  الالعب  A  قيمة المباراة لالعب 
x       

Maxi −

j

Min (aij)

  i              
 Min (aij)

  i              
   y1     y2      y3  

0 0
−10
−14

 
10 6 0
6 −10 −2
6 −14 −10

 
x1 
x2 
x3 

 الالعب 
A 

  1     6      0 Max (aij)

    i          
 قيمة المباراة   

B 0  Miniالالعب  −

 j

Max (aij)

    i          
 

 B   X           y  الالعب 
  y1     y2      y3  
−6 5 10
4 −5 −5

−4 7 10
 

x1 
x2 
x3 

 الالعب 
A 
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A  :V1المباراة لالعب  قيمة = A :V2المباراة لالعب  قيمة، 4− = 4 
V1ومنه:  + V2 =  .Bهو خسارة الالعب  Aوهذا يعني أن اللعب هنا على أساس أن ربح الالعب  0

 المباراة غير مستقرة(. ) يتبعان استراتيجيات مختلطة Bو   Aأي أن الالعبين 
االستراتيجيات    :02مثال   مصفوفة  لدينا  لتكن 

 لمباراة ما:  Bو A لالعبين 
 
 
 

 المطلوب: 
 . ومقدار قيمة المباراة.Bو   Aأوجد السياسة المثلى المتبعة لالعبين  -

A  :V1المباراة لالعب  قيمة = 0  

 B   Y  الالعب   Aقيمة المباراة لالعب 
x       Maxi −

j

Min (aij)

  i              
 Min (aij)

  i              
   y1     y2      y3  

 
-4 

−6
−5
−4

 
−6 5 10
4 −5 −5

−4 7 10
 

x1 
x2 
x3 

 الالعب 
A 

    4   7    10 Max (aij)

    i          
 قيمة المباراة   

B   4  Miniالالعب  −

 j

Max (aij)

    i          
 

 B   y  الالعب 
x          y1     y2      y3    y4 

12 6 0
8 10 −4

10 −16 14
    

 3
 8
 9

 
x1 
x2 
x3 

 الالعب 
A 

 B   Y  الالعب  Aقيمة المباراة لالعب 
x       Maxi −

j

Min (aij)

  i              
 Min (aij)

  i              
   y1     y2      y3    y4  

0 
 

0
−4

−16
 

12 6 0
8 10 −4

10 −16 14
    

 3
 8
 9

 
x1 
x2 
x3 

 الالعب 
A 

    12  10    14 9 Max (aij)

    i          
قيمة   

 المباراة  
 Bالالعب 

  9 Mini −

 j

Max (aij)

    i          
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A  :V2المباراة لالعب  قيمة = 9  
V1ومنه:   ≤ V ≤ V2    لالعب المباراة  قيمة  أن  أساس  على  هنا  اللعب  أن  يعني  قيمة   Aوهذا  تساوي  ال 

 .Bالمباراة الالعب 
 )المباراة غير مستقرة(.  يتبعان استراتيجيات مختلطة Bو   Aأي أن الالعبين 

 حدد فيما إذا كانت المباراة مستقرة في الحالة التالية:  :03مثال

V1المباراة مستقرة، قيمتها   = V2 = V = 8 
 طرق حل مباريات االستراتجيات المختلطة: -5

قبل الشروع في عملية حل مسائل نظرية األلعاب تتأكد من أن مصفوفة عوائد االستراتجيات قابلة لالختزال  
بحيث تصبح أصغر حجما من المصفوفة األصلية, وبعد ذلك يتم تحديد طبيعة حالة اللعب فإذا كان اللعب 

تراتجية وحيدة واجبة اإلتباع من  هو على أساس نقطة االلتقاء)المباراة مستقرة( فإن في هذه الحالة يوجد إس
 .  100%قبل كال الطرفين المتنافسين, حيث تكون فيه احتمال تحقق هذه اإلستراتجية هو  

أما إذا كانت حالة اللعب هي ليست على أساس نقطة االلتقاء وهو ما يعرف باإلستراتجيات المختلطة )مباراة  
 غير مستقرة(فعندها يتم اللجوء إلى الطرق التالية:

 الطريقة البيانية في حل المباريات  .1
 في حل مسائل المباريات  simplexطريقة  .2
 الطريقة البيانية في حل مباريات اإلستراتجيات المختلطة: .1

 (,وتكون وفق الخطوات التالية: 2*2(أو)M*2(أو ) N*2تستخدم في حالة المصفوفات )

 B   Y  الالعب  Aقيمة المباراة لالعب 
x       Maxi −

j

Min (aij)

  i              
 Min (aij)

  i              
   y1     y2      y3    y4  

8 
 

−8
8

−12
 

4 −8 20
16 8 12

−12 4 0
    

8
 10
 9

 
x1 
x2 
x3 

 الالعب 
A 

    16  8    20 10 Max (aij)

    i          
قيمة   

 المباراة  
الالعب 
B 

         8 Mini −

 j

Max (aij)

    i          
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أو   .1 األول  لالعب  رياضية  عالقات  شكل  في  المتوقع  العائد  تحققه  ايجاد  احتماالت  بداللة  الثاني 
 (: ipولتكن)

 (:  N*2نفرض مصفوفة الدفع التالية)
 
 
 
 
بفرض مصفوفة الدفع السابقة تمثل عوائد مباراة غير مستقرة )ال تملك نقطة توازن )سرج(.(, تصبح العوائد  

 هي كما يلي:  Bالمتوقعة المقابلة لإلستراتجية الصافية لالعب 
 
 
 
 

 أنها خطية بداللة االحتمال   Aنالحظ من خالل العالقات الرياضية السابقة التي تمثل العائد المتوقع لالعب 
ip  االحتمال إيجاد  يمكن  له   ipوعليه  يعطى  Maxi)(الذي 

j
Min

  i 
الرسم   خالل  من  متوقع  عائد  أدنى  أقصى 

 .البياني للعالقات الرياضية
 لتكن لدينا مصفوفة الدفع لمباراة ما: مثال:

 المطلوب:
 مستوية  تأكد بأن هذه المباراة غير •
 استخدم طريقة الحل البياني لحل هذه المباراة  •
 : الحل

Maxi

i

Min

  j 
 B  

0 0 6 4 4 A 
5 12 5 7 9 
 12 6 7 9 Mini

j

Max

  i 
 

 المباراة غير مستقرة.  v<6>5، ال توجد نقطة التقاء

y1           y2              yn  االحتمال 
a11          a12      …  a1n 
 
a21         a22     …  a2n 

p1 
 
p2 = 1 − p1 

x1 
A               
  x2 

 Bاإلستراتجية الصافية لالعب  Aالعائد المتوقع لالعب 
a11 p1 +   a12p2  =   (a11 − a21 )p1 + a21 
(a12 − a22 )p1 + a22 
(a1n − a2n )p1 + a2n 

1 
2 
n 

B  
0 6 4 4 A 

12 5 7 5 
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 نختزل المباراة السابقة:
 : فتصبح المباراة  y1  مسيطر على العمود y2  العمود  

 
 
 
 : يالحل البيان -5-1
 في الجدول التالي: Bلعوائد المتوقعة لالعب المقابلة لإلستراتجية الصافية لالعب ا
 
 
 
 

 :  y1 اإلستراتجيةBفي حالة إتباع  Aالقيمة المتوقعة لربح العائد :1المعادلة
A  :4p1القيمة المتوقعة لعائد الالعب  +    7p2 = 4p1 +    7(1 − p1) = 7 − 3p1   

 بنفس الطريقة نمأل الجدول:
 نحصل على الحل: p1بتمثيل الدوال الثالثة السابقة بداللة االحتمال 

 القيم المساعدة : 
 
 
 

y1           y2              y3  االحتمال 
4              6             0 
7             5            12 

p1 
p2=1-p1 

x1 
  x2 

 Bاإلستراتجية الصافية لالعب  Aالعائد المتوقع لالعب 
−3p1 +    7 
+1p1 + 5 
−12p1 + 12 

y1  
y2  
y3 

v3 v2 v1  االحتمال 
12 5 7 0 
0 6 4 1 
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 من خالل الشكل:

ويتم الحصول على الحل األمثل في أبعد نقطة    ،المنطقة المظللة تمثل منطقة الحلول الممكنة لالعب األول
 ( إلى نقطة األصل. 2(مع رقم)1تقاطع للمستقيمات رقم)

 v و p1  باإلسقاط نحصل على قيم  

 2و1المعادتينأو بحل جملة 

−3𝑝1 + 7 = 𝑝1 + 5 → 4𝑝1 = 2 → 𝑝1 =
2

4
→ 𝑝2 =

1

2
 

 نجد:   (II( و)Iبالتعويض في إحدى المعادلتين)  
→ 𝑉 = −3(

1

2
) + 7 = (

1

2
) + 5 =

11

2
= 5,5 u m 

مرتين  y1 إتباع اإلستراتجية األولى  Aأربع مرات فإنه على    B و   Aهذا يعني أنه لو تكررت المنافسة بين  
 مرتين بشكل عشوائي أيضا. y1 واإلستراتجية الثانيةبشكل عشوائي 

 
 
 

0 

P 

V 

1 

2 

6 

4 

6 

2 

4 

I 

II 

III 

1p 

 منطقة الحلول الممكنة 

A 

12 V 
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 :  02مثال
 مصفوفة الدفع التالية:لتكن لدينا 

 
 
 

 المطلوب :
 حدد فيما إذا كانت للمباراة توازن؟  •
 .A حدد اإلستراتجيات المختطة لالعب  •

 
 :في حل مسائل نظرية المباراة simplexطريقة  -5-2
 (:M*Nلمباراة من الشكل )ا

 إذا كانت لدينا المباراة التالية 
 
 
  
 
 

 .  وهي غير قابلة لالختزال
Vنفرض  ≥   غير قابلة لالختزال [0
Vنفرض  ≥ 0 

∑ pi = 1𝑚
𝑖=1              ∑ pj = 1

𝑛

j=1
            pi aj ≥ 0  

 
 
 
 
 
 

y1       y2          y3      y4  االحتمال 
20        15         12    35 
25        14         8     10 
40        2        10       5 
−5        4         11     0 

x1 
x2 
x3 
x4 

 
A 

ai           aj             an 
yi           yj              yn 

Y 
x       

a11          a1j     …  a1n 
aii         aij       …  ain 

ami         amj     …  amn 

p1x1 
pi xi 

  pm xm 

   
 A        

 Bإذالعب     Aالربح المتوقع ل 
a11  

p1

𝑉
+ … + a1j

p1

𝑉
… + a1n

p1

𝑉
≥

v

v
  

⋮                           
ai1  

pi

𝑉
+ … + aij

pi

𝑉
… + ain

pi

𝑉
≥

v

v
 

⋮                          
am1  

pm

𝑉
+ ⋯ + amj

pm

𝑉
… + amn

pm

𝑉
≥

v

v
 

y1 
⋮ 

yi 
⋮ 

yj 
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 فنحصل   vنقسم طرفي المتراجحات على 
xiللتبسيط نجعل   =

pi

v
  

  فتصبح المصفوفة بعد التبسيط:

∑ aijxi ≥ 1
n

j=1

i = 1, … , m

أو                    ∑ ∑ aijxi ≥ 1
n

j=1

m

i=1

 

∑ pi = 1m
i=1 →  x1 + x1 … + x1 =

∑ pi
m
i=1

v
=

1

v
→  ∑ xi =

1

v

m

i=1
      لدينا: 

𝑍 دالة الهدف:  → Max V = Min
1

v
→ Min ∑ xi

m
i=1   

 :Aيصبح البرنامج الخطي لالعب 
Min Z = ∑ xi

m
i=1                                 

S/c {
 ∑ aijxi ≥ 1

n

j=1

        i = 1, … , m

        
  

 ) البرنامج النظير( كما يلي:  Bكما يمكن استنتاج البرنامج الخطي لالعب 

            

Max W = ∑ yi

n

j=1

                              

S/c {
 ∑ aijyj ≤ 1

m

i=1

        j = 1, … , n

        

 

 مثال: 
 كانت لدينا مصفوفة الدفع التالية:  إذا
 
 
 

األمثل)  المطلوب: الحل  المباراة أوجد  قيمة  أوجد 
 (.Bو  Aوإستراتيجية 

   الحل: 
 إيجاد قيمة المباراة:

 

 B   Y  الالعب 
x       

  y1     y2      y3      
2 5 3
1 6 7
5 3 1

     
x1 
x2 
x3 

 الالعب 
A 
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 المباراة غير مستقرة.  v<5>2ال توجد نقطة التقاء 
 :Aالبرنامج الخطي لالعب 

            

Min Z = ∑ xi
m
i=1                                 

S/c {
 ∑ aijxi ≥ 1

n

j=1

        i = 1, … , m

        
  

            

Min: Z = x1 + x2 + x3                                

S/c
 {

2x1 + x2 + 5x3 ≥ 1
5x1 + 6x2 + 3x3 ≥ 1
3x1 + 7x2 + x3 ≥ 1
        x1, x2, x3 ≥ 0

        
 

 ) البرنامج النظير(:  Bالبرنامج الخطي لالعب

            

Max W = ∑ yi
n
j=1                               

S/c {
 ∑ aijyj ≤ 1

m

i=1

        j = 1, … , n
        

  

            

Max W = ∑ yi

n

j=1

=   y1 + y2 + y3                           

S/c
 {

2y1 + 5y2 + 3y3 ≤ 1
y1 + 6y2 + 7y3 ≤ 1
5y1 + 3y2 + y3 ≤ 1
        y1, y2, y3 ≥ 0

        

 

 ) البرنامج النظير(: Bالبرنامج الخطي لالعب نحل 
 تحويل البرنامج إلى شكله القياسي: 

 B   Y  الالعب  Aقيمة المباراة لالعب 
x       

Maxi −

j

Min (aij)

  i              
 Min (aij)

  i              
   y1     y2      y3      

2 2
1
1
 

2 5 3
1 6 7
5 3 1

     
x1 
x2 
x3 

 الالعب 
A 

  5 6 7  Max (aij)

    i          
 قيمة المباراة   

B     5 Miniالالعب  −

 j

Max (aij)

    i          
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Max W = ∑ yi

n

j=1

=   y1 + y2 + y3 + Si                          

S/c
 {

2y1 + 5y2 + 3y3 + S1 = 1
y1 + 6y2 + 7y3 + S2 = 1
5y1 + 3y2 + y3 + S3 = 1

        y1, y2, y3 ≥ 0

        

 

 جدول الحل االبتدائي:

  

 

 

 

 

 نجد حل البرنامج:  WinQSBباستعمال برنامج

 

 من خالل الجدول: 

            

Max W = ∑ yi

n

j=1

=   0,2941                         

 {
y1 = 0,1765
y2 = 0
y3 = 0,1176

       

        

 

 لدينا: 

  ∑ yi =
1

v

m

i=1
= 0,2941 → 𝑣 =

1

0,2941
= 3,4 

Sol 3S 2S 1S 3y 2y 1y Z 
0 0 0 0 -1 -1 -1 Z 
1 0 0 1 3 5  2 1S 
1 0 1 0 7 6  1 2S 
1 1 0 0 1 3  5 3S 
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yi =
pi

v
→= yi ∗ v 

 y3و y1  األولى والثالثة : يستعمل اإلستراتيجيتينBالالعب 

 .الثانيةو  األولى يستعمل اإلستراتيجية Aالالعبأما 

 تمارين محلولة في نظرية المبارات 

 :  التمرين األول
 ليكن لدينا مصفوفة عوائد استراتيجيات مباراة ما بين شخصين: 

 
 
 
 
 

  المطلوب: 
 ، وقيمة المباراة(.  Bو  Aتحديد الحل األمثل) االستراتيجيات المتبعة من قبل  -1
 .Bو Aكتابة البرنامج الخطي لـ  -2

 

 

 

 

 حل التمرين األول: 
 تحديد قيمة المباراة.  -1

  قيمة المباراة محصورة:
5 ≤ V ≤ 6   

       \  jy (Bالالعب)
        ix 3y 2y 1y 

5 8 6 1x 
 الالعب 

(A) 
7 3 4 2x 
4 7 5 3x 

ijMin a-Maxi 
       \  jy (Bالالعب)

i        x 3y 2y 1y 
5 5 8 6 1x 

 الالعب 
(A) 

3 7 3 4 2x 
4 4 7 5 3x 
 7 8 6 Mini- Max aij) 
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 المباراة ليس لها نقطة توازن(، لذا نلجأ إلى إيجاد إستراتيجيات مختلطة.  المباراة غير مستقرة) 
   : باستعمال قواعد السيطرة واالختزال تصبح المباراة  ✓

فهو  الثالث  الصف  أما  مسيطر،  صف  األول  الصف 
 صف مستبعد. 

 
 
 نستخدم الطريقة البيانية بعد اختزال المباراة:  ✓
 االحتماالت ( إحدى استراتيجياته الصرفة بداللة  B( عندما يلعب الالعب)Aإيجاد العائد المتوقع لالعب) ✓

𝑝𝑖   :𝑉 = ∑ aij 𝑞𝑗 =

∑ 𝑝𝑖ai1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       \  jy (Bالالعب)
i        x 3q 2q 1q 

3y 2y 1y 
5 8 6 1x 1p  الالعب 

(A) 7 3 4 2x 2p 

 النقاط المساعدة:
III II I  االحتمال   \المباراة قيمة 
7 3 4 𝑝1 = 0 

5 8 6 𝑝1 = 1 

 (  Bإذا لعب الالعب) (Aالعائد المتوقع لالعب)
 إحدى استراتيجياته الصرفة  

2𝑝1 + 4….I 1y 
5𝑝1 + 3….II 2y 
−2𝑝1 + 7….III 3y 
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الركن) في  يقع  األمثل  الحل  أن  نالحظ  البياني  التمثيل  تقاطع bمن  وهو  الممكنة،  الحلول  لمنطقة   )

 (.II( و)Iالمعادلتين)

2𝑝1 + 4 = −2𝑝1 + 7 → 4𝑝1 = 3 → 𝑝1 =
3

4
→ 𝑝2 =

1

4
 

 نجد:   (II( و)Iبالتعويض في إحدى المعادلتين)  
→ 𝑉 = 2(

3

4
) + 4 = −2(

3

4
) + 7 =

11

2
= 5,5 u m 

                                       (Aكتابة البرنامج الخطي للمباراة: )الالعب  -2

𝑉 =
1

𝑍
=

1

𝑊
, 𝑥𝑖 =

𝑝𝑖

𝑉
 

 
 
 
 
 
 

النظير:  (B)الالعب   البرنامج 
 
 
 

Min: Z = X1+ X2  
      s/c    6X1+ 4 X2  ≥ 1   
               8X1+ 3 X2  ≥ 1 
             5X1+ 7 X2  ≥ 1  
                 Xi ≥ 0 

Max: W = Y1+ Y2 + Y3 
      s/c    6Y1+ 8Y2+ 5Y3  ≤ 1        
          4Y1+ 3Y2  +7Y3 ≤ 1 
                 Yj ≥ 0 

0 

P 

V 

1 

2 

6 

4 

6 

2 

4 

I 

II 
II 

1p 

 منطقة الحلول الممكنة 

b 

A 
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 التمرين الثاني:

 عوائد لمباراة بين شخصين:   ليكن لدينا  مصفوفة

 
 

  المطلوب: 
 تحديد قيمة المباراة.   -1
 كتابة البرنامج الخطي للمباراة. -2
 تحديد قيمة المباراة.  -3
 الحل: 

 
 
 
 
 
 

5المباراة محصورة بين: قيمة  ≤ V ≤ 6   
ليس لها نقطة توازن(، لذا نلجأ إلى إيجاد إستراتيجيات مختلطة، نستخدم طريقة    المباراة غير مستقرة) المباراة 

 االحتماالت الشرطية بعد اختزال المباراة .  
 (2× 2اختزال المباراة فتصبح)  ✓
 نستعمل طريقة االحتماالت الشرطية: ✓
 

 

 

 

3b 2b 1b 
    \    ( Bالالعب)
 (Aالالعب)

5 8 6 1a 
7 6 3 2a 
4 7 5 3a 

)ijMax( Min a 
3b 2b 1b 

    \    ( Bالالعب)
 (Aالالعب)

5 5 8 6 1a 
3 7 6 3 2a 
4 4 7 5 3a 
 7 8 6 )ijMin ( Max a 

3 2 1 3b 1b (الالعبB)\  (الالعبA   ) 
4/5 4 1 5 6 1a 
1/5 1 4 7 3 2a 

   2 3 1 
   3 2 2 
   3/5 2/5 3 
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 نحسب االحتماالت:  ✓

𝑝1 =
4

5
, 𝑝2 =

1

5
, 𝑞1 =

2

5
, 𝑞2 =

3

5
 

 تصبح قيمة المباراة: 

𝑉 = ∑ 𝑝𝑖aij 𝑞𝑗 = ∑ 𝑝𝑖ai1 = ∑ 𝑝𝑖ai2 = 6 (
4

5
) + 3 (

1

5
) =

27

5
 

 كتابة البرنامج الخطي للمباراة: -1
    (Aالبرنامج الخطي )الالعب 

 
 
 
 
 

 (Bالبرنامج النظير: )الالعب 
 
 
 
 

𝑉 =
1

𝑍
, 𝑥𝑖 =

𝑝𝑖

𝑉
 

 

 

 

 

 

 

Min: Z = X1+ X2  
      s/c    6X1+ 3X2  ≥ 1                          
             5X1+ 7 X2  ≥ 1       
                 Xj ≥ 0 

Max: Z = Y1+ Y2   
      s/c    6Y1+ 5Y2 ≤ 1      
               3Y1+ 7 Y2  ≤ 1 
                 Yj ≥ 0 
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 االمتحانات في مقياس نظرية اتخاذ القرارنماذج 

 :01النموذج
 امتحان مقياس نظرية اتخاذ القرار  

 ن(  03) التمرين األول:
 أجب على األسئلة التالية بصح، أو خطأ مع تعليل الخطأ. 

  .)   ( يختلف أسلوب العصف الذهني على أسلوب الجماعات االسمية في اتخاذ القرارات في عدد األعضاء فقط  -1

 ........................................................................................................................................................... ...... ...............   
الطبيعة غير    -2 االحتماالت لحاالت  أن  يعني  المستقبلية، وهذا  األحداث  بمعرفة جزئية عن  المخاطرة  حالة  تتميز 

 .. ............... ......................................................................................................................معروفة وموضوعية.)   (
3-   ) واحدة.)    طبيعة  حالة  وجود  ظل  في  القرار  اتخاذ  مسألة  على  نتكلم  أن  يمكن    ............................ ال 

 ..... .................................................................................................................................. ......................................... 

 ن(    70)  التمرين الثاني:
حيث خصائص كل منهما ملخص    A،  B  ،C  االستثمارات ع من  ا نو ثالث أمؤسسة ترغب في االختيار بين  

 في الجدول: 

االستحداث  معدل  كان  الضريبة   ,%10هو  إذا    ومعدل 
ثابت   %25هو  النقدية   , وبإهالك  التدفقات  أن  وبافتراض 

الخارجية تكون في بداية المدة بينما التدفقات النقدية الداخلية  
 تكون في نهاية المدة. 

 

 

 

 المطلوب:

 ؟(DR)فترة االسترداد وفقا  يةاالستثمار  رتب المشاريع -1
 ؟ب المشاريع يرتمع ت لكل استثمار؟ (IP)الربحيةومؤشر   VAN أحسب القيمة الحالية الصافية -2
 ؟ وفقا للمعيار السابقة ا تختارأيه ةمتنافي  يةاالستثمار  ت المشاريعإذا كان -3

C B A البيان 
   االستثمارتكلفة  7500 9000 7800

 مدة االستعمال سنوات  3 سنوات  3 سنوات  3
 اإليرادات: 

 السنة األولى  5000 6500 6000
 السنة الثانية  4000 6000 6500
 الثالثة السنة  3500 4500 5500
 المصاريف: 

 السنة األولى  3000 6000 5000
 السنة الثانية  2500 5000 5500
 السنة الثالثة  2500 3000 4500
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 مالحظة: تحسب فترة االسترداد بالسنوات واألشهر، كما تأخذ أربع أرقام بعد الفاصلة.
 ن( 10التمرين الثالث: ) 

وتحت   مختلفة،  بدائل  وفق  القادمة  السنوات  في  اإلنتاجي  نشاطها  توسيع  في  المؤسسات  إحدى  ترغب 
حالتين للطبيعة، والجدول األول) مصفوفة الدفع( يبين األرباح المؤكدة 

 )باآلالف(: 
 تحديد القرار األمثل. المطلوب: 

  
 
 

فأدركت  السائدة،  االقتصادية  الظروف  المؤسسة  راجعت 
المنافسة الشديدة الذي دفعها لتقدير احتماالت تحقق األرباح وفقا لظروف الطبيعة السابقة كما هو مبين  حجم  

   في الجدول الثاني:
 

 المطلوب:
 حدد القرار األفضل. -(EMVوفقا للقيمة النقدية المتوقعة) -اعتمادا على شجرة القرارات  -5
   (؟EVPIأحسب القيمة المتوقعة للمعلومات الصحيحة) -6
 (؟  EOLأحسب الفرصة الضائعة المتوقعة) -7
 تحديد مدى االحتمال الذي يبقي القرار المتخذ على حاله. -8

تعاقدت المؤسسة مع إحدى مكاتب الدراسة لترشيد نشاطها اإلنتاجي،  
الحالية   األسواق  على  توجهات)التركيز  ثالث  وفق  النتائج  ،  M1فكانت 

المحلية   األسواق  كل  على  الخارجية  2Mالتركيز  األسواق  إلى  التوجه   ،
3M :والجدول الثالث يوضح بيانات النتائج ،) 

  المطلوب:
 تحديد اإلستراتيجية المثلى للمؤسسة) القرارات المثلى( الموافقة لمؤشرات نوع السوق. -

 -بالتـوفيــق-

 

 زيادة
 سريعة 
 للطلب  

 نفس 
 الزيادة 
 للطلب  

 الجدول األول 
 حاالت الطبيعة           

jS           البديلid  

 توسيع المصنع الحالي   7 8

 بناء مصنع جديد  4 7

 التعاقد مع منتج آخر 9 6

P2=65% =35%1P الجدول الثاني حدوث حالة الطلب   احتمال 

 الجدول الثالث 

S2 S1 
 حاالت الطبيعة 
Sj            
 نوع السوق 

25% 65% M1 

15% 20% M2 

60% 15% M2 
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 امتحان مقياس نظرية اتخاذ القرار  تصحيح 
 ن(  03) التمرين األول:

 أجب على األسئلة التالية بصح، أو خطأ مع تعليل الخطأ. 
األعضاء    -4 عدد  في  القرارات  اتخاذ  في  االسمية  الجماعات  أسلوب  على  الذهني  العصف  أسلوب    .) فقط يختلف 

   الختيار أفضلها. (يختلف في عدد األعضاء وطريقة مناقشة األفكار) البدائل  (خطأ
الطبيعة    -5 االحتماالت لحاالت  أن  يعني  المستقبلية، وهذا  األحداث  بمعرفة جزئية عن  المخاطرة  حالة  غير  تتميز 

 وموضوعية.  وهذا يعني أن االحتماالت لحاالت الطبيعة معرفة (خطأ وموضوعية.) معرفة
ال نتكلم في ظل وجود بديل    ( خطأ  .)وجود حالة طبيعة واحدة ال يمكن أن نتكلم على مسألة اتخاذ القرار في ظل    -6

  واحد.

 ن(    70)  التمرين الثاني:
 وبإهالك ثابت.   %25هو  ومعدل الضريبة , %10هو  معدل االستحداث 

    حساب التدفقات النقدية الصافية: 

    𝐍𝐂𝐅𝐭.الربح بعد الضريبة+ االهتالكات =  

 

 

 

 

السنوية    النقدية  التدفقات  تصبح  االهتالك  إضافة  بعد 
 الصافية: 

 

 

 

 

 

C B A البيان 

 الربح 
 السنة األولى  2000 500 1000
 السنة الثانية  1500 1000 1000
 السنة الثالثة  1000 1500 1000

 الربح بعد الضريبة 
 السنة األولى  1500 375 750
 السنة الثانية  1125 750 750
 السنة الثالثة  750 1125 750

t 𝐍𝐂𝐅𝐭(𝐀) 𝐍𝐂𝐅𝐭(𝐁) 𝐍𝐂𝐅𝐭(𝐂) 

0 -7500 -9000 -7800 

1 4000 3375 3350 

2 3625 3750 3350 

3 3250 4125 3350 

  1 ن

  1 ن

  1.5 ن

  1 ن

  0.5 ن
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 :(DR)فترة االستردادوفقا  ية ب المشاريع االستثمار ترتي  -4

DR(A) = 1 + 3500
3625⁄ = سنة  1,96 = و واحدة    11.52سنة 

 شهر

DR(B) = 2 + 1875
4125⁄ = 2,45 = شهر 54.و تينسن   

DR(C) = 2 + 1100
3350⁄ =

I0

NCFt
= 7800

3350⁄ =

2,33 = شهر 96.3و تينسن  

  (B)ثم المشروع  (C)ثم المشروع  (A)المشروع  الترتيب:
 :ب المشاريعيرتمع ت  لكل استثمار  𝐕𝐀𝐍 ب القيمة الحالية الصافية احس -5

VAN = ∑ NCF𝑡
3
𝑡=0 (1 + K0)

−t   
t NCFt(A) NCFt(B) NCFt(C) (1 + K0)−t 

NCF𝑡(1

+ K0)−t 

NCF𝑡(1

+ K0)−t 

NCF𝑡(1

+ K0)−t 

0 -7500 -9000 -7800 1 -7500 -9000 -7800 
1 4000 3375 3350 0.9091 3636.3636 3068.1818 3045.4545 
2 3625 3750 3350 0.8264 2995.8678 3099.1736 2768.5950 
3 3250 4125 3350 0.7513 2441.7731 3099.1736 2516.9046 
∑     1574.0045 266.5289 530.9542 

  (𝐁)ثم المشروع  (𝐂)ثم المشروع  (𝐀)المشروع  الترتيب:
 :ب المشاريعيرت مع ت  لكل استثمار (IP)مؤشر الربحيةحساب 

IP = 1 +
VAN

I0
 

IP(A) = 1 +
1574.0045

7500
= 1.2099, IP(B) = 1 +

266.5289

9000
= 1.0296,  IP(C) = 1 +

530.9542

7800
= 1.0681 

  (𝐁)ثم المشروع  (𝐂)ثم المشروع  (𝐀)المشروع  الترتيب:
  .(A)نختار المشروع :وفقا للمعيار السابقة أيها تختار ةمتنافي  يةاالستثمار  المشاريعت إذا كان -6

 
 

t (𝐀) (𝐁) (𝐂) 

0 -7500 -9000 -7800 

1 -3500 -5625 -4450 

2 125 -1875 -1100 

3 3375 2250 2250 

  1.5 ن

  1.5 ن

  0.5 ن

  1.5 ن
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 ن( 10التمرين الثالث: ) 
 تحديد القرار األمثل في حالة التأكد: ✓

نختار من بين حاالت الطبيعة األرباح األكبر    أوال
نختار البديل الذي يقابله    بعدهاالمقابلة لكل بديل،  

البديل القرار األمثل هو اختيار    أكبر ربح، فنجد: 
التعاقد مع منتج  الذي يعطي أكبر عائد متوقع) لث الثا

di.(آخر
∗ = d3 

 

I.  وفقا ل-شجرة القرارات اعتمدا على (لقيمة النقدية المتوقعةEMV)- لفض األ قرارحدد ال.  

 :للمؤسسة رسم شجرة القرارات وتحديد اإلستراتيجية المثلى -

 

 

 (: EMVحساب القيمة النقدية المتوقعة) -

EMV(di) = ∑ 𝑔𝑖𝑗𝑝(𝑠𝑖)𝑛
𝑗=1  

EMV(d1) = 7(0,35) + 8(0,65) =

7650 𝑢. 𝑚  

EMV(d2) = 4(0,35) + 7(0,65) = 5950 𝑢. 𝑚  

EMV(d3) = 9(0,35) + 6(0,65) = 7050 𝑢. 𝑚 

 

 األرباح األكبر 
 المقابلة لكل  
 بديل  

 زيادة
 سريعة 
 للطلب  

 نفس 
 الزيادة 
 للطلب  

 الجدول األول 

 حاالت الطبيعة           
jS           البديلid  

 توسيع المصنع الحالي   7 8 8

 بناء مصنع جديد  4 7 7

 التعاقد مع منتج آخر 9 6 9

 حدوث حالة الطلب   احتمال 35% 65%

 زيادة
 سريعة 
 للطلب  

 نفس 
 الزيادة 
 للطلب  

 الجدول األول
 حاالت الطبيعة           

jS           البديلid  

 توسيع المصنع الحالي   7 8

 بناء مصنع جديد  4 7

 التعاقد مع منتج آخر 9 6

5950 

7650 

1d 

2d 

0007  1S 

8000  2S 

4000   1S 

7000   2S 

0,35 

0,650 

0,35 

0,65 

 

 7650=1d
u.m 

 

7050 

3d 

9000   1S 

6000   2S 

0,35 

0,65 

  1 ن

  1 ن
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di.(توسيع المصنع الحالياألول الذي يعطي أكبر عائد متوقع)   اختيار البديل :القرار األمثل هو
∗ = d1 

II. (حساب القيمة المتوقعة للمعلومات الصحيحةEVPI ؟) 

  (EMV/PIحساب القيمة النقدية المتوقعة بشرط المعلومات الصحيحة) الكاملة() -ت

EMV/PI = ∑ 𝑚𝑎𝑥𝑖=1
𝑚 𝑔𝑖𝑗𝑝(𝑠𝑖)𝑛

𝑗=1  

EMV/PI = 9(0,35) + 8(0,65) = 8350𝑢. 𝑚  

 : (EVPIحساب القيمة المتوقعة للمعلومات الصحيحة) -ث

EVPI = EMV/PI − EMV = 8350 − 7650 = 700𝑢. 𝑚 

 و.ن.   007يعني أن أقصى مبلغ يدفعه متخذ القرار للحصول على المعلومات الصحيحة) الكاملة( هو:
III.  (أحسب الفرصة الضائعة المتوقعةEOL  ؟) 

EOL(di) = ∑ OLij
𝑛
𝑗=1 𝑝(𝑠𝑖)  

 ) مصفوفة الندم(: الضائعةمصفوفة الفرصة 
 
 
 
 
 
 

 حساب القيمة المتوقعة للندم:

EOL(d1) = 2(0,35) + 0(0,65) = 700 𝑢. 𝑚 = EVPI  

EOL(d2) = 5(0,35) + 1(0,65) = 2400 𝑢. 𝑚 

EOL(d3) = 0(0,35) + 2(0,65) = 1300 𝑢. 𝑚 

di.(توسيع المصنع الحالياألول الذي يعطي أكبر عائد متوقع)   اختيار البديل :القرار األمثل هو
∗ = d1 

 

 

 

 حدوث حالة الطلب   احتمال 35% 65%

 زيادة
 سريعة 
 للطلب  

 نفس 
 الزيادة 
 للطلب  

 الجدول األول
 حاالت الطبيعة           

jS           البديلid  

 توسيع المصنع الحالي   2 0

 بناء مصنع جديد  5 1

 التعاقد مع منتج آخر 0 2

  1.5 ن

  1 ن

  0.5 ن

  0.5 ن
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IV. تحديد مدى االحتمال الذي يبقي القرار المتخذ على حاله: 
 
 
 
 

 (: EMVحساب القيمة النقدية المتوقعة) -

EMV(di) = ∑ 𝑔𝑖𝑗𝑝(𝑠𝑖)𝑛
𝑗=1 

EMV(d1) = 7p + 8(1 − p) = −𝑝 + 8 ….I 

EMV(d2) = 4p + 7(1 − p) = −3𝑝 + 7 … . II 
EMV(d3) = 9p + 6(1 − p) = 3𝑝 + 6 … . III 

 (:Pjتمثيل البدائل بداللة) 

 
( احتمال  مستوى  عند  أنه  نالحظ  البياني  التمثيل  تكون  pمن   )EMV(d1) = EMV(d3) تقاطع وهي   ،

 (. IIIو)( Iالمعادلتين)

−𝑝 + 8 = 3𝑝 + 6 → 4𝑝 = 2 → 𝑝 =
2

4
=

1

2
→ 1 − 𝑝 =

1

2
  

 :   نجد ( IIIو) (  I)بالتعويض في إحدى المعادلتين  
→ EMV = − (

1

2
) + 8 = 3 (

1

2
) + 6 =

15

2
= 7,5 u m  
توسيع  اختيار البديل األول الذي يعطي أكبر عائد متوقع)  )  المتخذ على حاله  لقراريبقى ا  P<1/2في المجال  

di. (المصنع الحالي
∗ = d1.)   

1-P P حالة الطلب  حدوث  احتمال 

2S 1S 
 حاالت الطبيعة           

jS           البديلid  

 توسيع المصنع الحالي   7 8

 بناء مصنع جديد  4 7

 التعاقد مع منتج آخر 9 6

 النقاط المساعدة: 
III II I قيمةEMV  

  االحتمال     
6 7 8 𝑝 = 0 

9 4 7 𝑝 = 1 

0 

P 

EMV 

1 

2 

6 

4 

6 

2 

4 

I 
III 

II 

p 

A 

  0.5 ن
EMV 

  0.5 ن

  0.5 ن

  0,5 ن
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 المثلى( الموافقة لمؤشرات نوع السوق: للمؤسسة) القرارات تحديد اإلستراتيجية المثلى ✓
 حساب االحتماالت الالحقة) المعدلة(:  -

 
 

   :M1التركيز على األسواق الحالية  حالة -
 حساب االحتماالت الالحقة) المعدلة(: 

االحتماالت  االحتماالت المعدلة
 المشتركة

المشروطة  االحتماالت 

jS/iM 
االحتماالت 

 )jSP(األولية
الطبيعة    حاالت 

jS 
0.2275/0.39=0.5833 0.2275 0,65 0,35 1S 

0.1625/0.39=0.4167 0.1625 0,25 0,65 2S 
1 0.39 / 1 ∑ 

 : 1M الحاليةالتركيز على األسواق باستعمال االحتماالت المعدلة في حالة  (EMV)حساب 

EMV(d1) = 7(0.5833) + 8(0.4167) = 7416.7 𝑢. 𝑚  
EMV(d2) = 4(0.5833) + 7(0.4167) = 5250.1 u. m  

EMV(d3) = 9(0.5833) + 6(0.4167) = 7749.9 u. m 

di.(التعاقد مع منتج آخر الذي يعطي أكبر عائد متوقع) الثالث   اختيار البديل :القرار األمثل هو
∗ = d3 

 : 2Mحالة التركيز على كل األسواق المحلية -
 حساب االحتماالت الالحقة) المعدلة(: 

االحتماالت  االحتماالت المعدلة
 المشتركة

المشروطة  االحتماالت 

jS/iM 
االحتماالت 

 )jSP(األولية
الطبيعة    حاالت 

jS 
0.2125/0.60=0.4179 0.07 0,20 0,35 1S 

0.16/0.60=0.5821 0.0975 0,15 0,65 2S 
1 0.1675 / 1 ∑ 

 : 1Mالتركيز على كل األسواق المحلية باستعمال االحتماالت المعدلة في حالة  (EMV)حساب 

EMV(d1) = 7(0.4179) + 8(0.5821) = 7582.1 𝑢. 𝑚  

EMV(d2) = 4(0.4179) + 7(0.5821) = 5746.3 𝑢. 𝑚  
EMV(d3) = 9(0.4179) + 6(0.5821) = 7253.7 𝑢. 𝑚 

di.(توسيع المصنع الحالياألول الذي يعطي أكبر عائد متوقع)   اختيار البديل :القرار األمثل هو
∗ = d1 

 :3Mالتوجه إلى األسواق الخارجية  حالة -

 الجدول الثالث 

2S 1S 
                   jSحاالت الطبيعة

 نوع السوق     
25% 65% 1M 
15% 20% 2M 
60% 15% 2M 

  1 ن

  1 ن
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 حساب االحتماالت الالحقة) المعدلة(: 
االحتماالت  االحتماالت المعدلة

 المشتركة
 المشروطةاالحتماالت  

jS/iM 
االحتماالت 

 )jSP(األولية
الطبيعة  حاالت 

jS 
0.0525/0.4425=0.1186 0.0525 0,15 0,35 1S 

0.39/0.4425=0.8814 0.3900 0,60 0,65 2S 
1 0.4425 / 1 ∑ 

 :2Mالتوجه إلى األسواق الخارجية باستعمال االحتماالت المعدلة في حالة  (EMV)حساب 

EMV(d1) = 7(0.1186) + 8(0.8814) = 7881.4 𝑢. 𝑚  

EMV(d2) = 4(0.1186) + 7(0.8814) = 6644.2 𝑢. 𝑚  
EMV(d3) = 9(0.1186) + 6(0.8814) = 6355.8 𝑢. 𝑚 

di.(توسيع المصنع الحالياختيار البديل األول الذي يعطي أكبر عائد متوقع)  :القرار األمثل هو
∗ = d1 

في الجدول    للمؤسسة) القرارات المثلى( الموافقة لمؤشرات نوع السوق   المثلى  االستراتيجيات يمكن تلخيص  
 التالي:

 االستراتيجية المثلى للقرار مؤشر الطلب
   التعاقد مع منتج آخرأي الثالث   اختيار البديل 1Mحالة التركيز على كل األسواق المحلية 

 توسيع المصنع الحالي  ألول أيا  اختيار البديل 2Mالمحليةالتركيز على كل األسواق 
 توسيع المصنع الحالي  ألول أيا  اختيار البديل 3Mالتوجه إلى األسواق الخارجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0.5 ن

  1 ن
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  :02النموذج
  اجباري ن( 03) التمرين األول:

 أجب على األسئلة التالية بصح، أو خطأ مع تعليل الخطأ. 
نموذج    -1 حسب  القرار  صنع  مراحل  االستخبارات   في:H Simon تتمثل  التصميم)تحديد    ،مرحلة  مرحلة 

   ....... . .........................................................................................)   ( مرحلة التنفيذ ، مرحلة االختيار ،البدائل( 

بعدم توفر المعلومات عن األحداث المستقبلية، وهذا يعني أن االحتماالت لحاالت الطبيعة   دتتميز حالة عدم التأك  -2
 ... ..... ................................................................................................................................معروفة وموضوعية.)   (

 ............................................... .)   (ال يمكن أن نتكلم على مسألة اتخاذ القرار في ظل وجود حالة طبيعة واحدة  -3

 اجباري ن( 10)  :ثانيالتمرين ال
وتحت    ات المؤسسإحدى    ترغب  مختلفة،  بدائل  وفق  القادمة  السنوات  في  اإلنتاجي  نشاطها  توسيع  في 

  المؤكدة )باآلالف(: ثالثة حاالت طبيعة، والجدول األول) مصفوفة الدفع( يبين األرباح
  القرار األمثل. تحديد  المطلوب:
  

 
فأدركت  السائدة،  االقتصادية  الظروف  المؤسسة  راجعت 

الذي دفعها لتقدير احتماالت تحقق حجم المنافسة الشديدة  
في  مبين  هو  كما  السابقة  الطبيعة  لظروف  وفقا  األرباح 

 الجدول الثاني:
 المطلوب:

 .لفض األ قرارحدد ال -(EMVلقيمة النقدية المتوقعة)ووفقا ل-شجرة القرارات اعتمادا على  -1

   (؟EVPI)لمعلومات الصحيحةلأحسب القيمة المتوقعة  -2

   (؟EOL)حسب الفرصة الضائعة المتوقعة -3

مع المؤسسة  الدراسة    تعاقدت  مكاتب  نشاطها  إحدى  لترشيد 
النتائج وفق توجهين التركيز على كل األسواق )  اإلنتاجي، فكانت 

الجدول التالي  و   ،(2Mالتوجه إلى األسواق الخارجية  ،  1Mالمحلية  
 : بيانات النتائجيوضح  

 زيادة
 سريعة 
 للطلب  

 نفس 
 الزيادة 
 للطلب  

 نمو 
 بطيء  

 للطلب

 الجدول األول
 حاالت الطبيعة           

jS           البديلid  

 توسيع المصنع الحالي   5 6 9

 بناء مصنع جديد  6 4 10

 التعاقد مع منتج آخر 4 7 8

 الجدول الثاني حدوث حالة الطلب   احتمال 35% 40% 25%

3S 2S 1S 

 حاالت الطبيعة 
jS            

 نوع السوق 
85% 40% 65% 1M 

15% 60% 35% 2M 
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  المطلوب:
 نوع السوق.مؤشرات الموافقة ل ) القرارات المثلى(للمؤسسة تحديد اإلستراتيجية المثلى -

 اختياري ن(  07) :لثالتمرين الثا
(، بحيث تحقق  من سلعة معينة) بدائل  نتاجفي تقدير كمية اإل  إلنتاجيةترغب إدارة إحدى المؤسسات ا

التوالي:   على  بينها  من  االختيار  في  ترغب  التي  البدائل  وكانت  ممكن،  ربح  ،  300،  200،  100أقصى 
يلي:    500و  400 كما  السلعة  هذه  على  المتوقع  الطلب  وكان    570و   450،  360،  240،  150وحدة، 

لوحدة التي ال تباع في نفس  ، واو. ن  8أما سعر بيعها فهو    و. ن  5الوحدة    إنتاجوحدة على التوالي، وتكلفة  
 . و. ن  2تتحمل تكلفة إضافية للتخزين قدرها الموسم 

 اختيار أفضل بديل معتمدا على معيار القرار:  المطلوب:
المتساوية   1/ االحتماالت  األسف2/   .(𝐋𝐚𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞)معيار  الندم  معيار SAVAGE.  /3) (معيار 

 .0,8α=  (HURWCZ)الواقعية

 اختياري  ن( 07) : رابعالالتمرين 
 بين شخصين:   ما مباراة  استراتيجيات  ليكن لدينا مصفوفة عوائد 

 
 
 
 

  المطلوب: 

 ، وقيمة المباراة(.  Bو  Aتحديد الحل األمثل) االستراتيجيات المتبعة من قبل  -2
 .Bو Aكتابة البرنامج الخطي لـ  -3
 

 .  رابع أو ال لثإجباري، اختر التمرين الثا والثاني التمرين األول مالحظة:
 
 

 -بالتـوفيــق-

 jy ( Bالالعب)
ix 3y 2y 1y 

6 9 7 1x 
 الالعب 

(A ) 
8 4 5 2x 
5 8 6 3x 
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  اجباري ن( 03) التمرين األول:
 أجب على األسئلة التالية بصح، أو خطأ مع تعليل الخطأ. 

  ، مرحلة التصميم)تحديد البدائل(  ، مرحلة االستخبارات  في: H Simon تتمثل مراحل صنع القرار حسب نموذج    -7
   .Lucasأما الرابعة أضافها األولى  ثالث مراحل  ( خطأ .)مرحلة التنفيذ  ، مرحلة االختيار

االحتماالت لحاالت الطبيعة بعدم توفر المعلومات عن األحداث المستقبلية، وهذا يعني أن    دتتميز حالة عدم التأك  -8
  .احتماالت ذاتية   %100 غير معرفةوهذا يعني أن االحتماالت لحاالت الطبيعة ( خطأ .) معروفة وموضوعية

  ( في ظل وجود بديل واحد.خطأ .)حالة طبيعة واحدةال يمكن أن نتكلم على مسألة اتخاذ القرار في ظل وجود   -9

 اجباري ن(  10) : ثانيالتمرين الحل 

 تحديد القرار األمثل في حالة التأكد: -2

 

 

 

نختار البديل الذي يقابله أكبر    بعدهانختار من بين حاالت الطبيعة األرباح األكبر المقابلة لكل بديل،    أوال
 ربح، فنجد: 

di. (بناء مصنع جديد الذي يعطي أكبر عائد متوقع) نيالقرار األمثل هو اختيار البديل الثا
∗ = d2 

  .لفض األ قرارحدد ال -(EMVلقيمة النقدية المتوقعة) وفقا ل-شجرة القرارات اعتمدا على  -3

 :للمؤسسة رسم شجرة القرارات وتحديد اإلستراتيجية المثلى -

 األرباح األكبر 
 المقابلة لكل  
 بديل  

 زيادة
 سريعة 
 للطلب  

 نفس 
 الزيادة 
 للطلب  

 نمو 
 بطيئة  

 للطلب

 الجدول األول

 حاالت الطبيعة           
jS           البديلid  

 توسيع المصنع الحالي   5 6 9 9

 بناء مصنع جديد  6 4 10 10

 التعاقد مع منتج آخر 4 7 8 8

  1 ن

  1 ن

  1 ن

  1 ن
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 (: EMVحساب القيمة النقدية المتوقعة) -

 

 

 

 

 

EMV(di) = ∑ 𝑔𝑖𝑗𝑝(𝑠𝑖)

𝑛

𝑗=1

 

EMV(d1) = 5(0,35) + 6(0,4) + 9(0,25) = 6400 𝑢. 𝑚  

EMV(d2) = 6(0,35) + 4(0,4) + 10(0,25) = 6200 𝑢. 𝑚  
EMV(d2) = 4(0,35) + 7(0,4) + 8(0,25) = 4200 𝑢. 𝑚 

di.(توسيع المصنع الحاليالذي يعطي أكبر عائد متوقع)  األول  اختيار البديل :القرار األمثل هو
∗ = d1 

 (؟ EVPI)لمعلومات الصحيحةلب القيمة المتوقعة احس -4

  (EMV/PI) الكاملة()المعلومات الصحيحةبشرط المتوقعة النقدية ب القيمة احس -ج 

25% 40% 35% 
 حدوث  احتمال

 حالة الطلب  

 زيادة
 سريعة 
 للطلب  

 نفس 
 الزيادة 
 للطلب  

 نمو 
 بطيئة  

 للطلب

 الجدول األول
 حاالت الطبيعة           

jS             البديل 

id 

9 6 5 
المصنع   توسيع 

 الحالي  

 بناء مصنع جديد  6 4 10

 التعاقد مع منتج آخر 4 7 8

6.2 

6.4 

1d 

2d 

0005  1S 

6000  2S 

9000  3S 

6000   1S 

4000   2S 

10000   3S 

0,35 
0,40 

0,25 

0,35 

0,4 

0,25 

 

6400 =1d
u.m 

 

6.2 

3d 
4000   1S 

7000   2S 

8000   3S 

0,35 

0,4 

0,25 

  1 ن

  1 ن

  1 ن
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EMV

PI
= ∑ 𝑚𝑎𝑥𝑖=1

𝑚 𝑔𝑖𝑗𝑝(𝑠𝑖)

𝑛

𝑗=1

 

 

EMV/PI = 6(0,35) + 7(0,4) + 10(0,25) = 7400𝑢. 𝑚  

 : ( EVPI)لمعلومات الصحيحةلب القيمة المتوقعة احس -ح 

EVPI = EMV/PI − EMV = 7400 − 6400 = 1000𝑢. 𝑚 

 و.ن.   0010يعني أن أقصى مبلغ يدفعه متخذ القرار للحصول على المعلومات الصحيحة) الكاملة( هو:
   (؟EOL)أحسب الفرصة الضائعة المتوقعة  -1

EOL(di) = ∑ OLij

𝑛

𝑗=1

𝑝(𝑠𝑖) 

 :(مصفوفة الندم) الضائعةمصفوفة الفرصة 
 

 

 

 

 
 

 القيمة المتوقعة للندم: حساب 

EOL(d1) = 1(0,35) + 1(0,4) + 1(0,25) = 1000 𝑢. 𝑚 = EVPI  
EOL(d2) = 0(0,35) + 3(0,4) + 0(0,25) = 1200 𝑢. 𝑚 
EOL(d3) = 2(0,35) + 0(0,4) + 2(0,25) = 1200 𝑢. 𝑚 

di.(توسيع المصنع الحاليالذي يعطي أكبر عائد متوقع)  األول  اختيار البديل :القرار األمثل هو
∗ = d1 

 نوع السوق.مؤشرات الموافقة ل ) القرارات المثلى(للمؤسسة تحديد اإلستراتيجية المثلى -2
 حساب االحتماالت الالحقة) المعدلة(:  -أ

 
 
 
 
 

 حدوث حالة الطلب   احتمال 35% 40% 25%
 زيادة

 سريعة 
 للطلب  

 نفس 
 الزيادة 
 للطلب  

 نمو 
 بطيئة  

 للطلب

 الجدول األول
 حاالت الطبيعة           

jS           البديلid  

 توسيع المصنع الحالي   1 1 1

 بناء مصنع جديد  0 3 0

 التعاقد مع منتج آخر 2 0 2

3S 2S 1S 

 حاالت الطبيعة 
jS            

 نوع السوق 
85% 40% 65% 1M 

15% 60% 35% 2M 

  1.5 ن

  1 ن
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 : 1Mحالة التركيز على كل األسواق المحلية  -
االحتماالت  االحتماالت المعدلة

 المشتركة
المشروطة  االحتماالت 

jS/iM 
االحتماالت 

 )jSP(األولية
الطبيعة    حاالت 

jS 
0.2125/0.60=0.3542 0.2125 0,65 0,35 1S 

0.16/0.60=0.2667 0.1600 0,40 0,4 2S 
0.2275/0.60=0.3792 0.2275 0,85 0,25 3S 

1 0.60 / 1 ∑ 

 : 1Mالتركيز على كل األسواق المحلية باستعمال االحتماالت المعدلة في حالة  (EMV)حساب 

EMV(d1) = 5(0.3542) + 6(0.2667) + 9(0.3792) = 6684 𝑢. 𝑚  

EMV(d2) = 6(0.3542) + 4(0.2667) + 10(0.3792) = 6884 u. m  
EMV(d2) = 4(0.3542) + 7(0.2667) + 8(0.3792) = 6217.3 u. m 

di.(بناء مصنع جديد الثاني الذي يعطي أكبر عائد متوقع)   اختيار البديل :األمثل هوالقرار 
∗ = d2 

 : 2Mحالة التوجه إلى األسواق الخارجية  -
االحتماالت  االحتماالت المعدلة

 المشتركة
المشروطة  االحتماالت 

jS/iM 
االحتماالت 

 )jSP(األولية
الطبيعة    حاالت 

jS 
0.0375/0.40=0.0937 0.0375 0,35 0,35 1S 
0.0375/0.40=0.6000 0.0375 0,60 0,4 2S 
0.1225/0.40=0.3063 0.1225 0,15 0,25 3S 

1 0.4000 / 1 ∑ 

 :2Mالتوجه إلى األسواق الخارجية باستعمال االحتماالت المعدلة في حالة  (EMV)حساب 

EMV(d1) = 5(0.0937) + 6(0.60) + 9(0.3063) = 5975.7 𝑢. 𝑚  

EMV(d2) = 6(0.0937) + 4(0.60) + 10(0.3063) = 5175.8 𝑢. 𝑚  
EMV(d2) = 4(0.0937) + 7(0.60) + 8(0.3063) = 6175.6 𝑢. 𝑚 

di.(التعاقد مع منتج آخر الثالث الذي يعطي أكبر عائد متوقع)  اختيار البديل :القرار األمثل هو
∗ = d3 

 االستراتيجية المثلى للقرار مؤشر الطلب
 بناء مصنع جديد  أي الثاني  اختيار البديل 1Mحالة التركيز على كل األسواق المحلية 

   التعاقد مع منتج آخرأي الثالث   اختيار البديل 2Mحالة التوجه إلى األسواق الخارجية 
 
 
 

  0.5 ن

  1.5 ن

  1.5 ن



 2020/1202السنة الجامعية                         الدكتور بوزكري جياللي                     نظرية اتخاذ القرار مطبوعة في: 

 

120 

 اختياري ن(  07) :لثالتمرين الثا
من سلعة معينة) بدائل(، بحيث تحقق    نتاجفي تقدير كمية اإل  إلنتاجيةترغب إدارة إحدى المؤسسات ا

التوالي:   على  بينها  من  االختيار  في  ترغب  التي  البدائل  وكانت  ممكن،  ربح  ،  300،  200،  100أقصى 
يلي:    500و  400 كما  السلعة  هذه  على  المتوقع  الطلب  وكان    570و   450،  360،  240،  150وحدة، 

، والوحدة التي ال تباع في نفس  و. ن  8أما سعر بيعها فهو    و. ن  5الوحدة    انتاجوحدة على التوالي، وتكلفة  
 . و. ن  2تتحمل تكلفة إضافية للتخزين قدرها الموسم 

 اختيار أفضل بديل معتمدا على معيار القرار:  المطلوب:
 . (𝐋𝐚𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞)معيار االحتماالت المتساوية  1/
 .SAVAGE) (معيار الندم األسف2/ 
 . 0,8α= (HURWCZ)معيار الواقعية3/

 تشكيل مصفوفة العوائد) الدفع(: 
 دج   5الوحدة=   إنتاجتكلفة 

 دج 8سعر بيعها =  
 . و. ن 2تتحمل تكلفة إضافية للتخزين قدرها  الوحدة التي ال تباع في نفس الموسم 

 دج. 300= 3* 100الصف األول: 
 . 500=  (1* 50) +  3*150الصف الثاني:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حاالت الطبيعة  المتوقع على السلعة الطلب 

jS 

 id 570 450 360 240 150البديل 

300 300 300 300 300 100 

 االنتاج كمية 

600 600 600 600 500 200 

900 900 900 780 600 300 

1200 1200 1120 880 700 400 

1500 1400 1220 980 800 500 

  3 ن
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 اختيار أفضل بديل معتمدا على معيار القرار: 
 :(𝐋𝐚𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞)معيار االحتماالت المتساوية  .1

 البالس  معيار 
 حاالت الطبيعة  الطلب المتوقع على السلعة 

jS 

 id 570 450 360 240 150البديل 

(300 + ⋯ + 300)
5

⁄ = 300 300 300 300 300 300 100 

المشتريات   كمية 

 من سلعة 

(500 + 600 + ⋯ + 600)
5

⁄

= 580 
600 600 600 600 500 200 

(600 + ⋯ + 900)
5

⁄ = 816 900 900 900 780 600 300 

(700 + ⋯ + 1200)
5

⁄ = 1020 1200 1200 1120 880 700 400 

(800 + ⋯ + 1500)
5

⁄ = 1180 1500 1400 1220 980 800 500 

 

 خامس.البديل األفضل هو البديل ال 
  :(SAVAGEمعيار الندم األسف ) .2

 مصفوفة الندم: 

Mini-max 
 حاالت الطبيعة  الطلب المتوقع على السلعة 

jS 

 id 570 450 360 240 150البديل 

1200 1200 1100 920 680 500 100 

 كمية المشتريات من سلعة 

900 900 800 620 380 300 200 

600 600 500 320 200 200 300 

300 300 200 100 100 100 400 

0 0 0 0 0 0 500 

 .خامسالبديل األفضل هو البديل ال 
  .0,8=α :( HURWCZمعيار الواقعية) .3

 

 الواقعية  معيار 

 المعيار

 المتشائم 

Maxi-

min     

المعيار 

 المتائل 

Maxi-

max 

 الطلب المتوقع على السلعة 
حاالت  

 الطبيعة

jS 

 idالبديل 
570 450 360 240 150 

(300*0,8(+)300*0,2=)300 300 300 300 300 300 300 300 100 

(600*0,8(+)500*0,2=)580 500 600 600 600 600 600 500 200 

(900*0,8(+)600*0,2=)840 600 900 900 900 900 780 600 300 

(1200*0,8(+)700 *0,2=)1100 700 1200 1200 1200 1120 880 700 400 

(1500*0,8(+)800 *0,2=)1360 800 1500 1500 1400 1220 980 800 500 

  1 ن

  1.5 ن

  1.5 ن
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 البديل األفضل هو البديل الخامس، 
 اختياري  ن( 07) : رابعالالتمرين 

 . قيمة المباراة تحديد  -4

 
 
 
 
 

  قيمة المباراة محصورة:

6 ≤ V ≤ 7   
 المباراة غير مستقرة) المباراة ليس لها نقطة توازن(، لذا نلجأ إلى إيجاد إستراتيجيات مختلطة.  

   : باستعمال قواعد السيطرة واالختزال تصبح المباراة  ✓

فهو صف   الثالث  الصف  أما  مسيطر،  األول صف  الصف 
 مستبعد. 

 
 
 
 نستخدم الطريقة البيانية بعد اختزال المباراة:  ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ijMin a-iMax 
        \  jy ( Bالالعب)

i        x 3y 2y 1y 
6 6 9 7 1x 

 الالعب 
(A ) 

4 8 4 5 2x 
5 5 8 6 3x 
 8 9 7 Mini- Max aij) 

        \  jy ( Bالالعب)
        ix 3q 2q 1q 

3y 2y 1y 
6 9 7 1x 1p  الالعب 

(A ) 8 4 5 2x 2p 

   ( B)لعب الالعبإذا  ( A)العائد المتوقع لالعب 
   إحدى استراتيجياته الصرفة

2𝑝1 + 5….I y1 
5𝑝1 + 4….II y2 
−2𝑝1 + 8….III y3 

 النقاط المساعدة: 
III II I  االحتمال  \قيمة المباراة   

8 4 5 𝑝1 = 0 

6 9 7 𝑝1 = 1 

  1.5 ن

  0.5 ن

  1 ن

  1 ن
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   : 𝑝𝑖 بداللة االحتماالت  إحدى استراتيجياته الصرفة  (B)عندما يلعب الالعب   (A)إيجاد العائد المتوقع لالعب  ✓
𝑉 = ∑ aij 𝑞𝑗 = ∑ 𝑝𝑖ai1 

 

 
الركن) في  يقع  األمثل  الحل  أن  نالحظ  البياني  التمثيل  تقاطع  bمن  وهو  الممكنة،  الحلول  لمنطقة   )

 (. IIو)( Iالمعادلتين)

2𝑝1 + 5 = −2𝑝1 + 8 → 4𝑝1 = 3 → 𝑝1 =
3

4
→ 𝑝2 =

1

4
 

 :  نجد  (IIو) (  I)بالتعويض في إحدى المعادلتين  
→ 𝑉 = 2 (

3

4
) + 5 = −2 (

3

4
) + 8 =

13

2
= 6,5 u m  

  البرنامج النظير:                                       (Aكتابة البرنامج الخطي للمباراة: )الالعب  -5
 (B)الالعب 

𝑉 =
1

𝑍
=

1

𝑊
, 𝑥𝑖

=
𝑝𝑖

𝑉
 

 

 
 
 

Min: Z = X1+ X2   

      s/c    7X1+ 5 X2  ≥ 1       

              9X1+ 4 X2  ≥ 1 

             6X1+ 8 X2  ≥ 1  

                 Xi ≥ 0 

Max: W = Y1+ Y2 + Y3 

      s/c   7Y1+ 9Y2+ 6Y3  ≤ 1     

             5Y1+ 4Y2  +8Y3  ≤ 1 

                 Yj ≥ 0 

0 

P 

V 

1 

2 

6 

4 

6 

2 

4 

I 

III 
II 

1p 

 منطقة الحلول الممكنة 

b 

A 

  1 ن

  1 ن

  0.5 ن

  0,5 ن
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 القرار نظرية اتخاذ  مقياس:  وصف مقرر 

 04: عدد سنوات تدريس املقياس الخامس السداس ي:    نظرية اتخاذ القرارمقياس: 

 02املعامل: 05 األرصدة: املنهجية  وحدة التعليم:

 التدريس  هيئة عضو

 : Name محاضر  .أ بوزكري جياللي  االسم:

  :profuniv.bouzekri@gmail.com E- mail البريد االلكتروني 

 املقرر  أوال: أهداف ومخرجات

المق الموضوع  ييهدف هذا  المرتبطة بهذا  الحديثة  القرارات اإلدارية والنظريات  اتخاذ  الطالب بمفهوم وأهمية  إلى تعريف  اس 
متميزًا ومتطورًا في تحليل البيانات تحلياًل كميًا يتفق مع توجهات اإلدارة للمنظمات األعمال والوصول إلى  والتي تمثل أسلوبًا  

الطريقة المثلى في عملية اتخاذ القرارات المعتمدة على األساليب العلمية الدقيقة كاستخدام األساليب الكمية المختلفة للوصول  
 إلى قرارات أكثر دقة ومنطقية.
 ثانيا:محتوى املقرر وتوزيعه الزمني

   للمنظمةمدخل عام  - 01املحاضرة 

 ماهية القرار في املنظمة - 02املحاضرة 

 شجرة القرار   --مصفوفة القرار  -ماهية وخصائصها: حالة التأكد - 03املحاضرة 

 الزمنية للنقوداملعايير التي ال تأخذ بعين االعتبار القيمة : حالة التأكد - 04املحاضرة 

  املعايير التي تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود: حالة التأكد - 05املحاضرة 

 EVPI، EMV، EOLاملتوقعة  نقديةمعيار القيمة ال ،ماهية حالة املخاطرة وخصائصها: حالة املخاطرة  - 06املحاضرة 

 القرار ،  شجرة تحليل الحساسية: حالة املخاطرة  - 07املحاضرة 

 ، نظرية املنفعة  Bay’s theoryنظرية بايز: حالة املخاطرة  - 08املحاضرة 

 سالسل ماركوف  نظرية املنفعة،: حالة املخاطرة  - 09املحاضرة 

 . املعايير الكمية التخاذ القرار  في حالة التأكد ،ماهية حالة عدم التأكد وخصائصها :حالة عدم التأكد - 10املحاضرة 

 . ونظرية األلعاب :حالة عدم التأكد - 11املحاضرة 

 . ونظرية األلعاب :حالة عدم التأكد - 12املحاضرة 

 )االسلوب املعتمد في التدريس( سالتدريفعاليات ثالثا: 
 سلسلة متارين تنجز خارج األعمال املوجهة   - حماضرات  -

 امتحان املقياس+ امتحان األعمال املوجهة + أعمال خارج احلصص املقررة.   التقييم: - أعمال موجهة  -

 رابعا: أهم املراجع املعتمدة  
 .2010، ديوان المطبوعات الجامعية، المدخل لنطرية القرارحسين بلعجوز،  -

 .2004،عمان ،1مؤيد عبد الحسين الفضل، نظريات اتخاذ القرارات منهج كمي،ار املناهج للطبع والتوزيع، ط -

 .  2001 -، دار وائل ، عمان  نظرية القرارات نماذج وأساليب كمية محوسبةنائب ابراهيم ، باقيه انعام   -

 .1998 ،انعم ،دار اليازوري ،مدخل كمي –اتخاذ القرارات اإلدارية  ،زمزيز منعم -

 .1993 ،عمان ،دار زهران ،اتخاذ القرارات اإلدارية،كنعان نواف كنعان -

- Barry , Render , Quantities Analysis for Management , New Jersey  : Pearson Education , Inc 2003 

- David R ; Anderson An Introduction to Management Science , Ohio , South – Western , 2003  

 مالحظات أخرى خامسا: 

        مسؤول ختصص : بوزكري جياليلمسؤول املقياس
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مدى أهمية كل من البيانات والمعلومات التي تجعل عملية اتخاذ القرار أمرا  ومختلف الحاالت التي تواجهها، و 
 مبنيا على أسس وقاعدة منطقية وعلمية قدر ما أمكن ذلك.

 .مراحل عملية اتخاذ القرارو  ، أنواعه،مفهوم عملية اتخاذ القرار تحديد سنتناول في هذا الجزء و 

 مدخل لمدارس التسيير في صنع القرار. -1

 التنظيم الحديث  الفكر النيوكالسيكي  الفكر الكالسيكي 

ال
ات 

ظري
ن

 

في   أساسية  نظريات  ثالث 
في   وكانت  المرحلة  هذه 
الماضي،  القرن  بداية 
)أهم   العلمية  اإلدارة  نظرية 

نظرية  Taylorروادها    ،)
اإلداري  التقسيم 

والنظرية    ( Fayol)رائدها
 Max البيروقراطية )رائدها 

weber ) 

مدرسة العالقات اإلنسانية )رائدها  
Elton Mayo والمدرسة  )

الدافعية )السلوكية براهام  أ -نظرية 
العاملين  ،-ماسلو -نظريــــة 

هزنبرغ  نظريــــة   ،-فريدريك 
  (فكتور فروم-الـــتوقـــع

االجتماعي النظام  نظرية  )  مدرسة 
)رائدها   التعاون   Chesterنظام 

Bernard القرار اتخاذ  ونظرية   ،)
( المدرسة الكمية) (Simon)رائدها  

نظرية    علم م  الرياضية،  م  اإلدارة، 
المدرسة   النظم،  مدرسة  القرارات(، 

 الموقفية، المدرسة اليابانية 

ص 
صائ

الخ
 

الميكانيكي  للنموذج    نتيجة 
التحليل،  نحو  )االتجاه 
الخطية   السببية  سيادة 
ظهرت   المؤكدة( 

 الخصائص: 
 . مبدأ الرشد الكامل •
تقسيم العمل والتخصص   •

 فيه.
 المغلق.التنظيم الرسمي  •
 مبدأ التدرج. •
من   • محدود  عدد 

 المرؤوسين. 
 وحدة القيادة. •

اإلنسانية العالقات  )نظام    مدرسة 
مغلق(، مع التركيز على العنصر  

 البشري وإهمال الجوانب األخرى. 
األفراد ب  ت اهتم  والمدرسة السلوكية

ودوافعهم  ت اعتبر ،  وحاجاتهم 
اجتماعي نظام    مفتوح   المنظمة 

  الت ايضم تنظيمات، وأنماط اتص
 .وسلطات رسمية وغير رسمية

العضوي  نحو    النموذج  )االتجاه 
سيادة   والتجديد،  والتعميم  الشمولية 

 السببية غير الخطية االحتمالية(.
ألداة الرياضية إليجاد استخدام ا

عالقات في ميدان اإلدارة على 
أساس بناء نموذج من االرتباطات 

الكمية(، نظام  )المدرسة  الرياضية
النظام اإلداري نظام فرعي   _مفتوح 

العام يتفاعل   االجتماعيمن النظام 
، -معه ويتأثر به بشكـــل مستمــــر

سمي الفرد متخذ القرار بالرجل 
 )الرشد  Simonاإلداري 

 (، الموضوعي، والرشد الشخصي
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I. بيئة األعمال  و  مدخل عام للمنظمة 

لتعاقب        أو  الصدفة  لمجرد  اآلن  هي  كما  تصبح  لم  ومحيطها  وبيئتها  بصورها  الحديثة  المنظمة  إن 
السنوات، إنما هي وليدة للعديد من التغيرات الفكرية اإلدارية والتنظيمية؛ مست كل ما فيها وما حولها، إن  

البيئة  محيط المنظمة وبيئتها من أهم العوامل التي أثرت وتأثر فيها، ومنه سيت م التركيز على تطور مفهوم 
 عبر المدارس اإلدارية ومن ثمة التطرق للمنظمة بالتحليل وتعريف المنافسة وأطرها.

 :بيئة األعمال والمنظمة عبر المدارس اإلدارية -1

   يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

 التنظيم الحديث الفكر النيوكالسيكي  الفكر الكالسيكي 

 نظريات

ثالث نظريات أساسية في هذه 
المرحلة وكانت في بداية القرن  
الماضي، نظرية اإلدارة العلمية  

(، نظرية Taylor)أهم روادها 
(  Fayolالتقسيم اإلداري )رائدها

 والنظرية البيروقراطية )رائدها 
Max weber)  (تقوم على

لقيادة تقوم على السلطة ا، رسميةال
 (-االقتصاديالرجل -الرشد ، والنفوذ 

مدرسة العالقات اإلنسانية  
(  Elton Mayo)رائدها 

نظرية   )والمدرسة السلوكية
 ،-أبراهام ماسلو-الدافعية

فريدريك  -نظريــــة العاملين
-نظريــــة الـــتوقـــع ،-هزنبرغ

)   تقوم على (،-فكتور فروم
، إدماج التنظيم غير الرسمي

 الدوافع اإلنسانية وتأثير 

مدرسة النظام االجتماعي)  
نظرية نظام التعاون )رائدها  

Chester Bernard ،)
ونظرية اتخاذ القرار )رائدها  

Simon) (المدرسة الكمية )
علم اإلدارة، م الرياضية، م  
نظرية القرارات(، مدرسة 

 ة،النظم، المدرسة الموقفي
 المدرسة اليابانية 

 املنظمة 

هي التكوين   (المؤسسة) المنظمة
أو البناء الهيكلي الذي ينشأ في 

األساس عن تحديد العمل 
وتجميعه وتقسيمه وتعيين  

السلطات والمسؤوليات وإنشاء 
وتأسيس العالقات بين األجزاء 

عبير عن   .المكونة للمنظمة
 . يةاقتصادالمؤسسة كوحدة 

مجموعة من   هيالمنظمة 
األفراد ينشطون من أجل  
تحقيق هدف أو أهداف 

 .مشتركة

المؤسسة كوحدة التعبير عن 
 . اجتماعية

المنظمة عبارة عن نظام  
System   وما هي إال

وحدات اجتماعية مقصودة  
 . لتحقيق أهداف معينة

 

 البيئة
وأهم ما يميز هذه النظريات هو  

المؤسسة نظاما مغلق ال  اعتبار 
  نظام منظمةالاعتبار 
حيث تنشأ  مفتوحا اجتماعيا

اعتبرت المؤسسة نظاما  
متكامال مفتوحا على بيئة  


