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الفصل األول:
مفاهيم تأسيسية في صناعة القرارات
Basic Concepts in Decision Making
كممات مفتاحية:
متخذ القرار ، Decision Makerالعقالنية المحدودة  ،Bounded Rationalityاألمثمية  ،Optimalityمنظومة

القيم  ،Values systemالمساعدة عمى اتخاذ القرار  ،Decision aidالموضوعية  ،Objectivityالحيادية

 ،Neutralityالقرار اإلداري . Administrative Decision

ممخص الفصل:
يتناول ىذا الفصل بعض المفاىيم التأسيسية في صناعة الق اررات بما يمكن الطمبة الحقاً من استيعاب منظومة

الق اررات ومكوناتيا والتعامل مع التقنيات ،حيث يبدأ الفصل باستعراض مفيوم القرار وسيرروة القرار ،ثم االنتقال

إلى صياغة المسممات الضمنية التي تفترض وجودىا عممية صناعة القرار ،ونميز الحقًا بعض أط ارف عممية

صناعة القرار حيث يتم التركيز عمى الدور اليام لميندس القرار وضرورة تمتعو بالحيادية والموضوعية ،ثم نوضح

مبدأ العقالنية المحدودة الذي يشكل مرتك ًاز لنظريات ونماذج ىامة لمغاية في صناعة الق اررات ،ونستعرض مف يوم
القرار اإلداري الموجو لممصمحة العامة الذي تتخذ الجيات الحكومية ،ونختم الفصل بموجز تاريخي عن تطور

مفاىيم صناعة الق اررات.
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المخرجات واألهداف التعميمية:
 التمكن من مفيوم القرار بالمعنى العام وعمى مستوى المنظمات وربطو بالبيئة والزمن
 تذكر المسممات األساسية في صناعة الق اررات

 استيعاب مصطمحات المساعدة عمى اتخاذ القرار ،وتمييز األطراف األساسية لمقرار
 التمكن من شرح مبدأ العقالنية المحدودة وربطيا بمسممة األمثمية
 استيعاب وتمييز خصائص القرار اإلداري في المنظمات

 التمييز بين القرار اإلداري "الحكومي" الموجو لمصالح العام وق اررات المنظمات

مخطط الفصل:
 .1ما ىو المقصود بالقرار؟ ? What is a Decision

 .2المسممات األساسية في صناعة الق ارراتBasic Assumptions in Decision Making .
 .3المساعدة عمى اتخاذ القرار Decision Aid

 .4مبدأ العقالنية المحدودة Bounded Rationality

 .5أىمية صناعة الق اررات وتطبيقاتياImportance of Decision Making & Applications .
 .6القرار اإلداري Administrative Decision

 .7بعض التاريخ (لممطالعة)Annex: Some History .
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 .1ما هو المقصود بالقرار؟

نواجو في حياتنا
اليومية كما في ال ّشركات حاالت عديدة تخضع العتبارات مختمفة ،ولمصالح متناقضة أحياناً
ّ
ولتداخالت كثيرة ،نقف أماميا مترددين في كيفية اختيار البديل األفضل.
مثالً ،عند الرغبة بشراء سمعة ما

عدة بدائل من نفس السمعة ،يبحث كل
مثالً ،عند الرغبة بشراء سمعة ما (قميص ،سيارة ،منزل )… ،ولدينا ّ
النموذج األقل سع اًر واألفضل جودةً؛ إال أن التجارب تُشير إلى أن السمعة األرخص غالباً
شخص دون شك عن ّ
ما تكون أق ّل جودةً ،أي أن السعر والجودة معياران ال يسيران في نفس االتجاه فيما في نزاع شبو دائم :فإذا

اعتمدت السعر األرخص فقد تشتري السمعة األقل جودةً واذا اعتمدت السمعة األفضل فقد تدفع السعر األعمى،
لذلك ينتج قرار الشراء كحل وسط أو توفيقي  Compromiseبين ىذه المعايير لتحقيق مستوى مقبول عمى ك ّل
منيا.

مثال :إدارة الشركة ترغب باالستثمار في مجموعة من المشاريع

وال تختمف كثي اًر حالة المستثمر في الشركة عن حالة المشتري البسيط ىنا وان اختمفت البيئة والتأثيرات؛ فمنفترض
أن إدارة الشركة ترغب باالستثمار في مجموعة من المشاريع ،ومن المعايير التي يمكن أن تأخذىا باالعتبار:
مردود االستثمار ،مبمغ االستثمار ،مصالحيا االستراتيجية ،سمعة وصورة الشركة ،عدد وكفاءة العاممين الذين

يمكن تأمينيم ورّبما اآلثار االجتماعية والبيئية ،فمن الواضح إذاً أن المشروع األفضل لمبيئة ليس بالضرورة ىو
األكثر مردوديةً أو األقل تكمفةً ،كما أن المشروع الذي يستخدم تكنولوجيا عالية ومعقدة قد يحتاج إلى كفاءات
نوعية قد ال تكون متوفرة  ...الخ.

مثال :التنظيمات اإلنتاجية والخدمية العامة والخاصة

تُطرح المشكمة أيضاً في جميع التنظيمات اإلنتاجية والخدمية العامة والخاصة؛ لنفترض أن بمدية إحدى المناطق
ترغب بإنشاء شبكة من الطرق ،فمن النادر أن نجد الطريق األقل تكمفةً يخدم العدد األكبر من المواطنين أو

األفضل لمبيئة ،أو أن يكون طول شبكة الطرق منسجماً مع جودتيا أو إمكانية صيانتيا مستقبالً ،وكما نالحظ أن
معيار التكمفة يدخل دوماً في نزاع مع المعايير األخرى ،وىي المشكمة األبدية لتوزيع الموارد المحدودة عمى

االحتياجات الكثيرة ،وال يبتعد كثي اًر معيار المخاطرة أو المجازفة  Riskعن التكمفة في نزاعو مع المعايير األخرى

وحتى مع التكمفة نفسيا.

مثالً ،توظيف أو استثمار بعض أموال الشركة ،يمكن شراء شيادات استثمار أو إيداعيا في المصرف بفائدة قميمة

حيث المخاطر شبو معدومة ،لكن يمكن أيضاً شراء بعض األسيم في البورصة وتحقيق مردود أكبر لكن
المخاطر ستكون أكبر بشكل ممحوظ ،أو توظيفيا مع بعض المستثمرين ،فالمردود الكبير يترافق غالباً مع مخاطرة

كبيرة ،أو يمكنو شراء عقار وانتظار ارتفاع األسعار ...الخ .فأي االستثمارات يختار إذا كان يعتبر أن المعيار

الحاسم في ق ارره يعتمد عمى المردود االقتصادي المباشر الذي سيحصل عميو؟

نالحظ في جميع األمثمة السابقة أن متخذ القرار (المواطن ،إدارة الشركة ،البمدية )..،يسعى دوماً إلى تحقيق
أفضل مستوى عمى كل من المعايير (األقل تكمفة ،األقل تموثاً لمبيئة ،توظيف أكبر عدد من العاممين ،أكبر مردود
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استثماري )...،ويجد نفسو مضط اًر لممقايضة بين مقادير من معيار ما مقابل مقادير من معيار آخر لينتقل من
حالة األفضل عمى اإلطالق إلى حالة "مقبولة" ،وعندما يقتصر األمر عمى معيار واحد كالتكمفة مثالً أو أكبر
مردود استثماري أو أقل تموثاً لمبيئة فإن المشكمة تصبح أكثر قابمية لممعالجة حتى وان برزت صعوبات من طبيعة

أخرى.

نالحظ أن القرار يشير إلى حكم بشأن مشكمة ما والى تبنى خيار محدد من بين مجموعة خيارات ممكنة استناداً
إلى المعمومات المتوفرة بين يديو ،فالمعمومات ىي المواد األولية الوحيدة التي تحتاجيا عممية صناعة القرار حيث

يقوم نظام الق اررات بتحويل ىذه المعمومات إلى أفعال (ق اررات) ،تبدو ىذه العممية مكونة من عدة نشاطات

كحصيمة لعممية فكرية معقدة لطرف واحد أو لمجموعة من األطراف ،ففي كل مشكمة نواجييا ىناك حاجة

لصياغة مجموعة من البدائل أو الخيارات ومجموعة من المعايير ،ثم يجري تقييم البدائل وفق المعايير ،ومن ثم
يجري تطبيق طريقة في الحكم النيائي واتخاذ القرار ،وأخي اًر تطبيق القرار واستخالص النتائج ،مع إمكانية دائمة
لمراجعة النشاطات قبل اتخاذ القرار ،كما يبين الشكل [.]1-1

الشكل [ ]1-1اإلجرائية المبسطة لعممية اتخاذ القرار

بد من االعتراف بأن القرار ىو عمل
قدم القرار عمى أنو فعل لشخص واحد ىو متخذ القرار ،لكن ال ّ
غالباً ما ُي ّ
مجموعة من األفراد  ،Actorsفيناك عمى األقل من يحضر القرار (ميندس القرار) وىناك المتأثرين بالقرار وىناك

الجيات المؤثرة بشكل غير مباشر (مثل النقابات.)... ،
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 .2المسممات األساسية في صناعة الق اررات:
"عممية" لمقرار ،يعود السبب إلى وجود
ُيالحظ بأن ىناك "تراجع" عن الخاصية العممية التي توصم بيا أية دراسة
ّ
ثالثة مسممات ضمنية ال تذكر صراحةً منيا (:)Roy, 1996

 .1.2الحقيقة من الدرجة األولى:

تعود مرجعية العناصر األساسية (األفضميات ،الحدود الفاصمة بين الممكن وغير الممكن ،نتائج فعل ما)… ،
التي تستند عمييا عممية صناعة القرار ،إلى كائنات معرفية يمكن النظر إلييا كمعطيات (متواجدة خارج الدراسة

ومستقمة عنيا) ومستقرة بما فيو الكفاية (بالنسبة لمزمن ،تعدد األطراف ،اإلشكالية واستنتاجات ميندس القرار)،

وتشير إلى حالة أكيدة أو قيمة أكيدة ليذه الخاصية أو تمك (يمكن أن تكون فعمياً أكيدة أو ال) ،مع الحكم عمى

أنيا ُمعبرة عن الخاصية الفعمية.
مثال ( :)1-1تفضيل متخذ القرار االستثمار في العقارات فقد نعتمدىا بالمطمق ،في حين يمكن أن يتغير ىذا
التفضيل حسب الزمن أو الحالة أو حتى المزاج العام لمشخص.

مثال ( :)2-1اعتماد تطبيق قانون ما ،قد يظير حالة غير طبيعية أو ظمم أو ىدر في الموارد ومع ذلك ُيقبل

القانون عمى ّأنو صحيح بالمطمق رغم قناعتنا أن القانون وضعي ال يوجد ما يمنع من تعديمو.
مثال ( :)3-1اعتماد عدد السكان من المجموعة اإلحصائية التي تصدرىا الجيات الحكومية دون التساؤل عن
دقة ومصداقية الرقم المذكور في المجموعة اإلحصائية.

 .2.2كل قرار هو من صنع متخذ القرار:
بناء عمى منظومة تفضيالت عقالنية  ،Rationalأي جممة من
طرف مميز ولديو سمطات كاممة ،يتصرف ً
الفرضيات تنفي حاالت الغموض والالمقارنة ولن يتم تعديميا في حال التدخل لممساعدة عمى اتخاذ القرار.
ما ندعوه بمتخذ القرار  Decision Makerبأنو الكيان الذي يممك صالحية تقويم الخيارات الممكنة والغايات
ويعبر عن األفضميات وتقويميا خالل تطور عممية صناعة القرار .قد يكون الكيان مدير عام ،مجمس إدارة،

حكومة  ...الخ.

مثال ( .)4-1اعتبار المدير العام لمؤسسة وكأنو اآلمر الناىي في المؤسسة.
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 .3.2مسممة األمثمية :Optimality
ٍ
بشكل موضوعي ومستقل
في كل حالة تؤدي إلى قرار ،ىناك قرار أمثمي واحد عمى األقل ،حيث يمكن إيجاده

عن منظومات قيم أطراف القرار أو عن سيرورة القرار ذاتيا.

مثال ( .)5-1تكمفة الطباعة.

ما ىي أصغر تكمفة ممكنة لتابع تكاليف لو الشكل اآلتي F(x) = 2 x2 + 100؟

لدى دراسة ىذا التابع ومالحظة الشكل نجد أن أقل تكمفة تساوي  ،111حيث يمكن اإلثبات رياضياً أنيا الحل

األمثل لمتابع.

الشكل [ ]2-1تكاليف إزالة التموث
تبدو ىذه المسممات مقبولة عموماً ،ولكن ال يمكن الجزم بصحتيا المطمقة ،وبالتالي قد تتأثر عممية صناعة القرار

المعقمنة ،من الصدف الالعقالنية ،ومن اآلثار
ومخرجاتيا بيا ،فكل قرار يتضمن شيئاً من االكتشاف ،من اإلرادة ُ
التنظيمية ،إذ أن القرار يتكون تدريجياً من خالل سيرورة تخفض من ىامش حرية أطرافيا ومكوناتيا.
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 .3المساعدة عمى اتخاذ القرار:
تساىم المساعدة عمى اتخاذ القرار في بناء وتمخيص عناصر المشكمة وتقاسم المعتقدات ،عمى أي أساس ومن
قبل من يتم وضع القرار؟ إذ أنو ليس بالضرورة أن تكون غايتيا اقتراح حل وحيد ،أي السعي لبناء الحل وليس

اكتشافو؛ وغالباً ما تتم المساعدة لصالح متخذ القرار أو ألحد األطراف الفاعمين في عممية صناعة القرار ،قد

يكون ىذا الطرف شخصاً واحداً معرفاً أو مجموعة من األفراد ولكن ىناك "ناطق باسميم" ،لذلك يجب تمييز ىذا

الفرد وتعريف منظومة القيم التي يعبر عنيا.

 .1.3المساعدة عمى اتخاذ القرار :Decision aid
ىو نشاط الشخص الذي يقدم المساعدة لمحصول عمى عناصر لإلجابة عمى األسئمة التي يطرحيا أحد أطراف

القرار ،وذلك باالستناد إلى نماذج صريحة كمياً أو جزئياً ،تيدف ىذه العناصر إلى توضيح القرار وبالتالي إلى
وضع "وصفة" تمثل بعض اإلجابات عمى األسئمة المطروحة ،أو ببساطة إلى تفضيل سموكية ما بيدف زيادة

االنسجام بين تطور سيرورة القرار من جية واألىداف ومنظومة القيم التي يحكم من خالليا ىذا الطرف من جية

أخرى.

 .2.3منظومة القيم :Values system
جممة المعارف والخبرات واألنظمة والتعميمات واألعراف وغيرىا من العوامل المؤثرة التي يحكم باسميا متخذ

القرار.

 .3.3مهندس القرار :Decision engineer
غالباً ما يتم المجوء إلى شخص ندعوه ميندس القرار أو رجل الدراسة أو المحمل أو المصمم ،وناد اًر ما يكون من

خارج بيئة المشكمة؛ ميندس القرار ىو عادةً خبير أو مختص (بحوث عمميات ،اقتصادي ،إحصائي ،مالي،
رياضي )… ،يعمل وحيداً أو ضمن فريق ،ينحصر دوره في التعبير صراحةً عن النموذج واستثماره بيدف

الحصول عمى عناصر اإلجابة أو تنوير متخذ القرار موضوعياً إلى النتائج المحتممة لتفضيل سموكية ما أو

سموكية أخرى عن طريق تشخيص ووضع وصفة األفعال الممكنة أو وضع منيجية عمل واقعية.

 .4.3المساعدة والحيادية :Neutrality
تخيل بقاء ميندس القرار خارج عممية صناعة القرار أو حصر دوره بالشرح والتبرير والتوصيف
من الصعب ّ
بمعزل عن منظومة القيم الخاصة بو ،لكن في أغمب األحيان يقتضي وضع واستثمار نموذج ما لمقرار إدخال
"فرضيات إرادوية" ،تتعمق ىذه الفرضيات بقيم بعض المتغيرات الوسيطة إما ألنيا لم تخضع لمدراسة أو بسبب
وجود خيار سياسي معين ،أي أن ميندس القرار ىو أحد األطراف الثانويين في صناعة القرار وال يمكن تجريده

من أحكامو الشخصية ومنظومة القيم الخاصة بو.
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مثال ( :)6-1تفضيل التعامل مع الشركات األلمانية أكثر من الشركات الصينية ،بسبب أن ميندس القرار قد

درس في الجامعات األلمانية ومتأثر بالثقافة األلمانية ،وىذا ال ُيعتبر حيادياً.
مثال ( :)7-1قد يكون ىناك حاجة إلعطاء قيمة لمعدل الفائدةُ ،يمكن اعتماد القيمة المحددة من قبل المصرف

التجاري ولتكن  ،%8أو تقدير قيمتيا كوسطي لقيم الفوائد المعمنة من قبل أكبر خمسة المصارف (،%11

 )%8 ،%9 ،%11 ،%11فتصبح  ،%11وىذا ما ندعوه بفرضيات إرادوية .قد يفضل ميندس القرار اعتماد
قيمة  %11وذلك استناداً إلى أحكام وافتراضات مسبقة بأن القيمة المحددة من المصرف التجاري غير واقعية
وبأن إجراءات المصرف قد تؤدي إلى تكاليف إضافية بسبب التعقيد والفساد وغيرىا.

 .5.3المساعدة والموضوعية :Objectivity
ندعو نموذج ما بأنو موضوعي إذا تحقق الشرطين التاليين :أوالً ،يعتبر تمثيالً غير مجت أًز ودون أحكام مسبقة أو

انتقاص لمظواىر التي يعبر عنيا وذلك بالنظر إلى حقل األسئمة المطروحة ،وثانياً ،يعتبر حامالً غير مجت أًز
ودون أحكام مسبقة ودون انتقاص لمبحث أو لالتصال وذلك بالنظر إلى الظواىر التي يعبر عنيا وطريقة

استخالصيا من بيئتيا؛ لذلك ،يجب عمى نموذج القرار أن يأخذ باالعتبار عناصر أخرى ال تأخذىا الموضوعية

المادية ،ومن ىنا يمكن الحديث عن استبدال الموضوعية باألمانة العممية لميندس القرار.

مثال ( :)8-1لدى دراسة حالة تعيين أحد العاممين ،قد يمجأ ميندس القرار إلى استبعاد الفروقات بين مستويات
الدرجات الجامعية (إجازة ،دبموم ،ماجستير ،دكتوراه) باعتبار أنيا كميا متكافئة من حيث التأىيل ،وىذا ال يمكن
تبريره موضوعياً ،فالدرجة األعمى تعطي حامميا كفاءات وأسموب تفكير أفضل في أغمب الحاالت.
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 .4مبدأ العقالنية المحدودة :Bounded Rationality
()1

البحث عن تعظيم المكاسب أو تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع ،باعتبار أن

ُيقصد بال ــعقالنية Rationality
اإلنسان كصانع لمقرار يتبع منطقاً وسموكاً اقتصادي_التوجو  ،homo_economicusيتخذ ق ارره وفق تقديرات
الربح والخسارة ،وىذا ما تقوم بو غالبية نماذج األمثمية في بحوث العمميات التي تعتمد األدوات الرياضية بشكل

مكثف.

تفترض العقالنية تحقق شرطين:

 .1توفر المعمومة الكاممة :يصعب توفر المعمومة الكاممة بسبب عوامل عديدة أىميا الوقت ،والتعتيم
والتشويو وعدم الدقة والشك في مصداقيتيا؛ مثالً ،عدم القدرة عمى حصر جميع البدائل ،أو حصر تأثير

منظومة قيم متخذ القرار ،أو الحصول عمى المعمومة الصحيحة  ...الخ.

 .2التقدير األمثل لمبديل األفضل :كذلك ىناك صعوبات بالغة في تحقيق شرط التقدير األمثل لمبديل
األفضل ،ومن أىم ىذه الصعوبات القدرة اإلدراكية  Cognitive Limitationsلمتخذ القرار عمى
استيعاب كامل حالة المشكمة التي يواجييا ضمن الوقت المتاح لو لمعالجة ذىنية لكم ىائل من

المعمومات ،أو صعوبات متعمقة بمنظومتو الثقافية والمعرفية ألنيا قد تحول دون رؤية كامل عناصر
المشكمة.
نظ اًر لصعوبة تحقق ىذه الشروط باإلضافة لمعديد من الصعوبات العممية المتعمقة بطبيعة المشكمة والمنظمة،

طرح ىيربرت سيمون  Herbert Simonمفيوم "العقالنية المحدودة" ( )Simon, 1957التي تعني أن عممية
صناعة القرار ال تبحث بالضرورة عن الحل األمثل بل عن حمول مقبولة ،بمعنى أن فحص كل البدائل غير

واقعي باإلضافة إلى خضوع متخذ القرار لقيود أطراف أخرى لدييا منظومات قيم وأحكام مختمفة عن منظومتو

مثل المستشارين أو الجيات الرقابية ،وبالتالي قد ال يختار بالضرورة البديل األمثل بل البديل المناسب لمظروف
الراىنة لممشكمة المطروحة .ويتم ذلك بالتخفيف من القيود الموضوعية (الرياضية) المفروضة شيئاً فشيئاً ،ودون
الدخول في تفاصيل ىذه النظرية ،يمكن القول أنيا تأخذ باالعتبار عوامل نفسية وادراكية وكيفية تصور متخذ

القرار لمشكمتو ومعالجتو ليا وشدة تفضيالتو ونزعتو نحو الحل األمثل مع االعتراف بصعوبة األخذ باالعتبار

ليذه العوامل.

بطبيعة الحال ،تتباين نماذج الق اررات حسب مستويات العقالنية التي تعتمدىا ،فمنيا ما يستند إلى العقالنية

المطمقة (رياضية أمثمية) وتنتيي بنماذج اعتباطية أو حسب الظروف  Grabagمرو اًر بنماذج العقالنية
المحدودة .في جميع األحوال ،سنعود إلى كيفية استثمار ىذا المبدأ الحقاً عند الحديث عن نموذج "حال المسائل

العام  "General Problem Solverوالذي اقترحو سيمون.

ُ .1يترجم البعض مصطمح  Rationaliltyبالرشد ولكن ُنفضل استخدام مصطمح عقالني فيو أقرب إلى المفيوم
االقتصادي والى أن متخذ القرار يقوم بنشاط ذىني خالل عممية صناعة القرار.
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مثال ( :)9-1تكاليف إزالة التموث.
12x
ليكن تابع التكمفة ) F(xإلزالة تموث بقعة نفطية لو الشكل اآلتي:
100  x

 F (x ) حيث  xىي النسبة المئوية

لمبقعة المموثة ،والتكمفة مقدرة بماليين الميرات السورية.

يتمثل الحل األمثل (العقالنية المطمقة) بإزالة كامل البقعة المموثة أي  ،%111فكم ستكون تكاليف إزالة كامل

البقعة؟

نالحظ أن التكاليف تزداد بشكل كبير جداً كمما اقتربنا من تنظيف كامل المساحة المموثة كما يبين الجدول اآلتي
والخط البياني لمتابع في الشكل [.]3-1

الشكل [ ]3-1تكاليف إزالة التموث

عندما تقترب  xمن  ،%111نالحظ من الخط البياني أن التكاليف تسعى بسرعة إلى قيم كبيرة جداً باتجاه ∞،

بمعنى أن إزالة كامل التموث مستحيل كون التكاليف تصبح ال نيائية! وىذا القرار "العقالني" يستحيل تطبيقو،
لذلك يقوم متخذ القرار بالموازنة بين تكاليف إزالة التموث والنسبة المئوية "المقبولة" لمبقعة الممكن تنظيفيا ،لتكن

ىذه القيمة "المقبولة" حوالي  %91حيث التكاليف تساوي حوالي  118مميون ل.س ،وان إضافة  %5عمى ىذه
القيمة يؤدي إلى مضاعفة التكاليف لتصبح  118مميون (بزيادة  111مميون لمـ  %5فقط) ،يبدو قرار تنظيف

 %91منطقياً ومقبوالً ويعتمد إذاً مفيوم محدودية العقالنية ،أي أن متخذ القرار ُم ّقيد بعدم القدرة عمى تنظيف
 %111من ناحية ،وبالتكاليف المرتفعة جداً من ناحية أخرى.
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 .5أهمية صناعة الق اررات وتطبيقاتها:
إن ما نقصده بالق اررات ىنا ىي ق اررات المستويات اإلدارية العميا المتعمقة بالمؤسسات والشركات وجميع الكيانات
التنظيمية ،عمى سبيل المثال :تخطيط اإلنتاج ،نشر شبكة مندوبي المبيعات ،تعيين العاممين ،فض العروض،

دراسات الجدوى ،االستثمارات ،حركة أسطول من اآلليات ،تقييم أداء العاممين ،شراء أو بيع أسيم في البورصة،

 ...الخ.

يجب التمييز بين نمطين من الق اررات:

 القرار اإلداري في المنظمات ذات األىداف الربحية ندعوه  Managerial Decisionوىو األكثر انتشا اًر
في المنظمات.

 والق اررات اإلدارية في الجيات العامة ذات األىداف غير الربحية خصوصاً الجيات الحكومية التي تقدم
الخدمات العامة وندعوه  ،Administrative Decisionكما سنرى في الفقرة الالحقة.

القرار اإلداري  Managerial Decisionىو ذلك القرار الذي يتخذه جميع العاممين في المنظمة وكل حسب
مستواه ونطاق صالحياتو بما يؤمن سير النشاطات اإلدارية بالفاعمية والكفاءة الالزمتين .عممية صناعة القرار
ىي جزء أساسي وربما يكون األىم من بين وظائف العممية اإلدارية ،إذ يتوقف إنجاز ىذه الوظائف عمى فاعمية

القرار وما يترتب عمى تطبيقو من مخرجات ونتائج ،لذلك فإن الخطأ أو سوء التقدير قد يؤدي إلى خسارات كبيرة
تصيب كافة األطراف ،لذلك تعتمد المنظمات عمى مداخل رشيدة في صناعة الق اررات مستوحاة من مفاىيم اإلدارة

"االستخدام األمثل لمموارد".

يتمتع ىذا النمط من الق اررات اإلدارية بعدد من الخصائص:

 .1يعالج موقف أو مشكمة محددة في سياقيا الزمني والمكاني لممنظمة ،أي مرتبط بق اررات سابقة وىو بحد
ذاتو سابق لق اررات الحقة ،وبما ينسجم مع الموائح الداخمية والتعميمات.

 .2بطبيعة الحال ،القرار موجو لتنفيذ أفعال أو نشاطات في المستقبل ويجب األخذ باالعتبار جاىزية الموارد
الضرورية لتنفيذه.

 .3التأثر الكبير بخصائص منظومة قيم وأحكام متخذ القرار ومقدراتو التنظيمية ،ليس بالضرورة وجود أسموب
وحيد التخاذ القرار ،فقد يكون نتاج عممية ذىنية معقدة خاصة بمتخذ القرار المعني،

 .4مدى توفر المعمومات ودرجة الشك  Uncertaintyفييا والمصداقية  Credibilityالتي تتمتع بيا،
باإلضافة إلى جاىزية نظم المعمومات واالتصاالت المتوفرة.

 .5مقدرات األفراد ومياراتيم وأىدافيم وطبيعة العالقات اإلنسانية فيما بينيم ،باإلضافة إلى طبيعة التنظيم
الرسمي وغير الرسمي المتعارف عميو في المنظمة.

 .6التأثر بعوامل البيئة الخارجية مثل الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،تكتالت النقابات وذوي
المصالح ،التشريعات النافذة ،العادات والقيم والرأي العام ،السياسة العامة لمدولة ،طبيعة األسواق

والمنافسين... ،
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 .6القرار اإلداري :Administrative Decision
ُيقصد بمصطمح قرار إداري ىنا الق اررات التي تصدرىا السمطات الحكومية والموجو لممصمحة العامة ،ويعتمد نفس
األساليب والمنيجيات والتقنيات في التحضير لو التي نراىا ألنماط أخرى من الق اررات؛ ونظ اًر لخصوصيتو،
نستعرض فيما يمي مفاىيمو وأركانو وفق القانون السوري.

يعرف القرار اإلداري بأنو "إفصاح عن إرادة يصدر عن سمطة إدارية ويرتب آثا اًر قانونية" (طمبة،1989 ،

بناء
عرفتو محكمة القضاء اإلداري في سورية بأنو "إفصاح اإلدارة عن إرادتيا الممزمة لألفراد ً
ص ،)118.كما ّ
عمى سمطتيا العامة بمقتضى القوانين والموائح حين تتجو إرادتيا إلى إنشاء مركز قانوني يكون جائ اًز وممكناً

قانوناً ،وبباعث من المصمحة العامة التي يبتغييا القانون"(ُ .)2يقصد بالسمطة اإلدارية أية جية تممك امتيازات
السمطة العامة ،ومن أىم مظاىر ىذه االمتيازات ،إقدام اإلدارة عمى استخدام سمطة إرادتيا المنفردة لفرض ق اررات

تُرتب ليا حقوقاً والتزامات في مواجية الغير ،دون الحاجة لمحصول عمى رضاىم أو موافقتيم.
ىناك خمسة أركان لمقرار اإلداري:
 .1محل القرار اإلداري:

أي موضوع القرار أو األثر القانوني الذي يترتب عميو ،ويجب أن يكون األثر القانوني متعيناً وممكناً
وجائ اًز قانوناً .مثالً ،القرار الصادر بتسخير شخص أو بمصادرة أموالو باطل ألن الموضوع غير ٍ
جائز
قانوناً ،أو القرار بمنح مكافأة مالية ألحد العاممين.

 .2سبب القرار اإلداري:

أي األمر الموضوعي الذي يسبق القرار ويكون دافعاً إلى وجوده ،فالسبب مثالً في قرار منع األفراد من
االنتقال من منطقة معينة أو إلييا ىو انتشار وباء في ىذه المنطقة مثالً .السبب ليس عنص اًر شخصي ًا

ويعد وجود
لدى متخذ القرار ،وانما ىو عنصر موضوعي خارجي عنو من شأنو أن يبرر صدور القرارُ ،
السبب ضماناً لحقوق وحريات األفراد ضد تعسف اإلدارة في استخداميا لمسمطات الممنوحة ،ويخضع
لرقابة القضاء اإلداري ،واألصل أن اإلدارة ليست ُممزمة بذكر السبب إال إذا كان ىناك نص قانوني،
لكن القرينة القانونية تفيد بأن لكل قرار إداري سبباً مشروعاً.

 .3الغاية من القرار:

أي اليدف النيائي الذي يسعى القرار اإلداري لتحقيقو ،فالغاية بيذا المعنى تختمف عن النتيجة المباشرة
لمقرار أو األثر القانوني (محل القرار) .مثالً ،الغاية من إصدار قرار بترقية موظف تستيدف حسن سير
المرافق العامة ،في حين أن النتيجة المباشرة قد تكون زيادة في األجر أو االنتقال إلى مكتب أو مكان

نفع
آخر .عمى اإلدارة دوماً أن تيدف إلى الصالح العام ،وال يجوز لمتخذ القرار السعي إلى تحقيق ٍ
ٍ
غرض سياسي أو ديني أو انتقامي ويعتبر القرار باطالً لعيب االنحراف في السمطة أو
شخصي أو
إساءة استعمال السمطة.

 .2حكم محكمة القضاء اإلداري في القضية رقم  131لسنة .1991
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 .4شكل القرار اإلداري:

ُيقصد بو المظير الخارجي الذي يبدو فيو القرار واإلجراءات التي تُتبع في إصداره .تيدف الشكميات إلى
ضمان حسن سير المرافق العامة من ناحية ،وضمان حقوق األفراد وحرياتيم من ناحية أخرى ،كما أنيا
ٍ
لشكل
تشكل ضمانة لإلدارة نفسيا تمنعيا من االرتجالية والتسرع .األصل أن القرار اإلداري ال يخضع

نص القانون عمى خالف ذلك بكتابتو أو اتخاذ إجراءات محددة ،وفي حال سكوت النص
معين إال إذا ّ
القانوني فإن قواعد الشكل واإلجراءات غالباً ما يجري باإلحالة إلى مبدأ اإلجراءات الموازية ،أي أنو في
حالة ضرورة إتباع إجراءات معينة من أجل اتخاذ قرٍار ما ،فإن ىذه اإلجراءات يجب إتباعيا من أجل

نص المشرع صراحةً
اتخاذ القرار المعاكس ،وال يؤدي عيب الشكل إلى بطالن القرار اإلداري إال إذا ّ
عمى البطالن في حالة عدم استيفاء الشكل المطموب ،أو إذا كان العيب جسيماً بحيث أن تالفيو كان

يمكن أن يؤثر في مضمون القرار.

 .5االختصاص:

ويقصد بو القدرة القانونية التي يمتمكيا موظف عام أو سمطة عامة ،وتُخول لو حق اتخاذ قرار معين،
ولكن قد يعتري النصوص بعض الغموض وااللتباس ،وعندىا يمكن اتباع مبدأ االختصاص المتوازي،

المختصة في اتخاذ قرار تكون مختصة أيضاً في اتخاذ القرار المعاكس .مثالً،
أي أن السمطة ُ
االختصاص بمنح ترخيص بناء يتضمن االختصاص بسحب الترخيص ،لكن ىذا المبدأ ليس مطمقاً،
وفي العديد من الحاالت يجعل السمطة التي تممك إلغاء تصرف معين غير تمك التي تُبرمو ،فمن يممك
سمطة تعيين عامل قد ال يممك سمطة فصمو من عممو ،ولكي يكون القرار صحيحاً يجب أن يصدر من

صاحب االختصاص القانوني في إصداره وىذا ما أيدتو المحكمة اإلدارية العميا السورية.
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 .7ممحق لممطالعة :بعض التاريخ:

إن استخدام منيج التفكير العممي لحل المشكالت التي يواجييا اإلنسان في حياتو المينية والشخصية قديم قدم

التاريخ اإلنساني ،لنأخذ بعض األمثمة ولنستعرض بعضاً من ىذا التاريخ.
()3

يقـول Sun Tzu

من القرن الخامس قبل الميـالد في كتابو المشيور فن الحرب "إذا عممت بأنو يمكن مياجمة

العدو وبأن قواتي يمكن أن تياجمو ،دون األخذ باالعتبار لطبيعة األرض التي ال تسمح باليجوم ،فإن حظي في

االنتصار ىو  ،"%51تبدو إذاً أن المحاكمة االحتمالية ليست حديثة العيد كما نتصور!

()4

حيث اضطرب أمر

النخعي لما واله عمى مصر
ومن كتاب لإلمام عمي بن أبي طالب كرم اهلل وجيو لألشتر ّ
محمد بن أبي بكر ،إذ طمب اإلمام من األشتر تحقيق عدة أىداف" :ىذا ما أمر بو عبد اهلل عمي أمير المؤمنين
مالك بن الحارث األشتر في عيده إليو :جباية خراجيا ،وجياد عدوىا ،واستصالح أىميا ،وعمارة بالدىا" ،وان

كانت الرسالة ال تشير إلى كيفية الموازنة بين ىذه األىداف فقد تُركت لممحاكمة السميمة لموالي عمى اعتبار أن
المحاكمة السميمة تقود عادةً إلى نتائج مرضية.

لم تُطرح المشكمة بشكل صريح وواضح في العموم االجتماعية واالقتصادية إال في نياية القرن التاسع عشر ،حيث
بدأ االقتصاديون بالبحث عن العالقة بين سموكيات العمالء االقتصاديين (المستيمك ،المنتج ،الدولة) والسموك

المعتمدة إلجراء خياراتيم ،والتي
اإلجمالي لالقتصاد ،تكمن أحد العناصر اليامة ليذه السموكيات في الصياغة ُ
تمثمت في البحث عن الحل األمثل لتوابع المنفعة الخاصة بيم .أىم ىؤالء العمماء  )5(Paretoالذي درس
الحاالت التي يقوم فييا عدة عمالء بالمفاضمة بين خيارات عديدة ومتناقضة وبرىن أنو ال يمكن لجميع األطراف

وس ّميت مذ حينو ىذه الحالة بأمثمية باريتو؛
أن تحصل عمى الرضا الكامل في نفس الوقت بسبب ندرة المواردُ ،
مثال ،قاضيين متناقضين بشأن متيم ،لو اجتمعوا في ىيئة واحدة ،فكيف يمكنيم التوصل إلى حل مشترك بشأن

الحكم عمى المتيم؟

شغمت ىذه المشكمة بال أحد النبالء الفرنسيين وعضو األكاديمية الفرنسية لمعموم في حينيا Marquis de
()6

 Caritat de Condorcetعام 1881
()7

)1881( Borda

وعرضت عمى األكاديمية الفرنسية مع الدراسات التي قام بيا الفارس

بشأن تغيير أسموب انتخاب رئيس األكاديمية حيث اعتمدت طريقة  Bordaفي حينيا!

 )599 – 555( Sun Tzu .3قبل الميالد ،قائد عسكري صيني مشيود لو باستراتيجياتو العسكرية لخصيا في
كتابو المعروف "فن الحرب ."The Art of War

 .4الخميفة الرابع لدى المسممين حكم  5سنوات ( 991-955م).
)1913-1858( Vilfredo Federico Damaso Pareto .5عالم اجتماع واقتصاد إيطالي ،عمل في جامعة
لوزان ونشرىا في كتابو دروس في االقتصاد السياسي عام .1899

 .6كان  Condorcetعضو في األكاديمية الفرنسية عام  1899بعمر  19سنة وحتى وفاتو ،وتمميذ Turgot

أحد آباء التفكير العممي في العموم االجتماعية ،نشرىا عام .1885

 )1899-1833( Jean Charles de Borda .7عالم رياضيات وسياسي فرنسي ،وعضو األكاديمية
الفرنسية لمعموم.
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سنعود إلى ىذه الطرق الحقاً التي تُدرس في العموم االقتصادية عادةً ضمن إطار ما ُيدعى بنظرية الخيارات
الجماعية .Social Choice Theory

كان يجب االنتظار حتى بداية الحرب العالمية الثانية حتى يتقارب التيارين االقتصادي والسياسي حول نظرية

الخيارات الجماعية حيث االنتخابات وتحميل الق اررات من أىم تطبيقاتيا .في بداية الحرب العالمية الثانيـة وأثناء
غارات الطيـران األلماني عمى إنكمترا ،طُمب إلى العممـاء الذين صممـوا نظـم وتجييـزات الدفاع االىتمام باالستخدام

األمثل ليذه النظم والتجييزات ،و ُش ّكمت مجموعة دعيت "مجموعة بحوث العمميات Operations Research

 "Groupاستندت في أعماليا عمى استخدام النماذج الرياضية في حل مشكالت إدارة النظم والتجييزات السابقة
وتحركات القوات في أرض المعركة ،وكانت ألعماليا نتائج ىامة جداً وتطبيقات ُع ّممت الحقاً عمى المشكالت
التي تواجييا إدارة الشركات الصناعية.

في عام  ،1955تعرض الباحثان  Neumann & Morgensternإلى المشكمة مباشرةً دون حمّيا إال ضمن
فرضيات قاسية جداً ودعيت بنظرية المنفعة  .Utility Theoryثم شيدت فترة الخمسينات من القرن الماضي
تعرض عدد ال بأس بو من الباحثين إلى مسألة األمثمية ضمن إطار أىداف متعددة
نقاشات حامية لممشكمة ،إذ ّ
عبر عنيا بتوابع عددية بشكل تابع وحيد .وكانت
الم ّ
وكان ُيطرح الحل دوماً ضمن إطار تجميع األىداف المتعددة ُ

المشكمة بالنسبة لعمماء االقتصاد ىي كيفية توفيق السموكيات الفردية لعمالء االقتصاد والنتائج المالحظة عمى
المجتمع االقتصادي بأكممو ،وتعود أىم المساىمات خالل فترة الخمسينات إلى عالم االقتصاد وحامل جائزة نوبل

بناء عمى خيارات فردية والعالقة
 K. Arrowعام  ،)Arrow, 1986( 1953حيث درس الخيار الجماعي ً
الجوىرية التي تربط بينيما وخرج بنظرية االستحالة  ،Impossibility Theoryدون أن ننكر فضل عمماء آخرين
كان ليم مساىمات أساسية في نظرية الخيارات الجماعية ،وترافقت ىذه الدراسات بدراسات رياضية نفسية عمى

آلية االختيار والمحاكمة التي تتم في ذىن اإلنسان.

منذ بداية الستينات ،بدأ معجم مصطمحات صناعة الق اررات يتضح أكثر فأكثر ،كما بدأت تظير طرق خاصة

بمعالجة ىذا النمط من المشكالت :اختيار بديل ضمن إطار متعدد المعايير حتى في مجال البحث عن الحل
األمثل من خالل طرق البرمجة متعددة األىداف  Goal Programmingفي البرمجة الخطية .وفي نياية
()8

الستينات ظيرت أولى ىذه الطرق ودعيت حينيا ELECTRE

( )Roy, 1996وطرح مفيوم األولوية

 Outrankingألول مرة لممقارنة الثنائية بين البدائل ،ال تعتبر ىذه الطرق جوىرية في مفاىيميا األساسية بل في
آليات التجميع اإلجمالي ،ليأتي  H. SIMONمن نفس العام ليدعم ىذا االتجاه باالنتقال من مفيوم األمثمية إلى

مفيوم التراضي ( ،)Newll & Simon, 1972وأتى بعده  )1989( Keeny & Raiffaبتعميم نظرية المنفعة
عمى معايير عديدة لتصبح نظرية المنفعة متعددة الخصائص .Multiple Attributes Utility Theory

 ELECTRE .8مختصرات كممات بالمغة الفرنسية :ELimination des Choix Traduisant la REalité

والمقصود بيا حذف خيارات كترجمة لمواقع .طُرحت عام  1998من قبل  Bernard ROYأحد عمماء

الرياضيات التطبيقية.
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الجدير بالذكر أن معظم األبحاث السابقة كانت تستند عمى األدوات الرياضية المتوفرة خصوصاً التحميل العددي

واالحتماالت وعمى تجميع التوابع الجزئية بتابع عددي وحيد .لذلك كان ال بد من التفكير باتجاىات جديدة منيا

ابتكار أدوات رياضية جديدة مثل المجموعات الترجيحية التي اقترحيا  ،)1995( Lotfi ZADEHأو العودة إلى
أصل المشكمة وأبسط مفاىيميا وىنا ظيرت من جديد أساليب معالجة مختمفة عرفت تحت اسم الطرق متعددة

المعايير.Multiple Criteria Decision Methods

بعد تطور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  Information and Communication Technologyودخوليا

الكاسح عمى عالم اإلدارة ،ظيرت تطبيقات كثيرة ليذه التكنولوجيا حسب مستويات الق اررات في المؤسسات،

وأصبح باإلمكان توطين الطرق متعددة المعايير بسيولة وبسرعة أكبر من السابق ،فقد ظير مفيوم نظم دعم

الق اررات  Decision Support Systemألول مرة عام  ،1981والذي يستعير مفاىيم وتقنيات الذكاء الصنعي
المفترض بيا محاكاة الذكاء اإلنساني في حل المشكالت .وظيـر منظّـرون كثـر ضمـن ىـذا اإلطار من أىميم

 ،)1981( Sprague & Carlsonورغم التقدم البطيء الحاصل في تقانات الذكاء الصنعي Artificial

 ،Intelligenceأصبح المجوء إلى ىذه التقانات أم اًر جوىرياً في صناعة الق اررات ،إذ تستخدم نظم دعم الق اررات

مفاىيم وتقانات الذكاء الصنعي في البحث عن الحمول وآليات االستنتاج المنطقي ،كما أنيا تستخدم الخوارزميات

المعتمدة لتخفيض درجة تعقيد المشكالت واالستفادة من تضاعف سرعة حساب المعالجات ،وطبعاً القدرة العالية

عمى التخزين والوصول لممعمومات.
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أسئمة صح  /خطأ :True/False
السؤال
.1
.2
.3

.5
.6

القرار ىو نتاج عمل فرد واحد بعينو ىو متخذ القرار

.10
.11
.12




ضعيفة

تتطور سيرورة القرار بسبب تطور األىداف والمعطيات بشكل مستمر

.9



شراء بعض األسيم في البورصة وتحقيق مردود أكبر يترافق دوماً مع مخاطر

.4

.8





تشير الحقيقة من الدرجة األولى إلى حالة أكيدة أو قيمة أكيدة معبرة عن

الخاصية الفعمية

بناء عمى منظومة تفضيالت عقالنية
يتصرف متخذ القرار دوماً ً
متخذ القرار ىو الكيان الذي لديو صالحية تقويم الممكن والغايات ويعبر عن

األفضميات





تعني مسممة األمثمية أنو في كل حالة تؤدي إلى قرار ،ىناك قرار أمثمي واحد



عمى األكثر
ليس ضرورياً أن يتمتع ميندس القرار بالحيادية  Neutralityأو بالموضوعية



Objectivity

تعني العقالنية  Rationalityالبحث عن تعظيم المكاسب أو تحقيق أكبر قدر
من المنافع



.13

شرطي العقالنية ىما :توفر المعمومة الكاممة و التقدير األمثل لمبديل األفضل

.14

تبحث العقالنية المحدودة بالضرورة عن الحل األمثل وليس عن حمول مقبولة

.15

القرار اإلداري ىو ذلك القرار الذي يتخذه جميع العاممين في المنظمة



.16

القرار اإلداري ىو إفصاح عن إرادة يصدر عن سمطة إدارية ويرتب آثا اًر قانونية



.17




محل القرار اإلداري ىو النتائج المباشرة التي تصدر عن القرار



سبب القرار اإلداري ىو األمر الموضوعي الذي يسبق القرار ويكون دافعاً إلى



.19

الغاية من القرار اإلداري ىو اليدف النيائي الذي يسعى القرار اإلداري لتحقيقو



.20

ُيقصد بشكل القرار اإلداري المظير الخارجي لمورق المستخدم في طباعتو

.18

17

السمعة األرخص غالباً ما تكون أق ّل جودةً
السعر والجودة معياران ال يسيران في نفس االتجاه فيما في نزاع شبو دائم

يسعى متخذ القرار دوماً إلى تحقيق أفضل مستوى عمى كل من المعايير

.7

صح خطأ

وجوده
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أسئمة خيارات متعددة :Multiple Choices
 .1يقوم متخذ القرار العقالني باتخاذ القرار الذي ُيحقق:

أ .أقل تكمفة

ب .أكبر مردود اقتصادي

ج .األقل مخاطرة

د .جميع األجوبة صحيحة
 .2المراحل الرئيسية لإلجرائية المبسطة التخاذ القرار ىي باإلضافة إلى التغذية الراجعة:
أ .صياغة المشكمة
ب .تقييم البدائل

ج .اتخاذ القرار

د .جميع األجوبة صحيحة
 .3المسممات األساسيىة في عممية صناعة القرار ىي باإلضافة إلى الحقيقة من الدرجة األولى:
أ .األمثمية من قبل متخذ القرار
ب .الموضوعية والعممية

ج .صياغة المشكمة وتقييم البدائل

د .جميع األجوبة خاطئة

 .4يجب عمى ميندس القرار التمتع بصفتين أساسيتن خالل مساعدتو في صناعة القرار ،ىما:
أ .األمثمية والعقالنية

ب .الموضوعية والحيادية

ج .تحديد المعايير وتقييم البدائل

د .جميع األجوبة خاطئة

 .5تفترض العقالنية  Rationalityتحقق شرطين في صناعة القرار ،ىما:
أ .توفر نماذج رياضية حص اًر واألمثمية
ب .الموضوعية والحيادية

ج .توفر المعمومة الكاممة والتقدير األمثل لمبديل األفضل

د .جميع األجوبة خاطئة

18
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 .6األركان األساسية لمقرار اإلداري  Administrative Decisionىي:
أ .محل القرار وسببو

ب .الغاية من القرار وشكمو

ج .أن يصدر من الجية المختصة

د .دجميع األجوبة صحيحة

 .7يمكن دوماً اتخاذ الق اررات وتحقيق:

أ .أفضل مستوى عمى كل من المعايير
ب .حل وسط أو توفيقي بين المعايير

ج .حل أمثل لجميع أطراف القرار

د .جميع األجوبة صحيحة

 .8لدى التحضير التخاذ القرار ،نجد ىناك دوماً باإلضافة إلى متخذ القرار:
أ .ميندس القرار فقط

ب .أعضاء مجمس اإلدارة فقط

ج .العديد من األطراف المؤثرة والمتأثرة

د .جميع األجوبة صحيحة

19
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رقم السؤال

اإلجابة الصحيحة

1

د

2

د

3

أ

4

ب

5

ج

6

د

7

ب

8

ج

ISSN: 2617-989X

أسئمة \ قضايا لممناقشة:
السؤال ( )1المسممات األساسية في صناعة القرار.
اشرح باختصار المسممات الثالث األساسية في صناعة الق اررات مع إعطاء مثال عن كل منيا.

{مدة اإلجابة 15 :دقيقة .الدرجات من .15 :111

توجيو لإلجابة :الفقرة }1-1

السؤال ( )2بعض التعاريف.

عرف المصطمحات اآلتية بما ال يتجاوز ثالثة أسطر:
ّ
منظومة القيم ،ميندس القرار ،متخذ القرار ،المساعدة عمى اتخاذ القرار.

{مدة اإلجابة 11 :دقيقة .الدرجات من .11 :111

(توجيو لإلجابة :الفقرة }3-1

السؤال ( )3شروط عمل ميندس القرار.

اشرح باختصار الخاصيتان األساسيان المفترض أن يتمتع بيما ميندس القرار كي تكون مساعدتو مفيدة.

{مدة اإلجابة 11 :دقيقة .الدرجات من .15 :111

توجيو لإلجابة :الفقرة }3-1

السؤال ( )4مبدأ العقالنية المحدودة .Bounded Rationality

طرح  H. Simonمبدأ العقالنية المحدودة لألخذ باالعتبار متغيرات واقع متخذ القرار ،ناقش ىذا المفيوم مبيناً
الفرق عن العقالنية المطمقة التي تفترضيا نماذج األمثمية في بحوث العمميات.

{مدة اإلجابة 15 :دقيقة .الدرجات من .11 :111

توجيو لإلجابة :الفقرة }5-1

السؤال ( )5القرار اإلداري .Administrative Decision

تتخذ السمطات العامة ق اررات تيدف الصالح العام ندعوىا بالق اررات اإلدارية أو العامة ،والمطموب:
 .1ما ىو المقصود بالقرار اإلداري؟

 .2اذكر باختصار األركان الخمسة لمقرار اإلداري.

 .3لنأخذ مثاالً أن السمطات العامة اتخذت قرار برفع مستوى األجور ،طبق عمى ىذه الحالة أركان القرار
اإلداري.

{مدة اإلجابة 11 :دقيقة .الدرجات من .31 :111

21
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القضية األولى (تناقض )Condorcet

ليكن لدينا ثالثة طالب حصموا عمى نفس العالمات في جميع المقررات باستثناء ثالثة مقررات متساوية في

األىمية حيث حصموا عمى العالمات اآلتية:

مقرر ()1

مقرر ()2

مقرر ()3

المجموع

طالب ()1

81

81

81

111

طالب ()2

81

81

81

111

طالب ()3

98

81

81

111

المعتمدة في إقرار من ىو الطالب األفضل كما يمي:
لنفترض بأن الطريقة ُ
 فرق عالمة واحدة في أي مقرر ال تسمح بتمييز الطالبين أي أنيما متكافئين وفق المقرر،
 طريقة االختيار اإلجمالية :عدد المقررات التي يكون فييا طالب أفضل أفضل من اآلخر.

فمن ىو الطالب األفضل وفق ىذه الطريقة؟

(توجييات لمحل :قارن كل بديمين بشكل مستقل واستنتج العالقة بين كل اثنين)
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الفصل الثاني:
نمذجة المشكالت اإلدارية
Modeling of Managerial Problems
كممات مفتاحية:
المشكمة  ،Problemالخطر  ،Riskالمنظومة  ،Systemالنموذج  ،Modelنموذج .Simon

ممخص الفصل:
يتناول ىذا الفصل بعض المفاىيم األساسية في صناعة الق اررات والتعامل معيا من وجية نظر المنظومات،

خصوصاً تمك المتعمقة بتعريف المشكمة وم راحل نموىا ،واظيار الحاجة لبنا ء نماذج مناسبة لمتعامل م ع
المشكبلت ،مع تسميط الضوء عمى مفيوم المخاطر التي يتواجد فييا متخذ القرار ،كما يُظير الفصل العبلقة
العضوية بين نظامي المعمومات والق اررات في المستويات المختمفة لممنظمة.

المخرجات واألهداف التعميمية:
 .1فيم واستيعاب مفاىيم المشكمة والنموذج والخطر والمنظومة

 . 2التمكن من تمييز مشكمة القرار

 .3التمكن من إدراك المخاطر والتعرف عمى معايير تقييميا

 .4التمكن من الربط بين نظامي المعمومات والق اررات

 .5التعرف عمى نموذج  Simonوربطو بمبدأ العقبلنية المحدودة

مخطط الفصل:
 .1مفيوم المشكمة وتمييزىا .Problem Concepts

 . 2دورة حياة المشكمة .Problem Lifecycle

 .3مفيوم وتقدير المخاطر .Risk Concepts & Evaluation

 .4مفيوم المنظومة .System Concept

 .5مفيوم النمذجة وتصنيفيا .Modeling Concepts & Classification

 .6العبلقة بين نظامي المعمومات والق اررات Relationship between Information and Decision
.Systems

 .7نموذج  Simonفي حل المشكبلت .Simon’s Model

24
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 .1مفهوم المشكمة وتمييزها:
يستخدم مصطمح "مشكمة  "Problemيومياً عشرات المرات ،فما ىو المقصود بو؟ وكيف يتم التعامل مع ىذه
الظواىر في المنظمات ،ونمذجتيا؟ ىذا ما سنراه في الفقرات البلحقة.

 .1.1مفهوم المشكمة :Problem Concept
ومرجعية محددة ،فقد يبدو الفرق بين الظاىرة
المشكمة بالتعريف ىو الفرق بين الحالة المرصودة لمظاىرة المدروسة
ّ
والمرجعية كإشارة من أحد أطراف القرار بالقياس إلى أىدافو ومرجعياتو ،أو كقيمة موضوعية تم حسابيا؛ وتتجمى
ويقصد بالحالة المرصودة لممشكمة القيم التي تأخذىا
المشكمة في قصور النظام عن أداء وظائفو وتحقيق أىدافوُ ،
متغيرات المشكمة أو مجموعة الظروف والشروط الداخمية والخارجية التي يكون عمييا النظام في لحظة معينة؛ وقد
يكون الفرق من نمط موضوعي قابل لمقياس مثل رفض المورد التسميم في الوقت المحدد ،تناقص المبيعات،

يعبر عن اختبلف في المرجعيات ،مثبلً بين مالك الشركة الذي
تعطّل اآللة ،تزايد شكاوى الزبون ... ،الخ ،أو ّ
ييتم بزيادة األرباح ومدير التسويق الذي ييتم بتقديم الخدمة األفضل لمزبون  ...الخ.
تمر المشكمة بعدد من المراحل األساسية (:)Bouyssou et. Al., 2006, pp. 56

 .1تشخيص المشكمة :Diagnosis

تتمخص في تعريف المشكمة وتحديد حالتيا في بداية إدراكيا ،والتمييز بين أعراض المشكمة وأسبابيا وعزليا

من بيئتيا.

 .2تحميل المشكمة :Analysis

تتمخص في تحديد األىداف المرجو تحقيقيا عند حل المشكمة ،وتحديد متغيراتيا ودراسة األسباب ومن ثم

صياغتيا كنموذج قابل لمتعامل معو وحمو.

 .3حل المشكمة :Solution

نقل المشكمة من حالة غير مقبولة إلى حالة مقبولة ،أي أنيا عممية تتضمن مجموعة من اإلجراءات واألفعال

تيدف إلى تحقيق أىداف محددة ،ومن أىم ىذه األىداف اختيار البديل األفضل.
مثال ( :)1-2حجز غرف في فندق .ىنا المثال يوضع في كرة وال داعي لبلير

قامت الشركة بدعوة عدد من األشخاص لصالحيا وتم حجز عدد من الغرف في الفندق ،ولكن كان عدد

الواصمين إلى الفندق أكبر من العدد المتفق عميو مع الفندق.

25
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مرحمة المشكمة
 .1رصد الفارق عن المرجعية
.2
.3

الحالة
يتمقى مدير الشركة ىاتفاً من عامل الفندق مشي اًر أن عدد

ضيوف الشركة لم يكن العدد المتفق عميو سابقاً

إذا كانت المشكمة معروفة سابقاً ،تطبيق يتصل المدير بمسؤول العبلقات العامة العتقاده أن ىناك

آلية ح ّل مناسبة

خطأ

أما إذا كانت غير معروفة ،وضع آلية يحاول ىذا األخير تذكر لمصمحة من تم استدعاء

حل جديدة

 .4الوصول إلى ح ّل "موجود" لممشكمة

الضيوف إلى الفندق ليجد أنيم لمصمحة مديرية اإلنتاج

يتصل بو لتأكيد عدد الضيوف فيتم التأكيد إلى عامل

الفندق

عبر مدير اإلنتاج مباشرة

حد أدنى من الموارد
 .5استخدام ّ
إمكانية التعديل واإلصبلح إذا تضررت
ويؤكد ذلك مسؤول العبلقات العامة
.6
آلية الح ّل
.7

عدم ظيور مشاكل أخرى التي قد تكون يصدر المدير العام تعميماً جديداً آللية دعوة الضيوف

أكثر تعقيداً عند حل المشكمة الراىنة

إلى الشركة وتأمين إقامتيم كي ال تتكرر المشكمة

من المؤكد أن اتخاذ القرار يعني حل مشكمة ،وحل المشكمة يعني االنتقال بيا من حالة غير مقبولة إلى حالة

مقبولة ،لكن ىذا االنتقال قد يكون عبر طرق عديدة تؤطرىا منظومة القرار.
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 .2.1تمييز المشكمة:
قد يستطيع متخذ القرار من خبلل خبراتو والمؤشرات الموضوعية مبلحظة وجود فوارق عن الحالة الطبيعية أو

المرجعية ،لكن ذلك يتعمق بعاممين ميمين:

 .1يعود األول إلى مستوى الضغط النفسي (البيئة الداخمية) لمتخذ القرار مما يجعمو يبحث عن مؤشرات
موضوعية تثبت أو تنفي ىذا اإلحساس بالضغط.

 .2ويتعمق الثاني بقدرة متخذ القرار عمى إدراك المشكمة خصوصاً في الحاالت الجديدة أو غير المعروفة لو
سابقاً ،وذلك عبر المعمومات المتوفرة والمؤشرات الموضوعية عن حالة المشكمة (البيئة الخارجية لمتخذ

القرار).

لكن اإلحساس بالضغط النفسي ووجود مؤشرات عمى انحراف عن الوضع الطبيعي ال يعني بالضرورة القدرة عمى

تعريف المشكمة بشكل سميم ،إذ أن تعريف المشكمة الحقيقية ال يق ّل أىمية عن معالجتيا؛ إذ من الضروري جدًا
التأكد من أن المشكمة التي سنحميا ىي فعبلً المشكمة المطموب حمّيا أم أننا نحل المشكمة الخاطئة أو مشكمة
وىمية ،مما ال يؤدي إلى تصحيح المسار إلى الوضع الطبيعي وقد يستحيل العودة بيذا المسار إلى الوراء

والتصحيح ألن الزمن حاسم وغير عكوس .Irreversible
مثال ( )2-2أسطول النقل.

لدى إحدى المؤسسات مؤشرات عن عدم تمبية الزبائن بسبب ضعف أداء أسطول النقل في المؤسسة ،فذىب مدير
النقل إلى تعريف المشكمة مباشرة عمى أن عدد السيارات غير ٍ
كاف وبالتالي يجب شراء سيارة كبيرة أو سيارتين
ّ
صغيرتين ،في حين يرى مدير التسويق أن المشكمة تتعمق بسوء إدارة أسطول السيارات المتوفرة ،لذلك يجب

االتفاق عمى حقيقة المشكمة قبل طرح خيار الشراء ،فيل فعبلً يجب الشراء أم إعادة تنظيم أسطول السيارات
الموجودة فعمياً؟

ىناك عدة مستويات لتمثيل المشكمة لكي تُصبح قابمة لمحل:
 .1بروز المشكمة ومبلحظتيا من خبلل المنظومة الثقافية والنفسية والتنظيمية لمتخذ القرار ،فإذا لم ُيدرك متخذ
القرار المشكمة فميس لدينا مشكمة.
 .2تعريف المشكمة والتي تتضمن حكماً اختيار اإلطار العام ألسموب ومنطق الحل.

 .3نمذجة المشكمة بشكل صارم ضمن إطار األسموب الذي تقبمو طريقو الحل ،فبل يمكننا مثبلً صياغة المشكمة
بشكل توابع رياضية واستخدام أسموب وصفي أو شبكي في الحل.

 .4وأخي اًر ،تطبيق طريقة الحل أو بناء طريقة جديدة لمحل واجراء حساسية لمتغيرات المشكمة ودراسة درجة ثباتيا
في مواجية تعديل ىذه المتغيرات.

قد ال تتم ىذه المراحل بالشكل الخطي ،بل ىناك نشاط تجريبي يأخذ باالعتبار تعقيد الواقع والسموكية العقبلنية

لمتخذ القرار ضمن القيود المفروضة ،وىذا ما قاد إلى طرح النظرية السموكية في صناعة الق اررات ( & Newell

 )Simon, 1972التي سنعود إلييا الحقاً.
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 .2دورة حياة المشكمة :Problem Life Cycle
يظير الشكل اآلتي [ ]1-2تطور المشكمة عبر الزمن في حال عدم التدخل لتصحيح المسار في الوقت المناسب،
حيث يمكن النظر إلى النقاط  F E D C B Aكنقاط مرجعية لموقوف عمى حالة تطور المشكمة ،وفي معظم

حد معين من الفرق عنو المرجعية ولتكن النقطة  Dمثبلً تعتبر العودة إلى الحالة
الحاالت عندما نصل إلى ّ
الطبيعية شبو مستحيمة باألدوات التقميدية أي ندخل في آليات ومنطق مختمف لممعالجة ،فنقول في ىذه الحالة أن
المشكمة دخمت في منطق األزمة واعادتيا إلى الوضع الطبيعي غير ممكن.

الوسبس الطبٍعً :الوشجعٍت

الضهي

A
إشبساث

B
هشكالث C
واضحت

أصهبث
فشل تبم

االتجبٍ
العبم
لالًحشاف

D
شذّة تفبلن
الوشكلت

E

الفبسق عي الوشجعٍت  /شذّة الوشكلت

عي اًحشاف

F
حبالث غٍش عكىست

حبالث لببلت للعالج

الشكل [ ]1-2دورة حياة المشكمة
تختمف كثي اًر حساسية الكوادر البشرية في الشركات تجاه قراءة أو تفسير اإلشارات التي تبثّيا متغيرات المشكمة،

كما يستخدم ذىن متخذ القرار الكثير من المعمومات والمعارف وأيضاً االستنتاجات عند البحث عن ح ّل لممشكمة،
واالستنتاج ىو تمك العممية المنطقية التي يقوم من خبلليا الذىن بمقارنة إشارة معينة (وصول معمومات أو

أحداث) لمظاىرة المدروسة مع إشارات أخرى مثبتة سابقاً أنيا صحيحة أو خاطئة ليحكم عمى اإلشارة الجديدة

بصحتيا أو ال؟

قد يتطمب تحديد المرجعيات التي سيتم المقارنة معيا الكثير من الجيد الذىني والموارد ،خصوصاً عند استخدام

آليات مراقبة اإلشارات ذات الطابع الميكانيكي أو المؤتمت أو قد نضطر إلى تعريف المصطمحات التي

نستخدميا في المغة الدارجة ،لنأخذ المثال المبين في الشكل [ ]2-2لتوضيح ما نقصده بالمرجعية والمصطمحات

التي نستخدميا وكيفية التحقق من معيار المراقبة.
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سؤال :ما هذا؟

التحلٍل :طزحُا يشكهح تسيطح ،تهميت إشارج/يعهٕيح تصزيح
فأعطيت انجٕاب.
التحمك هي الجىاة :يا ْٕ انًعيار انذي يسًح نُا تانتحمك يٍ
انجٕاب "يُشل"؟

جواب :منزل

الشكل [ ]2-2الواقع والنموذج

هعٍبس التحمك :أٌ انًُشل ْٕ يكاٌ ثالثي األتعاد يًكٍ اإللايح فيّ؟
فٓم يًكٍ اإللايح في انشكم انًزسٕو أعالِ ،فيتى تصحيح انجٕاب
نيصثح "صٕرج يُشل" أٔ "شكم نًُشل" فًصطهح صٕرج أٔ شكم
يُعثّز عٍ يزحهح اإلدران انٕاعي نًُظٕيح انتًثيم في حيٍ ّ
أٌ
يصطهح يُشل تأتي كًزحهح تمييى ذُْي نهًمصٕد يٍ انشكم.

 .3مفهوم وتقدير المخاطر :Risk Concepts
عادةً ما تكون مخاطر وقوع حدث جسيم مرتفعة بقدر ما يكون ىذا الحدث صعب التنبؤ بو ،أي عدم توفر
معمومات كافية لتوقّع حدوثو ،وعدم توفر األدوات المعرفية الكافية لتوقع مثل ىذه األحداث ،لذلك نمجأ قدر

لسد النقص سواء من حيث الدقة في تقييميا أو مصداقيتيا أو الشك فييا أو
اإلمكان إلى إدارة المعمومات المتوفرة ّ
حتى عدم توفر جزء ىام منيا أحياناً ،وىذه الفجوة في المعمومات والمعارف ىو ما يؤدي إلى الخطر ،إذ لو
توفرت المعمومات الكاممة والدقيقة سيكون من األسيل بكثير معالجة المشكبلت.

ما ُيقصد بعجز أو نقص المعمومات لدى مواجية مشكمة ما ىو التواجد في حالة عدم القدرة عمى اتخاذ قرار في
ظروف "مقبولة أو طبيعية" ،ويمكن اإلحساس بيا عندما يشعر متخذ القرار بأنو في وضع عاجز عن اتخاذ القرار
دون المجوء إلى شيء من المجازفة أو السموك غير العقبلني.

مثال ( :)3-2أن يكون متخذ القرار في حالة اتخاذ القرار بشأن الدخول إلى أحد األسواق األجنبية دون أن تكون
لديو المعمومات الكافية ولديو فقط مؤشرات عامة عن أسواق كامنة ،وبالتالي قد تكون المخاطر كبيرة.
يمكن مثل مواجية ىذه الحالة بكثرة في حاالت األزمات والكوارث بسبب ضغط الزمن وتسارع األحداث ،لذلك

قراءىا
يكون لدينا نزعة لعدم الثقة بالمعمومات التي تنشر في وسائل اإلعبلم التي تسعى إلى زيادة مشاىدييا أو ّ
عبر أساليب تضخيم أو تقزيم المعمومات الحقيقية ،وقد تكون في بعض األحيان السياسة العامة المعتمدة كما كان
يقول وزير إعبلم ىتمر "اكذب ،اكذب ،اكذب ،فسوف يصدقون".
نقول عن خطر ما بأنو "جيد" إذا كان التحدي يبرر المجازفة فالخطر المجاني ىو بالتأكيد "سيئ" .مثبلً ،تجاوز
اإلشارة الحمراء لموصول باك اًر الحتساء فنجان من الشاي ىو خطر "سيئ" ،لكن تجاوز اإلشارة الحمراء إلنقاذ

طفل أو إلنقاذ صفقة تجارية بمبليين الدوالرات ىو خطر "جيد" .في جميع األحوال ،أي فعل/قرار يتضمن شيئاً
من المجازفة ،فالمشكمة تتمثل إذاً في تقدير حجم التحدي مقابل المجازفة ،أو حجم الربح مقابل الخسارة ،وعادة ما
تكون المجازفة الكبيرة مترافقة مع ربح كبير!
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من المفيد لتقدير حجم المخاطر التي نواجييا أن نتساءل عن تعريف المنافسين/الخصم (من ىم؟ ،قدراتيم ،)..ما
ىي التحديات التي نواجييا؟ ما ىي الخيارات المتاحة؟ ما ىي األحداث من األطراف المنافسة التي يمكن أن

تقع؟ ما ىي احتماالت وقوع ىذه األحداث؟

إن وضع نموذج جيد يجب أن يتجنب الدقة المصطنعة (مما يجعميا اعتباطية وبالتالي غير أكيدة) وأن يتجنب
ّ
عدم الدقة (مما يجعمو غير ذي فائدة) ،ويجب أن يأخذ باالعتبار نقص المعمومات كونيا ظاىرة مألوفة في
صناعة الق اررات ،وذلك رغم قمّة األدوات المتوفرة لمعالجة ىذا النقص فيي ال تخرج عن نطاق حاالت أو فئات

ثبلث :حساب االرتياب رياضياً ،ونظرية االحتماالت ،والتقديرات الذاتية لمخبراء.

 .1حساب االرتياب :في ىذه الحالة تكون القيمة معروفة لكن يشوبيا شيء من عدم الدقة بسبب خمل في أداة
القياس أو سوء استعماليا ،وال يمكن تطبيقو إالّ عمى متغيرات كمية ،كأن نقول مثبلً معدل الفائدة ىو

 %1±%10وال يمكن القول رياضياً حوالي .%10

 .2نظرية االحتماالت :تُستخدم عندما يكون لدينا معرفة كاممة بجميع النتائج الممكنة لوقوع حدث أو جميع القيم
الممكنة لمتغير ما ،لكن ال يمكن التكين أي من ىذه النتائج أو القيم ستتحقق ،مثبلً ،ىناك نتيجتين ممكنتين

لدى تقدم الطالب لبلمتحان إما النجاح أو الرسوب ،لكن ال نستطيع تأكيد ىذه النتيجة أو تمك .رغم أن نظرية
االحتماالت ىي نظرية رياضية بامتياز حيث فرضياتيا واضحة وغير قابمة لمتأويل ونماذجيا مثبتة ،لكن

الفرضية األساسية المتعمقة بجمع احتماالت األحداث المستقمة تبدو غير واقعية عند تطبيق النظرية في

الق اررات اإلنسانية كما يبين المثال البلحق.

مثال ( :)4-2لدينا عامبلن احتمال أن ينجز العمل  %60من قبل األول و %40من قبل الثاني ،فمن
يستطيع أن يضمن أن اجتماع العاممين يؤدي إلى احتمال إنجاز  %100من العمل؟ فظاىرة التعاضد
 Synergyأو التعاون تخرج عن نطاق المعالجة وفقاً لنظرية االحتماالت.
 .3التقديرات الذاتية :خصوصاً في الحاالت التي نواجييا لممرة األولى ،أو عدم توفر معمومات تسمح بتمييز
نتيجة عن أخرى ،حيث يتم الطمب من مجموعة من الخبراء تقدير أي النتائج أو القيم األكثر رجحاناً أو حتى
تقدير احتماالت كل من النتائج الممكنة والعودة الستخدام نظرية االحتماالت.

لدى تقييم المخاطر ،يجب األخذ باالعتبار مجموعة من العوامل والمعايير (:)Klinke, 2002

 مدى الضرر  :Extend of Damageالذي يمحق بالبشر أو بالتجييزات أو باألبنية أو غيرىا في
حال حدوث الخطر.

 احتمال الوقوع  :Probability of Occurrenceعدد المرات التي حدث فييا سابقاً ،أو تقدير
احتمال حدوثو في حال كان يواجو ألول مرة.

 مدى التأكد  :Incertitudeمؤشر إجمالي لحاالت العناصر المشكوك فييا.

 مدى االنتشار  :Ubiquityتحديد المساحات الجغرافية التي يمكن أن ينتشر فييا الخطر.

 العناد\االستم اررية  :Persistencyتحديد المدى الزمني لؤلضرار الجسيمة التي تمحق بالبشر
وأصول المنظمة.
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 إمكانية اإلصبلح  :Reversibilityتحديد إمكانية إعادة الحالة إلى ما كانت عميو قبل وقوع الخطر
واصبلح الضرر.

 اآلثار البلحقة المتأخرة  :Delay Effectتقدير األضرار التي يمكن أن تظير خبلل فترة طويمة من
الزمن.

 اختبلل العدالة  :Violation of Equityتقدير الفروقات بين المستفيد من الخطر والمتضرر منو.

 إمكانية التحرك  :Potential of Mobilizationقدرة األفراد والمجموعات المتأثرة من آثار الخطر
عمى التحرك لتجاوز مشكبلتيا وأضرارىا.

 .4مفهوم المنظومة :System Concept
تكاد ال تخمو صفحة من المراجع اإلدارية أو السياسية أو االقتصادية دون ذكر مصطمح نظام أو منظومة وكأنو

مفيوم متفق عميو وواضح لمجميع ،قد يستخدم بعض المؤلفين العرب مصطمح منظومة ولكن ال نرى فرقاً بين

الترجمتين لذلك سنستخدميما دون تمييز حسب سياق النص لمتعبير عن المصطمح اإلنكميزي System؛ وجد

ىذا المفيوم أسسو في عموم البيولوجيا في نياية القرن التاسع عشر ،وفي الميكانيك الحقاً؛ لكنو لم ينضج

كإشكالية عممية إال في نياية الستينات وبداية السبعينيات من القرن الماضي ،وذلك بسبب العطالة الكبيرة التي

كانت تتمتع بيا الطريقة الديكارتية والمعتمدة في نمذجة المشكبلت وأساليب معالجتيا.

فالمنظومة  Systemىي كيان ُيمارس نشاطو ضمن بيئة ما لتحقيق غاياتو ويرى بنيتو الداخمية تتطور مع الزمن
دون أن يفقد ىويتو؛ ولتعريف المنظومة ،يجب تحديد عناصرىا ومكوناتيا :النشاط الذي تقوم بو ،وبنيتيا ،وكيفية
تطورىا ،وبيئتيا ،وغاياتيا؛ لنسقط ىذا التعريف عمى بعض المنظومات التي نعرفيا:
البنية

التطور

البيئة

الغاية

الكيان

الكائن الحي وظائفو في الحياة

مكونات بيولوجية

تجدد الخبليا

المجتمع

استمرار الحياة

تجاري ،صناعي

تنظيمية ،بشرية

حركة العاممين

السوق

الربح ،االستمرار

الشركة

النشاط

لكي يكتمل مفيوم المنظومة ،عمينا أن نضيف فرضيتين ،تتعمق األولى بغايات النظام فالنظام يسعى دوماً لتحقيق

غايات معينة ،وتتعمق الثانية بعبلقتو مع البيئة فالنظام منفتح عمى البيئة يتأثر ويؤثر بيا ،ويمكن النظر إلى

المنظومة كما يبين الشكل [:]3-2

 كمجموعة من المدخبلت  :Inputsمثل مواد أولية ،معمومات ،يد عاممة... ،

 يتم تحويميا  :Transformationعبر خطوط اإلنتاج ،واجرائيات إدارية... ،

 إلى المخرجات المرجوة  :Outputsمنتجات نيائية ،مؤشرات ،رضا الزبون... ،
 ويتم التحكم بيا عبر عمميات التغذية العكسية  :Feedbackعبر خبرات ،وأفكار جديدة ،ومعمومات من
السوق... ،
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هخشجبث Outputs
هٌتج ًهبئً ،سضب الضبىى،
سضب العبهلٍي

هذخالث Inputs

هعبلجبث Transformation
خطىط اإلًتبج ،التجوٍع،
اإلداسة والوهبساث

هىاد أولٍت ،هكىًبثٌ ،ذ
عبهلت ،هخشجبث البحث
والتطىٌش

تغزٌت عكسٍت Feedback
هعلىهبث ،أفكبس جذٌذة ،خبشاث،
هعلىهبث عي الضبىى

الشكل [ ]3-2مفهوم المنظومة System

كل منظومة قد تكون مؤلفة من "منظومات" فرعية أو متداخمة مع منظومات أخرى ،باعتبار أن المنظمة ىي

كيان ُيمارس نشاطاً منظماً لتحقيق غايات معينة ضمن بيئة ما؛ وىذا يتفق مع التعريف السابق لممنظومة ،فكل
فعالية ضمن المنظمة تمارس نشاطاً منظماً لتحقيق غايات معينة ضمن بيئة المنظمة أي ىي بدورىا منظومة

جزئية … وىكذا ،وبالتالي يمكن تمثيل الكيانات القائمة في المنظمة كنظم فرعية ،وتُمارس ىذه الكيانات نشاطات
نمطية يختمف مضمونيا بين فعالية وأخرى كما يمي:
عناصر المنظمة ىي كيانات تنظيمية ،بشرية … ،وتُمارس نشاطاً ،وتُنظم نفسيا ،وتستعمم ،وتتخذ ق اررات ،وليا
ذاكرة تحتفظ بالمعمومات ،تُنسق نشاطاتيا ،وتُعيد تنظيم ذاتيا ،وليا غايات ،وتتبادل التأثير فيما بينيا ومع بيئتيا.

وبالتالي كل كيان ىو منظومة جزئية ،ويمكن تمثيل المنظمة وفق المنظور المنظوماتي وفق الشكل [.]4-2

من الطبيعي أن ننظر لعممية صناعة الق اررات كمنظومة متكاممة وفق ىذا المنظور :لدييا مدخبلتيا (المعمومات،

 ،)...ويقوم متخذ القرار واألطراف األخرى بإجراء المعالجات الذىنية بشكل رئيسي لتعطي كمخرجات البديل أو
()1

الفعل األنسب ،ويتم مراجعتيا واجراء التعديبلت حسب الحاجة.

 .1لمزيد من التفاصيل ،يمكن لمقارئ العودة إلى المراجع المختصة وأىميا (.)Le MOIGNE, 1977

32

ISSN: 2617-989X

هٌظىهت
الغبٌبث

البٍئت الوحٍطت
Environment

يُظٕيح انتصٕر

المٍبدة

هٌظىهت
هٌظىهت المشاس

هٌظىهت الوعلىهبث

هٌظىهت اإلًتبج

الشكل [ ]4-2هٌظىهت المشاس فً الوٌظوت وعاللتهب ببٍئتهب
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 .5مفهوم النمذجة وتصنيفها:
عندما نتعامل مع الواقعُ ،يمكن أن تُظير المعمومات والتحميل عناصر ومفاىيم غير مرئية أو غير صريحة؛ تبدو
ىذه المفاىيم سواء كانت صريحة أو ضمنية واجية التعامل بين الواقع الفعمي والمحاكمة الذىنية المجردة وىذا ما

ندعوه بالنمذجة .Modeling

في الكثير من األحيان ،ال نرى إالّ قطعاً أو أجزاء من الواقع ،وخصوصاً األجزاء التي تيمنا ،كما تبين األمثمة

المبينة في الشكل [ ،]5-2في حين أنو لدى إجراء المحاكمة الذىنية ُندرك أو نستنتج أو نبلحظ أجزاء أخرى؛
مثبلً ،في الصورة األولى ،قد نرى فتاة أو عجوز ،وفي الصورة الثانية قد نرى  3أو  4ألواح ،ويتعمق ذلك بما نراه

من النظرة األولى وبما نريده من إدراكنا لمصورة.

فكل مشكمة لدييا جوانب عديدة ،يجب أال تقتصر نمذجتيا عمى الجزء المرئي فقط أو المرغوب من طرف دون

آخر ،بل أن يأخذ نموذج المشكمة جميع العناصر واالرتباطات التي تساىم في إدراكيا بشكل حيادي ومعالجتيا

بشكل موضوعي.

الشكل [ ]5-2الفشق بٍي الىالع وإدساكَ
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 .1.5مفهوم النموذج :Model Concept
النموذج بالمعنى التبسيطي ىو توصيف لشيء ما ،أو ىو شكل مأخوذ  -من أجل حقل من األسئمة – كتمثيل

لفئة من الظواىر منتزعة جزئياً أو كمياً من بيئتيا من قبل مراقب لكي تخدم كحامل لمبحث عن الحل والتواصل
مع األطراف األخرى (.)Kuhne, 2005

ُ يقصد بالشكل كل توصيف ذىني (داخمي) أو صريح (مخططات ،صياغة رياضية ،)… ،وغالباً ما
يقتصر عمى الخطوط العريضة ولو صفة الترميز والتجريد.
ويقصد بانتزاع الظواىر من بيئتيا ما ندعوه بفن التقطيع ،حيث يقوم المختص بالنمذجة بأخذ العناصر
ُ 
من الواقع والمناسبة لمدراسة ،كما يقوم بتمثيل كيفية ربطيا ببعضيا البعض وبالبيئة التي انتزعت منيا.
ُ يقصد بحقل األسئمة ،األسئمة التي يتوجب اإلجابة عمييا إذ أنيا توجو أو تُبرر الخيارات التي يستخدميا
النموذج .مثبلً ،المعايير التي يضعيا رب العائمة لشراء سيارة مناسبة لعائمتو.

فالنموذج ىو وسيمة لفيم الظاىرة المدروسة ،ولمتحكم بو ولممحاكمة من خبللو وإليصال ما نريده لآلخرين ،ويأخذ
أشكال متنوعة (رياضية ،شبكية ،وصفية) تخدم عممية المناقشة واالستنتاج ،كما يجب النظر إلى النموذج كتمثيل

"مبلئم" أو غير "مبلئم" لمظاىرة وليس "صحيح" أو "خاطئ.
مثال ( )5-2إنشاء طريق.

عندما تقرر إحدى البمديات إشادة طريق ،فقد يتحدث أحد األطراف عن صعوبات فنية تؤدي إلى تكاليف عالية

ويرى عدم أخذىا باالعتبار في الدراسة؛ تستند مناقشة ىذا الطرف عمى نموذج مبني أو شبو واضح في ذىنو،
وقد يكون محقاً أو غير مح ٍ
ق في استنتاجو ،ويختمف النموذج عندما نضع كافة المتغيرات والظواىر التي نرغب

باقتطاعيا من الواقع لبناء النموذج الذي ستتم المناقشة عمى أساسو.

مثال ( .)6-2نموذج فريديريك تايمور في اإلدارة الذي يعتمد عمى التخصص وتقسيم العمل ،مستنداً إلى نجاح
()2

تطبيقاتيا في القطاعات الصناعية.

 )1915-1856( Frederick Taylor .2أحد أىم آباء اإلدارة والمؤسس لمبادئ اإلدارة العممية بعد الثورة
الصناعية ،نشرىا في كتابو The Principales of Scientific Management. Harper & brothers.
.1911
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 .2.5تصنيف النماذج حسب الشكل:
تُصنف النماذج حسب أشكال عديدة أو مزيج منيا ،ومن أىميا :الشكل المغوي ،أو الرياضي ،أو المخططات ،أو
النماذج المخبرية.
 الشكل المغوي :التعبير عن الظاىرة المدروسة (المشكمة) بالمصطمحات المغوية الطبيعية.
مثال ( )7-2تكاليف الطباعة.

يقدر أحد الناشرين تكمفة طباعة النسخة الواحدة من أحد الكتب بحوالي  50ل.س إذا كان عدد النسخ

المطبوعة ال يتجاوز  1000نسخة ،وتتناقص ىذه التكمفة إلى  40ل.س إذا تجاوز عدد النسخة المطبوعة

 1000نسخة.

إذا أراد طباعة  500نسخة من الكتاب ،فإنو يقوم بالحساب اآلتي :باعتبار أن عدد النسخ ىو أقل من

 1000فإن التكمفة الكمية تساوي  500مضروباً بخمسين أي حوالي  25ألف ل.س.

إذا أراد طبعة  2000نسخة من الكتاب ،فإنو يقوم بالحساب اآلتي :باعتبار أن عدد النسخ ىو أكبر من

 1000فإن التكمفة الكمية تساوي  2000مضروباً بخمسين أي حوالي  100ألف ل.س.

 الشكل الرياضي :أي صياغة المشكمة عمى شكل رموز رياضية كمعادالت أو متراجحات.
مثال ( )8-2نفس المثال السابق ( )7-2تكاليف الطباعة.

بفرض عدد النسخ ىو  xوتكاليف الطباعة ىو ) F(xفيكتب تابع التكاليف بالشكل اآلتي:
x  1000

if

F ( x)  40 x

x  1000

if

F ( x)  50 x
x0

 المخططات واألشكال :تمثيل المشكمة عمى شكل مخططات أو أشكال بحيث يتم توضيح العبلقة بين
عناصرىا أو متغيراتيا.

مثال ( )9-2نفس المثال ( )7-2تكاليف الطباعة .يعبر عنو بالخط البياني كما يبين الشكل [.]6-2
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الشكل [ ]6-2نموذج عمى شكل مخططات بيانية
مثال ( )10-2ىيكل السمكة.

حيث العبلقة بين متغيرات مستقمة (أسباب) ومتغير تابع (النتيجة) ،كما يبين الشكل [.]7-2

األسببة ،الومذهبث ،الوتغٍشاث الوستملت

األثش
الٌتٍجت

التجهٍضاث

اإلجشاءاث

البشش

الوىاد

اإلداسة

البٍئت

هشكلت

الشكل [ ]7-2مخطط األثر والنتيجة
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 الشكل المخبري  :Prototypeتصنيع نموذج مصغر عن الظاىرة بحيث يتم تصنيع العناصر التي نريد
تمثيميا أو إظيارىا فقط ،ومع بعض اإلضافات لغايات جمالية .وىذا الشكل شبو نادر في تمثيل

المشكبلت اإلدارية بسبب الطبيعة غير الممموسة ليذه النشاطات.

مثال ( .)11-2نموذج مخبري لبناء أو لمحرك أو لطائرة أو لسفينة كما يبين الشكل [.]8-2

الشكل [ً ]8-2وبرج على شكل Prototype
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 .6العالقة بين نظم المعمومات ونظم الق اررات:
تمعب نظم المعمومات بجميع أنواعيا دو اًر حاسماً في صناعة الق اررات وذلك بحسب موضع القرار في البنية
اليرمية لممنظمة (.)Asemi, 2011

جرت العادة عمى تمثيل المنظمة بشكل ىرم مقموب كما يبين الشكل [ ،]9-2يتربع في أعبله متخذو الق اررات
يمييم إلى األدنى المديرون ثم في أسفل اليرم يقبع عمال اإلنتاج ،حيث نمثل المعمومات بشكل ىرم حيث يكون

إنتاج المعمومات ىو األكثر في القاعدة لدى منظومة اإلنتاج ،ويقل ىذا اإلنتاج كمما ارتفعنا إلى األعمى ،وتمارس
اإلدارة الوسطى دور تنقية وتمخيص المعمومات قبل توجيييا إلى اإلدارة العميا ودور تفسير الق اررات قبل توجيييا

إلى اإلدارة العممياتية.

لكن ماذا نمثل فعمياً بيذا الشكل؟ وكأننا نقول بأن العامل في أسفل اليرم ال يتخذ ق اررات ،بل ُينتج المعمومات فقط
بيدف رفعيا إلى األعمى؛ وبالعكس ،ال تقوم قيادة المنظمة بإنتاج المعمومات ،بل تتخذ جميع الق اررات لتوجيييا

نحو األسفل!

نظام القرارات

اإلدارة العميا
اإلدارة الوسطى
اإلدارة
العممياتية

نظام المعمومات
الشكل [ ]9-2تمثيل نظامي المعمومات والق اررات
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من المؤكد ،أن جميع العاممين (أو الكيانات التنظيمية) تُنتج وتستيمك معمومات ،كما أنيا تتخذ ق اررات وتخضع
لتأثير ق اررات األعمى واآلخرين ،ويقوم ىذا التمثيل عمى أساس الحاجة لممعمومات ودرجة تأثير القرار ،فاإلدارة
العميا تتخذ الق اررات وتحتاج بطبيعة الحال إلى المواد األولية المتمثمة بالمعمومات فقط ،كما أن درجة تأثير ق ارراتيا

حاسمة عمى صعيد كامل المنظمة ،في حين أن العامل في المستوى العممياتي ال يحتاج الكثير من المعمومات،

كما أن ق ارراتو ذات تأثير ضعيف عمى مسار نشاطات المنظمة ( ،)Berisha-Namani, 2010كما ىو مبين

في الشكل [.]10-2

استشاتٍجً

ًوط المشاساث

ًوط ًظن الوعلىهبث الوٌبسبت

أيثهح

Strategic

ًظن الوعلىهبث التٌفٍزٌت
Executive
Information System
ًظن دعن المشاساث
Decision Support Systems
ًظن الوعلىهبث اإلداسٌت
Management
Information Systems
ًظن هعبلجت الوعبهالث

غٍش ههٍكلت

لٍبدة
الوٌظوت
اإلداسة الىسطى
(هذٌشي الفعبلٍبث)

Unstructured

ًصف ههٍكلت
 تصًيى خطح تسٕيميح
ٔ  Semi structuredضع يٕاسَح انفعانيح

اإلداسة العولٍبتٍت
(العبهلٍي ،فشق العول)... ،

Transaction
Processing Systems

 لزار دخٕل األسٕاق
 إلزار يٕاسَح انشزكح

ههٍكلت
Structured

 جزد انًخشٌٔ
 حساب انضزائة
تكتٍكً
Tactical

الشكل [ ]10-2العاللت بٍي ًظن الوعلىهبث وًوط المشاساث
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 .7نموذج  SIMONلحل مشكالت القرار:
أتى ىذا النموذج كنتيجة لؤلبحاث والتجارب التي أنجزت في جامعة  Carnegie-Mellouوالتي ّبينت أن حل
المشكبلت ىو نشاط مركزي الذىن اإلنساني وبأن اإلنسان يسعى إلى حل مشكبلتو بالتجريب وبشكل قفزات
صغيرة بين كل ح ّل والحل الذي يميو ،وبأن اإلنسان يسعى إلى حل مقبول أو حل ُمقنع وليس بالضرورة إلى الحل
األمثل الذي وان ُو ِجد فقد يكون من الصعب تطبيقو (.)Newell & Simon, 1972

ضمن إطار العقبلنية المحدودة  ،Bounded Rationalityطرح  Simonنموذجو المعروف تحت اسم (حا ّل
المسألة العامة  .)GPS: General Problem Solverوتتمخص آلية عمل النموذج في ثبلثة مراحل رئيسية:
مرحمة جمع المعمومات ،مرحمة النمذجة وصياغة المشكمة ،ومرحمة االختيار؛ تتكرر ىذه المراحل بشكل لولبي

حسب األىداف الموضوعة ومدى قناعة متخذ القرار بالحل الذي تم التوصل إليو في نياية كل حمقة ،Iteration

وال ُيستغرب أن يتم تعديل األىداف خبلل عممية البحث عن الحل.

تمثيل مصور للحقيقة

األهداف والغايات

 Intelligenceالبحث عن المعلومات
 Designالنمذجة

 Choiceاالختيار

قرارات ُمتخذة

الشكل [ ]11-2نموذج  Simonلحل مشكالت القرار

بقدر ٍ
في الحقيقة ما يحاول طرحو  SIMONفي ىذا النموذج ىو دمج متخذ القرار ككائن إنساني يتمتّع ٍ
كاف من
العقبلنية والمحاكمة السميمة ،ولكن األىم من ذلك ىو أنو محكوم أيضاً بمجموعة من المشاعر والقيم والعادات

خاصة بو وبالتالي يستحيل تجاىميا ،ومن ىنا يدخل النموذج ضمن إطار تعريفنا
التي تش ّكل بيئة داخمية
ّ
تتغير
لممنظومة ،حيث يرى متّخذ القرار أن محاكمتو ومعموماتو وأحكامو تتطور مع ّ
تقدم مرحمة اتّخاذ القرار ،وقد ّ
تغير المعمومات أو غيرىا.
المحاكمة الموضوعية مع ّ
تقدم الحالة أو ّ
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مثال ( )12-2آلية مراجعة عبلمة االمتحان.

اآللية الموضوعية المتعارف عمييا لمراجعة أحد الطبلب لعبلمتو في االمتحان ىي كاآلتي:
 يستمع المدرس لطمب  /شكوى الطالب.

ويتفحصيا.
 يبحث المدرس عن ورقة االمتحان لمطالب
ّ

 يشرح المدرس لمطالب آلية وسمّم التقييم ويدرك أن ىناك مجال لخطأ ما.
آلية وسمم التقييم.
صحة تطبيق ّ
 يتأكد المدرس من ّ
 يسأل الطالب فيما إذا كان لديو تساؤالت.

 إذا كان ىناك أسئمة من الطالب ،يعود لمخطوة  3واال الخطوة .7
ويودعو.
 يشكر المدرس الطالب ّ

جوال المدرس
لكن التطبيق الفعمي ليذه اإلجرائية قد يكون مختمف كمياً ،إذ يمكن لمطالب أن يحصل عمى رقم ّ
بطريقة أو بأخرى ،ويتّصل بالمدرس الذي صادف أنو يقود سيارتو ،ويكتشف المدرس من حديث الطالب ّأنو ال
مادي في التصحيح ،فيشرح لو سمّم التصحيح والفرق بين مراجعة ورقة امتحان ومراجعة وظيفة عادية،
يوجد خطأ ّ

فتتصاعد ليجة الطالب كونو يتعرض لضغط االمتحان التكميمي الذي يصادف أنو في اليوم التالي فقد يتعاطف

اآللية الموضوعية في بيئتيا الصحيحة ،أو يزيد من قمق الطالب
المدرس مع الطالب في ضوء عدم تطبيق ّ
العاطفية" لمواقع ،وىذا
العقبلنية" و"الحقيقة
الموضوعية
والضغط عميو .وبالتالي نبلحظ الفرق الشاسع بين "اآل ّلية
ّ
ّ
ّ
ما يحاول نموذج  Simonقولو بأن آلية البحث عن الح ّل تتطور حسب المعطيات والبيئة التي تتواجد فييا.
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أسئمة صح  /خطأ :True/False
صح

السؤال
 .1المشكمة بالتعريف ىي الفارق بين حالة الظاىرة المرصودة ومرجعية معرفة

خطأ



 .2تعتبر مرحمة التشخيص المرحمة األخيرة من حياة المشكمة



 .3اليدف الرئيسي لمرحمة حل المشكمة ىو إيجاد البديل األفضل



 .4يعتمد متخذ القرار عمى حدسو وحالتو النفسية فقط لتمييز المشكمة



ُ .5يمكن التدخل في أي مرحمة من حياة المشكمة وايجاد حل ليا
 .6ال يختمف إطبلقاً منطق ومنيج حل األزمة عن منطق ومنيج حل المشكمة




 .7من الضروري تعريف المصطمحات لمداللة عمى الفيم السميم لعناصر المشكمة
.8
.9



ال تؤثر الفجوة بين المعمومات التي يحتاجيا متخذ القرار والمعمومات المتوفرة عمى



حدوث الخطر

ينجم اإلحساس بالخطر عند وجود متخذ القرار في حالة عدم القدرة عمى اتخاذ القرار

دون شيء المجازفة

 .10يمكن المجازفة وقبول نتائج المخاطر إذا كانت تقديرات األرباح أكبر من الخسائر




 .11يتمتع النموذج ويجب أن يتمتع دوماً بالتعقيد والدقة الزائدة



 .12نظرية االحتماالت ىي األداة الوحيدة المتوفرة لمعالجة المخاطر



 .13المنظومة والنموذج ىما مفيومان لنفس الظاىرة ويمكن استخداميما دون تمييز



.14

المنظومة ىي كيان متطور يمارس نشاطو ضمن بيئة ما لتحقيق غاياتو دون أن يفقد
ىويتو

 .15يتم التحكم بالمنظومة عبر مجموعة من النشاطات ندعوىا التغذية العكسية



Feedback



 .16النموذج ىو وسيمة لفيم الظاىرة المدروسة ولمتحكم بيا ولممحاكمة والتواصل من خبللو



ُ .17يمكن ويجب صياغة جميع النماذج بالشكل الرياضي
 .18النموذج األكثر انتشا اًر لتمثيل نظامي المعمومات والق اررات ىو ىرمين مقموبين



 .19يزداد تعقيد وصعوبة الق اررات كمما ارتفعنا في المستوى اليرمي لممنظمة
 .20ال تختمف أنماط نظم المعمومات حسب المستويات اليرمية لمق اررات
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أسئمة خيارات متعددة :Multiple Choices
 .1لدى تعريف المشكمةُ ،يقصد بالفارق بين الحالة المرصودة ومرجعيات محددة ما يمي:
أ .إشارة من أحد أطراف القرار
ب .قيم موضوعية يتم حسابيا

ج .خمل في أداء النظام

د .جميع األجوبة صحيحة
 .2تتمثل المراحل الرئيسية التي تمر بيا المشكمة كما يمي:
أ .تشخيص المشكمة
ب .تحميل المشكمة

ج .حل المشكمة

د .جميع األجوبة صحيحة
ويقصد بيا:
 .3يستخدم الذىن اإلنساني عممية االستنتاج أثناء معالجة المشكمة ُ
أ .مقارنة إشارة معينة مع إشارات مرجعية مثبتة
ب .نفي معارف جديدة

ج .الذىاب إلى تطبيق الحل فو اًر

د .جميع األجوبة خاطئة

 .4ىناك ثبلث مرجعيات لمتعامل مع نقص المعمومات في صناعة الق اررات ،ىي باإلضافة إلى حساب االرتياب:
أ .التوزيع الطبيعي والتوزيع الثنائي
ب .تحميل وحل المشكمة

ج .نظرية االحتماالت والتقديرات الذاتية

د .جميع األجوبة خاطئة

 .5من أىم المعايير المستخدمة في تقييم المخاطر ما يمي:
أ .مدى الضرر

ب .احتمال وقوع الخطر

ج .مدى االنتشار الجغرافي والزمني

د .جميع األجوبة صحيحة
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 .6يجب لتعريف المنظومة تحديد مكوناتيا وعناصرىا التي تشمل بشكل رئيسي ما يمي:
أ .نشاط المنظومة

ب .بنية المنظومة وتطورىا

ج .بيئتيا وغاياتيا

د .جميع األجوبة صحيحة
 .7تتمثل المكونات الرئيسية ألية منظومة  Systemىي باإلضافة إلى التغذية العكسية ما يمي:
أ .المدخبلت Inputs

ب .المعالجات Transformations

ج .المخرجات Outputs

د .جميع األجوبة صحيحة
 .8تتمثل المكونات الرئيسية ألية منظومة  Systemىي باإلضافة لممدخبلت والمخرجات ما يمي:
أ .التغذية العكسية والمعالجات
ب .البيانات والمعمومات

ج .النماذج الكمية والوصفية

د .جميع األجوبة خاطئة

 .9توضع النماذج في صناعة الق اررات لغايتين رئيسيتين ىما:
أ .التغذية العكسية والمعالجات

ب .الرسم وصياغة المعادالت الرياضية

ج .البحث عن الحل والتواصل مع األطراف

د .جميع األجوبة خاطئة
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 .10صنف النماذج حسب أشكاليا كما يمي:
أ .الشكل المغوي

ب .الشكل الرياضي

ج .المخططات واألشكال

د .جميع األجوبة صحيحة
 .11عادةً ما تُصنف الق اررات حسب مستوى صعوبتيا كما يمي:
أ .مييكمة
ب .نصف مييكمة

ج .غير مييكمة

د .جميع األجوبة صحيحة
 .12عادةً ما تزداد صعوبة وتعقيد الق اررات كمما:
أ .ارتقينا في اليرم التنظيمي لممنظمة

ب .اقتربنا من منظومات اإلدارة العممياتية

ج .في المستويات اإلدارية الوسطى

د .جميع األجوبة السابقة صحيحة
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رقم السؤال

اإلجابة الصحيحة

1

د

2

د

3

أ

4

ج

5

د

6

د

7

د

8

أ

9

ج

10

د

11

د

12

أ
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أسئمة \ قضايا لممناقشة:
السؤال ( )1مفيوم المشكمة وتمييزىا.

 .1ما ىو المقصود بمصطمح المشكمة؟

 .2كيف يتم التعرف إلى المشكمة وتمييزىا من قبل متخذ القرار؟

 .3اشرح بإيجاز المراحل الرئيسية لتطور المشكمة؟ وضح أجوبتك بأمثمة المناسبة.

{مدة اإلجابة 25 :دقيقة .الدرجات من .30 :100

(توجيو لئلجابة :الفقرة })1-2

السؤال ( )2دورة حياة المشكمة.

اشرح بالمخططات مراحل تطور حياة المشكمة مبيناً مجاالت التدخل الفاعل لحل المشكمة ومجاالت تحوليا إلى

أزمة.

{مدة اإلجابة 15 :دقيقة .الدرجات من .20 :100

(توجيو لئلجابة :الفقرة  ،2-2الشكل })1-2

السؤال ( )3مفيوم الخطر ومعايير تقييمو.

أجب عن األسئمة اآلتية مع األمثمة عند الحاجة.

 .1اشرح بإيجاز ما ىو المقصود بمصطمح الخطر؟

 .2ما ىي أىم األسئمة التي يتوجب اإلجابة عمييا لتقدير حجم المخاطر؟
 .3ما ىي األدوات الرئيسية التي يمكن استخداميا لمتعامل مع الخطر؟
 .4اذكر بإيجاز أىم المعايير لتقييم المخاطر؟

{مدة اإلجابة 30 :دقيقة .الدرجات من .40 :100

(توجيو لئلجابة :الفقرة })3-2

السؤال ( )4مفيوم المنظومة ومكوناتيا.

 .1اشرح بإيجاز ما ىو المقصود بالمنظومة System؟
 .2وضح بالمخططات المكونات األساسية لممنظومة؟

{مدة اإلجابة 15 :دقيقة .الدرجات من .20 :100

(توجيو لئلجابة :الفقرة  ،4-2الشكل })3-2

السؤال ( )5موقع منظومة القرار في المنظمة.
وضح بالمخططات موضع منظومة القرار في المنظمة.

{مدة اإلجابة 10 :دقيقة .الدرجات من .10 :100
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(توجيو لئلجابة :الشكل })4-2
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السؤال ( )6مفيوم النمذجة وأشكاليا.

 .1ما ىو المقصود بالنموذج ،وما ىي استخداماتو؟

 .2ما ىي األشكال الرئيسية التي يمكن تصنيف النماذج عمى أساسيا؟
 .3وضح إجاباتك باألمثمة.

{مدة اإلجابة 15 :دقيقة .الدرجات من .20 :100

(توجيو لئلجابة :الفقرة })5-2

السؤال ( )7العبلقة بين نظامي المعمومات والق اررات.
اشرح بالمخططات العبلقة بين أنماط الق اررات وأنماط نظم المعمومات المناسبة ليا وفق البنية اليرمية لممنظمة.

{مدة اإلجابة 15 :دقيقة .الدرجات من .20 :100

(توجيو لئلجابة :الفقرة })4-2

القضية األولى (درجة تعقيد مشكمة القرار).
لنفترض بأنو لدينا  10عمميات (خياطة قميص مثبلً) نود تنفيذىا باستخدام آلة واحدة أو آلتين أو أكثر حسب
المتوفر عمماً بأن كل آلة يمكنيا أن تقوم بجميع العمميات دون شروط أخرى .فما ىو عدد الحمول الممكنة في
حال كان لدينا آلة واحدة ،آلتين ،ثبلث آالت… ،؟

(توجييات لمحل :حساب عدد الحمول الممكنة عمى آلة واحدة ثم عمى آلتان ثم ثبلثة وىكذا  ....عدد الحمول
الممكنة عمى آلة واحدة يساوي  !10حل ممكن).
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الفصل الثالث:
عملية صناعة القرار (البدائل والمعايير)
)Decision Making Process (Alternatives & Criteria
كممات مفتاحية:
إجرائية صناعة القرار  ،Decision Processمسألة القرار  ،Decision Problemالبديل ،Alternative

المعيار . Criteria

ممخص الفصل:
ال بد قبل البحث في حل مشكمة القرار أن نتعرف عمى عناصر ىذه المشكمة وتعريفيا بشكل صارم بحيث تُصبح
قابمة لممعالجة ،حيث سنتعرف بداي ةً في ىذا الفصل عمى إجرائية صناعة القرار وعالقتيا بالزمن  ،وعمى مراحل
عممية صناعة القرار ،ثم نتحدث بالتفصيل عن كل من عناصر مشكمة القرار أي مجموعة البدائل ومجموعة

المعايير في الفصل الحالي  ،وعن العناصر األخرى في الفصل الالحق .

المخرجات واأل هداف التعميمية:
 استيعاب عممية صناعة القرار كسيرورة زمنية وعممية مستمرة
 التمكن من تمييز الم ارحل الرئيسية لعممية صناعة القرار

 التمكن من تعريف مكونات مشكم ة القرار وصياغتيا بيدف المعالجة
 استيعاب مفيوم البديل وتعريف مجموعة الخيارات القابمة لمتطبيق
 استيعاب مفيوم المعيا ر وصياغة صريحة لمجموعة المعايير

مخطط الفصل:
 .1عممية صناعة القرار . Decision Making Process

 .2تعريف مسألة القرار . Decision Problem Definition
 .3مجموعة البدائل .Alternatives Set

 .4مجموعة المعايير .Criteria Set

 . 5األىمية النسبية لممعايير . Relative Weights of Criteria

 .6ممحق لممطالعة :دليل و ازرة الطاقة األمريكية التخاذ ق اررات التعاقد وتطوير األنظمة لديياAnnex: Guide .
for Contracting with DoE in USA
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 .1عممية صناعة القرار:
ينظر إلى عممية صناعة قرار بأنو تمك السموكيات واإلجرائيات التي تسبق وتحدد وتمي اتخاذ القرار ،حيث تأتي
عممية صناعة القرار كنشاط ذىني مركز إلنتاج خيار محدد ،وىناك فرق جوىري بين وجيتي نظر عمماء النفس

وعمماء االقتصاد في ىذه اآللية (:)Ben-Akiva et al., 1999

 إذ تُركز العموم النفسية عمى فيم طبيعة مشكمة القرار وعناصرىا وكيفية تكوينيا وتعديميا عبر التجارب
وكيفية تحديدىا لمسموك بما ينسجم مع منظومة القيم واألحكام لمشخص متخذ القرار.
 في حين تيتم العموم االقتصادية بوضع تصور لكيفية اتخاذ القرار استناداً إلى المعمومات المتوفرة
ومعالجتيا والى تفضيالت متخذ القرار وتقود إلى اختيار أفضل البدائل ضمن القيود الموجودة ،وتبدو
العموم اإلدارية أقرب إلى ىذا المفيوم باعتبار أن متخذ القرار ىو كائن إنساني اقتصادي التوجو استناداً

إلى مبدأ العقالنية المحدودة (الفقرة .)4-1

 .1.1إجرائية صناعة القرار :Decision Process
يرتبط فعل القرار بسمسمة من األفعال ممتدة عبر الزمن وال يمكن فصمو عن زمانو ومكانو وىذا ما ندعوه بسيرورة

القرار Decision Process؛ عندما تصل ىذه السيرورة في لحظة معينة إلى حالة ال يمكنيا االستمرار بالشكل

"م ّقيمة بشكل أفضل" ،ىذا الفعل ىو
الطبيعي حيث تظير الحاجة إلى إحداث تغيير قسري تنقميا إلى حالة أخرى ُ
بالضبط المعنى المقصود باتخاذ القرار كما يبين الشكل [ ،]1-3كما وال يمكن تجاىل تطور ىذه السيرورة بشكل
مستمر بسبب تطور أىداف المنظمة وأحكام وآراء متخذ القرار والمعطيات الداخمية والخارجية باإلضافة إلى

أىداف أطراف القرار.

مثال ( )1-3قرار إعالن الحرب العالمية الثانية.

عندما اتخذت بريطانيا وفرنسا القرار بإعالن الحرب عمى ألمانيا ،لم كان فجائياً ومعزوالً عن زمانو ومكانو

واألطراف المعنية بيا ،بل كان مرتبطاً بسمسمة من الق اررات الجزئية السابقة (حروب موضعية ،مفاوضات فاشمة،

تصنيع حربي ،تعبئة شعبية )... ،بحيث أتى إعالن الحرب استم ار اًر لمسابق لتغيير قسري في الوضع القائم ولم

يأت فجائياً أو بمعزل عن الظروف المحيطة.
مثال ( )2-3إجازات إدارية متتالية.

لدينا  10عاممين في إحدى الفعاليات ،يمنح مدير الفعالية يومياً إجازة لعامل واحد لمدة  10أيام .القرار الجزئي
بمنح عامل واحد إجازة ال يعتبر كارثة وال يفترض أن يؤثر عمى أداء الفعالية ،لكن تراكم ىذه الق اررات الجزئية

سيؤدي إلى توقف العمل كمياً ،ولذلك عمى المدير أن يتخذ الق اررات المناسبة قبل الوصول إلى اليوم التاسع ويجد

نفسو الوحيد في الفعالية!
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األادا اإلاداري
مستوى األادا الطبٌعً
قرارات جزئية أدت إلى االنحرافات

قرارات جزئية لتصحيح
االنحرافات

اتجاه االنحرافات
وتدني األداء

اتجاه العودة إلى
األداء الطبيعي
الزمن

اتخاذ القرار

Decision Processالشكل [ ]1-3سٌرورة القرار

 .2.1مراحل عممية صناعة القرار:
ىناك خطوات منطقية يستخدميا متخذ القرار لإلقدام عمى الفعل والوصول إلى حل مقبول أو انتقاء أول بديل يراه

مقبوالً وليس بالضرورة أن يكون ىذا البديل ىو "الحل األمثل" ()Mintzberg, 2001؛ وتأتي نماذج القرار لتعبر
عن ىذه الخطوات بشكل أو بآخر ،حيث يتمحور أغمبيا حول ثالث مراحل جوىرية (:)Newll et al., 1972

البحث عن المعمومات ،نمذجة البدائل والمعايير ،المحاكمة واتخاذ القرار (انظر الفقرة  .)7-2وقد يرى البعض

( )Kotler, 1999أنيا تشمل خمس مراحل ىي :إدراك المشكمة ،البحث عن المعمومات ،تقييم البدائل ،اتخاذ
القرار ،مرحمة ما بعد اتخاذ القرار؛ في حين يرى آخرون أنو يمكن تصنيفيا في أربع مستويات متداخمة ( Roy,

 )1996, pp. 34واعتبار أن مرحمتي البدء وما بعد القرار ليستا جزءاً مباش اًر من عممية صناعة القرار وكأنو

ينظر إلييا كعممية إنتاج بمفيوم اإلنتاج الصناعي وىي :تحديد البدائل ،بناء المعايير ،نمذجة التفضيالت ،وأخي اًر
اتخاذ القرار األنسب .في جميع األحوال ،ال يجب النظر إلييا بشكل خطي ميما تعددت فيي نشاطات متفاعمة

مع بعضيا ومع أطراف القرار ومع البيئة المحيطة عمى غرار ما يتم في العممية اإلدارية التقميدية من تخطيط

وتنظيم وتسيير وتنسيق و إشراف ورقابة وغيرىا ،كما يبين الشكل [( ]1-3صالح ،2014 ،ص.)52
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منظومة قٌم وأحكام متخذ القرار
( )2تحادٌاد البادائل
( )1ما قبل
عملٌة القرار:
إادراك الحاجة

( )3بنا المعاٌٌر
( )4نمذجة التفضٌالت

( )6ما بعاد
القرار:
اكتساب
الخبرة

تغذية راجعة
Feedback

( )5اتخاذ القرار

إادراك الحاجة

جمع المعلومات

تقٌٌم البادائل

Need
Recognition

Information
Search

Evaluation of
Alternatives

اتخاذ القرار واالختٌار ما بعاد الشرا
Purchase Decision

Postpurchase
Behaviour

النموذج التقلٌادي لعملٌة صناعة القرار
محور الزمن
الشكل [ ]2-3مراحل عملٌة صناعة القرار( ،صالح.)2014 ،

 مرحمة البدء بعممية صناعة االقرار:

تبدأ عممية صناعة القرار بإدراك الحاجة ( Need Recognitionانظر الفقرة  ،)1-2ثم تنتقل إلى
مرحمة البحث وجمع المعمومات  ،Information Searchحيث تكون المعمومات أكثر كثافةً وعموميةَ

في بداية المرحمة وأكثر دقةً وتحديداً في المراحل الالحقة ،ويتم عادةً المجوء إلى مصادر متنوعة منيا ما
ىو متعمق بما يممكو متخذ القرار نفسو من معمومات وخبرات أو من مصادر المنظمة (السجالت ،قواعد
البيانات ،خبرات العاممين )... ،أو مصادر خارجية (اإلنترنت ،المنظمات العامة والخاصة ،اإلعالنات

التسويقية ،الخبراء )... ،آخذاً باالعتبار حجم وطبيعة المعمومات التي يحتاجيا والمنفعة المتوقعة منيا
والتي تخدم البحث عن حل لممشكمة.

 مرحمة تحديد البدائل :Alternatives

تتمخص ىذه المرحمة في كيفية تعريف البدائل  Alternativesالتي تشكل موضوع القرار ،أي تعريف

األفعال أو الخيارات التي يمكن أن تُطبق لالنتقال بالمشكمة إلى حالة أفضل؛ بمعنى آخر ،أن نجيب
عمى أسئمة من نمط :تحت أي شكل يجب نمذجة القرار؟ كيف ُيمكن تمييز الخيارات المتاحة؟ وعادةً ما

يتم البدء بمجموعة محدودة من البدائل المتوفرة ثم توسيعيا حسب الحاجة.

 مرحمة بناء المعايير Criteria

ما ىي نتائج الق اررات القابمة لمتداخل مع أىداف ومنظومات القيم لكل من أطراف القرار؟ ما ىي النتائج
ٍ
بشكل صريح؟
الواجب أخذىا باالعتبار؟ كيف يتم بناء المعايير القادرة عمى أخذ ىذه النتائج والعوامل
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إلى أي مدى يمكنيا تمييز البدائل مع األخذ باالعتبار النقص في المعمومات؟ أي يجب اإلجابة عمى

ىذه األسئمة وبناء عائمة متجانسة من المعايير  Criteriaتستطيع التمييز بين البدائل.

 نمذجة تفضيالت متخذ القرار Preferences Modeling
ٍ
بشكل موضوعي ودون تأثير جوىري ألي من أطراف القرار ،لكن من
المرحل السابقة
ا
يمكن تنفيذ
الصعب المتابعة دون إدخال منظومة قيم وتفضيالت متخذ القرار ،فما ىو النموذج األنسب لمتعبير

تفضيالت متخذ القرار؟ وكيف يتم تجميع تقييمات بديل ما ليتم إعالنو أفضل أو أسوأ من بديل آخر ،أو

ليتم الحكم عميو بأنو مقبول أو غير مقبول؟ كيف يتم األخذ باالعتبار أىمية المعايير في نموذج الحكم

النيائي؟ حيث تشكل اإلجابات عمى ىذه األسئمة نموذج تفضيالت متخذ القرار.

 إشكاليات القرار والبحث عن الحل األفضل

قد تكون المراحل السابقة كافية في الكثير من األحيان لنحصل عمى حل لممشكمة ،واال سنكون بحاجة

إلى وضع إجرائيات عممياتية بيدف الحصول عمى "حمول" لمشكالت ذات طابع تقني أو إجرائيات

لمبحث عن البديل األنسب .تتعمق ىذه اإلجرائيات باليدف من القرار ويمكن تمخيصيا بثالثة :إجرائيات

الختيار البديل األفضل ،أو إجرائيات لفرز البدائل في فئات ،أو إجرائيات لترتيب البدائل.

 مرحمة التطبيق واكتساب الخبرة

ال يقتصر عمى أساس إشباع الحاجة أو توافقيا مع توقعاتو ،لذلك يمجأ متخذ القرار بعد تطبيق القرار إلى
إجراء نوع من تقاطع المعمومات واألحكام مع معمومات وآراء جيات ذات مصداقية ،وقد يستخدم أدوات

وتقنيات إضافية لمتقييم التقني أو الوظيفي بيدف تحسين عممية صناعة القرار الحقاً.
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 .2تعريف مسألة القرار:
يتم تعريف مسألة القرار كما ىو مبين في الشكل [ ]3-3بما يمي:
 مجموعة من البدائل أو األفعال ،Alternatives
 مجموعة من المعايير ،Criteria

 تقييم البدائل وفق كل من المعايير ونضعيا عمى شكل جدول األداء ،Performance Table
 وضع أو نمذجة تفضيالت متخذ القرار ،Preferences Model

 الحكم اإلجمالي وتطبيق إجرائية تجميع تقييمات البدائل .Aggregation Procedure
 اتخاذ القرار الفعمي وتطبيقو.

Alternativesالبادائل

نموذج تفضٌالت
متخذ القرار

Criteriaالمعاٌٌر

جادول أادا البادائل وفق المعاٌٌر
Performance Table

إجرائٌة الحكم اإلجمالً

أوزان
المعاٌٌر

Aggregation Procedure

القرار \ الفعل
الشكل [ ]3-3تمثٌل مسألة القرار

Decision / Action

حيث سنقوم في الفقرات الالحقة بشرح كل من ىذه المكونات بشيء من التفصيل.
مثال ( )3-3اختيار أفضل طالب.

المشكمة :اختيار الطالب األفضل الذي ال يمكن إيجاد طالب آخر أفضل منو.

المعايير :المقررات الدراسية ،جميع المقررات ليا نفس الوزن.

البدائل :طالب البرنامج الحالي.

جدول أداء البدائل وفق المعايير أو التقييم :جدول درجات الطمبة حسب الجدول [.]1-3

(اليدف) :اختيار الطالب.

إجرائية الحكم اإلجمالي :أية طريقة تؤدي إلى اختيار الطالب الذي ال يوجد أفضل منو.
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مثال ( )4-3ترتيب الطالب حسب األفضمية.

المشكمة :ترتيب الطالب حسب األفضمية.

المعايير :المقررات الدراسية ،جميع المقررات ليا نفس الوزن.
البدائل :طالب البرنامج الحالي.

جدول أداء البدائل وفق المعايير أو التقييم :جدول درجات الطمبة حسب الجدول [.]1-3

إجرائية الحكم اإلجمالي :ترتيب حسب مجموع الدرجات.
مثال ( )5-3فرز الطالب إلى فئات.

المشكمة :فرز الطالب إلى ثالث فئات :المتميزة ،المتوسطة ،المتعثرة.
المعايير :المقررات الدراسية ،جميع المقررات ليا نفس الوزن.

البدائل :طالب البرنامج الحالي.

جدول أداء البدائل وفق المعايير أو التقييم :جدول درجات الطمبة حسب الجدول [.]1-3

إجرائية الحكم اإلجمالي :فرز حسب تعريف الفئات ،أي تقدير انتماء الطالب لمفئة أو ال.
الجدول [ ]1-3جدول تقييم الطمبة في المقررات
االقتصاد

إدارة

المالية

المغة

نظرية الق اررات

المجموع

طالب A

90

80

90

90

80

430

طالب B

10

50

80

90

80

310

طالب C

70

60

65

80

70

345

طالب D

60

70

65

70

80

345

طالب E

30

20

10

40

20

120

مع اإلشارة إلى أن األمثمة الثالثة السابقة تعتمد نفس الطالب والمقررات والتقييمات ،لكن اليدف من القرار

يختمف ،ففي المثال األول اختيار األفضل ،وفي الثاني ترتيب الطمبة ،وفي الثالث فرزىم إلى فئات ،وىي أنماط
مختمفة من المشكالت وبالتالي تحتاج إلى طرق مختمفة في الحكم النيائي.
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 .3البدائل :Alternatives
تشكل البدائل موضوع القرار ،وتعبر عن خيارات األفعال الممكنة لمتخذ القرار الواجب القيام بيا ،يجب أن يكون
لكل بديل معنى بحد ذاتو ومحققاً لفرضية االستقالل عن البدائل األخرى قدر اإلمكان ( Keeny & Raiffa,

 ،)1976أي أن تطبيقو ليس لو عالقة بالبدائل األخرى.

 .1.3الفعل أو البديل : Action, Alternative
البديل ىو التمثيل لمساىمة ممكنة إلى القرار اإلجمالي وقابمة لمتصور بشكل مستقل وتخدم كنقطة تطبيق في

صناعة القرار ( .)Roy, 1985ونرمز لمجموعة البدائل كما يمي }.A = {a1, a2, …, an
مثال ( )6-3إنشاء طريق.

لدى الحديث عن إنشاء طريق ضمن مناطق جغرافية مختمفة ،فإن أجزاء الطريق المختمفة (جسر ،نفق ،أو
غيرىا) ال تشكل بدائل مستقمة بحد ذاتيا ،بينما إذا كان الطريق يتطمب المرور بموقع حرج ،فإن كل طريقة ممكنة

لعبور الموقع إلى تمك المناطق يمكن أن تُعطي بديالً مستقالً.
يمكن تمييز عدة أنواع من البدائل حسب إمكانية تحققيا فعمياً:

 بدائل حقيقية  Real Alternativesمعرفة تماماً وقابمة لمتنفيذ فو اًر ،بالمقابل ىناك بدائل مثالية أو
وىمية  Ideal Alternativesيمكن تخيميا أو غير مكتممة.

 بدائل واقعية  Realist Alternativesىي بدائل غير موجودة فعمياً ولكن يمكن تخيميا وال يوجد ما يمنع

من حدوثيا في أية لحظة ،وبالمقابل ىناك بدائل غير واقعية  hypothetical Alternativesتخدم

لمتوضيح واظيار التناقضات.

كما نقول عن بديل بأنو كمي إذا كان تنفيذه ينفي أو يمنع إمكانية تنفيذ أي بديل آخر ،واال نقول بأنو بديل مجزأ.

التصميم الكمي يعني أن الفعل المطموب ىو تطبيق كامل البديل أو ال شيء منو ،وىنا نجد المبرر الكامل
الستخدام مصطمح البديل .Alternative

التصميم المج أز يعني أن الفعل ىو جزء من مجموعة خيارات أو بدائل قابمة لمتجزئة ،أي يمكن اختيار تركيبة من
مجموعة من البدائل الموجودة ،كما ىو الحال في الخطط الزراعية أو المشاريع المتكاممة ،قد ال تكون التجزئة

إرادية بل يمكن أن نكون مجبرين عمييا ،مثالً شراء تمفزيون واجبارك عمى شراء طاولة معو.
مثال ( )7-3تصميم كمي ،شراء سيارة.

في حال أراد رب العائمة (األب) ش ارء سيارة واحدة لمعائمة ،فيمكن أن يفضل كل فرد في العائمة نموذجاً معيناً من

السيارات (األب ،أو األم ،أو االبن ،)… ،وبالتالي فإن اختيار نموذج معين ينفي وجود إمكانية شراء أي نموذج

آخر ،وبالتالي فإن تصميم البدائل في ىذه الحالة كمياً.
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مثال ( )8-3تصميم جزئي ،الخطط الزراعية.

في حال أردنا زراعة مساحة من األراضي ،فيمكن زراعة كامل المساحة قمح أو شعير أو عدس ،أو يمكن زراعة

نسبة من المساحة قمح ونسبة أخرى شعيرة والمساحة المتبقية عدس ،وبالتالي فإن تصميم البدائل في ىذه الحالة
مجزأ.

تمس ىذه المفاىيم جانباً معقداً من النمذجة ،في أي مستوى من التفصيل يجب التوقف بحيث يكون تمييز البديل

عممياً وقابل لمتطبيق الفعمي ،أي يجب أن تسمح عممية تمييز البدائل "بعزل" البديل بحيث تكون الخصائص التي
تميزه عن اآلخرين واضحة وصريحة.

 .2.3مجموعة البدائل الكامنة:
حد أدنى
قد يتغير البديل أثناء تقدم عممية صناعة القرار ،وال بد من تعريف البدائل بشكل صريح وواضح وتحقيق ّ
من االستقاللية فيما بينيا (Luce, 1959؛ .)Keeny & Raiffa, 1976
طرف القرار .ونقول عن مجموعة
البديل الكامن :ىو بديل تم الحكم عميو مؤقتاً بأنو قابل لمتنفيذ من قبل أحد أ ا
البدائل الكامنة  Aبأنيا معرفة بشكل دائم إذا تحقق شرطا االستقرار الداخمي والخارجي كما يمي:

 االستقرار الداخمي :أو مبدأ أن المجموعة  Aمفروضة مسبقاً ،أي يجب أال ُيعاد تعريفيا إال بشكل طفيف
وىامشي خالل مراحل الدراسة ،وان تعديل مجموعة البدائل أمر مبرر مع تقدم مراحل الدراسة وظيور
نتائج معينة ،ولكن المقصود من الشرط ،أال تكون منيجية العمل متعمقة بمجموعة محددة وال تعمل إال

معيا ،واال نعود إلى البداية في كل مرحمة.

 االستقرار الخارجي :أي اعتبار مجموعة البدائل  Aتتمتع بقدر كبير من الديمومة واالستم اررية ،إذ أن
عدم تحقق ىذا الشرط يعني أن ىناك بدائل تختفي وأخرى تظير بشكل متكرر مما ُيربك الدراسة ،وىذه
الحالة متكررة بكثرة خصوصاً في المنتجات التكنولوجية سريعة التطور.

مثال ( )9-3شرط االستقرار الداخمي ،سرعة تدىور األسعار في البورصة.
من المعموم أن حركة أسعار األسيم في البورصة متسارعة خصوصاً في حال وجود مشكمة ما أو معمومات عن

وضع الشركات صاحبة األسيم .لنفترض أن ىذه األسعار تناقصت بنسبة  ،%20قررت إدارة الشركة عمى وجو

السرعة تكميف خبير القتراح حمول ليذه المشكمة ،وأخذ الخبير حوالي أسبوع القتراح البدائل واألفعال المطموب
إنجازىا ،خالل ىذه األسبوع تكون األسيم قد خسرت أكثر من  %70من قيمتيا ،في حين أن مقترحات الخبير

رّكزت عمى خسارة الـ  %20وبالتالي لن تكون مفيدة لمعالجة خسارة  ،%70كان يجب اقتراح منيجية تتعامل مع
حالة التدىور السريع لسعر السيم.
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مثال ( )10-3شرط االستقرار الخارجي ،تغير متسارع في مواصفات الحواسيب.

قررت إحدى الجامعات الحكومية شراء مجموعة كبيرة من الحواسيب لمخابرىا ،وتم تحديد مواصفات ىذه

الحواسيب بدقة من قبل المجنة الفنية ،وأرسمت إلى فعالية العقود والمشتريات ،استغرقت ىذه األخيرة حوالي سنة
الستدراج وفض العروض واإلجراءات اإلدارية ،فوجئت لجنة العقود بأن الموصفات المقدمة في العروض أفضل
من المواصفات المحددة من قبل المجنة الفنية ،ولكنيا لم تستطع قبول العروض الجديدة كونيا مخالفة لممواصفات

المحددة! تم رفض العروض واعادة الموضوع إلى المجنة الفنية .كان يجب وضع منيجية قابمة لمتطبيق المتكرر

مع مواصفات مختمفة وتؤدي نفس الوظائف المطموبة وتسمح لمجنة التعاقد بقبول العروض دون العودة إلعادة

تعريف المواصفات.

ال بد من اإلشارة إلى أن الحالة المثالية التي نرغب بالتعامل معيا ىي طبعاً أن تكون البدائل مستقرة ومصممة

بشكل كمي ،لكن ىذه المثالية بعيدة عن الواقع الفعمي لمشكالت الق اررات في المنظمات ،لذلك نعير كثير االنتباه

أال نسعى إلى ىذه الحالة دون مبررات واضحة وصريحة.
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 .4المعايير :Criteria
ال يمكن الحديث عن "أفضل" أو "أسوأ" البديمين  ،a, bأو حتى الحكم عمى بديل بأنو مناسب أو غير مناسب إالّ

بناء عمى المقارنة مع معايير أو مرجعيات معرفة وقائمة عمى أساس الحكم عمى النتائج المحتممة ليذه البدائل أي
ً
خصائص البدائل.

 .1.4النتائج المحتممة:
النتيجة المحتممة ىي كل أثر أو خاصية يمكن أن تتداخل مع أىداف أو منظومة القيم ألحد أطراف القرار وتُشكل
أساساً لوضع أو لتبرير أو لتعديل أفضمياتو .غالباً ما تكون مجموعة النتائج المحتممة غير محددة أو ضبابية أو
متداخمة وتتطمب صياغة صارمة وصريحة؛ ويتعمق السؤال الجوىري بمعرفة أية خاصية تستحق أن نعتبرىا نتيجة

محتممة بالنسبة لممشكمة المطروحة؟ أي يجب تعريف مجموعة الخصائص وندعوىا بغيمة النتائج ونرمز ليا لبديل
ما  aبالشكل ) ،v(aومنيا نقوم بتعريف المعايير.

مثال ( )11-3النتائج المحتممة المتعمقة بشراء سيارة عائمية.

بالنسبة لألب ،قد تكون ىذه النتائج متعمقة بسعر الشراء ،أو بتكمفة االستخدام ،أو بالراحة ،أو بالنواحي األمنية،
أما بالنسبة لألم واألطفال كأطراف في عممية صنع قرار الشراء ،فقد تتعمق بالنواحي الجمالية أو بالسرعة أو

بحجم السيارة .نالحظ أن الخاصية المتعمقة بحجم السيارة مرتبطة بالراحة ،كذلك األمر بالنسبة لتكاليف االستخدام
فيي مرتبطة بحجم وسرعة السيارة ،وبالتالي قد ال نتمكن من فصميما عن بعض أو قد ال يكون من الضروري

فصميما.

مثال ( )12-3النتائج المحتممة المتعمقة بإنشاء أوتوستراد.

تُعتبر غيمة النتائج في ىذه الحالة أكثر تعقيداً ،فقد نجد :آثا اًر مرتبطة بحركة المرور ،أو آثار متعمقة بالضجة
والبيئة مثل تخريب البيئة السكنية والطبيعة المحيطة وازعاج السكان ،أو آثار مالية مثل تكاليف االستثمار

والصيانة ،أو آثار سياسية متعمقة بآراء المواطنين وسياسة الحكومة أو مجمس المنطقة .... ،الخ.

وبالتالي يجب األخذ باالعتبار لكافة خصائص البدائل الكامنة المأخوذة باالعتبار ) v(Aحتى ولو كان البعض
منيا يبدو ثانوياً .كما يمكن عزل مجموعة من الخصائص الواضحة ندعوىا بالنتائج األولية Elementary

 ،Consequencesفالنتيجة األولية  cىي كل نتيجة محتممة تحقق الشرطان اآلتيان (:)Roy, 1985
بشكل ٍ
ٍ
كاف بمحتواىا حيث يمكن لجميع األطراف فيم ىذا المحتوى دون مشكمةُ .يجيب ىذا الشرط
ميزة
ُ م ّ
عن مضمون ومفيوم النتيجة أي عن ماذا نتحدث؟
ُ يمكن وضع تصور واضح لمقيم التي تأخذىا النتيجة عند وضع أحد البدائل قيد التنفيذُ .يجيب ىذا الشرط
عن كيفية ظيور النتيجة وتعبيرىا عن مضمونيا؟

يتم عادةً وضع قائمة شاممة لمخصائص ومن ثم إعادة تصنيفيا وحذف المكرر منيا أو المتشابو في المعنى،
وحتى تجزئة البعض إذا كانت تعبر عن أكثر من مضمون.
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 .2.4المقياس وأبعاد التفضيل:
في الكثير من الحاالت ،يمكن أن نتبين بسيولة مقياس تفضيمي مرتبط بالخصائص ُليشكل ما ندعوه ُبعداً تفضيمياً
ٍ
بشكل مستقل عن أطراف القرار ،في جميع األحوال يتوجب بناء مقياس لكل من الخصائص
يسمح بتقييم البدائل
ٍ
بشكل موضوعي قدر اإلمكان.
التي تم أخذىا باالعتبار
مقياس التفضيل  Eىو مجموعة من الحاالت (الواحدات) المرتبة  e1, e2, …, enوفقاً لتر ٍ
تيب تام ،حيث يجري
ُ
مقارنة بديمين  aو bوفقاً لتقييميما  v(a) = e1و  v(b) = e2والحكم عمى عالقة التفضيل بينيما وفق ىذا

المقياس فقط كما يمي:

 حالة التكافؤ  a I bإذا كانت  e1و  e2متساويتين في الترتيب (،)e2 = e1
 حالة التفضيل  a bإذا كانت  e1بعد  e2في الترتيب (.)e2 < e1

مثال ( )13-3خصائص منتج :السعر.
ُيعتبر سعر المنتجات ىو مقياس تفضيمي "طبيعي" بعد ترتيب األسعار تنازلياً أي من األغمى إلى األرخص،
بمعنى أن كل شخص ُيفضل شراء منتج (البديل  )aبسعر  e1عمى منتج آخر (البديل  )bبسعر  e2طالما أن
سعر األول أقل من سعر الثاني أي  ،e1<e2ونقول في ىذه الحالة بأن البديل األول  aأفضل من البديل الثاني

 bوفقاً لسعر الشراء.

مثال ( )14-3مقياس خاصية فيزيائية.

لنأخذ خاصية تُعبر عن مقياس فيزيائي (الطول ،االستطاعة ،الوزن ،)… ،فقد ال تشكل القيم العددية المرتبطة
طبيعياً بيذه الخصائص مقياساً تفضيمياً .مثالً درجة الح اررة في قاعة استقبال المراجعين ،حيث نفضل درجة
الح اررة "العالية" عمى "المتدنية" لكن مصطمحي ٍ
ٍ
ومتدن ىو نسبي ،فالح اررة المثالية التي نرغبيا ىي حوالي
عال

 24مثالً وتتناقص التفضيالت مع تزايد وتناقص قيم درجات الح ارراة عن القيمة  ،24كما يبين الشكل [.]4-3
شدة
التفضيل
%100
%80

40
درجة الحرارة

32

24

18

0

0

الشكل [ ]4-3تحوٌل مقٌاس فٌزٌائً طبٌعً إلى مقٌاس تفضٌلً
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مثال ( )15-3المقياس ليس قيمة وحيدة.

لنأخذ حالياً الحالة التي تكون فييا واحدة القياس مجموعة من القيم متفرقة عبر الزمن ،مثالً تدفقات نقدية في حالة
()1

مشاريع استثمارية أو أقساط دورية لقروض سكنية ،يمكن في ىذه الحالة اعتبار القيمة الحالية الصافية لمتدفقات

ىي المقياس التفضيمي ،باعتبار أن القيمة الحالية الصافية لمتدفقات تُحسب في نفس المحظة لجميع البدائل.
نالحظ أن المقياس ىنا ليس قيمة تمقائية بل إجرائية أو طريقة في حساب القيمة وىنا ىي طريقة القيمة الحالية
مثال ( )16-3الصافية.

مقياس وصفي بطبيعتو.

ىذه الحاالت منتشرة بكثرة حيث تبدو واحدات القياس مرتبة ومقبولة أو متعارف عمييا مثل تقييم أداء الطالب

{ضعيف وسط ،مقبول ،جيد ،ممتاز} ،أو مقياس الوضع المادي لممستيمك {سيء ،مقبول ،جيد ،}... ،أو مقياس
انقطاع العمل في آلة معينة أو آلية إدارية {توقف خطير ،توقف يمكن تجاوزه ،عرقمة العمل دون توقف تام،

.}...

كما نالحظ أن تعريف المقياس التفضيمي ليس بيذا الوضوح الذي نتخيمو بمجرد تعريف المعنى المقصود

بالخاصية ،وقد ال ُيعرف المقياس الطبيعي المرتبط بيا في حال وجوده مقياساً تفضيمياً ،إذ يجب أن يتوفر الحد
األدنى من التوافق عمى واحدات المقياس بحيث يمكن المقارنة بين أي بديمين من المجموعة  ،Aوىو ما ندعوه
البعد التفضيمي ،فالُبعد التفضيمي ىو كل خاصية  cمزودة بمجموعة من واحدات القياس مرتبة ترتيباً تاماً ندعوه
ب ُ
المقياس . Ec

يجب تعريف األبعاد بشكل واقعي ومتوازن ،إذ أن التفصيل الكثير قد يعقد األبعاد والعمومية الزائدة قد تُخفي
خصائص ميمة ،كما يجب عدم التخمي عن أية خاصية ميما بدت قميمة األىمية ،حيث يمكن وضع فيرساً
حصرياً ليذه الخصائص قبل اعتمادىا ،والمجوء إلى بعض التقنيات اإلحصائية مثل التحميل العاممي Factor

( Analysisعبود & عمي.)1998 ،

 .1لمزيد من التفاصيل حول آليات حساب القيمة الحالية الصافية  ،Net Present Valueانظر الممحق

الرياضي.
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 .3.4تقييم البديل:
المعرف أو اآللية التي تم بيا تعريف البعد التفضيمي ،فإنو يبقى دون معنى إن لم يستطع
ميما يكن المقياس ُ
تمييز آثار كل من البدائل بحالة أو أكثر من المقياس ،بحيث يمكن مقارنة البدائل دون لبس.

ُيقصد بتقييم البديل  aعمى ُبعد تفضيمي  cاإلجرائية أو القاعدة التي تؤدي إلى تحقق واحدة (أو أكثر) من
المقياس  Ecفي حال اختيار البديل ووضعو قيد التنفيذ الفعمي ،ونرمز لو بالشكل ).gc(a

قد ال تُغطي غيمة قيم البدائل ) gc(aكامل فضاء األبعاد ،لكن يجب بالضرورة أن يسمح المقياس برصد جميع
القيم الممكنة التي يمكن أن تأخذىا جميع البدائل ،إذ ال يجب االقتصار عمى القيم األكثر احتماليةً .وعادةً ما يتم
تمثيل األبعاد بفضاء ىندسي أو جبري (مصفوفات/جداول) وتمثيل تقييمات البدائل في ىذا الفضاء كما يبين

الشكل [.]5-3

السعر

السعر
سيارة 1
سيارة 2

سٌارة 1
سٌارة 2
iالبادٌل
...

الحجم

jالبعاد

السرعة

...

aij
تمثل األعمدة  j=1, 2, …, Jاألبعاد،

الحجم

وتمثل األسطر  i=1, 2, …, Iالبدائل

السرعت
أ) تمثيل هندسي

ب) تمثٌل جبري (مصفوفة أو جادول)

ويكتب تقييم كل بديل
 aiبالشكل aij

الشكل [ ]5-3تمثٌل تقٌٌم البادائل وفق المعاٌٌر

مثال ( )17-3خصائص خطة إعالنية مطبوعة.

المعمنة لديو في الدوريات المطبوعة،
يقوم مكتب اإلعالنات بشكل شبو يومي بوضع خطط إعالنية لمشركات ُ
والمطموب تعريف الخصائص لجميع بدائل خطة إعالنية محددة األىداف ،واألبعاد التفضيمية لمبعض منيا ،يبين

الجدول [ ]2-3أىم ىذه الخصائص ،ثم سنعرف بعضاً منيا.
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الجدول [ ]2-3بعض الخصائص (النتائج األولية) لمخطة اإلعالنية
 C01قوة الدورية اإلعالنية

 C11نظامية القراء

 C02عدد القراء اإلجمالي لمدورية

 C12حرية الدعاية

 C03مالئمة الدورية لمسوق المستيدف

 C13سمعة الدورية

 C04تكمفة اإلعالن

 C14إمكانية تجريب األفكار الجديدة

 C05فرصة رؤية اإلعالن

 C15جاذبية الدورية

 C06البنية الديموغرافية لجميور الدورية

 C16حرية التعبير ضمن الدورية

 C07البيئة التحريرية

 C17مالئمة الدورية لوضع كوبونات

 C08مصداقية الدورية من قبل قرائيا

 C18سموكيات القراء

 C09حجم وطبيعة اإلعالن

 C19خدمات تقدميا الدورية

 C10الشكل العام لمدورية

 C20اتجاىات تطور مبيعات الدورية

 C01قوة الدورية اإلعالنيةُ :يمكن قبول نسبة الجميور الذي يتأثر فعمياً باإلعالن كمقياس لقوة الدورية ،ويمكن
معرفة ىذا المعدل عبر استقصاء ميداني لمقراء المستيدف من اإلعالن ،وكمما كان ىذا المعدل كبي اًر كمما كان
ذلك أفضل.

 C02عدد القراء اإلجمالي لمدوريةُ :يقصد بو العدد الكمي لألفراد الذين يقرؤون أو يشترون أو يتصفحون كل عدد
من الدورية ،ال يمكن معرفة ىذا العدد إال من خالل نتائج استقصاء ميداني ،وكما ىو واضح فالمقياس ىو عدد
طبيعي يمكن تقديره بالمئات مثالً.

 C03مالئمة الدورية لمسوق المستيدفُ :يعتبر نسبة القراء المستيدفين إلى القراء غير المستيدفين مؤش اًر مالئماً
لقياس درجة مالئمة الدورية مع ىدف الخطة اإلعالنية ،وكمما كان كبي اًر كمما كان ذلك أفضل.
 C04تكمفة اإلعالن :من أكثر النتائج العنصرية أىميةً في تخطيط الحمالت اإلعالنية ،ورغم بساطة ىذا المفيوم

فإنو من الصعب إعطائو مضمون واضح وصريح يسمح بمفرده بمقارنة الدوريات ،إذ يجب تعريف إعالن مرجعي

لجميع الدوريات يعطي نفس التأثير عمى القراء (مثالً ،ىل تعادل نصف صفحة في مجمة تخصصية صفحة في

مجمة عامة؟) .نالحظ أيضاً أن ىذه النتيجة العنصرية مرتبطة بالنتيجتين العنصريتين  C05فرصة رؤية اإلعالن

و C15المتعمق بجاذبية الدورية ،وبالتالي يمكن دمج النتائج العنصرية الثالث  C04, C05, c15في بعد

تفضيمي واحد ،وتعريف المقياس ليذا البعد بتكمفة القارئ الفعمي الذي يرى اإلعالن مرة واحدة عمى األقل في
الدورية.

ويجب بطبيعة الحال متابعة تعريف األبعاد التفضيمية بما ينسجم مع أىداف الخطة اإلعالنية.
في الكثير من الحاالت ،قد ال تكفي المعمومات المتوفرة لتقييم دقيق لمبديل بقيمة وحيدة من المقياس ،لذلك ال بد
من المجوء إلى مؤشرات إضافية لمتعويض عن النقص في المعمومات ،ويمكن تقدير ىذه المؤشرات بقيم احتمالية
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أو ترجيحية أو غيرىا ،حيث أن ىناك أسباب عديدة ليذا النقص في المعمومات كما سنرى في الفصل السابع لدى

الحديث عن االنتقادات الموجية لمطرق وحيدة المعيار.

قمنا حتى اآلن بتعريف الخصائص (النتائج األولية) ثم تزويدىا بمقياس لتُصبح األبعاد التفضيمية ،ولكي تُصبح
معيا اًر قاد اًر عمى المفاضمة بين البدائل ،يتوجب إضافة أىمية أو وزن لكل منيا ،فالمعيار يتألف إذاً من ثالث
مكونات ىي :مضمون أو مفيوم الخاصية ،ومقياس يستطيع تمييز البدائل ،وأخي اًر أىمية المعيار بالنسبة لممعايير

األخرى.
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 .5األهمية النسبية لممعايير:
يفترض باألىمية النسبية لممعايير أن تعبر عن الدور الجوىري الذي يجب أن يمعبو كل من المعايير في الحكم
اإلجمالي عمى البديل ،ويعبر عنيا بأوزان أو أمثال أو قيم ترتيبية ،ىناك عدد من الطرق لتحديد ىذه األوزان

نوردىا بإيجاز فيما يمي .)Bouyssou et al., 2006( :

 .1طرق اإلسناد المباشر.

 .2طرق تستند عمى مقارنة المعايير.
 .3طرق تستند عمى مقارنة البدائل.

 .1.5طرق اإلسناد المباشر:
تتمثل بإعطاء قيم عددية مطمقة كأعداد طبيعية أو كنسب مئوية؛ تعتبر ىذه الطريقة من أبسط الطرق لكنيا
تعاني من نقاط ضعف عديدة ،منيا عمى سبيل المثال عدم وضوح المفيوم التي تعبر عنو ،وتأثيرىا عمى الحل

النيائي مع تغيرات بسيطة في قيميا ،وتغيرىا حسب واحدات القياس … الخ.
مثال ( )18-3أوزان معايير شراء سيارة.

لتكن المعايير التي تم اعتمادىا لشراء السيارة :سعر الشراء  ،g1الراحة وحجم السيارة  ،g2األمان  ،g3استيالك

الوقود  ،g4وتكاليف الصيانة  .g5حيث قام متخذ القرار بوضع أوزان المعايير بعد التشاور مع أطراف القرار كما

يمي ،مع االنتباه إلى أن مجموعيا يجب أن يكون :%100
سعر الشراء %30 : g1

استيالك الوقود %15 : g4

الراحة والحجم %25 : g2

تكاليف الصيانة %10 : g5

األمان %20 : g3

 .2.5طرق تستند عمى مقارنة المعايير:
تستند إلى مفيوم المقارنة الثنائية فيما بين المعايير باعتماد عالقة ثنائية متعدية .من أىم الطرق العممياتية المتبعة
()2

إجرائية التحميل اليرمي

 )Saaty, 1980( Analytical Hierarchy Processاآلتية:

 ترتيب المعايير حسب األىمية من األكثر إلى األقل أىميةً.

 مقارنة المعايير مثنى_مثنى عمى مقياس من  1إلى  9وتكوين مصفوفة مقارنات ثنائية ومن ثم حساب
()3

القيم الذاتية

ليذه المصفوفة .حيث  1تعني معيارين متساويين في األىمية ،و 9تعني أن المعيار

األول أىم بالمطمق (بكثير) من المعيار الثاني.

 .2نجد ىذه الطريقة مدمجة في برنامج متخصص بصناعة الق اررات منتشر في األسواق باسم

.Choice
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 تمثل القيم الذاتية أوزان المعايير حيث القيمة الذاتية األكبر ىي وزن المعيار األكثر أىمية والقيمة التالية
ىي وزن المعيار التالي في األىمية وىكذا بالتدرج.

تعتبر ىذه الطريقة أن مجموع األوزان ىو عدد ثابت (مجموع القيم الذاتية لممصفوفة يساوي عدد المعايير) وتقوم
بإعادة توزيعو عمى المعايير ،وقد لوحظ أنيا تُعطي نتائج مختمفة باختالف عدد البدائل وخاصةً البدائل المتماثمة،
وذلك ألن كتمة األوزان يعاد توزيعيا ،وىي من أكثر االنتقادات الموجية ليا ،وكذلك صعوبة تفسير األوزان

بمفيوم جبري ىو القيم الذاتية لمصفوفة المقارنات.

مثال ( )19-3نفس مثال السيارة السابق (.)18-3

لدينا  g1 > g2 > g3 > g4 > g5حيث > تعني "أىم من" ،لتكن مصفوفة المقارنة الثنائية بين المعايير الخمسة

كما يمي:
g1

g2

g3

g4

g5

g1

1

2

3

4

5

g2

0.5

1

3

4

5

1

4

5

1

5

0.2

1

g3

0.333 0.333

g4

0.25

0.25

0.25

g5

0.2

0.2

0.2

خاليا الجزء األسفل من

الجدول ىي مقموب خاليا

الجزء العموي المقابمة ليا.

مثالً 0.5 :ىي مقموب ،2
و  0.333ىي مقموب .3

بعد حساب القيم الذاتية ،تُحسب أىمية المعايير كنسب مئوية (القيمة الذاتية مقسومةً إلى مجموع القيم الذاتية)،
ونالحظ أنيا مختمفة عن المثال السابق لكنيا تُحافظ عمى نفس ترتيب األىمية:
g1

g2

g3

g4

g5

المجموع

القيمة الذاتية

3.7

0.8

0.27

0.13

0.1

5

األهمية %

%74

%16

%5.4

%2.6

%2

%100

 .3انظر الممحق الرياضي حول كيفية حساب القيم الذاتية أو الجذور الكامنة  ،Eigenvaluesأو مراجع الجبر
الخطي لممصفوفات.
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 .3.5طرق تستند عمى مقارنة البدائل:
بدالً من مقارنة المعايير ،يمكن مقارنة بدائل بحيث تظير فروقات األىمية بين المعايير؛ حيث يتم بدايةً ترتيب

المعايير حسب األىمية ،ثم السؤال عن األىمية بين بديمين بحيث يكونان متنازعين عمى معيارين أو تكتالت من

المعايير ،أي أحد البديمين ىو أفضل من البديل الثاني عمى أحد التكتمين والبديل الثاني أفضل من البديل األول
عمى التكتل اآلخر .ويتم تكرار ىذا النوع من المقارنات بيدف تكوين جممة من المتراجحات أو المعادالت والبحث

ونعيد طرح أسئمة جديدة حتى يتم إيجاد قيم ألوزان المعايير .يتطمب ىذا النمط
عن حموليا في نياية كل سؤالُ ،
من الطرق الكثير من الحسابات ،ويكاد يستحيل إنجازه يدوياً حيث يتم المجوء إلى مساعدة نظم معموماتية مصممة

خصيصاً لذلك.

 .6ممحق :ممخص دليل وزارة الطاقة األمريكية التخاذ ق اررات التعاقد لديها:
Guide to Decision-Making Methods. WSRC-IM-2002-0002. Department
of Energy.December 2001.
قبل كل شيء يجب تمييز متخذ القرار الفعمي واألطراف المشاركة واألطراف المتأثرة بالقرار ،يسمح ىذا التمييز
بتجاوز الكثير من سوء الفيم المستقبمي ويفضل أن توضع مكتوبة ،وسيتم التعامل اليومي مع متخذ القرار والذي

لديو صالحيات التقييم وأخذ المعمومات والتفضيالت أي أن يكون ىناك تغذية راجعة  Feedbackفي جميع

مراحل اإلجرائية اآلتية:

 تعريف المشكمة

 تحديد متطمبات الحل المطموب
 وضع األىداف
 تعريف البدائل

 بناء معايير التقييم

 اختيار /وضع طريقة الحل
 تطبيق طريقة الحل

 التأكد أن نتيجة الطريقة ىي فعالً حل لممشكمة
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الخطوة ( :)1تعريف المشكمة.

الميمة األصعب لصناعة قرار جيد ،يجب عمى األقل تحديد العناصر التالية:
 أسباب المشكمة

 فرضيات وقيود المشكمة

 الحدود التنظيمية لممشكمة
 واجيات االتصال

 قضايا تطرحيا األطراف

توصف الشروط األولية والشروط المرغوبة حيث يتم
المطموب التعبير صراحة عن المشكمة بعبارات مختصرة
ّ
إنجاز ىذه الميمة بسؤال جميع األطراف عن قبوليم لتوصيف المشكمة ،من الميم جداً توافق األطراف عمى
توصيف المشكمة.

الخطوة ( :)2تعريف متطمبات الحل المطموب.

المتطمبات ىي الشروط الواجب عمى أي حل مقبول تحقيقيا ،يساعد فريق صناعة القرار (ميندس القرار) في

صياغة ىذه المتطمبات مع ضرورة االنتباه إلى فصل ىذه المتطمبات عن األىداف ،تساعد المتطمبات في حذف

البدائل غير المالئمة واستبعادىا من المنافسة ،ربما تكون الطريقة المناسبة ىي بسؤال من النمط "إذا كان لدينا

بديل جيد ال يحقق ىذا المتطمب ،ىل يجب استبعاده أم اإلبقاء عميو؟" إذا كان الجواب باستبعاد البديل يعني أن

المتطمب جدير باالعتبار ،واذا كان الجواب باإلبقاء عمى البديل يعني أن المتطمب ىو ىدف نسعى لتحقيقو،

باختصار اليدف قابل لمتقييم بمستويات متعددة "لممساومة" بينما المتطمب غير قابل "لممساومة".
الخطوة ( :)3وضع األىداف.

األىداف ىي تعبير عن النوايا أو القيم المرغوبة .مثال تكمفة أق ّل ،مخاطر أقل  ...الخ .تذىب األىداف إلى أبعد
مما يجب أن يكون (أبعد من المتطمبات) لتحقيق الرغبات .ينصح بصياغة األىداف بشكل إيجابي أي صياغتيا
بما يجب أن يتم إنجازه وليس بما ال يجب إنجازه ،ال يضير أن تكون األىداف متناقضة/متنازعة ،حل النزاع ىذا

مرتبط بطريقة الحكم اإلجمالي .يساعد وضع األىداف والمتطمبات عمى تعرف البدائل الحقاً.
الخطوة ( :)4تعريف  /تمييز البدائل.

البديل ىو الفعل الذي ينتقل بحالة القرار (المشكمة) من الشروط الحالية إلى الشروط المرغوبة .تختمف البدائل في
مستويات تحقيقيا لممتطمبات واألىداف ،إذا تبين أن أحد البدائل ال يحقق المتطمبات فيجب إما استبعاد البديل أو

تعديل المتطمب أو حذفو أو تحويل المتطمب إلى ىدف.
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الخطوة ( :)5بناء معايير التقييم.

ناد اًر ما نجد بديل واحد يكون األفضل لجميع األىداف ،لذلك يجب مقارنة البدائل فيما بينيا واختيار البديل الذي

يحقق المستوى األكبر من األىداف لذلك تعتبر المعايير أساس الحكم لممقارنة بين البدائل ويتم بناء المعايير

انطالقاً من األىداف المرجوة ،ويجب أن تحقق المعايير الشروط اآلتية:
 القدرة عمى التمييز الصريح بين البدائل

 تتضمن المعايير جميع األىداف المأخوذة باالعتبار

 سيولة االستخدام واالستيعاب خصوصاً من متخذ القرار

 عدم تكرار المعايير ومضامينيا والمفاىيم التي تعبر عنيا
 بناء أقل عدد من المعايير يمكن إدارتيا

 ضمان استقاللية المعايير عن بعضيا أي تستطيع الحكم منفردة
الخطوة ( :)6اختيار طريقة الحكم اإلجمالي (طريقة الحل).
يعتمد اختيار الطريقة عمى:

 أىمية المشكمة ودرجة تعقيدىا

 ميارات وخبرات فريق صناعة القرار (ميندس القرار)
 الموارد المتاحة (معمومات ،الزمن ،الخبرات)...

ىناك عدد كبير جداً من الطرق تتراوح بين البسيطة والمعقدة ،بين السيمة والصعبة ،عادة ما تكون ميمة اختيار

الطريقة ىي من واجبات ميندس القرار الذي عميو أن يتمتع بالموضوعية واألمانة العممية.
الخطوة ( :)7تقييم البدائل وفق المعيار.

يعتمد تقييم البدائل عمى أسموب المقياس المعتمد وفق المعيار ،ىناك مقاييس وصفية وأخرى كمية ،يجب تجنب

التعقيد في آليات القياس.
الخطوة ( :)8التحقق من توافق الحل مع حالة المشكمة.

بعد اختيار طريقة الحل وتطبيقيا ،يجب التأكد من أن نتيجة ىذه الطريقة ىي الحل المطموب ،أي أن ىذا الحل

يتفق مع األىداف المرغوبة إضافة إلى تمبيتو لممتطمبات ،بعد التأكد من ذلك يتم تقديم الحل كتوصية لمتخذ القرار

ضمن تقرير صريح وتفصيمي يسمح لو بتبرير الحل ألي طرف.
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أسئمة صح  /خطأ :True/False
السؤال
1

صح

عممية صناعة الق اررات ىي نشاط ذىني مركز وسموكيات واجرائيات تسبق وتمي وتحدد

القرار

2

ال تيتم العموم االقتصادية إال بفيم طبيعة مشكمة القرار وكيفية تكوينيا

3

ُيقصد باتخاذ القرار االنتقال بالحالة الراىنة لسيرورة القرار
أفضل عبر تغيير قسري

4

Decsion Process




إلى حالة

تتمثل مراحل القرار بثالثة مراحل رئيسية ىي البحث عن المعمومات ،النمذجة ،واتخاذ

القرار

5
6

دوماً في أي مشكمة قرار تكون البدائل معرفة وواضحة

ال حاجة الستخدام المعايير في غالبية مشكالت القرار

7

البديل ىو التمثيل لمساىمة ممكنة إلى القرار اإلجمالي وقابل لمتصور بشكل مستقل

8

ال يمكن القبول في مسألة القرار إال البدائل الحقيقية

9

ىناك نمطان لتصميم البدائل ىما التصميم الكمي والتصميم الجزئي

 10البديل الكامن ىو بديل حقيقي أو وىمي تم الحكم عميو مؤقتاً بأنو قابل لمتنفيذ
11

خطأ










يكفي أن تتمتع مجموعة البدائل الكامنة بأي من شرطي االستقرار الداخمي أو



الخارجي العتبارىا معرفة بشكل دائم

 12النتيجة المحتممة ىي كل أثر أو خاصية تتداخل مع منظومة قيم أحد أطراف القرار



 13مقياس التفضيل ىو مجموعة من الواحدات المرتبة حسب األفضمية



 14تعتبر طريقة األوزان ىي األفضل لتحديد األىمية النسبية لممعايير



 15ال ُيمكن أبداً أن يتجاوز مجموع أمثال أىمية المعايير القيمة واحد 1
 16تعتمد طريقة التحميل اليرمي عمى المقارنة الثنائية بين المعايير لتحديد أوزانيا



17

تعتمد طرق مقارنة البدائل في تحديد أوزان المعايير عمى المقارنة بين تكتالت من



البدائل

 18يتم عادةً تمثيل تقييم البدائل وفق المعايير في جداول بشكل ىندسي
 19ال يجوز أبداً اعتبار مرحمتي ما قبل البدء وما بعد عممية صناعة القرار كمراحل منيا
 20تعتبر نمذجة التفضيالت من المراحل الجوىرية في عممية صناعة الق اررات
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أسئمة خيارات متعددة :Multiple Choices
 .1المكونات الرئيسية لمسألة القرار ىي:

أ .مجموعة من البدائل أو األفعال
ب .مجموعة من المعايير

ج .إجرائية تجميع أداء البدائل والحكم اإلجمالي

د .جميع األجوبة صحيحة

 .2يأتي فعل اتخاذ القرار عندما تُظير سيرورة القرار  Decision Processالحاجة:
أ .إلى تغيير قسري ينقميا إلى حالة أفضل
ب .إلى تخفيف القيود عن المشكمة

ج .إلى انتقال متخذ القرار إلى وظيفة أعمى

د .جميع األجوبة خاطئة

 .3اليدف الرئيسي لعممية صناعة الق اررات ىو:

أ .تأمين ميام لمتخذ القرار لتبرير أجوره
ب .وقف تدىور حالة المبيعات دوماً

ج .العودة باألداء إلى المستوى الطبيعي

د .جميع األجوبة خاطئة

 .4تتمحور المراحل الرئيسية لعممية صناعة القرار حول ثالثة ىي باإلضافة إلى البحث عن المعمومات:
أ .نمذجة المعمومات واقرارىا

ب .نمذجة البدائل والمعايير ،والمحاكمة واتخاذ القرار

ج .تحديد البدائل ،وتقييم المعايير

د .جميع األجوبة خاطئة
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 .5يرى بعض الباحثين أن عممية صناعة القرار يجب أن تتضمن مرحمتين إضافيتين إلى المراحل الثالث
الرئيسية المتعارف عميو ،وىما:

أ .ما قبل البدء ،وما بعد اتخاذ القرار
ب .نمذجة المعايير ،ونمذجة البدائل

ج .اتخاذ القرار ،وتصديقو

د .جميع األجوبة خاطئة

 .6لدى البحث عن المعمومات ،يمكن المجوء إلى مصادر معمومات متنوعة أىميا:
أ .معارف وخبرات متخذ القرار

ب .سجالت وقواعد بيانات المنظمة

ج .اإلنترنت والخبراء وغيرىم

د .جميع األجوبة صحيحة

 .7لدى تصميم البدائل ،يجب قدر اإلمكان أن يكون كل بديل:
أ .معنى بحد ذاتو ومستقالً عن البدائل األخرى
ب .متكامالً دوماً مع البدائل األخرى

ج .قابالً لمتجزئة والدمج مع البدائل األخرى

د .جميع األجوبة خاطئة

 .8يمكن تصنيف البدائل باإلضافة إلى البدائل الحقيقية كما يمي:
أ .بدائل وىمية

ب .بدائل واقعية

ج .بدائل غير واقعية

د .جميع األجوبة صحيحة
ُ .9يقصد بالتصميم الكمي لمبدائل:
أ .أنو جزء من مجموعة خيارات أو بدائل قابمة لمتجزئة
ب .أنو تكامل جميع البدائل في بديل واحد

ج .ينفي أو يمنع تنفيذ أي بديل آخر

د .دجميع األجوبة خاطئة
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ُ .10يقصد بالتصميم الكمي لمبدائل:
أ .أنو جزء من مجموعة خيارات أو بدائل قابمة لمتجزئة
ب .أنو تكامل جميع البدائل في بديل واحد

ج .ينفي أو يمنع تنفيذ أي بديل آخر

د .جميع األجوبة خاطئة

ُ .11يقصد بشرط االستقرار الداخمي لدى تصميم مجموعة البدائل ما يمي:
أ .مبدأ أن المجموعة مفروضة مسبقاً
ب .أنيا تتمتع بقدر كبير من الديمومة واالستم اررية

ج .أن جميع البدائل تابع قابل لالشتقاق

د .جميع األجوبة خاطئة

ُ .12يقصد بشرط االستقرار الداخمي لدى تصميم مجموعة البدائل ما يمي:
أ .مبدأ أن المجموعة مفروضة مسبقاً
ب .أنيا تتمتع بقدر كبير من الديمومة واالستم اررية

ج .أن جميع البدائل تابع قابل لالشتقاق

د .دجميع األجوبة خاطئة

 .13لكي نعتبر أية خاصية كنتيجة محتممة أولية ،يجب أن تحقق شرطان ىما:
بشكل ٍ
ٍ
كاف ويمكن تصور قيميا عند تنفيذ البدائل
أ .مميزة
ب .الواقعية والوىمية التي يمكن تصورىا

ج .مميزة من قبل أي طرف وترضي ميندس القرار

د .جميع األجوبة خاطئة

 .14لدى المقارنة بين أي بديمين وفق مقياس تفضيمي ،نحصل عمى حالتي تفضيل فقط ىما:
أ .التكافؤ والالمقارنة

ب .الالمقارنة والتفضيل الضعيف

ج .التكافؤ والتفضيل األكيد

د .جميع األجوبة خاطئة
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ُ .15يقصد بالبعد التفضيمي كل خاصية مزودة:
أ .بمجموعة من المعايير

ب .بمجموعة من واحدات القياس مرتبة ترتيباً تاماً

ج .بمجموعة من البدائل

د .جميع األجوبة خاطئة
 .16تقييم البديل وفق معيار ىو اإلجرائية أو القاعدة التي تؤدي إلى تحقق:
أ .واحدة عمى األكثر من المقياس

ب .واحد أو أكثر من المقياس في تنفيذ البديل

ج .كافة واحدات المقياس

د .جميع األجوبة خاطئة

 .17من أىم فئات الطرق التي تسمح بتحديد أىمية المعايير ما يمي:
أ .طرق اإلسناد المباشر
ب .طرق مقارنة المعايير

ج .طرق مقارنة البدائل

د .جميع األجوبة صحيحة
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رقم السؤال

اإلجابة الصحيحة

1

د

2

أ

3

ج

4

ب

5

أ

6

د

7

ج

8

د

9

ج

10

أ

11

أ

12

ب

13

أ

14

ج

15

ب

16

ب

17

د
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أسئمة \ قضايا لممناقشة:
السؤال ( )1سيرورة القرار .Decision Process
تتبع عممية صناعة الق اررات عدد من المراحل وتتطور عبر بيئتيا الزمنية ،والمطموب:

 .1بين بالرسم مراحل اإلجرائية المبسطة لعممية اتخاذ القرار.
 .2بين بالرسم مفيوم سيرورة القرار وتطوره عبر الزمن.

 .3ناقش كيف يمكن ليذه السيرورة أن تأخذ باالعتبار المراحل البسيطة المشار إلييا في السؤال األول.

{مدة اإلجابة 10 :دقيقة .الدرجات من .15 :100

توجيو لإلجابة :الفقرة  ،1-1-3والشكمين [ ]1-3و[}]2-3

السؤال ( )2تعريف مسألة القرار.

وضح بالرسم مكونات مسألة القرار والعالقات فيما بينيا

{مدة اإلجابة 10 :دقيقة .الدرجات من .10 :100

(توجيو لإلجابة :الفقرة  ،2-3الشكل })3-3

السؤال ( )3شروط مجموعة البدائل الكامنة.
وضح ما ىو المقصود بالبديل الكامن؟

 .1ما المقصود بشرط االستقرار الداخمي؟ و ِ
أعط مثاالً عنو.
 .2ما ىو المقصود بشرط االستقرار الخارجي؟ و ِ
أعط مثاالً عنو.

{مدة اإلجابة 20 :دقيقة .الدرجات من .20 :100

(توجيو لإلجابة :الفقرة })2-3-3

السؤال ( )4مقياس التفضيل.

وضح ما ىو المقصود بمقياس التفضيل؟

 .1كيف يتم المقارنة بين بديمين وفق المقياس التفضيمي.
ِ .2
أعط مثاالً عن مقياس عددي طبيعي ،ومثال آخر عن مقياس وصفي.

 .3اشرح كيف يمكن تحويل درجة الح اررة من مقياس غير تفضيمي إلى مقياس تفضيمي .

{مدة اإلجابة 20 :دقيقة .الدرجات من .20 :100
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الفصل الرابع:
نمذجة التفضيالت والبحث عن الحل
كممات مفتاحية:
نموذج التفضيالت  ، Preferences Modelعالقة التفضيل  ،Preference Realtionإشكالية القرار

 ،Decision Problematicإجرائية البحث عن الحل .Aggregation Procedure

ممخص الفصل:
قد يبدو ىذ ا الفصل فيو شيئًا من الصعوبة لكن من الضروري ج داً لمطمب ة التعرف عمى كيفية مقاربة مشكمة
نمذجة تفضيالت متخذ القرار والخروج عن اإلطار البسيط المتتمثل بعالقتي تفضيل فقط ،لذلك سنحاول التبسيط

قدر اإلمكان سواء عمى صعيد المفاىيم أو التقنيات ،سنبدأ بتعريف المقصود بنموذج التفضيالت ،والتعرف عمى
نموذجين من عالقة تفضيل واحدة ومن عالقتين فقط ،ثم سنتعرف عمى األنماط الثالثة من مشكالت القرار
وتوجيو البحث عن الحل ضمن إطارىا وأخي اًر التعرف عمى فئات نماذج البحث عن الحل والحكم اإلجمالي.

المخرجات واأل هداف التعميمية:
 استيعاب مفيوم نموذج التفضيالت وصياغة عالقات التفضيل األساسية
 التعرف عمى النماذج األكثر انتشا اًر المعبرة عن تفضيالت متخذ القرار


التعرف عمى أنماط مشكالت القرار والتمكن من تمييزىا

 استيعاب فئات نماذج واج رائيات البحث عن حمول لمشكمة القرار

مخطط الفصل:
 .1نمذجة التفضيالت اإلجمالية .Preferences Modeling

 .2أىم النماذج المتعارف عمييا .Most Famous Preferences Models

 .3تصنيف مشكالت القرار أو إشكاليات القرار . Decision Problems Classification

 .4فئات نماذج البحث عن الحل والحكم اإلجمالي & Categories of Aggregation Procedures
.Solution

80

ISSN: 2617-989X

مقدمة:
رأينا في الفصل السابق تعريف البدائل والمعايير وكيفية تقييم البدائل وفق المعايير ،والسؤال الجوىري الذي ُيطرح

حالياً :كيف ُيقارن متخذ القرار بين البدائل إلصدار حكماً إجمالياً بأفضمية بديل عمى آخر أو بعالقة التفضيل
التي يمكن تواجدىا بين كل بديمين؟ إذ أن بعض البدائل تُظير أفضمية عمى بعض المعايير ،في حين تُظير
بدائل أخرى أفضمية عمى معايير أخرى ،لذلك ال بد من تحديد نموذج التفضيالت اإلجمالي استناداً إلى خصائص

وتقييمات البدائل ومنظومة قيم وأحكام متخذ القرار ،وما ىي اإلجرائيات أو النماذج التي ُيمكن استخداميا إليجاد
البديل األفضل؟

إذ ال يكفي تعريف البدائل والمعايير لنقول أنو تم حل المشكمة ،يجب وضع إجرائيات أو طرق عممياتية الستثمار

التفضيالت والبحث عن الحل األنسب ،ىذا ما سنراه في الفصل الحالي.

 .1نمذجة التفضيالت اإلجمالية :Preferences Modeling
ُيقصد بنموذج التفضيالت اإلجمالية تجميع تفضيالت متخذ القرار الجزئية التي أصدرىا عبر تقييمات البدائل وفق
وينظر إلى تقييمات البدائل وفق كل معيار كأحكام جزئية ،ويتطمب استكمال حل المشكمة،
كل من المعاييرُ ،
تجميع ىذه األحكام الجزئية إلصدار حكم إجمالي عمى البدائل.

 .1.1مفاهيم أساسية لنمذجة التفضيالت:
بناء عمى خصائص وتقييم ىذه البدائل ،حيث
يصدر متخذ القرار أحكامو وتفضيالتو عبر المقارنة بين البدائل ً
سنرى عالقات المقارنة الممكن تواجدىا بين بديمين والمعبرة عمى نموذج تفضيالت متخذ القرار.

لدى المقارنة بين أي بديمين  aو  ،bلدينا نزعة باعتماد إحدى حالتي التفضيل المتعارف عمييا أي الحكم بأن

ونعبر عنيا كما يمي:
أحد البديمين أفضل من اآلخر أو التكافؤ فيما بينيماُ ،
 إما البديمين متكافئين ،ونرمز ليا بالشكل  ، a I bحيث تمثل  Iحالة التكافؤ ،Indifference

 أو أن  aأفضل من  ،bونرمز ليا بالشكل  ، a P bحيث تمثل  Pحالة التفضيل ،Preferred
 أو  bأفضل من  ،aونرمز ليا بالشكل . b P a

لكن في بعض الحاالت ،قد نتردد بين مستويات مختمفة من التفضيل ،فيناك تفضيل ضعيف وىناك تفضيل أكيد

بمعنى أن ىناك عدة مستويات حسب شدة التفضيل ،وقد نجد أنفسنا في حاالت أخرى غير قادرين عمى الحسم

والقول بأن البديمين متكافئين أو أن أحدىما أفضل من اآلخر لعدم كفاية المعمومات مثالً أو لعدم وضوح

التفضيالت ،فقد ُيظير كل بديل حسنات ومساوئ بحيث يصعب رفضو أو قبولو.
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مثال ( )1-4شراء سيارة عائمية.

يبين الجدول [ ]1-4تقييم السيارات المتوفرة ،ويرغب متخذ القرار وىو رب العائمة باختيار السيارة األفضل وفقاً
ليذه التقييمات ،وبالتالي يمكن الحصول عمى المقارنات اآلتية:

 لدى مقارنة  a1و  :a3قد نجد متخذ القرار يفضل تماماً  a1عمى .a3

 قد تكون مقارنة  a1و  a2أكثر صعوبةً ويمكن اعتبارىا تعبر عن تفضيل ضعيف لصالح .a1

 كما نالحظ أن مقارنة كل من البدائل مع  a4أكثر صعوبةً كون السعر غير محدد (حسب النسبة من
الموازنة المرصودة) ،وبالتالي ال نستطيع المقارنة بسبب عدم كفاية المعمومات.
الجدول [ ]1-4تقييم السيارات المتوفرة وفق المعايير
المعايير
البدائل
a1
a2
a3
a4
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مساحة السيارة
والراحة

مقبولة عموماً

مساحة غير كافية
مقبولة نسبياً

مساحة كافية
مقبولة

مساحة ضيقة
مقبولة نسبياً

مساحة جيدة

األمان
طبيعي
طبيعي
طبيعي
أعمى من
الطبيعي

التكمفة
بالكم

0.39

ل.س/كم
0.41
ل.س/كم
0.66

ل.س/كم
0.40

ل.س/كم

جمالية

السرعة

السيارة

المثالية

مناسبة

 140كم/سا

أنيقة

 145كم/سا

أنيقة جداً

 185كم/سا

أنيقة

 145كم/سا

سعر السيارة
 %87من
الموازنة

 %95من
الموازنة
 %99من
الموازنة

يبدو أعمى

من الموازنة
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 .2.1عالقات التفضيل األساسية:
نالحظ من المثال السابق أننا لم نتقيد بقالب جاىز لمتعبير عن عالقات التفضيل ،وذلك بالقول أنو من أجل كل
بديمين إما أنيما متكافئين أو أن أحدىما أفضل من اآلخر؛ نجد عموماً أن المقارنة بين كل بديمين تضعنا أمام 4

حاالت أساسية من التفضيل:

 إما حالة التكافؤ  Indifferenceتُترجم حالة مقارنة وحيدة بأن "البديمين متكافئين".
 أو التفضيل األكيد  :Strict Preferenceتُترجم إحدى الحالتين إما "البديل األول أفضل من البديل
الثاني" أو "الثاني أفضل من األول".

 أو التفضيل الضعيف  :Weak Preferenceتُترجم إحدى الحالتين إما "البديل األول أفضل بشكل
ضعيف من البديل الثاني" أو "الثاني أفضل بشكل ضعيف من األول".

 أو حالة الالمقارنة  :Incomparabilityتُترجم حالة وحيدة بأن "البديمين غير قابمين لممقارنة" ( Roy,
 ،)1996, pp.87وذلك بسبب عدم كفاية المعمومات والتمايز الشديد بين البديمين ،إذ ُيظير كل بديل
ميزات خاصة بيا يصعب تجاىميا.

نجد في الجدول [ ]2-4تعريفاً لكل من ىذه الحاالت ،ونالحظ من التعريف أن كل اثنتين منيا مستقمة عن
بعضيا ،أي ال يمكن أن نحصل عمى حالتين بنفس الوقت لممقارنة بين نفس البديمين؛ إذ أنو ناد اًر ما نستطيع

إسناد إحدى ىذه الحاالت بين بديمين مباشرةً ،بل يتم ذلك من خالل المعمومات المتوفرة ومنظومة القيم واستنتاج
المفترضة لمتخذ القرار ،بمعنى آخر إمكانية وضع نموذج صريح لتفضيالت متخذ القرار ،وتعتبر
األحكام ُ

عالقات التفضيل األربعة المعرفة في الجدول كافية لوضع تمثيل واقعي لتفضيالت متخذ القرار ميما تكن طبيعة
المقارنة ،حيث يمكن وضع نموذج تفضيل مقبول لممقارنة بين بديمين وايجاد عالقة واحدة بين البديمين من
البدائل ُ
الحاالت األربعة (.)Roy, 1985
الجدول [ ]2-4عالقات التفضيل األربع األساسية لممقارنة بين بديمين
العالقة
التكافؤ
Indifference

شرح العالقة
وجود أسباب واضحة وكافية تبرر التكافؤ بين بديمين

خصائصها

رمزها

متناظرة

' aIa

()1

انعكاسية

التفضيل األكيد

وجود أسباب واضحة وكافية تبرر تفضيل جوىري

غير متناظرة

التفضيل الضعيف

وجود أسباب واضحة وكافية تنفي تفضيل أحد

غير متناظرة

الالمقارنة

غياب مبررات كافية إلثبات أي من الحاالت الثالث

متناظرة

 Strict Preferenceألحد البديمين عمى اآلخر

 Weak Preferenceالبديمين عمى اآلخر ،لكنيا غير كافية إلثبات التكافؤ
Incomparability

السابقة

' aPa

غير انعكاسية
' aQa

غير انعكاسية
' aRa

غير انعكاسية

 .1انظر الممحق الرياضي ليذا المقرر حول تعريف وخصائص العالقات الثنائية .Binary Relations
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نجد في النماذج التقميدية لصناعة الق اررات حالتين فقط ىما التكافؤ والتفضيل األكيد ،بينما ال تظير حالتي

التفضيل الضعيف والالمقارنة أو أنيا تُحشر في الحالتين السابقتين ،من الضروري االنتباه إلى أن حالة الالمقارنة
 a R bتترجم رفض متخذ القرار اتخاذ موقف واضح عمى مستوى نمذجة التفضيالت استناداً إلى تقييمات  aو
 ،bأي ليس حكماً بإقرار األفضمية اإلجمالية بينيما ،وال يجب النظر إلى ىذا الرفض عمى أنو دليل ٍ
كاف إلقرار
التكافؤ بين البديمين .كما تترجم عالقة التفضيل الضعيف  a Q bتواجد متخذ قرار في حالة يستطيع أن ُيؤكد أن
 bليست أفضل تماماً من  ،aويتردد بنفس الوقت بين التفضيل األكيد  Pوالتكافؤ  Iبين البديمين لعدم توفر
عناصر دامغة لمفصل بين الحالتين.

وبالتالي يمكن لمتخذ القرار أن يبحث في حاالت كثيرة عن إمكانية اليروب من مأزق حالتي التفضيل األكيد

والتكافؤ فقط ،وىناك مبررات عديدة ليذا اليروب يأتي في مقدمتيا:

 عدم القدرة عمى الحكم :فقد تكون المعمومات وصفية وغير كافية ،إذ أن إجبار متخذ القرار عمى اختيار
إحدى الحالتين فقط قد تؤدي إلى عدم انسجام في ق ارره أو ُيصبح عشوائياً.
 أو عدم معرفة الحكم :خصوصاً إذا كان متخذ القرار ُيعبر عن كيان صعب الوصول إليو بشكل دائم
(مثالً رئيس جميورية) أو كيان ضبابي غير محدد تماماً (رأي عام).

 أو عدم توفر الرغبة في الحكم :فقد ُيظير كل بديل حسنات ومساوئ يصعب الحكم بالتفضيل األكيد أو
بالتكافؤ.
عندما نتمكن من تعريف الحاالت األربع عمى مجموعة البدائل بحيث تشمل مجمل تفضيالت متخذ القرار ،نقول

أنو لدينا نموذج كامل لعالقات التفضيل إذا تحققت الشروط اآلتية:

 تشكل العالقات األربعة  I, P, Q, Rتمثيالً لتفضيالت متخذ القرار بالنسبة لمجموعة البدائل.
 الشمولية :من أجل كل بديمين ،ىناك عالقة واحدة عمى األقل محققة.

 حصرية مثنى مثنى :من أجل كل بديمين ،ىناك عالقة واحدة عمى األكثر محققة.
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عادةً ما يتم تمثيل عالقات التفضيل باستخدام مفاىيم نظرية البيانية  ،Graph Theoryحيث ُنمثل التفضيل
ونمثل التفضيل الضعيف
األكيد بسيم من البديل األفضل إلى البديل األسوأ ،ونمثل التكافؤ بخط دون أسيمُ ،

بسيم منقط من البديل األفضل إلى البديل األسوأ ،وال نضع شيئاً بين البديمين في حالة الالمقارنة بينيما ،كما ىو
مبين في الشكل [.]1-4

 .2أهم نماذج التفضيل المتعارف عميها:
لنرى حالياً كيف يمكن استخدام العالقات السابقة لمتعبير رياضياً عن تفضيالت متخذ القرار.

 .1نموذج تفضيالت من عالقة واحدة.
 .2نموذج تفضيل من عالقتين.
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 .1.2نموذج تفضيالت من عالقة واحدة:
يجب أن تكون عالقة المفاضمة محققة من أجل أي زوج من مجموعة البدائل  ،Aومن الواضح أنيا عالقة
متعدية ،ندعو ىذا النموذج بصفوف التكافؤ .Equivalence Class

مثال ( )2-4تقييم مجموعة من الطمبة في مقرر نظرية الق اررات.

لنأخذ درجات الطمبة في مقرر نظرية القرارت ،ولنفترض أن التساوي بين عالمتين يعني التكافؤ بين الطالبين

الحائزين عمى ىاتين العالمتين ،كما يبين الشكل اآلتي [ ،]2-4ويمكن التعبير عن التكافؤ بعالقة المساواة =.
الطالب
a
b
c
d

العالمة
70
70
70
70

aIb

b
bId
aId
d

a
aIc

cIb
c

cId

الشكل [ ]2-4مثال نموذج تفضيل من عالقة واحدة (التكافؤ)

في حال كانت جميع العالمات مختمفة عن بعضيا البعض ،وقبمنا أن أي فرق يعني أن الطالب ذو العالمة
األكبر يعني التفضيل لصالحو ،نحصل أيضاً عمى نموذج تفضيالت من عالقة واحدة ىي عالقة التفضيل األكيد

نعبر عنيا بعالقة األكبر > كما يبين الشكل [.]3-4

الطالب
a
b
c
d

العالمة
70
69
68
67

a
aPb
b
bPc
c

الشكل [ ]3-4مثال نموذج تفضيل من
عالقة واحدة (التفضيل األكيد)
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 .2.2نموذج تفضيل من عالقتين:
ربما يكون ىذا النموذج ىو األكثر رواجاً في الواقع ،حيث تكون العالقة األولى متناظرة ومتعدية والعالقة الثانية
غير متناظرة ولكنيا متعدية أيضاً .كمثال عمى ىاتين العالقتين الترتيب الناتج عن عالقة أكبر ومساواة ≥ ،حيث

تعبر عالقة المساواة عن التكافؤ وعالقة األكبر عن التفضيل األكيد ،وتشكل البدائل المتكافئة صف تكافؤ ،ثم يتم
ٍ
بشكل كامل ،وندعو ىذه البنية بالترتيب شبو التام.
ترتيب صفوف التكافؤ
مثال ( .)3-4عالمات الطالب في مقرر نظرية الق اررات كما ىو مبين في الشكل [.]4-4

الطالب
a
b
c
d

العالمة
70
70
68
68

b

aIb

تمثيلها بشكل صفوف تكافؤ

a

bIc

bPd

bPc

الصف األول a, b

aId
d

cId

c

الصف الثاني c, d

الشكل [ ]4-4مثال نموذج تفضيل من عالقتين ≥ (التكافؤ ،التفضيل األكيد)

يمكن إيجاد نماذج تفضيل مكونة من أكثر من عالقتين في بعض الحاالت الخاصة وىي جديرة باالىتمام
خصوصاً عندما يتم إدخال عتبات تفضيل لتعويض النقص في المعمومات كما سنرى في الفصل الثامن ،لكن

سنكتفي حالياً بنماذج التفضيالت المعبر عنيا بعالقتين عمى األكثر.
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 .3تصنيف مشكالت القرار أو إشكاليات القرار:
غالباً ما يتم المجوء في حل مشكالت القرار إلى ترتيب البدائل ثم اختيار البديل األول والنظر إليو عمى أنو أفضل
البدائل ،أو تقسيم الترتيب إلى فئات في حال كان المطموب ىو تصنيف البدائل ،لكن ال يمكن اإلثبات أن من يقع

بناء عمى أساس نتائج
في الترتيب األول ىو أفضل البدائل (راجع القضية األولى في نياية الفصل) ،أو الفرز ً
الترتيب ،لذلك من الضروري تأطير المشكمة ضمن إطار يوجو البحث عن الحل وتصنيف مشكالت القرار حسب
اليدف النيائي من القرار أي اختيار أفضل بديل ،أو ترتيب البدائل ،أو تصنيفيا ،ندعوىا بإشكاليات القرار

(.)Roy, 1996

 .1.3إشكالية االختيار :Choice Problem
ُيقصد بيا اختيار أو وضع إجرائية متكررة النتقاء أفضل البدائل وقد يكون بديالً واحداً أو أكثر؛ وتنص اإلشكالية
عمى طرح اليدف من دراسة مشكمة القرار كمسألة اختيار بدائل محكوم عمييا عمى أنيا "األفضل" ،أي توجيو
الدراسة إلظيار مجموعة جزئية ’ Aمن  Aصغيرة قدر اإلمكان ومصممة مباشرةً عمى ما يجب أن تكون عميو
نتيجة القرار .يجب أن يكون اختيار المجموعة الجزئية كما يمي:
 من أجل كل بديل من المجموعة المتبقية (’ ،)A/Aىناك بديل من ’ Aأفضل منو تماماً.

 أو مجموعة البدائل التي يحكم عمييا متخذ القرار بأنيا كافية ومناسبة لمتخمي عن البدائل األخرى.
عندما ال تقتصر المجموعة المنتقاة عمى بديل واحد فقط ،فإن البدائل التي تحوييا تبدو :إما متكافئة وأفضل من

جميع البدائل المتبقية (الحل األمثل) ،أو ناتجة عن حل بالتراضي من البدائل الممكنة ،أو صعبة المقارنة فيما

بينيا بالنظر إلى المعمومات المتوفرة.

مثال ( )4-4اختيار موقع لبناء جامعة.

تقرر تشييد بناء جديد لمجامعة ،يجب اختيار الموقع مع األخذ باالعتبار لتكاليف التشييد وفترات التسميم واإلنجاز
ومالءمة البناء الجديد لطموحات أطراف القرار (العاممين ،الطمبة ،السمطات المحمية ،التعميم العالي )... ،وبما

ينسجم مع األىداف الجديدة لمجامعة .طمب رئيس الجامعة إجراء دراسة تفصيمية الختيار الموقع ،وذلك بعد أن

أُنجزت دراسة تمييدية لحصر كافة المواقع في المنطقة والمرشحة إلشادة بناء الجامعة ،ثم فرز ىذه المواقع
بحسب أىميتيا إلجراء الدراسة التفصيمية عمييا ،وبعد المناقشة مع ممثمي األطراف المعنية والمعمومات األولية

المتوفرة ،تم اختيار  5مواقع فقط إلنجاز الدراسات التفصيمية .تبدو المشكمة إذاً بأنيا اختيار أفضل موقع لبناء

الجامعة ،أي البحث فيما إذا كان ىناك موقعاً محدداً يبدو من وجية نظر رئيس الجامعة أفضل جوىرياً من

المواقع األربع األخرى ،وبالتالي يجب إظيار المبررات الكافية التي يستطيع من خالليا رئيس الجامعة إقناع

األطراف األخرى بالموقع ،مع األخذ باالعتبار قمة الموارد المتوفرة لمدراسة ،وبأن منظومات قيم األطراف وأىدافيا

متباينة ،لذلك ال يجب عمى الحل المقترح أن يؤدي بشكل تمقائي إلى موقع واحد فقط إال إذا كانت مبررات

"األمثمية" واضحة لجميع األطراف وغير قابمة لمنقاش ،وبالتالي ال يمكن استثناء إمكانية اختيار موقعين (أو ثالثة)
متكافئين أو غير قابمين لممقارنة.
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يوضح ىذا المثال أن الحل المطموب ىو اختيار موقع واحد أو أكثر ،ولكل منيا المبررات الكافية ليكون أفضل

من جميع المواقع المستبعدة ،ولم نعمد إلى ترتيب المواقع مثالً ثم اختيار الموقع ذي الترتيب األول ،فالمشكمة ىي

اختيار الموقع األفضل وليس ترتيب البدائل ،وتظير ىذه اإلشكالية بشكل واضح في بحوث العمميات خصوصاً

تمك المعروفة بنماذج األمثمية .Optimization Problem

 .2.3إشكالية التصنيف :Classification Problem
أي فرز البدائل أو وضع إجرائية تصنيف البدائل في فئات محددة .تظير ىذه اإلشكالية بشكل خاص في
المسابقات :التوظيف ،قبول عروض ،إقراض … ،الخ.

تنص عمى طرح اليدف من دراسة مشكمة القرار كمسألة فرز البدائل ضمن فئات ،أي توجيو الدراسة إلظيار

بناء
تصنيف البدائل في ىذه الفئاتُ .يقصد بالفرز ىنا وضع كل بديل في فئة واحدة وواحدة فقط ،حيث يتم الفرز ً
عمى مقارنة البديل مع كل فئة واقرار قبول انتمائو إلى الفئة أو ال وذلك بغض النظر عن وضعو بالنسبة لمبدائل
األخرى ،لذلك يجب االنتباه كثي اًر إلى ىذا األسموب في المقارنة ،مثالً عندما نقارن بديل بفئة "المقبول" وكانت

النتيجة عدم قبولو فييا ،ال يعني ذلك أنو ينتمي آلياً إلى إحدى الفئتين األخريتين "قائمة االنتظار" أو "المرفوض".

وقد تكون الفئات مرتبة أو غير مرتبة ،مثالً ،إذا أردنا تصنيف مجموعة من العاممين حسب حاجتيم لمتدريب في

مجال معين إلى ثالث فئات :بحاجة إلى تدريب ،أو يمكنو االنتظار ،أو ليس بحاجة إلى تدريب ،ال يعني أن
العامل الذي يقع في الفئة األولى أنو "أفضل" من العامل الذي يقع في الفئة األخيرة أو العكس.

تُعتبر التقنيات اإلحصائية معروفة باسم نماذج التصنيف  Classification Methodsمفيدة جداً في ىذا المجال
خصوصاً إذا كان عدد البدائل كبير ،ويتم التصنيف وفقاً لبعد وقرب البدائل من بعضيا البعض.
مثال ( )5-4القبول في مسابقة.

تود إدارة الشركة أن تضع طريقة جديدة لمتوظيف عمى أساس فحص أضابير المرشحين من جية ومقابالت
إضافية في حال عدم كفاية اإلضبارة إلقرار القبول األكيد أو الرفض األكيد من جية أخرى ،وتم تشكيل لجنة

لمقبول مؤلفة من  5إلى  6أشخاص .تتضمن إضبارة المرشح حوالي  20معمومة عن وضعو االجتماعي ،خبراتو

السابقة ،حالتو الشخصية والنفسية المستندة عمى نتائج اختبارات ذات مصداقية .تتساءل المجنة فيما إذا كان
باإلمكان إجراء معالجة آلية مسبقة لألضابير في المرحمة األولى من التحضير لمقرار والبحث عن المعمومات في

حالة المقابالت ،مما ُيسيل عمل المجنة وُيخفف من االنحرافات .تيتم دراسة المشكمة إذاً بوضع إجرائية قابمة
لألتمتة لفحص األضابير موجية لمساعدة لجنة القبول من أجل الحكم عمى الحاالت التي يمكن الحكم فييا
مباشرةً من خالل اإلضبارة بالقبول أو بالرفض وال تبدو المقابمة ضرورية ،أي أن تصميم اإلجرائية يجب أن يتم
من أجل فرز األضابير إلى ثالث فئات ،مع اإلشارة إلى أن ىذه التجزئة ليست إال مقترحاً وليست القرار نفسو:
 الفئة األولى  :A1األضابير التي تبدو معموماتيا كافية القتراح القبول دون مقابمة،

 الفئة الثانية  :A2األضابير التي تبدو معموماتيا غير كافية القتراح القبول أو الرفض،
 الفئة الثالثة  :A3األضابير التي تبدو معموماتيا كافية القتراح الرفض دون مقابمة.
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لتصميم الطريقة الجديدة ،من الضروري جداً تحديد خصائص المرشح "المقبول" والمرشح "المرفوض" أي الواجب
فرزه إلى الفئة األولى أو الثالثة .من الواضح أن المشكمة ىنا مسألة تصنيف وليس ميم أبداً األفضمية بين بدائل
الفئة الواحدة ،بل الميم انتماء البديل إلى الفئة أو ال.

 .3.3إشكالية الترتيب :Ranking Problem
أي ترتيب البدائل بحسب األفضمية تصاعدياً أو تنازلياً أو وضع إجرائية ترتيب متكررة .حيث تنص عمى طرح
اليدف من دراسة مشكمة القرار كمسألة ترتيب البدائل أي توجيو الدراسة إلظيار وضع البدائل بالنسبة لبعضيا
البعض وفقاً لنموذج تفضيالت متخذ القرار ،ويأخذ بديمين نفس الترتيب عندما ال تسمح المعطيات بالتمييز

بينيما ،وبالتالي يمكن النظر إلى البدائل التي تقع في نفس الترتيب إما أنيا متكافئة ،أو غير قابمة لممقارنة ولكن
وقعت بنفس الترتيب بسبب موقعيا بالنسبة لمبدائل األخرى كما يبين الشكل [.]5-4

ففي الحالة (أ) ىناك ترتيب تام مؤلف من  4مرتبات (صفوف) ،في حين تُظير الحالتين (ب) و(ت) نمطين من
الترتيب مؤلفين من  3صفوف ،ورغم أن النتيجة واحدة إال أن وقوع البديمين  bو cفي نفس الصف الثاني في
الحالة (ب) نتيجة التساوي أو التكافؤ بين البديمين ،بينما أتيا في نفس الصف في الحالة (ت) بسبب كونيما أسوأ
()2

من البديل  aوأفضل من البديل .d

أ) ترتيب تام

a

ب) ترتية
شثه تام

a

ت) ترتية
جزئي

a

المرتبة
األولى

b
b=c

b

c

c
d

d

d

المرتبة
الثانية
المرتبة
الثالثة

الشكل [ ]5-4تمثيل أنماط مختمفة من الترتيب
بعكس إشكالية الفرز ،ال تنتج الصفوف في إشكالية الترتيب من تعاريف مسبقة ،بل يأخذ الصف معناه من موقعو

النسبي في الترتيب ،كما يجب أن نكون حذرين بفرض التوصل إلى ترتيب تام لمصفوف.

 .2انظر الممحق الرياضي ليذا المقرر حول عالقات الترتيب وخصائصيا.
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مثال ( )6-4وضع خطة إعالنية مطبوعة.

يقوم مكتب اإلعالنات بشكل شبو يومي بتعريف خطط لنشر اإلعالنات واختيار عناوين الدوريات المطبوعة

والوسائل الطرقية ،حيث تمر الخطة اإلعالنية بالمراحل اآلتية:

 )a( اختيار عدد من العناوين من خالل أسس متعارف عمييا بما ينسجم مع مميزات الخطة،

 )b( اختيار سريع عمى أساس الخبرة ،واالحتفاظ بعدد قميل من العناوين التي يتعامل معيا المكتب،
 )c( تقييم العناوين المختارة في ( )bوفقاً لألسس المحددة في ( )aوامكانية إدراجيا في الخطة،

 )d( مناقشة العناوين مع الزبون التي تبدو عموماً منسجمة وفق التقييم في ( )cوتحضير تركيبتين أو
ثالثة مفترضة فعالة لمخطة،

 )e( دراسة معمقة النسجام كل تركيبة من العناوين مع بعضيا ومع الخطة ومن ثم القرار النيائي في
حال توافق إحدى ىذه التركيبات مع الخطة واال عودة إلى المرحمة (.)d

يعتبر مدير المكتب أن المرحمة األخيرة ( )eمعقدة جداً ،وبأنو يمكن تحضيرىا بشكل أفضل بجعل
المراحل السابقة أكثر مرونةً وسرعةً ،ويطمب دراسة ِّ
تركز عمى التحسينات اآلتية:
 في المرحمة ( :)aحصر جميع وجيات النظر وفقاً لمميزات الخطة اإلعالنية.

 في المرحمة ( :)bتخفيف القيود بحيث يمكن اختيار قائمة أولية تضم عشرات العناوين.
 في المرحمة ( :)cالتصريح عن التقييمات الواجب االستناد عمييا.

 في المرحمة ( :)dإجرائية مرنة قابمة لتوجيو المناقشات حول التركيبات وعمى التخيل واإلبداع.

قرر ميندس الدراسة أن اليدف من الدراسة ىو وضع إجرائية لترتيب بدائل المجموعة  Aأي عناوين الدويات

تصاعدياً بحسب أفضميتيا لإلدراج في الحممة عمى أن تُستخدم بشكل متكرر كما يمي:
 .iاختيار أول عنوان من الصف األول في الترتيب،
.ii

حذف جميع العناوين التي تتشابو مع العنوان األول أو يبدو انتقاءىا غير منسجم معو،

.iii

اختيار عنوان آخر من الصف األول والذي يحوي عنصر واحد عمى األقل غير محذوف،

.v

تكرار ىذه العممية أي المراحل (  )iv ، iiiحتى تتحقق شروط التوقف.

.iv
.vi
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 .4.3اختيار اإلشكالية:
ال ُيفرض اختيار اإلشكالية بشكل تمقائي بل يتعمق باليدف من القرار من جية وبمنظور ميندس الدراسة لمعالجة
المشكمة ،فقد توافق إما اختيار إحدى اإلشكاليات المرجعية أو تركيبة منيا حتى دون الفصل فيما بينيا بشكل

صريح .ومع ذلك ال بد من وضع بعض العوامل المساعدة عمى اختيارىا وتبريرىا.
 في مقدمتيا ،اليدف من القرار.

 عوامل متعمقة بالوصول إلى المعمومات.

 عوامل متعمقة بدور وبمواقف األطراف الفاعمة.
 عوامل متعمقة بحدود ومدى مرحمة الدراسة.

وفي نياية ىذه الفقرة ،يبين الشكل [ ]6-4تمثيل ىذه اإلشكاليات الثالث السابقة.

المجموعة المتبقية
’A/A

مجموعة البدائل A

المجموعة
األفضل
’A

فرز وفقا ً للقيم الجوهرية للبدائل
فئة 1

أ) إشكالية االختيار

فئة 2

ب) إشكالية الفرز

e

c

f

d

b

g

الشكل [ ]6-4تمثيل
إشكاليات القرار

فئة K

الصف
الخامس

الصف
الراتع

الصف
الثالث

الصف
الثاني

a

الصف
األول

ج) إشكالية الترتيب
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 .4فئات نماذج البحث عن الحل:
تيدف ىذه الفقرة إلى تسميط الضوء عمى مدى تنوع وتعقيد النماذج الممكن استخداميا في الحكم اإلجمالي واتخاذ
القرار النيائي ،وال يمكن الجزم بأفضمية نموذج عمى آخر إال من خالل تمبيتو لميدف من تطبيقو ،أو أىمية
الظاىرة المدروسة ،أو توفر البيانات المناسبة ،أو حتى اكتمال اإلطار النظري لمنموذج ،ال تتضمن نماذج القرار

التقنيات الموجية لتوصيف ظواىر السموك ومتغيراتو كاإلحصاء الوصفي أو التحميل متعدد األبعاد أو غيرىا من

تقنيات التوصيف ،وبالتأكيد ُيمكن االستفادة من تقنيات التوصيف في جميع مراحل صناعة القرار ،لكن لن
نتعرض ليا في المقرر الحالي كونيا مأخوذة باالعتبار في مقررات أخرى ،ولسبب جوىري أنيا غير موجية

لالستنتاج إذ أن اليدف األساسي من نماذج القرار ىو إصدار حكم أو استنتاج وليس توصيف فقط.

يمكن تصنيف النماذج المساعدة في صناعة القرار ضمن ثالث فئات رئيسية وفقاً لطبيعة التابع المستخدم في
تجميع التقييمات الجزئية والحكم اإلجمالي التخاذ القرار ،كما يمي:

 الفئة األولى :نماذج وحيدة المعيار ،Mono-criterion Models

 الفئة الثانية :نماذج متعددة المعايير ،Multiple Criteria Models
 الفئة الثالثة :نظم دعم الق اررات .Decision Support Systems
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 .1.4نماذج وحيدة المعيار :Mono-criterion Models
وىي األكثر انتشا اًر خصوصاً في العموم االجتماعية ،وتعتمد عمى مفيوم أساسي أال وىو أن المفاضمة اإلجمالية
بين البدائل تتم وفق التقييمات النيائية الناتجة عن نموذج تجميع التقييمات الجزئية بحيث يكون لكل بديل تقييم

إجمالي واحد فقط ( Scoreلذلك ندعوىا وحيدة المعيار) ،وتتراوح درجة تعقيدىا بين النماذج "الحدسية" البسيطة

رياضياً وبين النماذج االحتمالية المعقدة كما ىو مبين أدناه.

 نماذج ذات طابع وصفي مثل بعض االستكشافات البسيطة  heuristicsيمجأ إلييا متخذ القرار استنادًا
إلى إدراكو لممخاطر ونزعتو لمتفاؤل أو لمتشاؤم ،أو طرق وصفية أكثر تعقيداً مثل استبعاد (إضافة)

البدائل غير المناسبة (المناسبة) بشكل تدريجي إلى أن يحصل عمى بديل يعتبره مقبوالً ،كما يمكن

المفاضمة بين البدائل وفق آلية مشابية لمبحث عن كممة في القاموس  .Lexicographicتُستخدم ىذه
النماذج عادةً في مراحل استكشاف المشكمة والتعرف عمى البدائل المتاحة ومقارنة أولية فيما بينيا ،أو

استخدام مخرجاتيا كمدخالت ألنماط أخرى من النماذج أكثر تعقيداً بيدف زيادة فعاليتيا ،وسنتعرف في
الفصل الخامس عمى أىم ىذه النماذج.

 نماذج المنفعة وتفرعاتها ،واستخدام مفاىيم االحتماالت الشرطية ونظرية بايز باالستعانة بشجرات القرار
لتحديد ىيكمية البدائل وتقييماتيا مع تقدير احتمال التقييمات التي يمكن أن تأخذىا ،وسنرى ىذه الفئة

بالتفصيل في الفصمين السادس والسابع.

 نماذج بحوث العمميات التي تعتمد مفاىيم األمثمية أو التأويج  Optimizationضمن ىذه الفئة
(Keeney & Raiffa, 1976؛ كولو ،)1998 ،وذلك لممساعدة في صياغة مشكمة القرار أو في حمّيا؛
وقد نالت ىذه الفئة الكثير من االىتمام وأثبتت نجاحاً كبي اًر خصوصاً في الحاالت التي يكون تدخل

اإلنسان فييا ضعيفاً نظ اًر لصعوبة التعبير عن قيوده وتفضيالتو ،ولن نتعرض ليذه المجموعة من
النماذج ضمن ىذا المقرر كونيا مأخوذة باالعتبار في مقررات أخرى.

 نماذج اإلحصاء القراري  Decisional Statisticsالتي تيدف إلى تعميم الخصائص المستنتجة من
دراسة العينة عمى المجتمع وتقرير قبول أو رفض فرضيات موضوعة مسبقاً ،ومن أىمو :تقدير المتوسط

 ،Estimation Problemأو التحقق من فرضية ما  ،Testing Problemأو طرق القياس
االقتصادي  ،Econometric Methodsولن نتعرض ليذه المجموعة من النماذج في المقرر الحالي
كونيا مأخوذة باالعتبار في مقررات أخرى.
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 .2.4نماذج متعددة المعايير :Multiple Criteria Models
تستند إلى مفيوم المقارنة الثنائية بين البدائل دون أية فرضيات أو قيود مسبقة عمى تفضيالت متخذ القرار؛ حيث
يتم المفاضمة بين البديمين حسب المعمومات المتوفرة عن تقييم البدائل وأوزان المعايير ،وذلك بتقدير حجم الموافقة

(مفيوم التوافق  )Concordanceوالمعارضة (مفيوم المعارضة  )Discordanceلكل من البديمين عبر عالقة
ثنائية تقيس شدة أولوية  Outrankingكل بديل في مقابل اآلخر ( .)Roy et al., 2013يمكن ليذه الفئة من

النماذج استخدام تقييمات من مختمف األنماط (وصفية ،كمية ،ترتيب) ،نظ اًر ألن المقارنات الثنائية تتطمب كماً

كبي اًر من الحسابات فإن استخداميا يكون فعاالً عندما يكون عدد البدائل قميالً أو استخدام نظم معموماتية مساعدة،

كما سنرى في الفصل الثامن المفاىيم األساسية ليذه الفئة من النماذج.

 .3.4نظم دعم القرار :Decision Support Systems
تعتمد عمى تصميم نظم برمجية خاصة تساعد في حل مشكمة محددة؛ وىي تختمف جوىرياً عن الفئتين السابقتين
كونيا ال تعتمد نماذج صريحة لمتفضيالت ،بل يتم بناء نموذج التفضيالت تدريجياً عبر مفيوم التفاعمية

 Interactivityبين متخذ القرار الذي يعطي أجوبة عمى أسئمة النظام الذي بدوره يستثمرىا الستنتاج تفضيالت
أخرى ،يجري تدريجياً تكرار حمقة األسئمة واألجوبة إلى أن يتم التوصل إلى البديل األنسب حيث تُصبح منظومة
الخبرات واألحكام جزءاً من عممية بناء النموذج ،لذلك ندعوىا أحياناً بالنظم الخبيرة Expert Systems

()Spraque & Carlson, 1982؛ ويمكن تصميم نظم موجية لنمط محدد من المشكالت وليس لمشكمة
بعينيا ،وفي ىذه الحالة يتم برمجة عدة نماذج حيث يقوم متخذ القرار بمقارنة حمول ىذه النماذج.

95

ISSN: 2617-989X

يتكون عادةً نظام دعم القرار من قاعدة بيانات  Databaseومن قاعدة معرفية ( Knowledge Baseنماذج،
قواعد حكم) ،ومن خوارزمية أو برنامج لإلستنتاج باإلضافة إلى واجية تخاطب مالئمة ،كما ىو مبين في الشكل

[ ،]7-4وقد أصبحت مثل ىذه النظم منتشرة بكثرة في مجاالت عديدة بعد التطورات الكبيرة في تكنولوجيا
المعمومات وتقانات الذكاء الصنعي .ولن نتعرض ليذه الفئة من النماذج في المقرر الحالي كونيا مأخوذة في

مقررات أخرى ،كما أنيا تتطمب معارف إضافية في مجال عموم المعموماتية والذكاء الصنعي.
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أسئمة صح  /خطأ :True/False
السؤال
1
2

صح خطأ

لحل مشكمة القرار ،غالباً ما يكفي تعريف البدائل والمعايير

ُيقصد بنموذج التفضيالت اإلجمالية تجميع تفضيالت متخذ القرار الجزئية وفق
المعايير




3

ُينظر إلى تقييمات البدائل وفق المعايير كأحكام جزئية لمتخذ القرار
بناء عمى خصائص وتقييم ىذه
ُيصدر متخذ القرار أحكامو لممفاضمة بين البدائل ً

5

ال يمكن إيجاد مستويات من التفضيل إال مستويين اثنين فقط

6

أحد أىم أسباب عدم القدرة عمى التفضيل بين بديمين ىو نقص المعمومات



7

يمكن إيجاد أربع حاالت تفضيل عمى األقل بين البديمين



8

يمكن دوماً إسناد حالتي تفضيل اثنتين عمى األقل بين بديمين محددين

4

9

البدائل

بناء عمى المعمومات المتوفرة ومنظومة أحكامو
ُيوضع نموذج تفضيالت لمتخذ القرار ً
وقيمو








 10تتمتع جميع عالقات التفضيل بخاصيتي التعدي والتناظر



 11ىناك دوماً حالتين فقط تنتج عن المقارنة بين أي بديمين ىما التكافؤ والتفضيل



 12تترجم حالة الالمقارنة رفض متخذ القرار اتخاذ موقف عمى مستوى نمذجة التفضيالت



 13تُمثل صفوف التكافؤ نموذج تفضيالت من عالقة واحدة فقط
 14تمثل عالقة األكبر أو يساوي ≥ نموذج تفضيالت إجمالي بعالقتي تفضيل




 15تتمثل مشكالت القرار دوماً في حالة إيجاد البديل األمثل

ُ 16يقصد بإشكالية االختيار انتقاء أفضل البدائل وقد يكون واحداً أو أكثر
 17تؤدي إشكالية الترتيب دوماً إلى ترتيب تام لجميع البدائل





 18تؤدي إشكالية التصنيف إلى ترتيب البدائل واختيار األفضل
19

تصنف نماذج البحث عن الحل النيائي حسب طبيعة التابع المستخدم في تجميع

التقييمات الجزئية والحكم اإلجمالي




 20تُعتبر نماذج القرار متعددة المعايير حالة خاصة من نماذج وحيدة المعيار
 21تعتمد نظم دعم القرار نماذج صريحة لمتفضيالت دون استخدام المعموماتية
 22تعتمد نظم دعم الق اررات مفيوم وتقنيات التفاعمية  Interactivityلحل مشكمة القرار
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أسئمة خيارات متعددة Multiple Choices
 .1لكي نتمكن من إصدار حكم تفضيل إجمالي بين بديمين ،ال بد من توفر:
أ .تقييمات البدائل

ب .تفضيالت متخذ القرار

ج .إجرائية أو طريقة لمحكم اإلجمالي

د .جميع األجوبة صحيحة

 .2حالتي التفضيل األكثر انتشا اًر بين بديمين ىي:
أ .التكافؤ والتفضيل األكيد
ب .األكبر واألصغر

ج .الالمقارنة والتفضيل الضعيف

د .جميع األجوبة خاطئة

 .3عند عدم القدرة عمى الحسم بتفضيل أكيد ألحد البديمين أو بالتكافؤ بينيما ،يكون لدينا حالة:
أ .تفضيل والمقارنة
ب .الالمقارنة

ج .التفضيل الضعيف

د .جميع األجوبة خاطئة
 .4باإلضافة إلى حالتي التكافؤ والتفضيل األكيد ،يمكن الحصول عمى حالتين أخريتين لدى المقارنة بين أي
ٍ
بشكل إجمالي ،ىما:
بديمين
أ .التكافؤ والالمقارنة
ب .األكبر واألصغر

ج .الالمقارنة والتفضيل الضعيف

د .جميع األجوبة خاطئة
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 .5تؤدي عالقات التفضيل األساسية إلى نمذجة تفضيالت القرار اإلجمالية كما يمي:
أ .بعالقة واحدة
ب .بعالقتين

ج .بثالثة عالقات أو أكثر

د .جميع األجوبة صحيحة
 .6يمكن الحصول بنتيجة ترتيب البدائل بشكل إجمالي عمى عدة أنماط من الترتيب ىي:
أ .ترتيب كمي ،وترتيب بشبو تام ،وترتيب جزئي
ب .المساواة ،واألكبر ،واألصغر

ج .التكافؤ ،والتفضيل ،والالمقارنة

د .جميع األجوبة خاطئة

 .7يمكن تصنيف أي مسألة قرار ضمن إطار إحدى اإلشكاليات الثالث اآلتية:
أ .االختيار ،واألمثمية ،واالنتقاء

ب .التكافؤ ،والتفضيل ،والالمقارنة

ج .االختيار ،والترتيب ،والتصنيف

د .جميع األجوبة خاطئة

 .8في إشكالية االختيارُ ،ينظر إلى كل بديل لم يتم اختياره عمى:
أ .أن ىناك بديل في المجموعة المنتقاة أفضل منو
ب .أن ىناك بديل في المجموعة المنتقاة يساويو

ج .عمى أنو أسوأ البدائل وال يجب انتقاءه

د .جميع األجوبة خاطئة
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بناء عمى تقييماتو إلى:
 .9في إشكالية التصنيف ،يجب فرز كل بديل ً
أ .كل من الفئات بعد ترتيبيا
ب .فئة واحدة وواحدة فقط

ج .إلى فئتين عمى األقل ثم حذفو

د .جميع األجوبة خاطئة

 .10في إشكالية الترتيب ،يتم ترتيب البدائل تصاعدياً أو تنازلياً حسب:
أ .تموضعيا بالنسبة لممعايير والفئات

ب .ال يمكن ترتيبيا أصالً بل يجب اختيار األفضل

ج .تموضعيا بالنسبة لبعضيا البعض

د .جميع األجوبة خاطئة

 .11أىم العوامل المساعدة عمى اختيار اإلشكالية ما يمي:
أ .اليدف من القرار

ب .دور ومواقف أطراف القرار الفاعمة

ج .حدود ومدى مرحمة الدراسة

د .جميع األجوبة صحيحة

 .12تُصنف النماذج المساعدة في صناعة القرار حسب طبيعة:
أ .التابع المستخدم في تجميع التقييمات الجزئية
ب .البدائل إذا كانت كمية أو جزئية

ج .المعايير إذا كانت وصفية أو كمية

د .جميع األجوبة خاطئة
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 .13صنف نماذج الحكم اإلجمالي في ثالث فئات ىي:

أ .وحيدة المعيار ،ومتعددة المعايير ونظم دعم القرار
ب .كمية ،وجزئية ،وفرعية

ج .مستمرة ،متقطة ،ومجاالت

د .جميع األجوبة خاطئة

 .14تُصنف نماذج المنفعة وتفرعاتيا ضمن فئة النماذج:
أ .متعددة المعايير
ب .نظم دعم القرار

ج .وحيدة المعيار

د .جميع األجوبة خاطئة
 .15تُصنف نماذج المتعددة المعايير عمى مفيومي:
أ .الموافقة والمعارضة
ب .المنفعة وشجرة الق اررات

ج .التفاعمية والمنفعة

د .جميع األجوبة خاطئة
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رقم السؤال

اإلجابة الصحيحة

1

د

2

أ

3

ج

4

ج

5

د

6

أ

7

ج

8

أ

9

ب

10

ج

11

د

12

أ

13

أ

14

ج

15

أ
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أسئمة \ قضايا لممناقشة:
السؤال ( )1حاالت التفضيل.
 .1اشرح بإيجاز حاالت التفضيل األربعة.

 .2ما ىي مبررات إدخال حالتي الالمقارنة بين حاالت التفضيل؟

 .3ما ىي مبررات إدخال حالة التفضيل الضعيف بين حاالت المقارنة.
 .4ما ىي الشروط الواجب توفرىا العتبار نموذج التفضيالت كامالً؟

{مدة اإلجابة 30 :دقيقة .الدرجات من .40 :100

(توجيو لإلجابة :الفقرة })2-1-4

السؤال ( )2نماذج عالقات التفضيل اإلجمالية.

 .1ما ىو المقصود بنموذج تفضيالت إجمالي من عالقة واحدة فقط؟ وأعط مثاالً عنو.

 .2ما ىو المقصود بنموذج تفضيالت إجمالي من عالقتين اثنتين فقط؟ وأعط مثاالً عنو.

{مدة اإلجابة 20 :دقيقة .الدرجات من .30 :100

(توجيو لإلجابة :الفقرة })2-4

السؤال ( )3إشكاليات القرار.

 .1اشرح بإيجاز اإلشكاليات الثالث لمقرار :االختيار ،الترتيب ،والتصنيف.
 .2ما ىو الفرق بين إشكاليتي الترتيب والتصنيف.
 .3وضح بالرسم تمثيل كل من ىذه اإلشكاليات.

 .4ما ىي أىم العوامل المساعدة عمى اختيار اإلشكالية؟

{مدة اإلجابة 40 :دقيقة .الدرجات من .50 :100

(توجيو لإلجابة :الفقرة })3-4

السؤال ( )4فئات نماذج البحث عن الحل.

 .1ما ىو المبدأ المعتمد في تصنيف نماذج الحكم اإلجمالي والبحث عن الحل النيائي؟
 .2اشرح إيجاز الفئات الثالث لنماذج البحث عن الحل.

 .3برأيك ،لماذا تتمتع الفئة األولى من النماذج بانتشار واسع؟

{مدة اإلجابة 30 :دقيقة .الدرجات من .30 :100
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القضية األولى :ىل أنا في الترتيب األول ؟!

ليكن لدينا مخطط عالقات التفضيل األكيد المرفق لمجموعة من البدائل،

حيث السيم يعني عالقة تفضيل أكيد متعدية .لنحاول تطبيق قاعدتين في الترتيب
فنحصل عمى ترتيبين كما ىو مبين في الجدول.
B

قاعدة ( )1ال يوجد قاعدة ( )2عدد البدائل
بديل أفضل منه

حيث البديل أفضل منها

المرتبة األولى

G،E،B،A

 Aفقط

المرتبة الثانية

 Cفقط

C،B

المرتبة الثالثة

 Dفقط

E،D

المرتبة الرابعة

 Fفقط

G،F

A

G

C

E

D

F

حاول مناقشة حالة كل من البديمين  Gو  .Eحسب القاعدة األولى :البديل  Gيأتي في المرتبة األولى ،وحسب
الثانية يأتي في المرتبة األخيرة !
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الفصل الخامس:
النماذج البسيطة في اتخاذ القرارات
Simple Models for Decision Making
كممات مفتاحية:
األرجحية  ،Likelihoodالندم عمى الفرص الضائعة  ،Regretالحسنات والمساوئ ،Pros and Con s

القاموسية  ، Lexicographicا لحذف واإلضافة

. Expected Value

 ،Conjunctive and Disjunctiveالقيمة المتوقعة

ممخص الفصل:
المستند ة إلى الحدس والسموك المنطقي نظ ًرا النتشارىا وسيولة استخداميا دون
يُعالج ىذا الفصل بعض الطرق ُ
الحاجة ألية معارف نظرية أو تقنيات رياضية محددة ،وتُعتب ر مقدمة لطرق أ كثر تعقيداً .حيث نستعرض نماذج

مستندة إلى الحدس وأخرى ذات طابع وصفي وأخرى مستندة إلى القيمة المتوقعة مع استخدام ُمبسط لمفاىيم
االحتماالت ،وحساب القيمة المتوقعة لممعمومات األكيدة.

المخرجات واأل دهداف التعميمية:
 توجيو الطمبة ألىمية األفكار البسيطة في استكشاف فضاء مشكمة القرار
 التمكن من تطبيق بعض النماذج المستندة إلى التفكير الطبيعي
 استيعاب الطمبة ألىمية النماذج الوصفية وكثرة تطبيقاتيا

 التمكن من حساب القيمة المتوقعة لمقرار وقيمة المعمومات

مخطط الفصل:
 .1نموذج األرجحية . Equal Likelihood Model

 .2النموذج التشاؤمي ). Pessimistic Model (MaxMin
 .3النموذج التفاؤلي ).Optimistic Model (MaxMax

 .4نموذج تجنب الندم عمى الفرص الضائعة . MinMax Model

 . 5نموذج تحميل الحسنات والمساوئ .Pros and Cons Analysis
 .6نموذج القاموس .Lexicographic Model

 . 7نماذج الحذف واإلضافة . Conjunctive and Disjunctive Models
 .8نموذج القيمة المتوقعة . Expected Value Model
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مقدمة:
تأتي أىمية تناول ىذه الطرق من كونيا تستند إلى الحدس والتفكير المنطقي والى سيولة استخداميا دون الحاجة
ألية معارف نظرية أو تقنيات رياضية محددة ،حيث سنبدأ باستعراض النماذج حسب درجة تعقيدىا ،مع اإلشارة
إلى أن ىناك الكثير من ىذا النمط من النماذج ال مجال الستعراضيا جميعاً ،ولكنيا تُعطي بعض األفكار لمطمبة
وحثيم عمى ابتكار والبحث عن نماذج مماثمة.

 .1نموذج األرجحية :Equal Likelihood Model
نعتبر وفق ىذا النموذج أن ىناك نقص كبير في المعمومات وبالتالي بأ ّن جميع حاالت الطبيعية States of
 Natureأو المنافسة ليا نفس إمكانية الحدوث ،حيث يجري حساب التقييم اإلجمالي لكل بديل كمتوسط لتقييمات
البديل ،ثم مقارنة المتوسطات الناتجة ،واختيار البديل ذو المتوسط األكبر.

إذا كان لدينا مجموعة من البدائل  Aiحيث  i=1, 2, 3, …, Iومجموعة من حاالت الطبيعة  Sjحيث j=1, 2,
 ،3, …Jوليكن  aijالربح المتوقع لمبديل  iوفق حالة الطبيعة  ،jفإن:
القيمة المتوقعة لكل بديل  Aiتُحسب كمتوسط لتقييماتيا:
وتكون القيمة المتوقعة لمبديل األفضل )) (

(

ليذه القيمة.

∑

) (

.

 ،فيكون البديل األفضل ىو البديل المقابل

مثال (.)1-5
ليكن لدينا الجدول اآلتي [ ]1-5لثالث بدائل وأربع حاالت ممكنة ،حيث تمثل القيم في الجدول األرباح المتوقعة
(بآالف الدوالر) لكل بديل في حال تحقق أي من حاالت الطبيعة األربعة.

الجدول [ ]1-5تطبيق نموذج األرجحية
حاالت الطبيعة البدائل

S1

S2

S3

متوسط الربح

S4

طمب قميل

طمب متواضع

طمب كبير

طمب دهائل

المتوقع EV

 A1بناء مصنع صغير

20

20

20

20

20

 A2بناء مصنع متوسط

0

40

60

60

40

30-

30

60

120

45

 A3بناء مصنع كبير
القيمة المتوقعة لمبديل األول:

)

(

القيمة المتوقعة لمبديل الثاني:

)

(
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القيمة المتوقعة لمبديل الثالث:

)

(

القيمة المتوقعة لمبديل األفضل  ،EV=Max(20, 40, 45)=45وىي القيمة المتوقعة لمبديل  A3أي بناء مصنع
كبير ىو البديل األفضل.

أن الخسارة قد تكون كبيرة في حال االختيار فعمياً لمبديل  A3وجاء الطمب قميل (تساوي )30-
تجدر اإلشارة إلى ّ
وبالتالي فإن عوامل المخاطرة غير مأخوذة باالعتبار.

ال يعني حساب متوسط الربح المتوقع أننا سنرى القيمة الناتجة تتحقق لدى اختيار البديل الموافق ليا ،بل ىي

قيمة حسابية (وىمية) تُستخدم لممفاضمة بين البدائل ،ففي المثال أعاله ،اختيار البديل الثالث يعني أن إحدى
القيمة األربعة 120 ،60 ،30 ،30- :ىي التي ستتحقق حسب حاالت الطبيعة وليس قيمة المتوسط  45التي
ليست أصالً بين القيم السابقة.

يعود استخدام ىذا النموذج لبساطتو وسيولة التعامل بو ،لكن يعاني من ضعف شديد باعتباره يقوم بتعويض
خسارة كبيرة في إحدى الحاالت عمى حساب الحاالت األخرى ،كما يبين الجدول اآلتي ( ،)2-5نالحظ أن جميع

البدائل متكافئة فجميعيا ليا نفس الربح المتوقع  ،25في حين ال نعتقد أنيا متكافئة من وجية نظر الكثيرين،

ويعود السبب كما أشرنا إلى التعويض بين القيم الصغيرة والقيم الكبيرة ،وىذه الظاىرة عامة لجميع النماذج المدعوة
وحيدة معيار أي التي يتم مقارنة البدائل وفق قيم تنتج عن مفاىيم الجمع سواء كان مثقل أو غير مثقل ،وقد يكون

ىذا النمط من النماذج مفيداً عندما تكون التقييمات متقاربة حيث التعويض فيما بينيا يكون بحده األدنى.
الجدول [ ]2-5نقطة الضعف الجودهرية في نموذج األرجحية
حاالت الطبيعة البدائل
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S1

S2

S3

S4

الربح المتوقع

A1

100

0

0

0

25

A2

25

25

25

25

25

A3

100 -

100

100

0

25

A4

500 -

500

25

25

25
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 .2النموذج التشاؤمي ):Pessimistic Model (MaxMin
تجنب الحالة األسوأ ،نفترض ىنا أيضاً عدم توفر معمومات كافية
كما ُيشير العنوان ،فالغاية من ىذا النموذج ىو ّ
عن احتماالت وقوع حاالت الطبيعة .ويحسب عمى النحو اآلتي:
 .1تحديد الربح األقل لكل بديل.
 .2ثم تحديد أكبر القيم الناتجة.
 .3اختيار البديل المقابل ليا.

إذا كان لدينا مجموعة من البدائل  Aiحيث  i=1, 2, 3, …, Iومجموعة من حاالت الطبيعة  Sjحيث j=1, 2,

 ،3, …Jوليكن  aijالربح المتوقع لمبديل  iوفق حالة الطبيعة  ،jفإن:
القيمة المتوقعة لكل بديل  Aiتُحسب الشكل اآلتي) :
وتكون القيمة المتوقعة لمبديل األفضل )) ( (

(

) (

.

ويكون البديل األفضل ىو البديل المقابل

ليذه القيمة ،لذلك يدعى بعض األحيان  MaxMinأي أكبر أصغر القيم المتوقعة.
مثال ( .)2-5نفس الجدول في المثال السابق [.]1-5

الجدول [ ]3-5تطبيق النموذج التشاؤمي
S1

S2

S3

S4

أقل ربح

طمب قميل

طمب متواضع

طمب كبير

طمب دهائل

ممكن

 A1بناء مصنع صغير

20

20

20

20

20

 A2بناء مصنع متوسط

0

40

60

60

0

30-

30

60

120

30-

حاالت الطبيعةالبدائل

 A3بناء مصنع كبير

الربح المتوقع األقل لمبديل األولEV(A1)=Min{20, 20, 20, 20}=20 :

الربح المتوقع األقل لمبديل الثانيEV(A2)=Min{0, 40, 60, 60}=0 :

الربح المتوقع األقل لمبديل األولEV(A3)=Min{-30, 30, 60, 120}=-30 :
أكبر القيم الناتجةEV = Max(20, 0, -30) = 20 :

وبالتالي فإن أكبر ربح متوقع  20يقابل البديل  A1أي بناء مصنع صغير ،وىو البديل األفضل.
يعاني النموذج أيضاً من نقطة ضعف جوىرية كما يبين الجدول اآلتي [ ،]4-5لنأخذ نفس المثال السابق مع

تغيير طفيف في القيم:
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الجدول [ ]4-5نقطة الضعف الجودهرية في النموذج التشاؤمي
حاالت الطبيعة البدائل

S1

S2

S3

S4

أقل ربح ممكن

A1

0

1000

1000

1000

0

A2

0

100

100

100

0

A3

0

10

10

10

0

نالحظ أن أقل ربح ممكن لمبدائل الثالثة ىو صفر ،وبالتالي وبالتالي فإن أكبر ربح متوقع ىو صفر أيضاً ويقابل

أي من البدائل الثالثة ،وبالتالي يمكن اختيار أي منيا دون تمييز ،لكن من الواضح أنو يصعب القبول بأنيا

متكافئة!

 .3النموذج التفاؤلي ):Optimistic Model (MaxMax
عمى عكس مفيوم النموذج السابق التشاؤمي حيث يتم تحديد الربح األكبر لكل بديل ،ثم تحديد أكبر القيم الناتجة،
واختيار القيمة األكبر .أي ىناك الكثير من التفاؤل وبالتالي يمكن أن تكون الخسارة كبيرة جداً في ىذه الحالة،

لذلك ندعوه أيضاً بمعيار المقامرة .Gambler

إذا كان لدينا مجموعة من البدائل  Aiحيث  i=1, 2, 3, …, Iومجموعة من حاالت الطبيعة  Sjحيث j=1, 2,

 ،3, …Jوليكن  aijالربح المتوقع لمبديل  iوفق حالة الطبيعة  ،jفإن:
القيمة المتوقعة لكل بديل  Aiتُحسب الشكل اآلتي) :
وتكون القيمة المتوقعة لمبديل األفضل )) ( (

(

) (

.

ويكون البديل األفضل ىو البديل المقابل

ليذه القيمة ،لذلك يدعى بعض األحيان  MaxMaxأي أكبر أكبر القيم المتوقعة.
مثال ( .)3-5نفس الجدول في المثال السابق [.]1-5
الجدول [ ]5-5تطبيق النموذج التفاؤلي
حاالت الطبيعة البدائل

S1

S2

S3

S4

أكبر ربح

طمب قميل

طمب متواضع

طمب كبير

طمب دهائل

ممكن

 A1بناء مصنع صغير

20

20

20

20

20

 A2بناء مصنع متوسط

0

40

60

60

60

 A3بناء مصنع كبير

30-

30

60

120

120

الربح المتوقع األقل لمبديل األولEV(A1)=Max{20, 20, 20, 20}=20 :
الربح المتوقع األقل لمبديل الثانيEV(A2)=Max{0, 40, 60, 60}=60 :

الربح المتوقع األقل لمبديل األولEV(A3)=Max{-30, 30, 60, 120}=120 :
أكبر القيم الناتجةEV = Max(20,60, 120) = 120 :
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وبالتالي فإن أكبر ربح متوقع  120يقابل البديل  A3أي بناء مصنع كبير ،وىو البديل األفضل.

يعاني النموذج أيضاً من نفس نقطة ضعف النموذج التشاؤمي كما يبين الجدول اآلتي [ ،]6-5لنأخذ نفس المثال
السابق مع تغيير في القيم:

الجدول [ ]6-5نقطة الضعف الجودهرية في النموذج التفاؤلي
البدائل

حاالت الطبيعة

أكبر ربح

S1

S2

S3

S4

A1

1000

1000

1000

1000

1000

A2

100

100

100

1000

1000

A3

10

10

10

1000

1000

ممكن

نالحظ أن أكبر ربح ممكن لمبدائل الثالثة ىو  ،1000وان أكبر ربح متوقع ىو  1000أيضاً ويقابل أي من
البدائل الثالثة ،وبالتالي يمكن اختيار أي منيا دون تمييز ،لكن من الواضح لمعديد من متخذي الق اررات اعتبارىا

متكافئة!
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 .4نموذج تجنب الندم عمى الفرص الضائعة :MinMax Model
الغاية من النموذج ىو تجنب الخسارات الكبيرة ،مع األخذ باالعتبار لنفس الفرضيات السابقة بعدم توفر معمومات
كافية عن احتماالت وقوع حاالت الطبيعة؛ ُيعتبر ىذا النموذج وسيط بين النموذجين التشاؤمي والتفاؤلي كمحاولة
لتجاوز نقطة الضعف الجوىرية.

ليكن لدينا مجموعة من البدائل  Aiحيث  i=1, 2, 3, …, Iومجموعة من حاالت الطبيعة  Sjحيث j=1, 2, 3,

 ،…Jوليكن  aijالربح المتوقع لمبديل  iوفق حالة الطبيعة  ،jحيث يتم اتباع الخطوات اآلتية أثناء التطبيق الفعمي

لتحديد القيمة المتوقعة والبديل األفضل:

 تحويل جدول األرباح إلى جدول فرص الخسارة ،وذلك بطرح أكبر ربح ممكن لكل حالة من حاالت
الطبيعة من قيم العمود )

وذلك من أجل جميع األعمدة التي تمثل

(

حاالت الطبيعة .j=1, 2, 3, …, J

 ثم نقوم بتحديد أكبر فرصة خسارة لكل بديل ،وذلك لتجنبيا قدر اإلمكان ،بمعنى ما ىي أكبر خسارة
ممكنة في حال عدم اختيار ىذا البديل )

(

) (

 i=1, 2, 3, …,Iالتي تمثل أسطر البدائل.

وذلك من أجل جميع البدائل

 ثم نختار البديل الذي يقابل أقل فرص الخسارة المحسوبة في ( )2أي أكبر القيم باعتبارىا سالبة:
)) (

(

 ،أي محاولة تجنب قيم الخسارة األكبر.

ُيدعى ىذا النموذج أحياناً بنموذج الندم .Regret Model
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مثال ( .)4-5نفس الجدول في المثال السابق [.]1-5
الجدول [ ]7-5تطبيق نموذج تجنب الندم عمى الفرص الضائعة
S1

S2

S3

S4

طمب قميل

طمب متواضع

طمب كبير

طمب دهائل

 A1بناء مصنع صغير

0=20-20

20-=40-20

40-=60-20

 A2بناء مصنع متوسط

20-=20-0

0=40-40

 A3بناء مصنع كبير

10-=40-30 50-=20-30-

حاالت الطبيعة البدائل

أكبر ربح ممكن لكل حالة 20
أكبر فرصة خسارة لمبديل :A1

40

أكبر

فرصة
خسارة

100 - 100-=120-20

0=60-60

60-=120-60

60 -

0=60-60

0=120-120

50 -

60

120

( 1)= i {2 -2 , 2 -4 , 2 -6 , 2 -12 } =-1

أكبر فرصة خسارة لمبديل ( 2)= i { -2 , 4 -4 , 6 -6 , 6 -12 } =-6 :A2
أكبر فرصة خسارة لمبديل ( 3)= i {-3 -2 , 3 -4 , 6 -6 , 12 -12 } =-5 :A3
أكبر فرصة خسارة ممكنة3 }=-5 :

{ ( 1), ( 2),

=

وىي القيمة المتوقعة المقابمة لمبديل

الثالث  ،A3وبالتالي نعتبر ىذا البديل ىو األفضل كونو يقابل األقل ندماً.
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 .5نموذج تحميل الحسنات والمساوئ :Pros and Cons Analysis
تعتبر من طرق المقارنة الوصفية حيث يتم جدولة حسنات ومساوئ كل من البدائل المطروحة ،وغالباً ما يتم
االعتماد عمى تقييم خبراء مختصين في المجال في تحديد مساوئ وحسنات كل من البدائل ،ثم يتم اختيار البديل

ذو المساوئ األقل والحسنات األكثر؛ كما يالحظ الحاجة في ىذه الحالة إلى توضيح وتبرير االختيار والقرار وال
يكفي تعداد الحسنات والمساوئ.

قد تكون ىذه الفئة من النماذج مناسبة في حال كان عدد البدائل قميل ،وكذلك لعدد محدود من المعايير ،كما أنيا
ال تتطمب ميارات رياضية خاصة ،وبالتالي يمكن استخداميا كمحاولة الستكشاف فضاء الحمول ومقارنة أولية

فيما بين البدائل.

ُيمكن من حيث المبدأ البحث عن الصيغ الرياضية ليذه النماذج ،لكن ال نرى ضرورة لذلك في المقرر الحالي،
نظ اًر لتعقيدىا ويمكن تطبيقيا بسيولة دون المجوء ليذه الصيغ.
مثال ( )5-5استبدال سيارة.

يرغب رب العائمة باستبدال السيارة الحالية لمعائمة ،حيث تم التوافق عمى المتطمبات اآلتية:
 أن تكون صناعة أمريكية

 أن تتسع ألربعة أفراد عمى األقل وليس أكثر من ستة
 أال يتجاوز السعر  28ألف دوالر

 أن تكون جديدة وصناعة السنة الجارية.

بحيث تُحقق األىداف اآلتية :أكبر راحة ممكنة ،أكبر مستوى أمان ممكن ،أكبر مستوى لفعالية استيالك الوقود،
وأقل استثمار ممكن .ىناك عدد كبير من السيارات تحقق متطمبات العائمة ،لذلك يمكن البدء بحذف مجموعات
السيارات التي تتجاوز حدود المتطمبات ،مثالً حذف جميع السيارات التي ليست صناعة أمريكية ،حذف السيارات
الفارىة التي يتجاوز سعرىا  28ألف دوالر ،وىكذا .وبنتيجة عممية الحذف ىذه ،لنفترض بقي لدينا أربعة سيارات

ندعوىا  .D ،C ،B ،Aكما يتم بناء المعايير استناداً إلى األىداف الموضوعة أعاله كما يمي:

 الراحة :قياسيا بعدد المقاعد ،والمسافة بين مؤخرة المقعد األول ونياية المقعد الخمفي،

 األمان :قياسيا بعدد النجمات المعطاة لنموذج السيارة من قبل ىيئة أمان المرور الوطنية National
.Traffic Safety Administration Highway

 استهالك الوقود :قياسيا عبر معدل استيالك الوقود بالميل ضمن المدينة.
 الموائمة :يتم قياسيا بمؤشر تقييم اختبارات نموذج السيارة من قبل جمعية حماية المستيمك.
عبر عنيا بسعر الشراء.
 التكمفةُ :ي ّ
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تم وضع جدول تقييم نماذج السيارات المتوفرة [ ]8-5كما يمي:
الجدول [ ]8-5جدول تقييم السيارات لتطبيق تحميل الحسنات والمساوئ
الراحة (إنش – مقاعد)

األمان

الوقود

الموائمة

التكمفة ()$
26000

(نجمة)

(ميل بالغالون)

سيارة A

5 – 86

14

21

80

سيارة B

6 – 88

17

19

70

21000

سيارة C

5 – 80

15

22

65

17000

سيارة D

6 – 89

19

21

85

24000

أدهمية

األكثر أىميةً

المعايير

األقل أىميةً

استناداً إلى التقييمات أعاله ،تم وضع جدول الحسنات والمساوئ لكل من السيارات المتوفرة الجدول [ ]9-5أدناه،

حيث ُيمكن إجراء المحاكمة الوصفية كما يمي:
باعتبار أن السيارة  Dىي األفضل وفق المعيارين األكثر أىميةً أي األمان والراحة ،وليست أسوأ من السيارات
الثالثة المتبقية وفق المعايير األخرى ،ولدييا أكبر عدد من الحسنات ( ،)4وبالتالي فإن البديل األفضل ىي

السيارة  ،Dكما أنيا تمبي جميع متطمبات العائمة.

الجدول [ ]9-5جدول الحسنات والمساوئ لكل سيارة
الحسنات
سيارة A
سيارة B
سيارة C

استيالك الوقود مقبول

المساوئ
التكمفة ىي األعمى

الموائمة بالترتيب الثاني

أقل عدد من نجمات األمان

الثانية من حيث الراحة

أسوأ معدل استيالك لموقود

األقل تكمفة

أفضل معدل استيالك لموقود

الثانية من حيث نجمات األمان
مستوى الراحة سيئ

األسوأ من الموائمة

األكثر أماناً
سيارة D

األفضل من حيث الموائمة

استيالك وقود مقبول

األفضل من حيث الراحة
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نالحظ أن تطبيق ىذه النماذج يستند بطبيعة الحال إلى نموذج تفضيالت في ذىن متخذ القرار ،وان كان من

الصعب التعبير صراحةً عنو أو صياغتو رياضياً ،كما ُيالحظ أن التطبيق أن ىناك محاكمة ذىنية تتم بشكل أو
بآخر في ذىن متخذ القرار ،سواء عمى صعيد أىمية المعايير أو التعويض بين القيم أو حتى إعادة النظر بتقييم

بعض البدائل أو غيرىا.

 .6نموذج القاموس :Lexicographic Model
عمى غرار ما يتم لدى البحث عن كممة في القاموس ،البحث عن الحرف األول فالثاني فالثالث ... ،وىكذا ،لذلك

ُيدعى بالنموذج القاموسي أو المعجمي ()Chrzan, 2009؛ ويعمل النموذج كما يمي:
 )1( ترتيب المعايير وفق األىمية من األكثر إلى األقل أىميةً،
 )2( ثم ترتيب البدائل وفق المعيار األكثر أىمية،

 )3( فإن تساوى بديالن في الترتيب بنتيجة الخطوة ( ،)2ننتقل إلى المفاضمة بينيما وفق المعيار التالي
في األىمية،

 )4( نكرر الخطوتين ( )2و ( )3حتى يتم ترتيب جميع البدائل.

ُيمكن من حيث المبدأ البحث عن الصيغ الرياضية ليذه الفئة من النماذج ،لكن ال نرى ضرورة لذلك في المقرر
الحالي ،نظ اًر لتعقيدىا وحيث أنو يمكن تطبيق النموذج بسيولة باتباع الخطوات السابقة دون الحاجة لمصيغ

الرياضية.

مثال ( )6-5نفس بيانات مثال استبدال سيارة [.]5-5

لنفترض أن المعيار األكثر أىميةً ىو األمان ،يميو الراحة ،ثم التكمفة ،ثم معدل استيالك الوقود ،وأخي اًر معيار

الموائمة ىو األقل أىميةً .بالنظر إلى جدول تقييم السيارات األربعة السابق [ ،]8-5نجد أن السيارة  Dىي

األفضل وفقاً لممعيار األكثر أىميةً أي األمان ويأخذ القيمة  ،19وبالتالي نختارىا.

لنفترض حالياً ،وجود سيارة خامسة  Eليا نفس مستوى األمان لمسيارة  Dكما يبين الجدول [ ،]10-5تتم
المفاضمة بين السيارات كما يمي:
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باعتبار أن السيارتين  Eو Dليما نفس مستوى األمان بتقييم  19وىو المعيار األكثر أىميةً ،ننتقل لممفاضمة

بينيما فقط وفق المعيار التالي في األىمية أي معيار الراحة ،فنجد أن السيارة  Dىي األفضل باعتبار أن مستوى
الراحة البالغ  89أفضل من مستوى  Eالبالغ  87وبنفس عدد المقاعد.

الجدول [ ]10-5جدول تقييم السيارات لتطبيق النموذج القاموسي
الراحة (إنش)

األمان

(نجمة)

(ميل بالغالون)

سيارة A

5 – 86

14

21

80

سيارة B

6 – 88

17

19

70

21000

سيارة C

5 – 80

15

22

65

17000

سيارة D

6 – 89

19

21

85

24000

سيارة إضافية E

6 – 87

19

22

83

25000

ترتيب أدهمية المعايير

الثاني

األول

الرابع

الخامس

الثالث

– مقاعد
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 .7نماذج الحذف واإلضافة : Conjunctive and Disjunctive Models
تبحث ىذه الفئة من النماذج عمى تمبية مستويات مقبولة لتقييمات البدائل أكثر من البحث عن الحل األمثل ،ويتم
تحديد ىذه المستويات من قبل متخذ القرار أو ميندس القرار.
تعمل آليتي الحذف أو اإلضافة كما يمي:

 في نماذج الحذف أو االستبعاد ُ ،Disjunctiveيطمب من البديل أن يحقق عتبة معينة عمى معيار واحد
عمى األقل؛ حيث نعتبر في البدء أن جميع البدائل مقبولة ،ثم يتم استبعاد كل بديل ال ُيحقق العتبة لكل
من المعايير التي تم تحديد عتبات من أجميا.

 في حين تطمب نماذج اإلضافة  Conjunctiveمن البديل أن يحقق عتبات دنيا عمى معايير محددة أو
جميعيا؛ حي نستبعد جميع البدائل في البدء واعتبارىا غير مقبولة ،ثم إضافة أو قبول كل بديل ُيحقق
جميع العتبات لممعايير التي تم تحديد عتبات من أجميا.

تبدو ىذه النماذج مفيدة بشكل خاص كمرحمة أولية الختيار مجموعة جزئية من البدائل لتحميل أكثر عمقاً الحقاً،

خصوصاً إذا كان عددىا كبي اًر ،إذ ليس بالضرورة أن يتم تحديد عتبات قبول لجميع المعايير ،وعادةً يؤخذ
باالعتبار المعايير األكثر األىمية .من الواضح أن ىذه النماذج تستخدم مفاىيم االجتماع  Unionفي نماذج
الحذف ،والتقاطع  Intersectionفي نماذج اإلضافة.

مثال ( .)7-5نفس بيانات المثال السابق ( )6-5المتعمق باستبدال سيارة.

نموذج الحذف :وضع قائمة (أو سمة) بجميع نماذج السيارات المتوفرة ،ثم استبعاد كل سيارة يتجاوز سعرىا

 ،$ 28000أو ليست صناعة أمريكية ،أو ال تتسع ألربعة أفراد عمى األقل أو تتسع ألكثر من ستة ،أو ليست
صناعة السنة الجارية.

نموذج اإلضافة :وضع قائمة بيضاء (أو سمة فارغة) ثم إضافة أية سيارة من النماذج المتوفرة في السمة التي
تحقق ما يمي :أال يتجاوز سعرىا  ،$ 28000وصناعة أمريكية ،وتتسع ألربعة أفراد عمى األقل وليس أكثر من

ستة ،وصناعة السنة الجارية.
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 .8نماذج القيمة المتوقعة :Expected Value Models
في النماذج السابقة ،الحظنا عدم توفر معمومات كافية عن احتماالت وقوع حاالت المنافسة أو الطبيعة ،لذلك تم
المجوء إلى النماذج الوصفية أو الحدسية والتقديرات الذاتية ،لكن في العديد من الحاالت تكون ىذه المحاكمة

الوصفية غير ضرورية إذا توفرت معمومات عن احتماالت وقوع ىذه الحاالت ،خصوصاً إذا كان لدينا
إحصائيات سابقة موثوقة.

في أغمب األحيان يتم تقدير المبالغ المالية (ربح ،خسارة ،إيرادات ،نفقات ،تدفقات )1()... ،وحساب القيم المالية

المتوقعة لكل من البدائل والمفاضمة بينيا عمى أساس ىذه القيم ،لذلك تُدعى ىذه النماذج بالقيمة المالية المتوقعة
في بعض األدبيات .EMV: Expected Monetary Value

 .1.8نموذج الربح المتوقع األكبر :Maximum Expected Profit model
نعتبر في ىذه الحالة أنو ُيمكن تقدير تقييمات البدائل مالياً ،وأنو يمكن أيضاً تقدير احتماالت حاالت الطبيعية،
حيث نقوم بحساب التقييم اإلجمالي لكل بديل كمتوسط لتقييمات البديل مثقمةً باحتماالت وقوعيا ،وندعوه بالقيمة

المتوقعة  ،Expected Valueثم يتم مقارنة القيم المتوقعة الناتجة لكل من البدائل ،واختيار البديل ذو القيمة

المتوقعة األكبر.

لتكن مجموعة البدائل  Aiحيث  i=1, 2, 3, …, Iومجموعة حاالت الطبيعة  Sjحيث  ،j=1, 2, 3, …Jوليكن

 aijالربح المتوقع لمبديل  iمن أجل الحالة  jمع احتمال تحققيا  ،pijفإن:

القيمة المتوقعة لمبديل  Aiتُحسب الشكل اآلتي
وتكون القيمة المتوقعة لمبديل األفضل ىي أكبر القيم المتوقعة الناتجة )) (
∑

) (

.

(

نختار البديل المقابل ليذه القيمة.

حيث

ويمكن
نالحظ أن ىذا النموذج مشابو لنموذج األرجحية المذكور في الفقرة ( )1-5لكن باحتماالت مختمفةُ ،

االستنتاج بسيولة أن نموذج األرجحية ىو حالة خاصة من ىذا النموذج عندما تكون جميع احتماالت حاالت

الطبيعة متساوية مما يكافئ الحديث عن المتوسط الحسابي.

تجدر اإلشارة إلى أن حساب القيمة المتوقعة ال يعني أننا سنراىا تتحقق لدى اختيار البديل الموافق ليا ،بل ىي

قيمة حسابية تُستخدم لممفاضمة بين البدائل وقد ال تكون أصالً بين التقييمات الفعمية لمبدائل.

 .1إن تقدير خصائص البدائل مالياً ىو قضية ميمة لمغاية .وننصح بالعودة دوماً لممراجع المالية ،وعدم أخذ
التقديرات المالية وكأنيا صحيحة بالمطمق انسجاماً مع المسممة األولى في صناعة الق اررات "الحقيقة من الدرجة

األولى.
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مثال ( )8-5نفس بيانات المثال السابق [.]1-5

لنفترض احتمال  S1يساوي  ،%40احتمال  S2يساوي  ،%30احتمال  S3يساوي  ،%20واحتمال  S4يساوي

 ،%10نقوم بحساب الربح المتوقع لكل بديل بحاصل جمع أرباح البديل بعد ضربيا باحتمال وقوعيا لكل من
الحاالت األربعة فتصبح كما ىو مبين في الجدول [.]11-5
الجدول [ ]11-5تطبيق نموذج القيمة المتوقعة
S1

S2

S4

S3

القيمة المتوقعة

حاالت الطبيعة البدائل

طمب قميل

طمب متواضع

طمب كبير

طمب دهائل

 A1بناء مصنع صغير

20

20

20

20

20

 A2بناء مصنع متوسط

0

40

60

60

30

 A3بناء مصنع كبير

30-

30

60

120

21

الربح المتوقع لمبديل :A1

الربح المتوقع لمبديل :A2

%40

=2

=3

الربح المتوقع لمبديل =21 :A3

2 1

%30

2 2

%20

2 3

لمربح EV

%10

2 4

6 1

6 2

4 3

4

12 1

6 2

3 3

-3 4

)
)

(
(
)

(

وبالتالي نختار البديل ذو الربح المتوقع األكبر  30المقابل لمبديل الثاني  A2ببناء مصنع متوسط.
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 .2.8القيمة المتوقعة لممعمومات األكيدة :Expected Value of Perfect Information
عندما يكون لدينا حاالت احتمالية فإنو ُيمكن ومن المفيد حساب القيمة المتوقعة لممعمومات األكيدة والكاممة ،حيث
تسمح ىذه األخيرة لمتخذ القرار بمعرفة المبمغ األقصى الذي يمكن دفعو مقابل الحصول عمى المعمومات األكيدة،

رغم استحالة تواجدىا عمى أرض الواقع ،ولكن يمكن الحصول عمى كم كبير من المعمومات عبر الدراسات
التسويقية أو سواىا (التجسس الصناعي مثالً) ،وبالتالي فإن تقدير قيمة ىذه المعمومات مفيد جداً لمتخذ القرار.

يتم حساب القيمة المتوقعة لممعمومات األكيدة  EVPIكما يمي:

 حساب القيمة المتوقعة مع معمومات أكيدة أي في ظروف التأكد التام EVwPI: Expected Value

 ،with Perfect Informationوذلك بأخذ أكبر ربح ممكن لكل حالة من حاالت الطبيعة  ،Sjثم

حساب متوسط ىذه القيم مثقمةً باحتماالت الحاالت( ) :

∑

 ثم نطرح منيا قيمة الربح المتوقع األكبر  EMVالمحسوب أعاله في الفقرة (.)1.8

أي أن القيمة المتوقعة لممعمومات األكيدة  EVPIىي الفرق بين القيمة المتوقعة مع معمومات أكيدة والقيمة
المتوقعة بدون معمومات.EVPI = EVwPI – EMV :

مثال ( )9-5نفس بيانات المثال السابق (.)8-5

قيمة الربح المتوقع  EVبدون معمومات كانت تساوي  30لمبديل .A2

حساب القيمة المتوقعة في ظروف التأكد التام :EVwPI
أكبر ربح ممكن من أجل الحالة  S1ىو 20

واحتمال الحالة ىو %40

أكبر ربح ممكن من أجل الحالة  S2ىو 40

واحتمال الحالة ىو %30

أكبر ربح ممكن من أجل الحالة  S3ىو 60

واحتمال الحالة ىو %20

أكبر ربح ممكن من أجل الحالة  S3ىو  120واحتمال الحالة ىو %10

فتكون القيمة المتوقعة مع معمومات أكيدة  EVwPIتساوي  76كما يمي:
2 4
4 3
6 2
12 1
= 76
وبالتالي تكون القيمة المتوقعة لممعمومات األكيدة  EVPIتساوي  46ألف دوالر كما يمي:

EVPI = EVwPI – MV = 76 – 30 = 46

بمعنى آخر ،ال يجب عمى متخذ القرار دفع أكثر من  46ألف دوالر ألية معمومات إضافية كونو ال يتوقع

الحصول عمى أكثر من ذلك.

ُنشير دوماً إلى مفيوم القيم المتوقعة ىي فقط من أجل تقييم كل من البدائل بقيمة إجمالية واحدة والمفاضمة بين
البدائل عمى أساس ىذه القيم ،وليس أنيا ستتحقق فعمياً.

من أىم حسنات نماذج القيمة المتوقعة أنيا سيمة االستخدام وال تتطمب الكثير من الموارد باستثناء رأي الخبرات

لتقدير االحتماالت وربما حاالت الطبيعة المالئمة ،في حين تتجاوز المساوئ مصداقية التقديرات إلى عدم القدرة

عمى التعبير عن جميع أبعاد المشكمة بشكل مالي ،مثالً إذا كان لدينا مشكمة المفاضمة بين مشاريع استثمارية،
يصعب جداً التعبير عن األىمية االستراتيجية أو التنموية لممشروع بشكل مالي.
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 .9تطبيقات:
 .1.9مقارنة النماذج:
ليكن لدينا مشكمة االختيار بين ثالثة مشاريع استثمارية حيث تم تقدير اإليرادات بآالف الدوالرات وحاالت السوق

واحتماالتيا كما يبين الجدول اآلتي:

S1

S2

S3

حاالت السوق
احتماالتها

% 20

% 70

% 10

مشروع P1

50 -

70

210

مشروع P2

500-

200

400

مشروع P3

25

50

100

لنطبق النماذج السابقة عمى ىذا المثال :النموذج القاموسي ،نموذج تجنب الندم عمى الفرص الضائعة ،نموذج

األرجحية ،النموذج التشاؤمي ،النموذج التفاؤلي ،وأخي اًر نموذج القيمة المتوقعة وحساب القيمة المتوقعة لممعمومات
األكيدة ليذا النموذج.

النموذج القاموسي :حيث أن حالة الطبيعة الثانية  S2ىي األكثر أىميةً وكأننا نفترض أن ىذه الحالة ستتحقق،

نختار المشروع ذو اإليراد األكبر في ىذه الحالة أي المشروع الثاني  P2وبقيمة متوقعة تساوي  200ألف .$

نموذج تجنب الندم عمى الفرص الضائعة ،نقوم بدايةً بحساب جدول فرص الخسارة كما يمي:
حاالت السوق

S1

S2

S3

أسوأ خسارة

مشروع P1

75 -

130 -

190 -

190 -

مشروع P2

525 -

0

0

525 -

مشروع P3

0

150 -

300 -

300 -

وبالتالي فإن أكبر فرصة لتجنب الندم تساوي –  190وتقابل المشروع األول  ،P1وىو المشروع األفضل وفق

ىذا النموذج.
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بالنسبة لمنماذج األخرىُ ،يفضل وضع الجدول يمخص القيم المتوقعة وفق كل من ىذه النماذج:
حاالت السوق

S1

S2

S3

احتماالتها

% 20

% 70

% 10

األرجحية التشاؤمي التفاؤلي

القيمة

المتوقعة
EV

مشروع P1

50 -

70

210

77

50 -

210

60

مشروع P2

500 -

200

400

33

500 -

400

80

مشروع P3

25

50

100

58

25

100

50

P1

P3

P2

P2

المشروع األفضل
حساب القيمة المتوقعة لممعومات األكيدة :EVPI

نالحظ أن أفضل إيراد في حال تحقق الحالة األولى  S1يساوي  ،25ويساوي  200في حال تحقق الحالة الثانية

 ،S2ويساوي  400في حال تحقق الحالة الثالثة ،فتكون القيمة المتوقعة مع معمومات أكيدة  EVwPIتساوي
 185ألف .)25x20% + 200x70% + 400x10% = 185( $

ومن الجدول نجد أن القيمة المتوقعة  EVبدون معمومات تساوي  ،80وبالتالي فإن القيمة المتوقعة لممعمومات

األكيدة  EVPIتساوي الفرق بينيما  105آالف .)EVPI = 185 – 80 = 105( $

كما نالحظ أن كل من ىذه النماذج يؤدي إلى خيار مختمف ،وىي الحالة العامة إذ ال يمكن الجزم بتطابق نتائج

ويقارب مفيوم المخاطر وعدم
طرق اتخاذ الق اررات ،وقد يكون ذلك مبر اًر إذ أن كل نموذج يعتمد مفاىيم متباينة ُ
التأكد من زاوية مختمفة ،وقد ُيرضي ذلك أصحاب القرار إذ ال ينظر جميعيم إلى المخاطر بنفس الطريقة،
وبالتالي لدييم نزعات متباينة تجاه المجازفة مما يدفعيم العتماد النموذج الذي يالئم نزعتيم تجاه المجازفة.
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 .2.9حجر النرد والقيمة المتوقعة:
سنستعرض مجموعة من حاالت إلقاء حجري النرد ،وتقدير القيمة المتوقعة لكل منيا ،حيث نجد تطبيقات مشابية

أو ألعاب اليانصيب أو حاالت شراء األسيم أو غيرىا.

نموذج تابات ممونة

الحالة األولى :ظيور أحد أرقام حجر النرد.
لنفترض عند إلقاء حجر النرد إذا ظير الرقم ( )1تدفع  ،$10وان لم يظير أي ظير أي من األرقام الخمسة

األخرى تربح  .$5فيل تقبل بيذه المعبة؟

القيمة المتوقع

الحالة

الربح األكيد

االحتمال

ظهور الرقم (S1 )1

$ 10 -

0.1667 = 6/1

-10 x (1/6) = - 1.6667

عدم ظهور الرقم (S2 )1

$5

0.8333 = 6/5

5 x (5/6) = 4.1667

EV

القيمة المتوقعة $ 2.5 = 1.667 – 4.1667 :Expected Value
حيث أن القيمة المتوقعة موجبة ،فالمنطقي قبول ىذه المعبة عمى المدى الطويل.
الحالة الثانية :في حال كان الربح  $2فقط بدل  $5إذا لم يظير الرقم ( ،)1فيل تقبل المعبة أيضاً؟

نعيد حساب القيمة المتوقعة لمعبة ،فنجد أنيا تساوي الصفر،EV = -10 x (1/6) + 2 x (5/6) = 0 :

وبالتالي ،ال يجب أن يكون ىناك فرق بين قبول أو رفض المعبة ،فيل فعالً سيكون سموكنا كذلك؟ سنرى لدى

الحديث عن نظرية المنفعة في الفصل السابع أن غالبية متخذي القرار يرون فرقاً.
الحالة الثالثة :إلقاء حجري نرد.

لنفترض أن الرىان عمى ظيور الرقم  1لدى إلقاء حجري النرد دفعة واحدة ،حيث الربح يساوي  $100في حال

ظيور الرقم  1عمى الحجرين ،واال تخسر أجرة المعبة فقط  ،$5فيل تقبل بيذه المعبة؟
القيمة المتوقعة لظيور الرقمين =  x 100احتمال ظيورىما
احتمال ظيور الرقمين =

= 0.0278

وبالتالي تُصبح القيمة المتوقعة لظيورىما = $ 2.78
وىذه القيمة أصغر من أجرة المعبة ،بالتالي فيي غير مربحة

وال يجب قبول المعبة.
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0.0278
الرقم 1
6/1
أرقام

الرقم 1
6/1

أخرى
الرقم 1

أرقام

أرقام

أخرى

أخرى
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الحالة الرابعة :ظيور جميع األرقام الستة بالترتيب .6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

لنفترض حالياً أن الرىان عمى ظيور األرقام الستة بالترتيب لدى إلقاء حجر النرد ،والربح كما يمي $1 :إذا ظير

الرقم  1في الرمية األول $10 ،إذا ظير الرقم  2في الرمية الثانية $100 ،إذا ظير الرقم  3في الرمية الثالثة،
وىكذا يتضاعف الربح  10مرات عن السابقة مع ظيور الرقم في ترتيبو الصحيح حتى ظيور األرقام الستة .فيل

تقبل بيذه المعبة إذا كانت أجرتيا  $150؟

لنضع جدوالً بحاالت األرقام وربحيا واحتماالتيا والربح المتوقع لكل حالة:
الربح $

الرقم
1

1

2

10

3

100

4

1.000

5

10.000

6

100.000

احتمال ظهور الرقم
1
= 166667
6
1 1
= 33333
6 5
1 1 1
=
8333
6 5 4
1 1 1 1
=
2778
6 5 4 3
1 1 1 1 1
=
1389
6 5 4 3 2
1 1 1 1 1
=1
1389
6 5 4 3 2
القيمة المتوقعة لمعبة:

الربح المتوقع
0.167
0.333
0.833
2.778
13.889
138.889
$ 156.89

نالحظ أن القيمة المتوقعة لمربح تساوي تقريباً  ،$157وىي أكبر من أجرة المعبة ،وبالتالي يجب قبول المعبة؛ لكن
في الواقع ،نالحظ أن غالبية الناس ال تقبل ىذه المعبة نظ اًر إلدراكيا منافع مختمفة لقيم األرباح ومخاطرىا (المعبر

عنيا باحتماالت) ،وسنرى في الفصل السابع لدي الحديث عن نظرية المنفعة كيفية تقدير المنفعة المتوقعة من

األرباح والتي عمى األرجح أن تختمف نتائجيا عن نتائج المبالغ المالية المجردة.
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الحالة الخامسة :ظيور عدد من الكرات في اليانصيب .Lotto

وىي حالة اليانصيب الوطني  Lottoفي العديد من الدول ،حيث يكون لدينا عدد من الكرات وليكن  15كرة ،يتم

سحب عدد منيا وليكن  6كرات بالتتالي (سحب دون إعادة) ،وفي حال اختيار الالعب ألرقام الكرات الستة
الصحيحة يحصل عمى ربح كبير ،وعادةً ما يكون ىذا الربح نسبة من اإليرادات الكمية لمعبة وبالتالي يتعمق بعدد
الالعبين كما أنو في الغالب تكون أجرة المعبة قميمة جداً .ليكن لدينا التقديرات اآلتية المبينة في الجدول إلحدى

ىذه األلعاب .إذا كانت أجرة المعبة  $1فقط ،وعدد الالعبين  100ألف العب ،فيل تقبل بيذه المعبة؟
عدد الكرات

احتمال الحصول عمى

الصحيحة

الكرات الصحيحة

نسبة الربح من
إجمالي

قيمة الربح

الرابحين

لمربح

1

0.0666666667

%0

0

1

0

2

0.0047619047

%0

0

1

0

3

0.0003663004

%1

1.000

1

0.36630

4

0.0000305250

%5

5.000

1

0.15263

5

0.0000027750

%10

10.000

1

0.02775

6

0.0000002775

%75

75.000

1

0.02081

اإليرادات

اإلجمالي

عدد

القيمة المتوقعة

بحساب القيمة المتوقعة لمربح في المعبة أي مجموع العمود األخير نجد أنيا تساوي تقريباً  ،$0.57أي أنيا أقل
من أجرة المعبة البالغة  ،$1وبالتالي ال يجب قبوليا.

تجدر اإلشارة أن ىذه القيمة تصبح أقل في حال وجود أكثر من رابح واحد ،حيث أن الربح يتم توزيعو بالتساوي
عمى الرابحين ،أن من نسبة األرباح المخصصة لمتوزيع وليس من حصة منظم المعبة الذي يتقاضى حسب المثال

أعاله نسبة  %9عمى الدوام ميما كان عدد الالعبين.
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أسئمة صح  /خطأ :True/False
السؤال

صح خطأ

1

وفق نموذج األرجحية ،القيمة المتوقعة لمبديل ىو متوسط تقييماتو وفق حاالت الطبيعة



2

نختار البديل ذو المتوسط األقل في نموذج األرجحية

3
4
5

يعتمد معيار األرجحية عمى مفيوم التعويض بين تقييمات البديل كونو يستخدم مفيوم
المتوسط الحسابي



ومن ثم أخذ أكبر القيم الناتجة

القيمة المتوقعة لمبديل األفضل وفق النموذج التفاؤلي بحساب أكبر ربح لكل بديل ومن

ثم أخذ أكبر القيم الناتجة

6
7

ُيعتبر نموذج تجنب الندم عمى الفرص الضائعة نموذجاً وسيطاً بين النموذجين
التشاؤمي والتفاؤلي

9



القيمة المتوقعة لمبديل األفضل وفق النموذج التشاؤمي بحساب أكبر ربح لكل بديل

الغاية من النموذج المدعو تجنب الندم عمى الفرص الضائعة ىو تجنب األرباح الكبيرة

8







يعتمد نموذج الحسنات والمساوئ عمى حساب الفرق بين عدد الحسنات وعدد المساوئ



لكل بديل واختيار البديل الفرق األكبر

تبدو فائدة تحميل الحسنات والمساوئ واضحة لعدد قميل من البدائل ومن المعايير



ُ 10يفاضل النموذج القاموسي بين البدائل وفق أىمية المعايير من األقل إلى األكثر أىميةً
11

في النموذج القاموسي ،في حال تكافؤ بديالن وفق أحد المعايير ننتقل لممفاضمة

بينيما وفق المعيار التالي باألىمية




في نماذج الحذف ،يتم قبول كل بديل ال ُيحقق العتبة لكل من المعايير التي تم تحديد
12
عتبات من أجميا بالتدرج
في نماذج اإلضافة ،يتم قبول البديل الذي ُيحقق جميع العتبات لممعايير التي تم تحديد
13
عتبات من أجميا دفعة واحدة
14
15

تعتبر نماذج الحذف واإلضافة مفيدة بشكل خاص كمرحمة أولية الختيار مجموعة
جزئية من البدائل لتحميل أكثر عمقاً الحقاً




الطبيعة

Expected Value

ىو متوسط تقييمات البديل مثقمةً باحتماالتيا

نموذج األرجحية ىو حالة خاصة من نماذج القيمة المتوقعة حيث االحتماالت
متساوية

ُ 18يشير مصطمح القيمة المتوقعة إلى أن القيمة المحسوبة لمبديل األفضل ستتحقق
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في نماذج القيمة المتوقعة ،نعتبر أنو ليس لدينا معمومات عن احتماالت حاالت

 16القيمة المتوقعة لبديل ما
17
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بالتأكيد
19
20
21

القيمة المتوقعة مع معمومات أكيدة  EVwPIىي القيمة المتوقعة في ظروف التأكد

التام

القيمة المتوقعة لممعمومات األكيدة  EVPIىي الفرق بين القيمة المتوقعة بدون

معمومات والقيمة المتوقعة مع معمومات أكيدة

من أىم حسنات نماذج القيمة المتوقعة أنيا سيمة االستخدام وال تتطمب الكثير من

الموارد

 22من أىم مساوئ نماذج القيمة المضافة صعوبة التعبير عن أبعاد المشكمة بشكل مالي
 23تُعتبر نماذج القيمة المتوقعة ىي أفضل نماذج الق اررات البسيطة عمى اإلطالق
تسمح النماذج البسيطة في اتخاذ الق اررات بنمذجة تامة لنزعة متخذ القرار تجاه
24
المجازفة
ُ 25يمكن لمتخذ القرار اعتماد أي من النماذج البسيطة لمتعبير عن نزعتو تجاه المجازفة
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أسئمة خيارات متعددة :Multiple Choices
 .1لدينا التقييمات اآلتية لبديل ما وفق حاالت الطبيعة الثالثة  ،60 ،50 ،40فإن القيمة المتوقعة ليذا البديل
وفق نموذج األرجحية ىي:
أ60 .
ب40 .

ج50 .

د .جميع األجوبة خاطئة
 .2ليكن لدينا ثالثة حاالت معرفة لمطبيعة ،وبديالن حيث تقييمات األول  ،60 ،50 ،40وتقييمات الثاني ،0
 ،100 ،50بحساب القيمة المتوقعة لكل من البديمين وفق نموذج األرجحية ،نجد أن البديالن:
أ .األول أفضل
ب .متكافئان

ج .الثاني أفضل

د .جميع األجوبة خاطئة
 .3لدينا التقييمات اآلتية لبديل ما وفق حاالت الطبيعة الثالثة  ،60 ،50 ،40فإن القيمة المتوقعة ليذا البديل
وفق النموذج التشاؤمي  MaxMinىي:
أ60 .
ب40 .

ج50 .

د .جميع األجوبة خاطئة
 .4ليكن لدينا ثالثة حاالت معرفة لمطبيعة ،وبديالن حيث تقييمات األول  ،60 ،50 ،40وتقييمات الثاني ،0
 ،100 ،50بحساب القيمة المتوقعة لكل من البديمين وفق النموذج التشاؤمي ،نجد أن البديالن:
أ .األول أفضل
ب .متكافئان

ج .الثاني أفضل

د .جميع األجوبة خاطئة
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 .5لدينا التقييمات اآلتية لبديل ما وفق حاالت الطبيعة الثالثة  ،60 ،50 ،40فإن القيمة المتوقعة ليذا البديل
وفق النموذج التفاؤلي  MaxMaxىي:
أ60 .
ب40 .

ج50 .

د .جميع األجوبة خاطئة
 .6ليكن لدينا ثالثة حاالت معرفة لمطبيعة ،وبديالن حيث تقييمات األول  ،60 ،50 ،40وتقييمات الثاني ،0
 ،100 ،50بحساب القيمة المتوقعة لكل من البديمين وفق النموذج التفاؤلي ،نجد أن البديالن:
أ .األول أفضل
ب .متكافئان

ج .الثاني أفضل

د .جميع األجوبة خاطئة
 .7لدينا أكبر فرص الخسارة لثالثة بدائل كما يمي ،60 - ،50 - ،40 - :فإن القيمة المتوقعة ليذا البديل وفق
نموذج الندم  Regret Modelىي:
أ60 .
ب40 .

ج50 .

د .جميع األجوبة خاطئة
 .8لدينا أكبر فرص الخسارة لبديمين كما يمي :لألول ،60 - ،50 - ،40 - :ولمثاني ،100 - ،50 - ،0 :فإن
البديل األفضل وفق نموذج الندم  Regret Modelىو:
أ .األول أفضل
ب .متكافئان

ج .الثاني أفضل

د .جميع األجوبة خاطئة
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 .9قمنا بتعداد حسنات ومساوئ بديمين ،فكان عدد الحسنات لألول  10حسنات ولمثاني  ،20وكان عدد المساوئ
لألول  5ولمثاني  ،10فإن البديل األفضل وفق نموذج الحسنات والمساوئ ىو:
أ .األول أفضل
ب .متكافئان

ج .الثاني أفضل

د .جميع األجوبة خاطئة
 .10لدينا الدرجات اآلتية لطالبين :في مقرر االقتصاد  70لمطالب األول و 60لمطالب الثاني ،وفي مقرر
المحاسبة  50لألول و 90لمثاني ،وفي مقرر اإلدارة  60لألول و 80لمثاني ،فإذا كان مقرر االقتصاد ىو
األكثر أىميةً يميو مقرر المحاسبة وأخي اًر مقرر اإلدارة ،فإن الطالب األفضل وفق النموذج القاموسي ىو:
أ .الطالب األول أفضل
ب .الطالبان متكافئان

ج .الطالب الثاني أفضل

د .جميع األجوبة خاطئة
 .11لدينا ثالثة حاالت لمطبيعة حيث احتماالتيا :األولى  %40والثانية  %50والثالثة  ،%10ولدينا بديل A

تقييماتو وفق الحاالت الثالث السابقة :األولى  ،10الثانية  ،20الثالثة  ،30فإن القيمة المتوقعة  EVليذا

البديل تساوي:

أEV(A) = 17 .
بEV(A) = 30 .

جEV(A) = 60 .

د .جميع األجوبة خاطئة
 .12لدينا نفس حاالت الطبيعة في السؤال السابق ( )11بنفس االحتماالت وبنفس البدائل ،ولدينا أفضل تقييم
وفق الحالة األولى  ،50وفق الثانية  ،30وفق الثالثة  ،50فإن القيمة المتوقعة مع معمومات أكيدة EVwPI

تساوي:

أEVwPI = 50 .
بEVwPI = 40 .

جEVwPI = 25 .

د .جميع األجوبة خاطئة

131

ISSN: 2617-989X

 .13استناداً إلى إجاباتك في السؤالين السابقين ( )11و( ،)12فإن القيمة المتوقعة لممعمومات األكيدة EVPI
تساوي:

أEVwPI = 23 .
بEVwPI = 5 .

جEVwPI = 10 .

د .جميع األجوبة خاطئة
 .14إذا كان لدينا القيمة المتوقعة لمبديل األفضل بدون دراسة تساوي  ،200والقيمة المتوقعة مع معمومات

لدراسة تسويقية إضافية تساوي  ،300وكانت تكمفة الدراسة  ،70فإن القيمة المتوقعة لمعمومات الدراسة

 EVSتساوي:

أEVS = 30 .
بEVS = 70 .

جEVS = 100 .

د .جميع األجوبة خاطئة
 .15إذا كان لدينا القيمة المتوقعة لمبديل األفضل  Aتساوي  ،100ولدينا بديل جديد  Bقيمتو  100أيضاً ،فإن
البديل األفضل وفق نموذج القيمة المتوقعة ىو:
أ .البديل األول A

ب .البديل الثاني B

ج .البديالن متكافئان

د .جميع األجوبة خاطئة
 .16إذا كان لدينا القيمة المتوقعة لمبديل األفضل تساوي  100وفق النموذج التفاؤلي ،وتساوي  200وفق
النموذج التشاؤمي ،وتساوي  150وفق نموذج األرجحية ،فإن القيمة المتوقعة الواجب أخذىا لمبديل األفضل

ىي:

أ100 .
ب200 .

ج150 .

د .جميع األجوبة خاطئة
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رقم السؤال

اإلجابة الصحيحة

1

ج

2

ب

3

ب

4

أ

5

أ

6

ج

7

ب

8

ج

9

د

10

أ

11

أ

12

ب

13

أ

14

ج

15

ج

16

د
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أسئمة \ قضايا لممناقشة:
السؤال ( )1مفاىيم النماذج البسيطة.
 .1اشرح بإيجاز مفاىيم كل من النموذجين التشاؤمي ،والتفاؤلي مشي اًر إلى الفرق بينيما.
 .2اشرح بإيجاز مفاىيم النموذجين األرجحية والقيمة المتوقعة مشي اًر إلى الفرق بينيما.
 .3اشرح بإيجاز مفاىيم النموذج القاموسي.

{مدة اإلجابة 25 :دقيقة .الدرجات من  20 :100درجة( .توجيو لإلجابة :الفقرات })6-5 ،3-5 ،2-5 ،1-5
السؤال ( )2مفاىيم تحميل الحسنات والمساوئ.
 .1اشرح بإيجاز مفاىيم النماذج المستندة إلى الحسنات والمساوئ.
ِ .2
أعط مثاالً توضيحياً عن تطبيق نموذج الحسنات والمساوئ.

{مدة اإلجابة 15 :دقيقة .الدرجات من  15 :100درجة.

(توجيو لإلجابة :الفقرة })5-5

السؤال ( )3مفاىيم نماذج الحذف واإلضافة.

 .1اشرح بإيجاز آلية عمل نماذج الحذف .Disjunctive

 .2اشرح بإيجاز آلية عمل نماذج اإلضافة .Conjunctive

 .3ما ىو الفرق الجوىري بين النمطين السابقين من النماذج؟

{مدة اإلجابة 20 :دقيقة .الدرجات من  20 :100درجة.

(توجيو لإلجابة :الفقرة })7-5

السؤال ( )4مقارنة النماذج.

يحتاج أحد المستثمرين لمساعدتو في االختيار بين ثالثة بدائل  ،A, B, Cحيث قام الخبراء بتقدير اإليرادات

بآالف الدوالرات وحاالت السوق واحتماالتيا كما يبين الجدول اآلتي:
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حاالت السوق

S1

S2

S3

احتماالتها

%20

%60

%20

البديل A

200 -

100

400

البديل B

300 -

70

500

البديل C

0

100
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 .1ما ىو البديل األفضل وفق نموذج األرجحية وما ىي قيمتو المتوقعة EV1؟

 .2ما ىو البديل األفضل وفق النموذج التشاؤمي وما ىي قيمتو المتوقعة EV2؟
 .3ما ىو البديل األفضل وفق النموذج التفاؤلي وما ىي قيمتو المتوقعة EV3؟

 .4ما ىو البديل األفضل وفق نموذج القيمة المتوقعة وما ىي قيمتو المتوقعة EV4؟
 .5ما ىي القيمة المتوقعة في حال توفر معمومات أكيدة EVwPI؟
 .6ما ىي القيمة المتوقعة لممعمومات األكيدة EVPI؟

 .7ما ىو البديل األفضل وفق النموذج القاموسي وما ىي قيمتو المتوقعة EV5؟

{مدة اإلجابة 40 :دقيقة .الدرجات من  50 :100درجة.
اإلجابات الصحيحة:

}EV5=100

(توجيو لإلجابة :التطبيق )1-9-5

،EVPI=60 ،EVwPI=160 ،EV4=100 ،EV3=500 ،EV2=0 ،EV1=100

السؤال ( )5تطبيق نموذج الندم أو تجنب الندم عمى الفرص الضائعة.

يحتاج أحد المستثمرين لمساعدتو في االختيار بين ثالثة بدائل  ،A, B, Cحيث قام الخبراء بتقدير اإليرادات

بآالف الدوالرات وحاالت السوق واحتماالتيا كما يبين الجدول اآلتي:
حاالت السوق

S1

S2

S3

احتماالتها

%20

%60

%20

البديل A

200 -

100

400

البديل B

300 -

70

500

البديل C

0

100
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 .1ضع جدول بالفرص الضائعة استناداً إلى الجدول السابق.
 .2وفق جدول الفرص الضائعة ،ما ىو البديل األفضل؟
 .3ما ىي القمة المتوقعة لمبديل األفضل؟

{مدة اإلجابة 20 :دقيقة .الدرجات من  20 :100درجة.
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(توجيو لإلجابة :التطبيق })1-9-5
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الفصل السادس:
شجرات القرار Decision Trees
كلمات مفتاحية:
شجرة الق رار  ،Decision Treeاالحتمال الشرطي  ،Conditional Probabilityنظرية بايز

.Theorem

Bayes

ملخص الفصل:
تعتبر شجرة الق اررات إحدى األدوات المفيدة لتمثيل مشكالت الق اررات متوسطة التعقيد ،ومن ثم تسمح باستخدام

أد وات احتمالية فعالة مث ل االحتماالت الشرطي ة ،وتطبيق نظري ة بايز التي تُعد ل احتماالت األحداث في حال ورود
معلومات جديدة ،كما سنرى كيفية القيمة المتوقعة للمعلومات األكيدة والتي تمثل الحد األقصى لقيمة المعلومات

اإلضافية ،وسيتم تطبيق جميع هذه األد وات والمفاهيم على حالة عملية ب ٍ
شكل منهج ي .

المخرجات واألهداف التعليمية:
 استيعاب المفاهيم األساسية لشجرة الق اررات

 التمكن من حساب االحتمال الشرطي وتطبيق نظرية بايز
 التمكن من تطبيق شجرة الق رار

 تذكر أسس التعامل مع شجرة الق اررات

مخطط الفصل:
 . 1تعريف وبناء شجرة القرارDefinition of Decision Tree .

 . 2االحتماالت الشرطية ونظرية بايزConditional Probability & Bayes Theorem .
 . 3حالة عملية :امتياز ماركة عالميةCase: International Mark .

 . 4بعض النصائح لتطبيق شجرة الق ارراتSome Orientations to Apply Decision Tree .
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مقدمة:
تعتبر شجرة الق اررات من األدوات الفعالة لتمثيل المشكالت وايجاد حلول مناسبة في الكثير من الحاالت،
سنستعرض بداي ًة مفاهيمها األساسية وقواعد بنائها ،كما سنعرض تطبيقاً متكامالً عن بناء وحل الشجرة ،وأخي ًار
بعض النصائح لتطبيقها.

ال يجب النظر إلى شجرة الق اررات وكأنها بديل لنماذج أخرى ،بل على أنها طريقة تساعد في حل بعض
المشكالت وغير مناسبة لمشكالت أخ رى ،وكذلك هو الحال بالنسبة لجميع النماذج المساعدة في صناعة
الق اررات ،إذ يجب النظر إلى كل من هذه النماذج حسب مدى مواءمتها للمشكلة المدروسة كما أشرنا إلى ذلك

سابقاً لدى الحديث عن نمذجة المشكالت.

 .1تعريف وبناء شجرة القرار:
 .1.1مفهوم شجرة القرار:
شجرة الق اررات  Decision Treeهي تمثيل مستوي عبر الزمن لمجموعة من خيارات متخذ القرار ومجموعة من
األحداث التي تقع دون إرادته ندعوها حاالت الطبيعة  ،States of Natureفهي إذًا تناوب ق اررات وحاالت

البيئة المحيطة مرتبة حسب التسلسل الزمني المنطقي لوقوع هذه األفعال ،تبدو كأنها لعبة فعل ورد فعل يتناوب

متخذ القرار مع البيئة أو المنافسة على اتخاذ الق اررات ،وقد تكون البيئة المحيطة منافساً أو سوقًا أو العباً أو

غيرها.

يمكن تخيل تمثيل مشكلة القرار بفروع وأغصان الشجرة تمامًا ،لذلك ندعوها "شجرة" الق اررات؛ حيث تُمثل الق اررات
بشكل مربعات وأحداث البيئة بشكل دوائر ،وتُمثل إستراتيجية متخذ القرار تجاه حاالت البيئة بشكل مميز (خط

عادة ما يتم بناء الشجرة من اليسار إلى اليمين ،واجراء الحسابات أي البحث عن الحل من اليمين إلى
مختلف)؛ و ً
اليسار باستخدام مفاهيم القيمة المتوقعة .Expected Value
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 .2.1قواعد بناء الشجرة:
هناك بعض القواعد البسيطة لبناء الشجرة والتي تساعد في صياغتها نستعرض أهمها:

القاعدة األولى :هناك عقدة وحيدة تمثل بدء للشجرة.

في حال تواجد أكثر من عقدة بدء ممكنة في البدايةُ ،ننشئ عقدة بدء وهمية ن صل بها جميع عقد البدء األخرى،
واذا كان ذلك غير ممكن ،فيجب تجزئة المشكلة حسب الحال.
القاعدة الثانية :كل عقدة لديها أب واحد على األكثر تتصل به أي تتصل بجذر واحد على األكثر.
في حال وجود أكثر من إمكانية من عقدة األب إلى عقدة االبن ،يجب تجزئة أو تكرار عقدة االبن.
تبين هذه القاعدة وجود مسار وحيد على األكثر بين كل عقدتين ،يمثل هذا المسار سلسلة متعاقبة من الق اررات
التي تمثل بدورها إستراتيجية متخذ القرار.

مثال ( )1-6القاعدة الثانية.

نود الذهاب من المحطة  Aإلى المحطة  ،Cمن أجل ذلك يمكن إما أخذ السيارة مباشرًة ،أو الذهاب إلى محطة
ثالثة  Bبالباص ثم ركوب القطار أو الطائرة من  Bإلى  ،Cحيث يبين الشكل [ ]2-6في الحالة (أ) تمثيل غير
مقبول لوجود عدة مسارات (آباء) إلى العقدة  ،Cلذلك يجب تجزئة أو تك رار العقدة ُ Cليصبح التمثيل مقبوالً كما
تبين الحالة (ب).
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القاعدة الثالثة :ال يمكن لعقدة أن تلي نفسها ،أي ال يوجد حلقة ذاتية.
في حال وجودها ،يجب تجزئة المشكلة أو تكرار العقدة.

مثال ( )2-6القاعدة الثالثة.

لنأخذ المثال السابق ( ،)1-6ولنفرض بأن هناك تحويلة حيث يمكن استخدام النقل الداخلي عند المحطة  Aومن
ثم استخدام الباص أو السيارة بعد التحويلة  ،حيث يجب تكرار أو تجزئة العقدة  Aكما يبين الشكل [ ]3-6الحالة
(ب).

C1

B
A

C

B

A

C2
C3
C4
’B

’A

C5

-

C6

إن اختيار األحداث الواجب تمثيلها على الشجرة يعود إلى طبيعة المشكلة وأهمية هذه األحداث وفق ما يراه
مهندس القرار مالئمًا ،إذ أن تمثيل جميع األحدا ث التي يمكن أن تقع بين الق اررات المرحلية قد يؤدي إلى تعقيد
غير مبرر للشجرة ،ومن األحدا ث التي يمكن أن تقع مثالً ،إمكانية تعطل السيارة على الط ريق ،أو إمكانية تأخر

القطار أو الطائرة في اإلقال ع ،أو وجود حفريات على الطريق … ،الخ  ،وبالتالي فإن هذه األحداث ال تؤخذ
باالعتبار إال إذا كانت ذات تأثير ذو معنى على خيارات متخذ القرار.
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 .3.1حل الشجرة:
يعني حل الشجرة إيجاد المسار األمثل على الشجرة أو ما ندعوه إستراتيجية متخذ القرار ،أي الخيارات أو الق اررات
ويستخدم في الحل مفهوم القيمة المتوقعة عند كل عقدة
التي سيأخذها في مواجهة كل حالة من حاالت الطبيعة؛ ُ
حالة من حاالت الطبيعة ،أي مجموع قيم فروع العقدة مثقل ًة باحتماالتها ،ثم مقارنة القيم الناتجة لكل عقدة واختيار
البديل األفضل من بينها ،وندعوه بالقيمة المتوقعة  Expected Valueللبديل األفضل ،كما يلي:

القيمة المتوقعة للبديل  Aهي:

) (

البديل الثاني  Bله قيمة أكيدة تساوي .111

فالبديل األفضل هو الثاني  Bباعتبار أن القيمة المتوقعة هي األكبر.
ونقول أن القيمة المتوقعة للشجرة تساوي في هذه الحالة .111

مثال ( )3-6خدمات النقل.
لتأمين خدمات التنقل العام ،يمكن دومًا للشخص إما ش راء سيارة خاصة أو استئجار سيارة أو التعامل مع وسائل

النقل العامة ،وهناك نفقات شهرية لكل من هذه الخيا رات ،كما يمكن تقدير احتماالت كل من األحداث الممكنة
لكل من الخيا رات كما هو مبين على الشجرة في الشكل [.]4-6
ال :في حال ش راء سيارة خاصة ،فيمكن للسيارة أن تكون جيدة أو سيئة ،في حال كانت جيدة فإن تكاليفها
مث ً

الشهرية حوالي  11آالف ليرة ،وفي حال كانت سيئة فلديه دومًا الخيار باستخدامها أو ال ،في حال استخدامها
فإنها تكلف  11ألف ليرة وفي حال لم يستخدمها تكلف  1آالف (تأمين ،تجميد رأس مال .)… ،لتسهيل فهم
المشكلة ،يمكن أن نتخيل أن النفقات المقدرة هي التقييم النهائي الشهري لكل خيار.

ُنمثل على الشجرة إذًا الخيارات المتاحة أي ال ق اررات ،واألحداث التي يمكن أن تقع في حال اختيار أي من هذه
الق اررات  ،كما نضع كافة التقييمات واالحتماالت ،كما هو مبين في الشكل [ .]4-6
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نقوم بمجموعة من الحسابات الوسيطة:
عقدة قرار :E
لدى متخذ القرار خيارين ،إما استخدام السيا رة وتحمل تكاليف  11111ل.س شهرياً ،أو عدم استخدامها وتحمل
تكاليف  1111ل.س شهريًا ،وبالتالي سيقرر الخيار العقالني بعدم االستخدام كونه أقل تكلف ًة.

عقدة قرار :F

لدى متخذ القرار خيارين ،إما استخدام السيارة وتحمل تكاليف  0111ل.س شهرياً ،أو عدم استخدامها وتحمل

تكاليف  12111ل.س شهريًا ،وبالتالي سيقرر الخيار العقالني باستخدامها كونه أقل تكلف ًة.

عقدة قرار :G

لدى متخذ الق رار خيارين ،إما استخدام النقل العام وتحمل تكاليف  11111ل.س شهريًا ،أو عدم استخدامها

وتحمل تكاليف  1111ل.س شهريًا ،وبالتالي سيقرر الخيار العقالني بعدم استخدامها.

عقدة األحداث :B

في حال قرر شراء السيارة ،هناك احتمال  % 01أن تكون جيدة وسيتحمل تكاليف  11111ل.س شهريًا،

واحتمال  % 11أن تكون سيئة وتكاليف شهرية تساوي ُ .1111نطبق في هذه العقدة طريقة القيمة المتوقعة:
 .EV(B) = 90% x (-10000) + 10% * (-5000) = - 9500بمعنى أن القيمة المتوقعة لكافة فروع
هذه العقدة يعادل –  0111ل.س شهريَا.
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عقدة األحداث :C
في حال قرر استئجار سيارة ،هناك احتمال  % 01أن تكون جيدة وسيتحمل تكاليف  14111ل.س شهرياً ،

واحتمال  % 31أن تكون سيئة وتكاليف شهرية تساوي ُ .0111نطبق في هذه العقدة طريقة القيمة المتوقعة:
 .EV(B) = 70% x (-14000) + 30% * (-7000) = - 11900بمعنى أن القيمة المتوقعة لكافة فروع

هذه العقدة يعادل –  11011ل.س شهرياَ.
عقدة األحداث :D

في حال قرر التعامل بالنقل العام ،هناك احتمال  % 61أن تكون الخدمات جيدة وسيتحمل تكاليف  1111ل.س
شهرياً ،واحتمال  % 41أن تكون سيئة وتكاليف شهرية تساوي ُ .0111نطبق في هذه العقدة طريقة القيمة
المتوقعة .EV(B) = 60% x (-5000) + 40% * (-8000) = - 6200 :بمعنى أن القيمة المتوقعة
لكافة فروع هذه العقدة يعادل –  6211ل.س شهرياَ.
عقدة قرار :A

لدى متخذ القرار ثالثة خيارات ،إما شراء سيارة وتحمل تكاليف قيمتها المتوقعة  0111-ل.س شهريًا ،أو

استئجار سيارة قيمتها المتوقعة تساوي  11011-ل.س شهريًا ،أو استخدام النقل العام بقيمة متوقعة تساوي -
 6211ل.س شهريًا ،وبالتالي سيقرر الخيار العقالني األقل تكلف ًة أي التعامل بالنقل العام.

فتكون اإلستراتيجية المثلى لمتخذ القرار حسب ما هو مبين على الشجرة (الخطوط المزدوجة) :التعامل بالنقل
العام ،واختيار استخدامها في حال كانت الخدمات سيئة ،وفي حال كانت الخدمات جيدة ال يوجد خيارات أخرى.
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 .2االحتماالت الشرطية ونظرية بايز:
أثناء تقدم عملية اتخاذ القرار ،فقد تصل معلومات أو يتم إجراء دراسات إضافية في أي مرحلة من مراحل عملية
صناعة القرار ،وفي الكثير من األحيان قد يكون من الضروري مراجعة األحداث واحتماالتها خصوصًا تلك

المرتبطة بوقوع أحداث أخرى واألخذ باالعتبار ل لمعلومات اإلضافية ،وهذا ما ندعوه بمراجعة االحتماالت األولية
 Prior Probabilityونستخدم لهذه الغاية مفهوم االحتمال الشرطي  Conditional Probabilityونظرية بايز
.Bayes Theorem
االحتمال الشرطي هو احتمال وقوع حدث  E1علمًا بأن حدثًا آخر  E2قد وقع؛ بمعنى أن وقوع الحدث الثاني E2
يمكن أن يؤثر على وقوع الحدث األول E1؛ ونرمز لالحتمال الشرطي بالشكل ) P(E1/E2وُيق أر احتمال  E1علمًا

 ،E2يمكن النظر إلى االحتمال الشرطي كمجال التقاطع بين مجموعتين كما يبين الشكل [ ،]1-6مثالً احتمال أن

تُمطر غدًا علمًا بأن الفصل الحالي هو فصل الشتاء ،أو احتمال النجاح في االمتحان علمًا بأنك قد حضرت
عادة ما تكون معلومة سابقاً وبما
بشكل كافي؛ فاالحتماالت الشرطية هي وسيلة لم راجعة االحتماالت األولية التي ً

يساهم في تخفيض مستوى الشك  ،Incertitudeوهي تقنية مفيدة جدًا في اتخاذ الق اررات ،وُيعتمد عليها في إنجاز
حسابات شجرة الق اررات.

أثناء وقد أعطى عالم الرياضيات بايز  ،)1(Baysالعالقة بين هذه االحتماالت بالشكل اآلتي:
) P( E2 ).P( E1 / E2

) P( E1 ).P( E2 / E1

) E2

P( E1

ومنه يمكن حساب االحتمال الشرطي لوقوع الحدث  E1علمًا بأن  E2قد وقع ،وفق الصيغة اآلتية:

) P( E1 ).P( E2 / E1
) P( E2

) P( E1 / E2

ونشر المقال بعد موته عام
 .1كان  Thomas Baysأحد ألمع علماء القرن الثامن عشر ،توفي عام ُ ،1061
 .1063أصبحت هذه النظرية أساسًا لما ندعوه باإلحصاء االستنتاجي .Statistical Inference
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مثال ( )4-6اختيار أسهم في البورصة.
تُبين اإلحصائيات السابقة بأن احتمال ربح أي سهم في البورصة هي  1من ُ .211يسوق أحد المصارف نظام
خبير مجاني جديد يساعد عمالئه على اختيار أسهم في البورصة .الختبار النظام قبل اعتماده ،قمنا بالتجارب
التالية على أسهم معروفة نتائجها سابقًا من اإلحصائيات التاريخية للبورصة:

 تم تجريبه على  111سهم رابح (نعلم مسبقًا أنها رابحة) ،فنجح النظام في تحديد  401منها كأسهم
رابحة و 11سهمًا قال النظام أنها خاسرة.

 ثم تم تجريبه على  111سهم خاسر (نعلم مسبقًا أنها خاس رة) ،فنجح النظام في تحديد  401سهماً خاس ًار
و 31سهماً قال النظام أنها رابحة.

لدينا حاليًا سهم جديد ،تم استشارة النظام فقال بأنه رابح ،فما هو احتمال أن يكون السهم فعليًا رابحًا على ضوء
نتيجة النظام اإليجابية أي أنه رابح؟

ال خاسر" بـ ’ ,Gولنرمز للحدث "النظام أعطى رابح" بـ+
ال رابح" بـ  Gولحدث "السهم فع ً
لنرمز للحدث "السهم فع ً
ولحدث "النظام أعطى سهم خاسر" بـ . -يبين الشكل [  ]6-6شجرة االحتماالت.

مثالً P(+/G)=485/500 ،تعني احتمال أن يعطي النظام أن السهم رابح علمًا بأن السهم هو فعالً رابح هو
ال رابح علمًا أن النظام
 ،485/500=97%بينما ما نريده هو حساب العكس أي احتمال أن يكون السهم فع ً

أعطى أنه رابح أي ) .P(G/+بتطبيق نظرية بايز ،نجد:

)P( / G) P(G
)' P( / G) P(G) P( / G ') P(G
7.5%

)P( / G) P(G
) (P

485 / 500 *1 / 200
485 / 500 *1 / 200 30 / 500 *199 / 200

) P(G /
) P(G /

أي أن احتمال أن يكون السهم فعليًا رابحًا على ضوء نتيجة النظام اإليجابية هي  ،%0.1في حين كانت قبل
بناء على معلومات
استشارة النظام تساوي  .)1/200 ( % 1.1فكما نالحظ أن االحتمال األولي قد تم تعديله ً
جديدة من خالل استشارة النظام.
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تعتمد شجرات القرار على هذه التقنية بشكل رئيسي لتجميع الفروع االحتمالية على الشجرة وإلعادة حساب
االحتماالت عند كل معلومة إضافية ،وسنرى في الفقرة الالحقة تطبيق هذه التقنية على حالة عملية.
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 .3حالة عملية :امتياز ماركة عالمية:
ُيفيد هذا المثال التفصيلي في تطبيق مباشر ومتكامل لشجرة الق اررات ،حيث سنبدأ بالخيارات البسيطة دون
معلومات ،ثم نضيف إليها خيار توفر معلومات إضافية.

 .1.3الحالة البسيطة:
حصلت شركة محلية على حق امتياز ماركة عالمية لصناعة األلبسة ،وتُفكر إدارة الشركة بأحد الخيا رات الثالث
اآلتية:
الخيار األول :A

بيع االمتياز مباشرًة .في حال قررت الشركة التخلي عن االمتياز مباشرةً ،يمكن بيعه مباشرةً والحصول على 121
ألف .$
الخيار الثاني :B
االحتفاظ باالمتياز لمدة سنة ثم بيعه في نهاية السنة .وفي حال قررت بيعه بعد سنة ،فإنه سيتأثر بارتفاع أو
انخفاض أسعار سوق األلبسة :إذا ارتفعت األسعار فإن الشركة ستبيعه بـ  441ألف  ،$وفي حال انخفاض
األسعار فإنه سعره ال يساوي إال  111آالف  .$علماً بأن احتمال زيادة األسعار هو  ،%11ومعدل التضخم

المعتمد هو  % 11سنوياً.
ُ
الخيار الثالث :C

استثمار االمتياز منذ اآلن .حيث تبلغ تكلفة النفقات التأسيسية الستثمار االمتياز حوالي  211ألف دوالر ،كما
تخضع المبيعات لحالة السوق ،إذ يمكن الحصول في حال العمل باالمتياز على ثالث حاالت كما يبين الجدول
اآلتي:
حالة السوق (المبيعات)
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احتمال وقوع الحالة

اإليرادات الخام المتوقعة

ركود

S

% 11

 1دوالر

سوق ضعيف

P

% 41

 411ألف $

سوق مشجع

T

% 11

 1111ألف $
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أي من الخيا رات الثالث السابقة يمكنك أن تنصح إدارة الشركة أن تعتمده؟
 .1بناء الشجرة للحالة البسيطة

(*) من الضروري حساب جميع التقديرات المالية في نفس اللحظة ،لذلك تم حساب القيم الحالية الصافية Net
 Present Valueلهذه التدفقات.
 .2حساب الق رار األفضل
يتم الحصول على الق رار األفضل بإجراء الحسابات دومًا من اليمين إلى اليسار بالشكل اآلتي:

نبدأ بحساب القيمة المتوقعة للمبالغ عند كل عقدة احتماالت ونضعها في العقدة وتستبدل الفروع االحتمالية،
ونختار القيمة األكبر عند كل عقدة قرار.

القيمة األكيدة للخيار األول  Aأي البيع مباشرًة هي  121ألف .$
القيمة المتوقعة للخيار الثاني  Bأي البيع بعد سنة يساوي  131ألف كما يلي:
القيمة المتوقعة للخيار الثالث  Cأي استثمار االمتياز يساوي  111آالف كما يلي:
كما نالحظ بأن القيمة المتوقعة األكبر تُقابل الخيار الثاني  ، EV(B) = 130وبالتالي تُنصح الشركة باالنتظار
والتخلي عن االمتياز بعد سنة ،وندعو هذه القيمة بالقيمة المتوقعة بدون أية معلومات إضافية Expected
 Value without Informationأو اختصا ًار القيمة المتوقعة .EV
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 .3القيمة المتوقعة للمعلومات األكيدة EVPI
نالحظ أنه في حال توفرت معلومات بشكل أكيد عن ارتفاع األسعار في الخيار الثاني ،وعن حالة السوق في
الخيار الثالث ،فإنه ُيمكن للشركة تحسين خياراتها وتُجري المحاكمة المنطقية اآلتية:
في حال معرفة حالة األسعار في الخيار الثاني ،فإن أقصى مبلغ ُيمكن أن تحصل عليه هو  411ألف،

في حال معرفة حالة السوق في الخيار الثالث ،فإن أقصى مبلغ ُيمكن أن تحصل عليه هو  1311ألف،
وبطبيعة الحالُ ،يمكن للشركة البيع مباشرًة والحصول على  121ألف،

وبالتالي ،فإن أقصى ما تتوقعه الشركة هو الحصول على  1311ألف  $طبعًا في حال توفر المعلومات األكيدة،

ندعو هذه القيمة بالقيمة المتوقعة مع معلومات أكيدة

EVwPI: Expected Value with Perfect

 ، Informationوبالمقارنة مع القيمة المتوقعة السابقة بدون أية معلومات إضافية

 ،EV=130فإن القيمة

المتوقعة للمعلومات األكيدة  EVPI: Expected Value of Perfect Informationتساوي الفرق بين
القيمتين:

 EVPI = EVwPI – EVوتساوي إذًا EVPI = 1300 – 130 = 1170

أي ال يجب على الشركة دفع أكثر من هذا المبلغ  1101مقابل المعلومات مهما كانت طبيعتها .مع اإلشارة إلى
الصعوبة البالغة أو استحالة الحصول على المعلومة األكيدة ،لكنها مؤشر مفيد لتقدير قيمة الدراسات التسويقية أو
التجسسية التي ُيمكن أن توفر معلومات مفي دة لصاحب القرار ،إذ ُيمكن استخدامها لغايات المقارنة والمفاوضات
بشأن تكلفة مثل هذه المعلومات.

 .2.3أثر المعلومات الجديدة ومراجعة االحتماالت:
نالحظ بأنه في حال استثمار االمتياز ،هناك تكاليف إضافية حوالي  211ألف دوالر ،وبالتالي من المفيد
الحصول على معلومات إضافية تسمح بتقدير حالة السوق وذلك بإجراء د راسات إضافية.

المتمثل ة
لنفترض حاليًا بأنه يمكن إجراء د راسة تسويقية بتكلفة  11آالف دوالر تؤدي إلى تقدير حالة السوق و ُ
بإحدى الحاالت الثالث اآلتية:

( )Nوضع غير معروف
( )Oوضع غير مشجع (أسوأ حالة)
( )Cوضع ُمشجع جدًا (أفضل حالة)
بالرغم من أن الد راسة تُعطي الحالة المتوقعة للسوق ،فإنه هناك دوماً احتمال أال يتطابق حجم المبيعات مع حالة
السوق ،أي ليس بالضرورة أن يؤدي الوضع المشجع جداً مثالً إلى سوق فعالً مشجع أي حجم مبيعات كبير؛
وبالعودة إلى اإلحصائيات السابقة  ،حصلنا على البيانات اآلتية في الجدول:
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حاالت الوضع المتوقع السوق
المجموع

حالة السوق

غير معروف

غير مشجع

مشجع جدا

(حجم المبيعات)

N

O

C

ركود

S

%01

%21

%11

% 111

ضعيف

P

%31

%41

%31

% 111

كبير

T

%11

%31

%61

% 111

قراءة الجدول :في الماضي أي اإلحصائيات السابقة ،في حالة السوق فعالً بحالة ركود ،تبين أن  %01منها

كانت حالة التوقعات غير معروفة أي  ،P(N/S)=70%و %21منها كانت التوقعات غير مشجعة أي
 P(O/S)=20%و %11منها كانت التوقعات مشجعة جداً . P(C/S)=10%

فما هو الخيار األفضل الذي تُنصح به الشركة في هذه الحالة على ضوء نتائج الد راسة التسويقية؟
ويعطي الجدول
نالحظ أن الد راسة تعطي بيئة السوق المتوقعة وال تُعطي وضع السوق من حيث المبيعاتُ ،

السابق الحاالت المختلفة المتوقعة للسوق (غير معروفة ،غير مشجعة ،مشجعة جدًا) بعد معرفة ال وضع الفعلي

للسوق من حيث حجم المبيعات (ركود ،ضعيف ،كبير) ؛ بينما ما نريده نحن هو معرفة نوع حجم المبيعات بعد
معرفة بيئة السوق ،أي العكس تماماً!

نعلم احتمال أن تكون البيئة غير معروفة علمًا أن السوق فعالً راكد  ، P(N/S)=70%بينما ما نريد حسابه هو

ال راكد علمًا أن البيئة غير معروفة ?=).P(S/N
احتمال أن يكون السوق فع ً
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أي يجب أن نعكس شجرة االحتماالت السابقة ونعيد إج راء االحتماالت الجديدة باستخدام صيغة بايز
) P(S/N) = [P(N/S) * P(S)] / P(Nكما يبين الشكل [.]0-6
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بعد حساب هذه االحتماالت الضرورية ،نقوم بحساب كافة فروع شجرة الق اررات السابقة بعد إضافة فرع جديد
يتعلق بالدراسة التسويقية كما هو مبين في الشكل [ ،]11-6حيث تبين الخطوط المزدوجة هي الق اررات التي يجب
أن تُتخذ عند كل عقدة قرار ،لتشكل في النهاية إستراتيجية إدارة الشركة كما يلي:
إجراء الدراسة ال تسويقية حيث القيمة المتوقعة تساوي  132.0ألف دوالر ،في حين كان الخيار السابق دون
دراسة هو البيع بعد سنة مع قيمة متوقعة تساوي  131ألف،

حسب نتائج الدراسة التسويقية:
 )1-2إذا كانت ( Nغير معروفة حالة السوق) فالق رار األفضل هو التوقف ،وبطبيعة الحال خسارة 11
آالف دوالر.
 )2-2االستثمار في الحالتين األخيرتين أي ( Oغير مشجع مع قيمة متوقعة  161.3ألف دوالر) و(S
مشجع جداً مع قيمة متوقعة  301.3ألف دوالر).
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 .3.3حساب ثمن المعلومة:
بالقياس إلى مفهوم القيمة المتوقعة للمعلومات األكيدةُ ،يمكن تقدير القيمة المتوقعة للمعلومات اإلضافية التي
توفرها الد راسة.
لدى مقارنة القيمة المتوقعة الجديدة في حالة الدراسة التسويقية (  132.0ألف  )$مع القيمة المتوقعة في الحالة
األولى دون أية معلومات إضافية (  131ألف  ،)$فإن القيمة المتوقعة للمعلومات اإلضافية التي أتت بها الد راسة
ال تتجاوز  2.0 = 131 – 132.0آالف .$

القيمة المتوقعة للمعلومات = القيمة المتوقعة مع معلومات – القيمة المتوقعة دون معلومات
أي يجب أال يزيد ثمن الدراسة عن  12.0ألف  ،$وتساوي تكلفة الد راسة نفسها  11آالف دوالر وفرق القيمتين
المتوقعتين  2.0ألف دوالر.
في حال أجرينا الدراسة مجاناً مثالً ،فإن القيمة المتوقعة للفرع المتعلق بالدراسة تساوي  142.0ألف  ،$ومن هنا

نتأكد أيضًا أن أية دراسة يجب أال تزيد تكلفتها عن  12.0ألف )131 – 142.0( $؛ ألنه نتوقع الحصول على

 131ألف  $بدون أية د راسة ،في حين تبلغ القيمة المتوقعة مع د راسة مجانية  142.0ألف  ،$وبالتالي فإن ثمن

الدراسة يجب أال يزيد عن الفرق بينهما أي  12.0ألف .$
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 .4بعض النصائح لتطبيق شجرة القرار:
 بناء الشجرة دومًا من اليسار إلى اليمين ،مع االنتباه الشديد إلى التسلسل الزمني والمنطقي لوقوع
األحداث ،واالقتصار على األحداث والخيا رات ذات المعنى.

 عدم إغراق وارهاق الشجرة بخيارات أو أحداث تفصيلية جدًا ،واال سنجد أنفسنا وكأننا نبني شجرة
أحداث وبيئة كامل المنظمة وربما أكثر.

 الحرص على تناوب خيا رات أو بدائل متخذ القرار وردود األفعال ،إذ ال معنى لوضع خيا رات متتالية
بل يجب أن تكون على التوازي واال تُعتبر خيا ًار واحدًا.
 تقدير ما هي ردود أفعال الطرف اآلخر واحتماالتها وتقييماتها والمحتملة لكل من البدائل.


األخذ باالعتبار للتقديرات المستقبلية وال معنى ألخذ المبالغ المدفوعة سابقًا كونها دفعت ولم تعد
تحت سيطرة متخذ القرار لإلقرار بشأنها ،كما يبين المثال الالحق (.)1-6

مثال ( )1-6ال تقع في هذا الخطأ.
استثمرت حتى اآلن  0مليون  $في تطوير آلة جديدة ،وعلمت حالياً بأن أحد المنافسين يطور نفس اآللة ،في
حال قررت إيقاف المشروع ،فستخسر  0مليون  $التي أنفقتها نهائيًا .وفي حال قررت االستمرار في المشروع،

يمكن الحصول على براءة اختراع تكافئ  11مليون  $إذا انتهيت قبل المنافس ،واال فاختراعك ال يساوي شيئًا

ألن المنافس سيحصل على براءة االختراعُ .يقدر االختصاصيون المبلغ المتوقع أن ي حتاجه المشروع أيضًا
الستكمال االختراع بحوالي  4مليون  ،$واحتمال أن ُينهي المنافس مشروعه قبلك بحوالي  .%31فما هو القرار

األفضل االستمرار في المشروع أم إيقافه؟ وما هي القيمة المتوقعة للق رار األفضل؟ وما هو أكبر مبلغ يمكن أن
سينهي مشروعه قبل اآلخر أنت أو المنافس؟
تدفعه للحصول على المعلومة األكيدة التي تسمح بمعرفة من ُ
الشجرة في هذه الحالة بسيطة للغاية:

كما ُنالحظ بأننا لم نأخذ باالعتبار للماليين السبعة التي أنفقت سابقًا ،ألنها لم تعد من الخيارات الممكنة ،إذ
يتعلق الق رار الحالي بما س ُينفق في المستقبل والذي يمكن حتى اللحظة التحكم به.
القيمة المتوقعة (ربح أو خسارة) في حال االستمرار تساوي:

( 6.1 = 1.2 – 0.0 = %31 * )4- ( + %01 * )4- 11مليون $
وهي أكبر من القيمة األكيدة في حال التوقف (صفر) ،وبالتالي يجب االستمرار في المشروع.
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بينما في حال تم األخذ باالعتبار للماليين السبعة التي أنفقت سابقًا ،فالقيمة المتوقعة تصبح خسارة نصف مليون

دوالر ،وبالتالي يجب إيقاف المشروع:

( 1.1 - = 3.3 – 2.0 = %31*)0-4-( + % 01* )0-4- 11مليون $
أما فيما يتعلق بقيمة المعلومات األكيدة فيجب أال تزيد عن الفرق بين القيمة المتوقعة للربح بدون هذه المعلومات

(أي  6.1مليون  )$والقيمة األكيدة التي يمكن ربحها بوجود هذه المعلومات (أي  11=4-11مليون  ،)$أي ال
تزيد عن  4.1 = 6.1-11مليون .$
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أسئلة صح  /خطأ :True/False
السؤال

صح خطأ

1

تعتبر شجرة الق اررات البديل األفضل عن جميع نماذج الق اررات األخرى

2

تعبر شجرة الق اررات عن تناوب ق اررات وحاالت الطبيعة

3
4

ليس من الضروري ترتيب األحداث والق اررات زمنيًا

يتم بناء الشجرة من اليسار إلى اليمين وحلها من اليمين إلى اليسار



5

تستخدم شجرة الق اررات مفاهيم القيمة المتوقعة في البحث عن الحل



6

يمكن أن يكون لشجرة الق اررات أكثر من عقدة بدء

7

كل عقدة في شجرة الق اررات لديها أب واحد



1

ال يمكن لعقدة أن تلي نفسها أي ال يوجد حلقة ذاتية في شجرة الق اررات



9

حل شجرة الق اررات يعني إيجاد إست راتيجية متخذ الق رار



12






ال تؤثر أية معلومات إضافية على احتماالت األحداث وبالتالي على خيا رات متخذ



الق رار

 11تستخدم تقنية االحتماالت الشرطية لم راجعة احتماالت حاالت الطبيعة
12



القيمة المتوقعة للمعلومات األكيدة هي الفرق بين القيمة المتوقعة بدون معلومات
والقيمة المتوقعة مع معلومات أكيدة

 13قد تؤدي مراجعة احتماالت حاالت الطبيعة إلى تعديلها بعد وصول معلومات إضافية





 14قيمة أو ثمن المعلومة هي أقل قيمة يجب دفعها مقابل الحصول عليها



 15يجب أخذ جميع الحاالت الممكنة والخيا رات مهما بدت سخيفة أثناء رسم شجرة القرار



16

يجب األخذ باالعتبار لجميع المبالغ المصروفة سابقاً والتي ستصرف مستقبالً أثناء



حساب القيم المتوقعة في شجرة الق اررات

 17تستخدم شجرة الق اررات مفهوم األمل الرياضي لحساب القيم المتوقعة لفروعها



 11ال يمكن وضع إال األرباح المالية حص ًار لنتمكن من حل شجرة الق اررات



 19شجرة الق اررات هي تقنية مفيدة التخاذ الق اررات السابقة

 22تعتبر شجرة الق اررات مفيدة بشكل خاص الستكشاف فضاء المشكلة
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أسئلة خيارات متعددة :Multiple Choices
 .1تُعرف شجرة الق اررات بأنها تمثيل مستوي عبر الزمن:
أ .لمجموعة من الخيا رات وحاالت الطبيعة
ب .لمجموعة من البدائل الوهمية والواقعية
ج .لمجموعة من البدائل والمعايير
د .جميع األجوبة خاطئة
 .2لدى رسم شجرة الق اررات فإنه يجب أن يكون للشجرة:
أ .عدة عقد بدء حسب الحالة
ب .تجزئة المشكلة لخلق عدة عقد للبدء
ج .أكثر من عقدة بدء واحدة فقط
د .جميع األجوبة خاطئة
 .3في حال وجود أكثر إمكانية لعقدة األب في شجرة الق اررات ،فيجب:
أ .تجزئة المشكلة أو تكرار عقدة األب

ب .البحث عن اآلباء وتمثيلها على التسلسل
ج .حذف جميع عقد اآلباء واإلبقاء على واحدة
د .جميع األجوبة خاطئة
 .4في حال وجود حلقة ذاتية في شجرة الق اررات ،فيجب:
أ .تجزئة المشكلة أو تكرار العقدة

ب .تمثيل العقدة على التسلسل
ج .حذف العقدة
د .جميع األجوبة خاطئة

 .5في شجرة الق اررات ،يجب رسم الشجرة وحلها كما يلي:
أ .رسمها من األعلى إلى األسفل وحلها بالعكس
ب .رسمها من اليمين لليسار وحلها من اليسار لليمين

ج .رسمها من اليسار لليمين وحلها من اليمين إلى اليسار

د .جميع األجوبة خاطئة
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 .6نستخدم في حل شجرة الق اررات ،مفاهيم:
أ .توابع لوجستية
ب .القيمة المتوقعة
ج .الطريقة القاموسية

د .جميع األجوبة خاطئة
 .7نختار البديل األفضل في شجرة الق اررات الذي يقابل:
أ .أسوأ قيمة متوقعة
ب .أفضل قيمة متوقعة
ج .متوسط القيم المتوقعة
د .جميع األجوبة خاطئة
 .1نستخدم لم راجعة االحتماالت في حل شجرة الق اررات ،مفاهيم:
أ .االحتماالت الشرطية ونظرية بايز

ب .االحتماالت األولية فقط
ج .االحتماالت الشرطية فقط
د .جميع األجوبة خاطئة
 .9لتكن تكلفة الدراسة للحصول على معلومات أكيدة  111ألف ،$والقيمة المتوقعة مع معلومات أكيدة تساوي
 111ألف ،$والقيمة المتوقعة بدون معلومات إضافية هي  311ألف ،$فإن القيمة المتوقعة للمعلومات

األكيدة هي:

أ 211 .ألف$
ب 111 .ألف$
ج 111 .ألف$
د .جميع األجوبة خاطئة
 .12القيمة المتوقعة للمعلومات األكيدة  EVPIهي:

أ .الفرق بين القيمتين المتوقعتين لكل عقدتين متتاليتين

ب .الفرق بين القيم المتوقعة األكبر واألصغر لكل من البدائل
ج .الفرق بين القيمة المتوقعة بدون معلومات والقيمة المتوقعة ألفضل الحاالت الممكنة
د .جميع األجوبة خاطئة
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 .11تُعبر إستراتيجية متخذ القرار في شجرة الق اررات عن مسار:
أ .حاالت الطبيعة الممكنة من بدء والى نهاية الشجرة

ب .العقد ذات القيم المتوقعة األصغر
ج .الخيارات التي سيقوم بها من بدء والى نهاية الشجرة

د .جميع األجوبة خاطئة

 .12ليكن لدينا شجرة الق اررات المقابلة لألرباح ،فإن القيمة المتوقعة لهذه الشجرة هي:
أ11 .
ب( 1 .صفر)
ج311 .
د .جميع األجوبة خاطئة

100
300

50%
10%
40%

- 200

10

 .13ليكن لدينا شجرة الق اررات المقابلة لألرباح ،فإن البديل األفضل هو:

100

أ .البديالن متكافئان
ب .البديل B
ج .البديل A

A2
A1

50%
10%

300

A

40%
- 200

%

د .جميع األجوبة خاطئة

B

40%
- 00

 .14ليكن لدينا شجرة الق اررات المقابلة لألرباح ،فإن القيمة المتوقعة للبديل األفضل تساوي:
أ 1 .وتقابل البديل A

ب 41 .وتقابل البديل B
ج 211 .والبديالن متكافئان
د .جميع األجوبة خاطئة

100
300

50%
10%

A

40%
- 200
%

B

40%
- 00
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رقم السؤال

اإلجابة الصحيحة

1

أ

2

ج

3

أ

4

أ

5

ج

6

ب

7

ب

8

ج

9

أ

10

ج

11

ج

12

أ

13

أ

14

ب
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أسئلة \ قضايا للمناقشة:
السؤال ( )1مفاهيم شجرة الق اررات.
 .1اشرح بإيجاز ما هو المقصود بشجرة الق اررات؟
ما هي أهم القواعد الواجب التقيد بها لبناء الشجرة؟
ِ
أعط مثاالً عن كل من القواعد التي ذكرتها في السؤال الثاني.

{مدة اإلجابة 21 :دقيقة .الدرجات من  21 :111درجة.

(توجيه لإلجابة :الفقرة })1-6

السؤال ( )2استخدام القيمة المتوقعة في حل شجرة الق اررات.
 .2اشرح بإيجاز كيف يمكن استخدام مفهوم القيمة المتوقعة  EVفي حل شجرة الق اررات.
ما هو المقصود بالقيمة المتوقعة مع معلومات أكيدة  ،EVwPIوكيف يجري حسابها؟
ما هو المقصود بالقيمة المتوقعة للمعلومات األكيدة  ،EVPIوكيف يتم حسابها؟
في حال إجراء دراسات تسويقية أو خبرات ،كيف يتم تقدير ثمن المعلومات التي تقدمها هذه الدراسات؟
{مدة اإلجابة 21 :دقيقة .الدرجات من  21 :111درجة.

(توجيه لإلجابة :الفقرة })3-1-6

السؤال ( )2حل مشكلة تسويق نظام معلوماتي.
ترغب إحدى شركات المعلوماتية تسويق نظام جديد تم تطويره لديها ،وألجل ذلك لديها خياران  Alternativesإما
تسويقه مباشرة عبر فعالياتها أو التعاقد مع شركة تسويق متخصصة ،تتوقع الشركة ثالثة حاالت لنمو السوق
 :States of Natureضعيف ،متوسط ،مرتفع ،كما وضع الخبراء التقديرات اآلتية اإليرادات المتوقعة (ألف )$
لكل حالة من حاالت السوق وكل من الخيارين المتاحين ،كما يلي:
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سوق ضعيف S1

سوق متوسطS2

سوق مرتفع S3

االحتمال

% 31

% 11

% 21

تسويق مباشر A1

111

1111

4111

تعاقد A2

1111

1111

1111
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 .3ارسم شجرة القرار لهذه المشكلة؟
ما هو الخيار األفضل ،وما هي القيمة المتوقعة  EVفي هذه الحالة؟
لنفترض أنه يمكن للشركة معرفة حالة السوق بشكل أكيد ،ما هي القيمة المتوقعة  EVwPIفي هذه الحالة؟
ما هو الحد األقصى التي ُيمكن للشركة دفعها مقابل الحصول على المعلومات األكيدة EVPI؟
قررت الشركة إضافة خيار ثالث  A3بتكليف مكتب استشارات إلجراء دراسة وتقدير حالة السوق فيما إذا كان
بناء على نتائج الدراسة ،علمًا بأن تكلفة الدراسة 111
مشجع أو غير مشجع ،واقرار التسويق المباشر أو ال ً
ألف ،$ولدى مراجعة لإلحصائيات السابقة تبين ما يلي:
حالة السوق

مشجع

غير مشجع

ضعيف

% 41

% 61

% 11

% 11

% 21

% 01

متوسط
مرتفع

فما هي القيمة المتوقعة للخيار الجديد؟ وهل تختلف خيارات الشركة عن السابق؟
{مدة اإلجابة 41 :دقيقة .الدرجات من  .31 :111الحل،EVwPI=2000 )3( ،A1 )2( ،EV=1700 )1( :
( ) 1( ،EVPI=300 )4استخدم مفاهيم االحتماالت الشرطية ) EV=1460
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:المراجع المستخدمة في الفصل السادس
،) نوطة تدريسية لطالب المعهد العالي إلدارة األعمال (غير منشور. نظرية الق اررات.4112 . طالل، عبود.1
.دمشق

2. Bouyssou, D., Marchant, Th., Pirlot, M, Tsoukias, A., &Vincke, Ph. 2006.
Evaluation and Decision Models with Multiple Criteria Stepping stones for the
analyst. LAMSADE, Universite Paris-Dauphine, France.
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الفصل السابع:
نظرية المنفعة Utility Theory
كممات مفتاحية:
نظرية المنفعة  ،Utility Theoryتابع المنفعة  ، Utility Functionالمنفعة اليامشية . Marginal Utility

ممخص الفصل:
تعتبر نظرية المنفعة من أىم األدوات المبتكرة في النصف الثاني من القرن العشرين ومطبقة عمى نطاق واسع،
لذلك سنرى في ىذا الفصل طبيعة المشكمة التي تعالجيا ىذه النظرية ،ثم التعرف عمى فرضياتيا وكيفية بناء

ت وابع المنفعة ،وكيفية تفسير نزعة متخذ القرار تجاه المجا زفة استناداً إلى شكل التابع والمنفعة اليامشية ،كما
سنرى إمكانية استخدام ىذه النظرية في الحاالت المعقدة مثل اختيار موقع لبناء مفاعل نووي ،وأخي اًر سنستعرض

أىم نقاط الضعف التي تعاني منيا ىذه الطرق.

ال مخرجات واألهداف التعميمية:
 التمكن من مفاىيم نظرية المنفعة وفرضياتيا األساسية



تعمم كيفية بناء تابع المنفعة

التمكن من شرح النزعة تجاه المجازفة استناداً إلى شكل تابع المنفعة والمنفعة اليامشية

 تذكر أنو يمكن تطبيق نظرية المنفعة في حاالت واقعية معقدة
 تذكر نقاط الضعف التي تعاني منيا الطرق وحيدة المعيار

مخطط الفصل:
 .1طبيعة المشكمة التي تعالجيا نظرية المنفعة .The Problem Treated by Utility Theory
 .2الفرضيات األساسية لنظرية المنفعة .Basic Assumptions
 .3تابع المنفعة .Utility Function

 .4حالة عممية :اختيار موقع مفاعل نووي لتوليد الطاقة . Case: Selection of site of Nuclear Plant

 . 5أىم انتقادات الطرق وحيدة المعيار .Critics of Mono-Criterion Models
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مقدمة:
وضعت أسس نظرية المنفعة في بداية األربعينات من القرن العشرين ) ،Neumann (1944وتستند فكرتيا
الجوىرية إلى توصيف نموذج تفضيالت متخذ القرار ،بفرض:
 أن ىذا النموذج واضح في ذىن متخذ القرار،

 أن ىناك مجموعة معروفة ومحددة من الخيارات معبر عنيا بشكل توابع تحميمية أو معدودة،
 أن ىناك تابع حقيقي ُيدعى تابع المنفعة يعكس توصيف تفضيالت متخذ القرار،
 أنو يمكن إيجاد أفضل بديل بحيث تكون قيمة تابع المنفعة أكبر ما يمكن.

 .1طبيعة المشكمة التي تعالجها نظرية المنفعة:
تتعامل نظرية المنفعة مع مشكالت القرار من النمط اآلتي:

المفاضمة بين بديمين  b ،aمن مجموعة البدائل  Aعمى محور تفضيمي واحد ،حيث ُيمكن لتقييم كل من
()1
ويحسب تقييم البديل باألمل الرياضي
البديمين أن يأخذ عدة قيم من المقياس مع احتمال تحقق كل منهاُ ،
لتحقق جميع القيم الممكنة لمبديل.

رأينا سابقاً في نماذج القيمة المتوقعة وشجرة الق اررات نفس طريقة الحساب (األمل الرياضي) عبر حساب متوسط
التقييمات مثقمةً باحتماالتيا ،لكن في نظرية المنفعة الحالية فإنو سيتم استبدال قيم المقياس بالمنفعة التي يتوقعيا
متخذ القرار من تحقق كل من ىذه القيم كما سنرى في ىذا الفصل.

ليكن لدينا بديل  aيأخذ عدة تقييمات وفق أحد المعايير  a1, a2, a3, …, anمع احتماالت تحقق كل منيا p1,

 p2, p3, …, pnبالترتيب ،ولدينا بديل آخر  bيأخذ عدة تقييمات وفق نفس المعيار  b1, b2, b3, …, bmمع
احتماالت تحقق كل منيا  p1, p2, p3, …, pmبالترتيب ،فإن تقييم كل من البديمين وفق ىذا المعيار يحسب
كمتوسط حسابي لمنافع التقييمات ) U(aiو) U(biمثقمةً باحتماالتيا كما يمي:
∑ ) ( ومنفعة تقييم البديل ( ) :b
منفعة تقييم البديل ( ) :a

∑

) (

وتتم المفاضمة بين البديمين وفق القيمتين الناتجتين ) U(aو) ،U(bفإن كانت متساويتان نقول أن البديمين
متكافئين وفق المعيار المعني فقط ،وان كانت أحداىما أكبر من األخرى نقول أن البديل ذو القيمة األكبر أفضل

من البديل اآلخر وفق المعيار المعني فقط.

ُ .1يعتبر المتوسط الحسابي أىم مؤشر عن األمل الرياضي ،ولممزيد ،انظر الممحق الرياضي.
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مثال ( )1-7مقارنة طالبين.

يبين الجدول اآلتي [ ]1-7الدرجات المتوقعة لطالبين  a,bمع احتمال تحقق كل منيا؛ نالحظ بحساب المتوسط
المثقل باالحتماالت لكل من الطالبين أنيما متساويان ( 55درجة) ،في حين أنو لدى تقدير منفعة الدرجات
وحساب متوسطيا المثقل بنفس االحتماالت نجد أن منفعة الطالب  aأقل من منفعة الطالب  bوذلك لنفس

الدرجات ،االختالف الوحيد ىو بالمنفعة المتوقعة من درجة النجاح  60حيث تبدو لمطالب األول أقل بكثير

(مجد!) من منفعتيا لمطالب الثاني (غير مجد!).
ُ

الجدول [ ]1-7المتوسط المثقل لمعالمات ومنفعتها
الدرجة التي يمكن أن يحصل عميها الطالب المتوسط المثقل باالحتماالت
40

50

60

70

احتمال حصول الطالب  aعمى الدرجة

%10

%40

%40

%10

منفعة الطالب  aمن العالمة

0.2

0.4

0.5

0.8

احتمال حصول الطالب  bعمى الدرجة

%10

%40

%40

%10

منفعة الطالب  bمن العالمة

0.2

0.4

0.7

0.8

العالمات

المنفعة

55

0.46

55

0.54

متوسط الدرجات المثقل باالحتماالت:
متوسط المنفعة المثقل لمطالب :a
متوسط المنفعة المثقل لمطالب :b
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 .2الفرضيات األساسية لنظرية المنفعة:
 .1.2الفرضية األولى :الوضوح التام :Complete Ranking of Preferences
عبر
الم ّ
تتحقق حالة واحدة من بين ثالث حاالت لدى المفاضمة بين أي بديمين من مجموعة البدائل ُ a, b  A

عنيما بتقييمات احتمالية:

 إما األول أفضل من الثاني ) ،(a P bحيث P: Preference
 أو الثاني أفضل من األول )،(b P a

 أو االثنان متكافئان ) .(a I bحيث I: Indifference

أي أن المقارنة ىنا ال تترك مجاالً لمشك أو لعدم المقارنة ،وىذا ناجم عن الرغبة بتمخيص كافة المعمومات بمعيار

إجمالي وحيد.

مثال ( )2-7فرضية الوضوح التام.

لدينا مشروعان قيمة األول  $100وقيمة الثاني  ،$101فيل ىما متكافئين أم أحدىما أفضل من اآلخر؟ إن

الفرق  1بالمائة مقد اًر بالدوالر ىنا ُيشكل أفضمية لصالح المشروع الثاني ،فإذا كان الفرق بين منفعتي المشروعين
معب اًر بالنسبة لمتخذ القرار ،سيكون أيضاً المشروع الثاني أفضل.

 .2.2الفرضية الثانية :التعدي :Transitivity
تتمتع عالقتي التفضيل األكيد  Pوالتكافؤ  Iبخاصية التعدي ،أي إذا كان لدينا ثالثة بدائل حيث األول أفضل من
الثاني والثاني أفضل من الثالث ،نستنتج أن األول أفضل من الثالث:
(
)
(
)
كذلك الحال بالنسبة لعالقة التكافؤ أي إذا كان األول يكافئ الثاني والثاني يكافئ الثالث ،ستنتج أن األول يكافئ

الثالث:

)

(

)

(

.

مثال ( )3-7فرضية التعدي.
التفضيل األكيد :لدينا ثالثة مشاريع  ،a, b, cقيمة األول  aتساوي  $100وقيمة الثاني  bتساوي  ،$90وقيمة

الثالث  cتساوي  ،$80فإن المشروع األول أفضل من الثاني ،والثاني أفضل من الثالث ،وبالتالي فإن األول
أفضل من الثالث.

التكافؤ :لدينا ثالثة مشاريع  ،a, b, cقيمة األول  aتساوي  $100وقيمة الثاني  bتساوي  ،$99وقيمة الثالث c

تساوي  ،$98فإذا اعتبر متخذ القرار أن فرق دوالر واحد غير معبر ،نجد أن المشروع األول يكافئ الثاني،
والثاني يكافئ الثالث ،نستنتج أن األول يكافئ الثالث بغض النظر عن الفرق بينيما.
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تتعمق الفرضيتان الثالثة والرابعة بتقييمات احتمالية لمبدائل ،أي من أجل خيارين  a,bحيث احتمال األول  aىو

 pواحتمال الثاني  bىو ) ،(1-pفإننا نرمز بـ ) L(pألي بديل ُيحقق ،L(p) = p.a + (1-p).b :وىو ما
ندعوه بورقة يانصيب أو ورقة حظ  Lotteryونرمز لمجموعة أوراق الحظ بالشكل ).L(a,b

البديل a

احتماله
ُيكافئ ~

p
البديل b

)L(p

احتماله
1-p

 .3.2الفرضية الثالثة :االستمرارية :Continuity
من أجل كل بديمين  ،a, cىناك بديل ثالث  bيكافئيما ،أي A

يوجد قيمة وحيدة لالحتمال p 1( p

a, b, c

بحيث )(bPa

) (cPbفإنو

 ) 0بحيث تكون ورقة الحظ لمبديمين ) L(a,cمتكافئة مع .b

a

p

c

1-p

يكافئ

~

b

تخيل البديل  bكأنو بديل وسط بين البديمين  aو ،cوايجاد قيمة لالحتمال  pبحيث نحصل عمى تكافؤ بين
يمكن ّ
 bوالقيمة المتوقعة من  aو cمعاً ،وتُحسب قيمتو كما يمي  ،b = p.a + (1-p).cوندعو ىذه القيمة التي تكافئ
ورقة الحظ بالمكافئ األكيد  ،Certainty Equivalentويستخدم لغايات المقارنة وال يعني أنو سيتحقق بالتأكيد.

مثال ( )4-7فرضية االستم اررية.
لدينا مشروعان قيمة األول  aىي  $100وقيمة الثاني  cىي  $120مع احتمال قبول المشروع األول يساوي

مثالً  p=60%واحتمال قبول المشروع الثاني  ،1-p=40%فيمكن إيجاد مشروع ثالث ( bأو يمكن تخيمو يكافئ
المشروعين ،ويتم حساب قيمتو المتوقعة أو المكافئ األكيد كما يمي:

القيمة المتوقعة لممشروع الثالث 108 = 48+60 = 0.4*120 + 0.6*100 :b
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 .4.2الفرضية الرابعة :االستقالل واإلبدال :Independence &Substitutability
ليكن البديمين ’ b, bمعرفين كورقتي حظ كما يمي b = p.c + (1-p).d :و b’ = p.c’ + (1-p).dيكون
لدينا ،من أجل أية ثالث بدائل  c, c ', d  Aفإنو يمكن إيجاد قيمة لالحتمال  0  p  1بحيث:

إذا كان ’ cيكافئ  cفإن ’ bيكافئ  bوالعكس صحيحc ' Ic  b ' Ib :

واذا كان ’ cأفضل من  cفإن ’ bأفضل من  bوالعكس صحيح أيضاًc ' Pc  b ' Pb :
تعني ىذه الفرضية عمى:

 أنو يمكن استبدال ورقتي الحظ ) L(c, dو ) L(c’, dبالمكافئ األكيد لكل منيما  bو’ ،bوىو المقصود
باإلبدال،

 وبأنو لدى استبدال  cبـ ’ cفي حالة ورقة الحظ  bفإن ورقة الحظ الناتجة ’ bتُقارن بـ  bبنفس الطريقة
التي تُقارن  cبـ ’ cميما يكن طبيعة أو تقييم ىذين البديمين ،وبأن أي بديل آخر  dال يؤثر وال يتأثر
بالمقارنة ،وىو المقصود باالستقالل.
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مثال ( )5-7فرضية االستبدال.

لنأخذ المشروعين في المثال السابق [ ،]4-7يمكن استبدال المشروعين األول والثاني بالمشروع الثالث دون أية
تأثيرات عمى البدائل أخرى ،أي يمكن حذف المشروعين بكل بساطة واالستعاضة عنيما بالثالث كما يبين الشكل

[.]2-7

ُيمكن إضافة فرضية ضمنية تتعمق بتزايد المنفعة مع تزايد التفضيالت ،وىي حالة طبيعية كما نالحظ ولذلك
تُيمل من الفرضيات األساسية ،ندعوىا بفرضية عدم تناقص المنفعة .Non-Decreasing Utility
إذا قبل متخذ القرار بيذه الفرضيات ،فإنو يمكن نمذجة تفضيالتو بتابع عدديي  ،Uوبأن تقييم المنفعة )U(a

لمبديل  aىو األمل الرياضي لممنافع الجزئية المرتبطة بالبديل a؛ أي ىناك تابع حقيقي يدعى تابع المنفعة

 Utility Functionيعبر عن نموذج تفضيالت متخذ القرار ،وىي النتيجة األساسية لنظرية المنفعة ،حيث سنرى
في الفقرة الالحقة كيفية بناء ىذا التابع.

ويمكن التعبير عن كل بديل بمنفعتو المتوقعة
بالخالصة ،يأخذ التابع ) U(aقيمو من مجموعة األعداد الحقيقيةُ ،
وفق ىذا التابع ،فإن البدائل ستخضع بالضرورة لترتيب قيم المنفعة التي حصمت عمييا ،أي أن المشكمة التي
تعالجيا نظرية المنفعة ىنا ىي مشكمة ترتيب البدائل وتندرج ضمن إطار إشكالية الترتيب التي تحدثنا عنيا في

الفصل الخامس.
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 .3تابع المنفعة:
 .1.3طريقة بناء التابع:
ُيبنى تابع المنفعة بشكل تدريجي عبر أسئمة من نمط أوراق الحظ بالنسبة لمتخذ قرار محدد كما ىو مبين أدناه،
حيث سنقوم بشرحو عبر مثال باستخدام مقاييس مالية كونيا أسيل لمفيم ،وعادةً ما يقوم ببناء التابع ميندس

القرار الذي ُيحضر األسئمة ويدقق اإلجابات ويرسم التابع ويبحث عن صيغتو الرياضية.
 .1نفترض أن أكبر منفعة ممكنة ىي  ،1حيث يقوم متخذ القرار بتحديد أكبر مبمغ يقابل ىذه القيمة وليكن ،x1
نكتب U(x1) = 1

 .2نفترض أيضاً أن أقل منفعة ممكنة ىي  ،0ويقوم متخذ القرار بتحديد أقل مبمغ يقابل ىذه القيمة وليكن ،x2
نكتب U(x2) = 0

 .3يقترح ميندس القرار ورقة حظ مجانية عمى متخذ القرار عمى شكل سؤال كما في الشكل [:]3-7
لديك ورقة حظ احتمال أن تربح  x1ىو  p1واحتمال أن تربح  x2ىو  ،p2فما ىو المبمغ الذي تقبل بو لمتخمي
عن ىذه الورقة؟
لنفترض أن إجابة متخذ القرار بأنو مستعد لمبيع بمبمغ  ،yنقول بأن منفعة ورقة الحظ تُكافئ منفعة المبمغ ،y

وحيث أن منفعة  x1ومنفعة  x2معروفتان ،يمكن حساب منفعة  yكمتوسط حسابي مثقل باحتمالي المنفعتين،
وىكذا يكون لدينا منفعة )U(y؛ ونقول أن  yىي المكافئ األكيد لممبمغين  ،x1, x2أو المنفعة ) U(yىي

المكافئ األكيد لممنفعتين ).U(x1), U(x2

 .4نتابع أسئمة جديدة عمى نمط السؤال السابق ،وفي كل مرة نغير قيم ورقة الحظ أو احتماالتيا ،ونقوم بحساب
منفعة القيمة الجديدة التي يعطييا متخذ القرار ،وذلك حتى يتكون لدينا عدد ٍ
كاف من القيم ومنافعيا ،وبنفس
ّ
الوقت نرسم الخط البياني لمتابع لتبيان شكمو والمسافات بين النقاط.
 .5في العديد من الحاالت ،قد يكون من المفيد إيجاد معادلة الخط البياني الناتج باستخدام أدوات رياضية
واحصائية مناسبة ،وليست مجال بحثنا في المقرر الحالي.
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مثال ( )6-7المنفعة المتوقعة من تشغيل العمال.

يبحث مجمس المحافظة عن تقييم المنفعة المتوقعة من عدد العمال الذين يمكن استخداميم من قبل مشاريع

المحافظة ،عمماً بأن اختيار المشروع متعمق بعدد العمال وبالتالي بالمنفعة التي ستجنييا المحافظة من تشغيميم؛
المقدمة ليذا العام تُشغل عمال عمى النحو اآلتي:
ولنفترض المشاريع ُ
المشروع

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

العدد المتوقع لمعاممين

10

20

50

70

90

100

110

حيث أن المشروع األول يستخدم أقل عدد من العاممين فإننا نعتبر اصطالحاً المنفعة المتوقعة منو (وفق معيار
العمالة فقط) يساوي الصفر  ،u(10)=0ونعتبر أيضاً المنفعة المتوقعة من المشروع السابع الذي يستخدم أكبر

عدد من العمال تساوي الواحد .u(110)=1

بعد ذلك ،نبدأ سمسمة من األسئمة لمتخذ القرار (مجمس المحافظة) لنستكمل بناء تابع المنفعة الخاص بالمجمس،

كل سؤال ىو عبارة عن ورقة حظ ،يشكل طرفاىا قيمتين معروفتي المنفعة وتساوي احتماالتيما عادةً  %50لكل
ويطمب من المجمس تحديد عدد العمال المكافئ ليذه الورقة:
فرعُ ،

أمام ىذا السؤال قد نحصل عمى إجابات مختمفة تتعمق بإدراك ومناقشات المجمس لمحالة ،لنفترض بأن المجمس قد
قال بعد مشاور ٍ
ٍ
بشكل أكيد  45عامالً ،نستنتج أن منفعة استخدام 45
ات أن المشروع الثالث يجب أن يستخدم

ٍ
بشكل أكيد تعادل منفعتي (استخدام 10عمال مع احتمال  %50أو استخدام  110عمال مع احتمال
عامالً

 %50أيضاً) ،لذلك نقوم بحساب منفعة الـ  45كمتوسط حسابي مثقل لمنفعتي الـ  10والـ  110عمال كما يمي:
) u(45) = 50% x u(10) + 50% x u(110أي u(45) = 0.5 x 0 + 0.5 x 1 = 0.5

فيصبح لدينا ثالث نقاط من تابع المنفعة ىي ،u(10)=0 ; u(110)=1 ; u(45)=0.5 :حيث يتم تمثيميا عمى

مستوي محوره األفقي  eىو عدد العمال الذي يستخدمو المشروع ومحوره العمودي ىو المنفعة المتوقعة منو )u(e

كما يبين الشكل [.]5-7
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ٍ
حاالت كثيرة
تبين شكل التابع بشكل واضح ،يمكن في
يمكن متابعة األسئمة (بل يجب المتابعة) حتى نستطيع ّ
()2
إيجاد صيغة رياضية لمتابع انطالقاً من النقاط التي جرى إيجادىا عمى الشكل.

 .2إليجاد مثل ىذه الصيغ ،نمجأ عادةً إلى طرق وأساليب القياس االقتصادي مثل التراجع الخطيBox- ،
… ،Jenkinsالخ.
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 .2.3أشكال تابع المنفعة والمنفعة الهامشية:
يختمف شكل تابع منفعة حسب ظروف متخذ القرار والحالة التي يتواجد فييا ،إذ ال يوجد شكل محدد ودائم لو،

كما يختمف شكمو حسب طبيعة وقيم معيار الموارد المعني  Xفيما إذا كانت كبيرة أو صغيرة ،موجبة أو سالبة،

ويبين الشكل [ ]6-7أحد ىذه األشكال ،حيث يعبر المستقيم المنصف لمربع األول عن حيادية متخذ القرار تجاه
أن الشكل المنحني يعبر عن نزعة لممجازفة ،ويتم دراسة ىذه النزعة عبر مفيوم المنفعة
المخاطر ،في حين ّ
اليامشية أو الحدية .Marginal Utility

الحدية  Marginal Utilityىي معدل تزايد المنفعة بالنسبة إلى معدل تزايد قيمة
ما ندعوه بالمنفعة اليامشية أو
ّ
أو بمصطمح رياضي ىي المشتق األول لمتابع ،وتفيد بالتعرف عمى
واحدة من الموارد وتكتب بالشكل
سموكيات متخذ القرار ونزعتو تجاه المجازفة وذلك بتتبع ميل مماس منحني تابع المنفعة ،كما يمي:

 إذا كانت المنفعة اليامشية ثابتة ،يعني أن متخذ القرار حيادي تجاه المجازفة ،كما يبين منصف الربع
األول في الشكل السابق []6-7؛ أي أن االنتقال عمى محور الموارد  Xبواحدات متساوية يؤدي إلى

تزايدات متساوية في المنفعة ،ويكون لتابع المنفعة شكالً خطياً  U(x) = a x + bحيث  a, bثوابت،
وتساوي المنفعة اليامشية ميل المستقيم أي  ،Um = aفي حين تمثل القيمة  bنقطة تقاطع تابع المستقيم

مع محور المنفعة أي عندما  x=0وتُمثل الحد األدنى لممنفعة الذي ال يقبل أن يتنازل عنو متخذ القرار
ميما كانت قيم .x

 إذا كانت المنفعة اليامشية متغيرة ،تختمف نزعة متخذ القرار تجاه المجازفة حسب شكل تابع المنفعة
وفيما إذا كانت القيم موجبة (أرباح مثالً) أو سالبة (خسائر مثالً)؛ في الشكل المبين أعاله حيث جميع

القيم موجبة ،إذا كان ميل مماس منحني التابع متناقص يكون لدى متخذ القرار نزعة لممجازفة كما ىو

174

ISSN: 2617-989X

الحال عند القيم الصغيرة ،واذا كان ىذا المماس متزايد يكون لدى متخذ القرار نزعة لعدم المجازفة،

وتنعكس ىذه النزعات عند القيم السالبة.

كما نالحظ أنو ال يوجد متخذ قرار مجازف بالمطمق أو غير غير مجازف بالمطمق ،فقد تختمف ىذه النزعة حسب
الظروف وحسب القيم وحسب المعمومات المتوفرة.
مثال ( )7-7نزعة متخذ القرار تجاه المجازفة.

ليكن لدينا تابعي المنفعة لمتخذي قرار  X, Yالمبينين في الشكل [ ،]7-7ولندرس نزعة المجازفة لكل منيما

حسب المواقع المختمفة عمى منحنيي تابع المنفعة.

الحالة األولى :المنفعة الكمية.

من أجل نفس المنفعة الكمية  ،U=0.5نالحظ أن متخذ القرار األول  Xيتوقع الحصول عمى ىذه المنفعة من أجل

مبمغ  ،$2000في حين يتوقع متخذ القرار الثاني  Yأن يحصل عمى نفس المنفعة من أجل مبمغ أكبر بكثير من

السابق ويساوي .$8000

الحالة الثانية :نزعة المجازفة عند المبالغ الصغيرة.

من أجل االنتقال بالمبمغ بالمنفعة من  0إلى  0.5أي  ،U=0.5فإن متخذ القرار األول  Xيقبل باالنتقال بالمبمغ
 ،في حين أن متخذ

من  0إلى  $2000أي  X=2000وبالتالي تكون المنفعة اليامشية تساوي

القرار الثاني  Yيريد فرقاً أكبر بكثير يعادل  Y=8000وبالتالي تكون المنفعة اليامشية تساوي
وتكون منفعتو من أجل فرق  2000فقط تساوي

)

(

وىي أقل

بكثير من فرق المنفعة اليامشية لمتخذ القرار األول والتي كانت  ،0.5وبالتالي يمكن القول أن متخذ القرار األول
 Xلديو نزعة لممجازفة أكبر من متخذ القرار الثاني  Yباعتبار أنو يتوقع منفعة أكبر تتحقق بالحصول عمى
 $2000إضافية.

175

ISSN: 2617-989X

الحالة الثالثة :نزعة المجازفة عند المبالغ الكبيرة.

نرى بسيولة أن النزعة معكوسة بين متخذي القرار ،حيث نجد أن متخذ القرار الثاني  Yلديو نزعة لممجازفة أكبر

من األول  Xباعتبار أنو يتوقع منفعةً أكبر تتحقق بالحصول عمى  $2000إضافية.
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 .3.3أهمية وتطبيقات تابع المنفعة:
ىناك العديد من التطبيقات المفيدة لتوابع المنفعة ،نذكر بعضاً منيا:

 إمكانية الحصول عمى توابع المنفعة لعدد من األطراف أو الجيات المعنية بصناعة القرار والتعرف إلى
سموكياتيا الق اررية من خالل دراسة أشكال ىذه التوابع.

 إمكانية التعبير عن مقاييس المعايير المختمفة بتوابع منفعة لنفس متخذ القرار ،خصوصاً إذا كان من

الصعب الحصول عمى مقاييس كمية واضحة لبعض المعايير أو معايير وصفية ،وبالتالي نحصل عمى

مقياس موحد لجميع المعايير ،وىذا مفيد جداً لتجميع تقييمات البدائل بالطرق التقميدية ،كما سنرى لدى

مناقشة الحالة العممية في الفقرة الالحقة (.)4-7

 تعتبر توابع المنفعة طريقة فعالة وبسيطة ألخذ منظومة قيم وأحكام متخذ القرار باالعتبار ونزعتو تجاه
سيعتمد من قبمو وبالتالي من الطبيعي إدماجو في نموذج صناعة
المجازفة ،باعتبار أن القرار النيائي ُ
القرار.

 استخدام توابع المنفعة في الحاالت التي تتطمب ق اررات سريعة مع صعوبة الوصول إلى متخذ القرار،
مثل حاالت األسيم في البورصة ،لكن يجب تجنب اإلفراط في اعتماد توابع المنفعة ،إذ ال يجب أن

تكون بديالً عن متخذ القرار( ،)3وكذلك الحال بالنسبة لجميع النماذج المساعدة في صناعة الق اررات ،فيو

من تسميتيا "مساعدة" وليست بديالً عن متخذ القرار.

 .3يقال أن أحد أسباب االنييار المفاجئ لمبورصات العالمية خصوصاً بورصة باريس يوم االثنين في  19أيمول
 ،1987كان االستخدام المكثف لتوابع المنفعة وبرمجتيا في نظم معموماتية بحيث أصبحت ىذه البرمجيات تأخذ
ق اررات بالبيع والشراء دون العودة لمتخذي الق اررات ،ولم تُثبت ىذه المقولة ،لكن توجب اإلشارة إلييا.
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 .4حالة عممية :اختيار موقع مفاعل نووي لتوليد الطاقة:
في عام  ،1974طمبت ىيئة الطاقة في والية واشنطن ( WPPSS)4التي تضم الشركات المنتجة والموزعة
لمكيرباء في الوالية ،من شركة االستشارات  WoodWard-Clydeتنفيذ دراسة الختيار الموقع المالئم لبناء
مفاعل نووي لتوليد الطاقة؛ كانت طاقة إنتاج المفاعل المطموبة حوالي  3000ميغاوات عمى أن يدخل قيد

التشغيل الفعمي في بداية عام  ،1984المواقع المرشحة كانت تابعة لموالية نفسيا وبعض من واليات  Oregonو

 .Idahoيتطمب إنشاء المفاعل موافقة من الحكومة الفيدرالية .تيدف  WPPSSفي ىذه المرحمة إلى إجراء
الدراسة الختيار موقع أو عدد قميل من المواقع "المالئمة" والتي يمكن أن توافق عمييا الحكومة الفيدرالية .قاد

الدراسة باحثان من كبار منظري نظرية المنفعة حيث اعتبرت ىذه الحالة نموذجاً متكامالً لتطبيق مفاىيم وتقنيات

نظرية المنفعة (التفاصيل في المرجع .)Keeny & Nair, 1976

 .1.4الدراسة األولية:
قام فريق الدراسة (ميندس القرار) بانتقاء المواقع المرشحة الستضافة المفاعل عمى مرحمتين ،وفي أغمب األحيان

كان تعامل ميندس القرار مع خبراء الييئة أكثر من التعامل مع متخذ القرار الفعمي (مجمس إدارة ىيئة الطاقة).

المرحمة األولى :اختيار المواقع المالئمة فنياً ،واإلبقاء عمى المواقع المحققة لمشروط الفنية باستخدام طريقة الحذف

بناء عمى الشروط الفنية المحددة من قبل الخبراء .مثالً ،تم حذف كل موقع يقع عمى
بالتدرج (انظر الفقرة ً )7-5
بعد أقل من  3ميل من تجمع سكني يتجاوز عدد سكانو  2500نسمة ،ثم حذف كل موقع يقع عمى بعد أقل من

 5ميل من فالق طولو أكثر من  12ميل… ،الخ .وبالنتيجة ،تم اإلبقاء عمى  9مواقع جميعيا تحقق الشروط

الفنية.

المرحمة الثانية :ترتيب المواقع التسعة المقبولة في المرحمة السابقة ،حيث خضع كل منيا لدراسة فنية واقتصادية
مستفيضة ،تمثل ىذه المواقع مجموعة البدائل القابمة لمتنفيذ

a1, a2 ,..., a9

 ، Aوتم وضع معايير صارمة

إلجراء الترتيب ،وتقييم المواقع كما سنرى في الفقرات الالحقة.

4. WPPSS : Washington Public Power Supply System.
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 .2.4تحديد األبعاد والمعايير:
تم اختيار  6محاور لمتعبير عن الخصائص الرئيسية لممفاضمة بين المواقع التسعة ،كما يمي:
 المحور األول :الصحة والسالمة واألمن.

إذ يزداد اإلشعاع النووي في المنطقة المحيطة بالمفاعل ،كما يمكن أن تتعرض المنطقة لخطر الحوادث

كالتسرب أو االنفجار أو غيرىا.

 المحور الثاني :فقدان األسماك في األنيار المجاورة.

يستخدم المفاعل مياه األنيار المجاورة لمتبريد ،فسيكون ىناك بالتأكيد موت لقسم من األسماك بفعل ح اررة

المياه التي سيمقييا في النير بعد التبريد.

 المحور الثالث :اآلثار البيولوجية.

جميع اآلثار البيئية والتغيرات البيولوجية عمى الكائنات الحية التي ستؤثر عمى المنطقة المحيطة عدا

فقدان األسماك.

 المحور الرابع :اآلثار االقتصادية واالجتماعية.

بفعل حركة العاممين المؤقتة (حوالي  10سنوات) الذين سيأتون لبناء المفاعل ،سيكون ىناك حاجة

إلقامة بنى تحتية وخدمات إضافية ،مما قد ُيخل بالتوازن االجتماعي واالقتصادي القائم حالياً في الموقع
أو في جواره.
 المحور الخامس :الجمالية.

حيث أنو سيتم وصل أسالك التوتر العالي من المفاعل إلى الشبكة ،يمكن أن يؤدي إلى تشويو المناطق

القريبة من األسالك.

 المحور السادس :التكمفة.

تكاليف االستثمار في بناء المفاعل وتكاليف التشغيل.
()5

سنقوم حالياً بتعريف األبعاد

خالليا.

استناداً إلى ىذه المحاور ،أي المعايير التي سيتم الحكم (تقييم) عمى كل موقع من

 البعد األول  :d1الصحة والسالمة واألمن.

تم اعتماد المؤشر الرسمي  SPF: Site Population Factorالمحدد من قبل ىيئة الطاقة األمريكية،
ويقيس حجم التأثير اإلشعاعي عمى سالمة البشر مع األخذ باالعتبار لبعدىم أو قربيم من المفاعل.

المقياس  E1ىو عدد حقيقي يأخذ قيمو بين ( 0القيمة األفضل) و ( 0.2القيمة األسوأ).
 البعد الثاني  :d2فقدان األسماك في األنيار المجاورة.

لوحظ أن العدد اإلجمالي لألسماك التي يمكن أن تختفي لم تكن كافية لممقارنة بين المواقع ،فخسارة 10

آالف سمكة في نير يحوي  20ألف سمكة فقط ليس كخسارة  10آالف في نير يعيش فيو  300ألف.

لذلك جرى تحميميا عمى ُبعدين:

 .5جرت العادة عمى إطالق تسمية أبعاد  Dimensionsوفق مصطمحات نظرية المنفعة لمتعبير عن المعايير.
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' : d 2العدد الكمي لألسماك التي تعيش في النير ،المقياس  E’2ىو عدد طبيعي.
'' : d 2النسبة المئوية لألسماك التي ستموت ،المقياس  E’2ىو نسبة مئوية.

البعدين '' E2  E2' xE2صعبة وغير مرتبة بشكل
نالحظ أن عناصر المقياس  E2المركب من مقياسي ُ
طبيعي .لذلك تم بناء مقياس حيث أفضل قيمة فيو ىي عدم خسارة أية سمكة وأسوأ قيمة ىي خسارة

 %100من األسماك.

 البعد الثالث  :d3اآلثار البيولوجية.

يتطمب تحديد اآلثار البيئة والبيولوجية إلنشاء المفاعل إجراء دراسة معقدة جداً ولم تكن الموارد المتوفرة

كافية إلنجازىا ،لذلك اعتمد الباحثان عمى مقياس وصفي  E3مؤلف من  9واحدات قياس ،وجرى

توصيف كل واحدة من ىذه الواحدات التسعُ ،نعطي مثاالً عن واحدتي القياس األفضل واألسوأ:
 الواحدة األفضل تأخذ القيمة صفر :خسارة كاممة لميل مربع واحد من األرض المخصصة لمزراعة
أو مأىولة بأكمميا ودون أية خسارة لمحميات خاصة.

 الواحدة األسوأ وتأخذ القيمة  :8خسارة كاممة لميل مربع واحد من الغابات وغير مستثمرة ،أو من
البحيرات ،أو من المحميات الخاصة بحيوانات ميددة باالنقراض.

 البعد الربع  :d4اآلثار االقتصادية واالجتماعية.

لنفس األسباب السابقة ،اعتمد الباحثان عمى مقياس وصفي  E4من  8واحدات قياس ،وجرى توصيف

كل واحدة من ىذه الواحدات الثمانيةُ ،نعطي مثاالً عن واحدتي القياس األفضل واألسوأ:
 الواحدة األفضل تأخذ القيمة صفر :منطقة مأىولة ويقطن فييا  100ألف نسمة عمى األقل ،وبدون
أية آثار أخرى.

 الواحدة األسوأ وتأخذ القيمة  :7موقع بعيد عن مدينة من  10آالف نسمة باإلضافة إلى آثار عديدة
متوقعة بسبب قدوم عدد كبير من العمل ،وتسمح البنى التحتية المتواجدة حالياً باالستجابة لكنيا

سرعان ما تبدو غير كافية لمواجية ىذا االزدياد ،وتوقع عجز مالي حيث ال تسمح اإلمكانيات
الحالية لبمديات المنطقة باالستدانة لسد االحتياجات.

 البعد الخامس  :d5الجمالية.

جرى اعتماد طول أسالك التوتر العالي (مقدرة بالميل) ضمن المنطقة والتي يمكن أن تؤثر عمى البيئة

التي ستمر فييا.

 البعد السادس  :d6إجمالي التكاليف.

اعتبر الباحثان أنو يمكن قياس تكمفة كل موقع كفرق مع الموقع األقل تكمفةً (الموقع الثاني  ،)a2وقد تم

حسابيا كقيمة حالية صافية ( Net Present Value)6بماليين دوالرات في بداية عام  ،1985بفرض
أن فترة حياة المفاعل ىي  30سنة ومعدل التراكم (الفائدة ،التضخم )…،ىو  %8.4سنوياً.

 .6انظر الممحق الرياضي حول كيفية حساب القيمة الحالية الصافية.
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 .3.4تقييم المواقع (البدائل) وفق األبعاد (المعايير):
بعد تعريف األبعاد الستة  ،d1, d2, d3, d4, d5, d6تم تقييم كل موقع وفقاً ليذه األبعاد ،كما تم األخذ باالعتبار
إمكانية أن يأخذ نفس الموقع عدة قيم مع تقدير احتماالت كل منيا.

البعد األول (السالمة) :كل موقع يأخذ قيمة أكيدة من المقياس .SPF
ُ 
البعد الثاني (خسارة األسماك) :تقييم مركب وأكثر تعقيداً ،اعتمد الباحثان عمى رأي الخبراء حيث يمكن
ُ 

حساب عدد األسماك التي ستموت (البعد الفرعي  )d’2بشكل أكيد ،بينما يمكن تقييم النسبة (البعد

الفرعي  )d’’2بشكل توزيع احتمالي طبيعي ،حيث قام فريق الخبراء بتقدير النسبة الوسطية لمخسارة
) x 2 (aلكل موقع  ،aوحساب االنحراف المعياري لمتوزيع بنسب  %50من ىذه النسبة.

البعد الثالث (اآلثار البيولوجية) :تم استشارة فريق من الخبراء ،حيث تم الطمب من كل خبير تحديد
ُ 
مجال محدد بقيمتين متتاليتين من المقياس  E3لكل موقع تمثل آثار بناء المفاعل في ىذا الموقع (لدينا
البعد ىو تكرار
 9واحدات قياس وبالتالي  8مجاالت لمتقييم)؛ والتوزيع االحتمالي في ىذه الحالة ليذا ُ
آراء الخبراء.

البعد الرابع (اآلثار االقتصادية) :جرى التقييم بنفس الطريقة عمى البعد الثالث.
ُ 
البعد الخامس (طول أسالك التوتر) :كل موقع يأخذ قيمة أكيدة ىي طول األسالك بالميل.
ُ 

البعد السادس (التكمفة) :قام كل خبير اقتصادي بتقدير التكمفة الوسطية ) x6 (aلكل موقع  ،aوجرى
ُ 
حساب االنحراف المعياري بنسبة  %25من ىذا المتوسط ،عدا الموقع الثاني فتقييمو يساوي صفر كونو
األقل تكمفةً حيث أجريت التقديرات بالفرق عنو.
بناء عمى المقاييس السابقة ،فقد تم وضع جدول تقييم المواقع التسعة عمى ىذه األبعاد ،الجدول [.]2-7
ً
الجدول [ ]2-7تقييم البدائل وفق المعايير
d1

d’2

d’’2

A1

0.057

75

8

A2

0.04

75

8

A3

0.025

75

8

d3
0.9 :2-1
0.1 :3-2

d4
0.2 :2-1

0.65 :3-2

d5
1

d6
2.035

0.15 :4-3
0.25 :2-1

0.55 :3-2 0.9 :2-1
0.1 :4-3 0.1 :3-2

1

0

0.1 :5-4
0.3 :2-1

0.45 :3-2 0.8 :2-1
0.15 :4-3 0.2 :3-2

7

1.535

0.1 :5-4
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0.2 :3-2
1.933

6

0.5 :4-3
0.3 :5-4
0.2 :2-1

12.347

12

0.45 :3-2
0.2 :4-3

0.15 :5-4
0.1 :3-2

17.713

1

0.55 :4-3
0.3 :5-4

0.05 :6-5
0.2 :3-2
4.834

0

0.5 :4-3
0.2 :5-4
0.1 :6-5
0.1 :3-2

10.936

0

0.4 :4-3
0.4 :5-4
0.1 :6-5

0.2 :3-2
0.8 :4-3

15

5.5

0.048

A4

15

17

0.044

A5

15

5

0.023

A6

15

3

0.052

A7

1

430

0.011

A8

1

365

0.018

A9

0.2 :4-3
0.5 :5-4
0.3 :6-5
0.2 :4-3
0.5 :5-4
0.3 :6-5
0.3 :2-1
0.6 :3-2
0.1 :4-3
0.1 :1-0
0.5 :2-1
0.4 :3-2

0.05 :2-1
11.423

0

0.6 :3-2 0.7 :1-0
0.2 :4-3 0.3 :2-1

0.15 :5-4
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 .4.4توابع المنفعة:
من أجل الحكم عمى المواقع بشكل إجمالي ،ومعرفة أفضل المواقع لبناء المفاعل ،فقد لجأ الباحثان إلى وضع

تابع منفعة من الشكل الضربي ،كما جرى بناء تابع منفعة جزئي لكل ُبعد من األبعاد السابقة.
تابع المنفعة اإلجمالي :اعتمد فريق الدراسة تابع لو الشكل اآلتي من أجل موقع ما :A
6

) 1 k .ki .u (ei
i 1

1
.
k

)u ( A

حيث e1, e2, e3, …, e6 :ىي تقييمات الموقع عمى األبعاد الستة،

) u(e1), u(e2), u(e3), …, u(e6ىي منافع تقييمات الموقع عمى األبعاد الستة،
 k1, k2, …, k6ىي أوزان األبعاد الستة ،و  kىو ثابت خاص بالتابع الضربي.

كما تم اعتبار أن المنفعة المتوقعة من أسوأ واحدة قياس عمى كل معيار تساوي الصفر 0

المتوقعة من أفضل واحدة عمى كل معيار تساوي الواحد . ui (ei* ) 1

) * ui (eiوالمنفعة

لتحديد قيم ىذه األوزان والثابت وبالتالي التابع الكمي ،يكفي بناء  6توابع منفعة جزئية (لدينا  6قيم  ،)kiثم ُنحدد

قيمة الثابت  kمن معادلة تابع المنفعة اإلجمالي.
توابع المنفعة الجزئية:

تم اعتماد الطريقة التقميدية (أوراق الحظ) في بناء توابع المنفعة الجزئية لألبعاد األول  ،U1الثالث  ،U3الرابع

 ،U4الخامس  U5والسادس  .U6في حين كان بناء تابع المنفعة الجزئي لممعيار الثاني  U2أكثر تعقيداً بسبب

طبيعتو المركبة من ُبعدين ،كما قادت الدراسة إلى تمييز األنيار الكبيرة (الخسارة أكبر من  300ألف سمكة) عن
األنيار الصغيرة (الخسارة أقل من  100ألف سمكة) .من أجل األنيار الكبيرة ،أُخذت كمية األسماك التي
ستموت فقط ثم اعتمدت الطريقة التقميدية في بناء التابع مع األخذ باالعتبار لفرضية خاصة متعمقة بالمخاطرة،

بينما بالنسبة لألنيار الصغيرة فقد اعتمد تابع من الشكل الخطي.
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ن الضروري اإلشارة إلى أن الحصول عمى الصيغ التحميمية ليذه التوابع ليس أقل فائدةً من الحصول عمى شكل
التابع ،لكنيا ليست مجال بحثنا في المقرر الحالي .نجد فيما يمي بعض أشكال ىذه التوابع لألبعاد الستة ،ويمكن

مراجعة األشكال األخرى في النص األساسي لمحالة (.)Keeny & Nair, 1976
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بعد بناء ىذه التوابع ،تم تحويل تقييمات كل من المواقع  aالمذكورة في جدول التقييم السابق [ ]2-7إلى منفعة
باستخدام وذلك باستخدام تقنية المنفعة المتوقعة وفق كل من ىذه التوابع ،نستعرض بعض األمثمة في حسابيا،

مع اإلشارة إلى مستوى تعقيد ىذه الحسابات.

المعيار األول :صيغة التابع ىي  U1=1-5e1حيث يمثل  e1تقييم البديل المعني وفق ىذا المعيار ،لنأخذ مثالً
البديل األول  a1حيث قيمة مؤشر التموث  SPFىو  0.057فيكون المنفعة من ىذه القيمة –U1(a1)=1

 ،5*(0.057)=0.715وىي القيمة الظاىرة في الجدول [ ]3-7في خانة البديل األول مع المعيار األول.

المعيار الثالث :يأخذ البديل األول تقييمين :احتمال  %90أن يكون المجال  2-1واحتمال  %10أن يكون
المجال  ،3-2ومن صيغة تابع المنفعة نجد  U(1)=0.9و  U(2)=0.75و  ،U(3)=0.67نأخذ منفعة تقييم
المجال  2-1كوسطي لمنفعتي طرفيو  1و  2أي أنيا تساوي  ،(0.9+0.75)/2=0.825وكذلك منفعة المجال

 3-2كوسطي لمنفعتي طرفية  2و  3أي  ،(0.75+0.67)/2=0.71ثم نثقل منفعتي المجالين باحتماالتيما

فنجد U2(a1)=90%*0.825+10%*0.71=0.8135 :وىي القيمة الظاىرة في الخانة المقابمة لمبديل األول
والمعيار الثالث في الجدول الالحق [.]3-7

المعيار السادس :لنأخذ البديل األول  a1حيث القيمة الحالية الصافية تساوي  ،2.035وبتطبيق صيغة تابع
المنفعة وفق ىذا المعيار  U 6 (a1 )  1  2.3.(1  e0.009 x 2.035 )  0.9575وىي القيمة الظاىرة في خانة

البديل األول مقابل المعيار السادس في الجدول الالحق [.]3-7
الجدول []3-7

الجدول [ ]3-7تقديرات المنفعة لممواقع المرشحة وفق كل من المعايير
المعيار  d1المعيار  d2المعيار  d3المعيار  d4المعيار  d5المعيار d6

185

a1

0.715

0.9895

0.8135

0.7316

0.98

0.9575

a2

0.8

0.9895

0.8135

0.7145

0.98

1

a3

0.875

0.9895

0.802

0.7149

0.86

0.968

a4

0.76

0.9978

0.63

0.5925

0.88

0.9596

a5

0.78

0.9936

0.469

0.6854

0.76

0.7287

a6

0.885

0.9980

0.469

0.5638

0.98

0.6004

a7

0.74

0.999

0.7345

0.5725

1

0.8976

a8

0.945

0.991

0.7915

0.5275

1

0.7613

a9

0.91

0.9924

0.9125

0.6692

1

0.7501
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 .5.4حساب أوزان المعايير وثابت التابع:
من أجل استكمال نموذج التفضيالت الذي تم اعتماده ،فال بد من تقدير أوزان المعايير  Kiالظاىرة في تابع

المنفعة اإلجمالي وكذلك ثابت التابع  .kوألجل ذلك يمكن المجوء دوماً إلى مقارنات ألوراق يانصيب ،لكن ىذه

لممجيب (متخذ القرار)؛ لذلك لجأ فريق الدراسة في تحديد األوزان إلى ثالثة
الطريقة ستكون صعبة لمغاية بالنسبة ُ
مراحل:
المرحمة األولى :ترتيب المعايير حسب األىمية وبالتالي ترتيب األوزان  ،Kiيسمح ىذا الترتيب بتجنب حاالت عدم

االنسجام في المراحل الالحقة ،كان المعيار السادس (التكمفة) األكثر أىميةً ،وتم الحصول عمى الترتيب التالي
ألوزان المعايير الستة . k6  k1  k2  k4  k5  k3

عبرة عن أوزان المعايير .المقصود بمعدل
الم ّ
المرحمة الثانية :تقدير معدالت التعويض بين واحدات قياس المعايير ُ
التعويض بين معيارين ىو التعويض بين ربح قيمة واحدة من المعيار األول مقابل خسارة عدد من الواحدات من

المعيار اآلخر.

لنرى كيفية تحديد ىذه المعدالت عمى مثال واحد وليكن المعيار األول (الصحة والسالمة) مقابل المعيار السادس

(التكاليف)؟ إذ تم سؤال فريق الخبراء المفوض عن ثنائيات من القيم كما يبين الشكل [.]8-7

بمعنى أن فريق الخبراء مستعد لزيادة  35مميون دوالر (من  5مميون إلى  40مميون) عمى التكمفة مقابل االنتقال
عمى المعيار األول من أسوأ قيمة أي  0.2إلى أفضل قيمة أي  ،0وبإسقاط خطي بالنسبة لباقي القيم نكون قد
حددنا معدل التعويض بين كل واحدتي قياس من المعيارين ،حيث يبين الشكل [ ]9-7مثاالً عن قيم ىذه

المعدالت لكل من المعيار األول ( d1السالمة) والثالث ( d3اآلثار البيولوجية) مقابل معيار التكمفة  ،d6وكما
نالحظ أن ىذه المعدالت متغيرة حسب قيم واحدات القياس.

المرحمة الثالثة :التقدير النيائي لألوزان .نبدأ مباشرةً بتقدير قيمة  k1وزن المعيار األكثر أىمية أي التكاليف ،وبعد
سمسمة من أسئمة أوراق الحظ تم التوصل  ، k6  0.4تسمح معدالت التعويض المحسوبة سابقاً باستنتاج كافة

األوزان المتبقية انطالقاً من  .k6بإجراء الحسابات نجد قيم األوزان كما يمي:

k1 = 0.358 , k2 = 0.218 , k3 = 0.013 , k4 = 0.104 , k5 = 0.059 , k6 = 0.4
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نالحظ بأن المجموع أكبر من الواحد بل ( 1.152يمكن إعادة المجموع إلى  ،1وذلك بتقسيم كل وزن عمى
مجموع األوزان) .وأخي اًر ،لتحديد قيمة الثابت اإلجمالي  ،kنبدل في المعادلة

6

)  (1  k.k
i

i 1

 1  k قيم

األو ازن ونحميا بالنسبة لمثابت  kفيأخذ القيمة .k = -0.33166

 .6.4التقييم اإلجمالي واختيار الموقع:

1 6

بتطبيق تابع المنفعة اإلجمالي (1  k .kiU i ( A))  1


k  i 1


 U ( A) عمى كل من المواقع بعد حساب

كافة ثوابتو نحصل عمى التقييم اإلجمالي  Scoreلكل موقع كما ىو مبين في الجدول [.]4-7
الجدول [ ]4-7الترتيب النهائي لممواقع
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الترتيب

الموقع

النتيجة Score

األول

A3

0.926

الثاني

A2

0.920

الثالث

A1

0.885

الرابع

A4

0.883

الخامس

A8

0.872

السادس

A9

0.870

السابع

A7

0.862

الثامن

A5

0.813

التاسع

A6

0.804
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مثال عن حساب تقييم البديل ذو الترتيب األول :A3

0.926

منفعة A3

وزن البعد

))(1 k .kiUi ( A

البعد األول

0.875

0.358

0.8961

البعد الثاني

0.9895

0.218

0.9285

البعد الثالث

0.802

0.013

0.9965

البعد الرابع

0.7149

0.104

0.9753

البعد الخامس

0.86

0.059

0.9832

البعد السادس

0.968

0.4

0.8716

1
0.8961x0.9285x0.9965x0.9753x0.9832 x0.8716 1
0.33166

)U ( A3

جرى بعد ذلك دراسة حساسية الختبار مدى ثبات ىذا الترتيب ،مثل تغيير قيم أوزان المعايير بشكل إفرادي ،تغيير

قيم المتوسط عمى المعيار السادس (التكمفة) بين  %20و  %50من قيمتو األولية ،تغيير نسبة االنحراف
المعياري إلى المتوسط عمى المعيار السادس من ربع إلى نصف ،وغيرىا ،حيث الحظ فريق الدراسة ثبات شبو
تام عمى الترتيب الذي تم الحصول عميو بعد إجراء ىذه التعديالت؛ ونذكر بأن اليدف من الدراسة ىو اإلبقاء

عمى المواقع التي يصعب رفضيا من قبل الحكومة الفيدرالية ،وبعد دراسة الحساسية والنتائج السابقة ،اقترح الفريق

اعتماد أحد المواقع األربعة األولى A4 ،A1 ،A2 ،A3 :دون تمييز ،والتحفظ عمى المواقع األخرى.
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 .5أهم انتقادات الطرق وحيدة المعيار:
تعرفنا عمى مجموعة من الطرق وحيدة المعيار المساعدة في اتخاذ القرار وكانت نظرية المنفعة من أىميا،
والحظنا أن النتائج تختمف باختالف الطريقة مما يؤثر عمى مصداقية الحمول المقترحة ،ولكنيا بالتأكيد مفيدة

الستكشاف بعض جوانب المشكمة وفضاء الحمول ولمراجعة آراء وأحكام متخذ القرار.

تعتمد الفكرة الجوىرية ليذه الطرق عمى تجميع المعايير بشكل تابع إجمالي وحيد (ندعوه المعيار اإلجمالي)

وتختمف صيغ التجميع ( Aggregationجمع ،ضرب )...،بمعنى أن القرار النيائي يتم وفقاً لمقيم التي تأخذىا

البدائل وفق التابع اإلجمالي ،فالبديل ذو القيمة األكبر يعتبر األفضل يميو البديل ذو القيمة األقل  ...الخ.

ٍ
بشكل
في أغمب األحيان ،يعود االعتماد عمى الطرق وحيدة المعيار إلى بساطتيا وسيولة تطبيقيا ،لكنيا تعاني
عام من نقاط ضعف عديدة سنستعرض بعضيا.

 .1.5ظاهرة التعويض:
يمكن تعويض الخسارة في تقييم البديل عمى أحد المعايير من تقييماتو عمى معايير أخرى بنسب التثقيل .لنأخذ

مثالً طالبين  aو bمتساويين في جميع المقررات عدا مقرري الرياضيات (مثالن) والمغة العربية (مثل واحد)،
حيث حصل األول عمى  0و  ،100وحصل الثاني عمى  25و  ،50بحسب طريقة الجمع المثقلُ ،يحكم عمى
الطالبين بالتكافؤ ،رغم أنو من الواضح أنيما ليسا متكافئين؛ مع اإلشارة إلى أن تغيير األمثال أو سمم القياس لن

يحل المشكمة ،إذ يمكن إيجاد تركيبة أخرى من التقييمات تُظير نفس المشكمة.

 .2.5أوزان المعايير:
تُعبر األمثال المعطاة لممعايير عن معدالت تعويض بين واحدات قياس المعايير ،ففي المثال السابق تعني تماماً
بأن عالمة رياضيات = عالمتي لغة عربية .مع مالحظة بأن وحدات القياس رغم أنيا تحمل نفس التسمية فإن
مفيوميما يختمف ،فمفيوم عالمة رياضيات ىو غير مفيوم عالمة لغة عربية (بالقياس ،ىل يمكن جمع ليرة

سورية وليرة تركية!)؛ ويمكن تجاوز ىذه المشكمة بتحييد واحدات القياس كما فعمنا بإدخال مفيوم المنفعة ،وفي

حال عدم إجراء ىذا التعديل فيمكن اإلثبات بأن تغيير واحدات القياس ُيمكن أن يؤدي إلى تغيير ترتيب البدائل
(راجع القضية الثانية في مجموعة األسئمة (أسئمة \ قضايا لممناقشة)).
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 .3.5حول مقارنة تفضيالت متخذ القرار:
تفترض النماذج وحيدة المعيار أن كافة اإلجابات عمى األسئمة متوفرة في ذىن متخذ القرار ،وأنو يستطيع التعبير
عن تفضيالتو بشكل صريح ،وينحصر دور النموذج في توصيف وصياغة ىذه التفضيالت ،لكن يبقى السؤال

عن فروقات التفضيل؟

في الواقع عندما نفرض طريقة وحيدة المعيار فإننا نفترض بأن متخذ القرار يقارن بين البدائل عبر جمع تقييماتيا

وفق المعايير وينتيي دوره عند ىذه التقييمات ،لكن ما نريده فعمياً ىو حكم إجمالي عمى تموضع البدائل بالنسبة

لبعضيا البعض ،ولذلك يتوجب أن يؤخذ نموذج أحكام متخذ القرار في المرحمة النيائية لتجميع تقييمات البدائل

أيضاً.

 .4.5حول ظاهرة التعدي:
تفرض طرق المعيار الوحيد أن التقييم اإلجمالي ىو عالقة متعدية ،ولكن يمكن أن نحصل عمى تقييمات إجمالية
مختمفة( ،لممزيد راجع القضية الثالثة في مجموعة األسئمة (أسئمة \ قضايا لممناقشة))؛ كذلك الحال بالنسبة

لمتكافؤ ،فإذا قبمنا أن فرقاً بسيطاً بين البديمين ال يعبر عن فرق في التفضيل بينيما ،فقد نحصل عمى مجموعة
من "التعديات المتتالية" تؤدي إلى تكافؤ بدائل بفروقات كبيرة كما وضحيا  Luceعام ( 1956راجع القضية

األولى في مجموعة األسئمة (أسئمة \ قضايا لممناقشة)).

ٍ
بشكل قوي رغم كونيا متعدية في التقييمات الجزئية
إذ ليس بالضرورة أن تكون عالقة المقارنة اإلجمالية متعدية
وفق المعايير؛ يجب أن يكون ىناك "شيء" من التعدي ،لكن وضعيا كفرضية يعتمد عمى شدة التعدي المطموب

ودرجة انسجامو مع منظومة وبيئة متخذ القرار.
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 .5.5حول دقة المعمومات:
رأينا أن تقييم البدائل وفق المعايير تأخذ قيماً نقطية ،ورغم إمكانية تعدد التقييمات لنفس البديل في بعض الحاالت
ٍ
بشكل صريح .إذ أن تعريف
لكنيا تبقى محدودة التطبيق بسبب كثرة الحاالت وعدم إمكانية أخذىا في النمذجة
واحدات القياس وأوزان المعايير وتقييم البدائل ليست حقائق مطمقة بل يشوبيا الكثير من عدم الدقة والنقص في

المعمومات ،وىناك أسباب عديدة ليذا النقص نستعرض أىميا.

 تعريف المقياس بشكل تقريبي وتداخل واحدات القياس ،تظير ىذه الحالة عندما نمجأ إلى تعريف
المقياس بشكل واحدات وصفية.

 تغيير القيمة مع الزمن أو الحالة ،نواجو ىذه الحالة عند قياس مؤشر يتغير مع الزمن أو البيئة بسرعة
أكبر من سرعة اتخاذ القرار ،مثالً قيمة سيم في البورصة ،أو كمية مادة غريبة في دم المريض ،أو
درجة تعقيد معاممة إدارية (جواز سفر ،رخصة بناء ،رخصة سير )… ،بين محافظة وأخرى.

 حاالت التقييم االحتمالية وىي حاالت نواجييا بكثرة ،كما رأينا في تقييم المواقع المرشحة لبناء مفاعل
لتوليد الطاقة وفق المعيارين الثالث والرابع في الحالة العممية (الفقرة .)4

 التقييم غير معروف سابقاً أو يواجو ألول مرة ،حيث يجري البحث عن االستراتيجيات والسموكيات
الممكنة لمواجية الحالة ،مع اإلشارة إلى أن ىذه الحالة تختمف عن التقييم االحتمالي ألنيا ال تخضع

لتوزيع قابل لمقياس موضوعياً ،ومن الصعب أيضاً تمييز أي القيم أكثر قابميةً لمظيور من غيرىا.

لكنيا
 تقييم الحالة بالنسبة لسيناريوىات مختمفة أو حالة الطبيعة ،وىي حالة مشابية لمتقييمات االحتمالية ّ
أكثر تعقيداً ،ىنا ليس ألي طرف سيطرة عمى الطبيعة باعتبارىا أيضاً طرف ميم في صناعة الق اررات،

ثم يتم التقييم حسب السيناريو بشكل مختمف.
لذلك يمكن أن نتخيل سيناريوىات مختمفة ّ
تش ّكل ىذه االنتقادات حاف اًز كبي اًر لمتفكير بنماذج جديدة وبمنطق مختمف كما سنرى في الفصل الالحق بعض

المفاىيم لنماذج وأساليب مختمفة تستطيع التعامل بشكل أفضل مع غالبية ىذه االنتقادات.
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أسئمة صح  /خطأ :True/False
السؤال

صح خطأ

1

تستند نظرية المنفعة إلى توصيف نموذج القرار الموجود في ذىن متخذ القرار



2

تقارن نظرية المنفعة بين بديمين وفق محور تفضيمي واحد



3

ُيحسب تقييم البديل في نظرية المنفعة وفق األمل الرياضي لتحقق جميع القيم الممكنة
تعني فرضية الوضوح التام في نظرية المنفعة أن حالة الالمقارنة موجودة بين البديمين



5

في نظرية المنفعة ،تتمتع كل عالقتي التفضيل األكيد والتكافؤ بخاصية التعدي

4

6
7
8
9

تعبر فرضية االستم اررية في نظرية المنفعة أنو من أجل كل بديمين احتماليين ،ىناك

بديل ثالث يكافئيما

تنص فرضية اإلبدال في نظرية المنفعة عمى أنو يمكن استبدال أية خيارات احتمالية

بالمكافئ األكيد دون أية تأثيرات أخرى






تابع المنفعة ىو دوماً تابع متزايد مع تزايد التفضيالت



لكل متخذ قرار تابع منفعة وحيد يستخدم في جميع الظروف

 10الطريقة األكثر رواجاً لبناء تابع المنفعة ىي أوراق الحظ أو اليانصيب




 11الشكل العام لتابع المنفعة ىو دوماً خطي أي مستقيم

 12تستخدم المنفعة اليامشية لتابع المنفعة لدراسة نزعة متخذ القرار تجاه المجازفة
13




تكون نزعة المجازفة كبيرة لدى متخذ القرار إذا كانت المنفعة اليامشية لتابع المنفعة



ثابتة

 14المنفعة اليامشية ىي المشتق األول لتابع المنفعة



 15ال يجوز أن يكون تابع المنفعة لمتفضيالت اإلجمالية إال من شكل الجمع أو الضرب



 16ال يمكن حساب توابع المنفعة بالنسبة لمعايير تستخدم مقاييس وصفية



 17تعتمد الطرق وحيدة المعيار مفيوم التعويض بين تقييمات البديل وفق المعايير



 18ال تختمف نتائج أي من الطرق وحيدة المعيار في حال تغيير واحدات القياس
 19نواجو حالة عدم دقة في تقييم البدائل في حالة المقاييس الوصفية بشكل خاص
 20ال تختمف أبداً تقييمات البديل مع الزمن أو في الفضاء الجغرافي
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أسئمة خيارات متعددة :Multiple Choices
 .1تستند نظرية المنفعة إلى توصيف نموذج تفضيالت متخذ القرار ،بفرض ما يمي:
أ .وجود مجموعة معروفة ومحددة من البدائل
ب .وجود تابع حقيقي يعبر عن التفضيالت

ج .يمكن إيجاد أفضل قيمة لمتابع

د .جميع األجوبة صحيحة

 .2ليكن تابع منفعة لدرجات الطمبة لو الشكل  ،U(x) = x/100فإن منفعة طالب حصل عمى درجة  ،70ىي:
أ7 .

ب0.7 .

ج70 .

د .جميع األجوبة خاطئة
 .3في نظرية المنفعة ،تعني فرضية الوضوح التام لممقارنة بين بديمين ما يمي:
أ .تحقق حالة تكافؤ أو أحد البديمين أفضل من اآلخر فقط
ب .أن كل من البديمين أفضل من اآلخر

ج .أن التكافؤ محقق دوماً بين البديمين

د .جميع األجوبة خاطئة

 .aليكن لدينا ثالثة مشاريع حيث قيمة األول  $100والثاني  $99والثالث  ،$98يعتبر متخذ القرار أن
فرق دوالر واحد ال يعني فرقاً في تفضيل مشروع عمى آخر ،فإن:

أ .األول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث
ب .المشاريع الثالثة متكافئة

ج .عالقة التعدي محققة عمى التفضيل

د .جميع األجوبة خاطئة
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 .4ليكن لدينا خيارين احتماليين تقييم األول  aباحتمال  pوتقييم الثاني  bباحتمال  ،1-pفإن تقييم البديل الثالث
المكافئ ليما ُ cيحسب بالشكل اآلتي:
أc = a.b .
بc = 0.5 a + 0.5 b .

جc = p.a + (1-p).b .

د .جميع األجوبة خاطئة

 .5ليكن لدينا ورقة الحظ المقابمة ،فإن منفعة القيمة  70تساوي:
أU(70) = 0.8 .

بU(70) = 0.64 .

U(100) =0.8

جU(70) = 0.2 .

د .جميع األجوبة خاطئة

60%

يكافئ

70

40%
U(50) =0.4

 .6نزعة المجازفة لمتخذ القرار لديو تابع منفعة وفق الشكل المقابل عند القيم الصغيرة تكون:
أ .مرتفعة

منفعة X

ب .منخفضة

ج .حيادي

د .جميع األجوبة خاطئة

قيم X

 .7تُحسب المنفعة اليامشية  Umلتابع المنفعة ) U(xبالشكل:
أ.
ب.
ج.
د .جميع األجوبة خاطئة
 .8ليكن لدينا تابع منفعة من الشكل  ،U(x) = 1 – 5 xفإن منفعة القيمة  x=0.05تساوي:
أ0.75 .
ب0.25 .

ج0.05 .

د .جميع األجوبة خاطئة
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 .9نزعة المجازفة لمتخذ القرار لديو تابع منفعة وفق الشكل المقابل عند القيم الكبيرة تكون:
أ .مرتفعة

منفعة X

ب .منخفضة

ج .حيادي

د .جميع األجوبة خاطئة

قيم X

 .10نزعة المجازفة لمتخذ القرار لديو تابع منفعة وفق الشكل المقابل عند القيم الصغيرة تكون:
أ .مرتفعة

منفعة X

ب .منخفضة

ج .حيادي

د .جميع األجوبة خاطئة

قيم X

 .11نزعة المجازفة لمتخذ القرار لديو تابع منفعة وفق الشكل المقابل عند القيم الكبيرة تكون:
أ .مرتفعة

منفعة X

ب .منخفضة

ج .حيادي

د .جميع األجوبة خاطئة

قيم X

 .12من أىم أسباب عدم الدقة ونقص معمومات عناصر مشكمة القرار ما يمي:
أ .عدم دقة المقياس

ب .تغير التقييم عبر الزمن أو الحالة

ج .التقييمات احتمالية أو غير موجودة

د .جميع األجوبة صحيحة
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رقم السؤال

اإلجابة الصحيحة

1

د

2

ب

3

أ

4

ب

5

ج

6

ب

7

أ

8

أ

9

أ

10

ب

11

ب

12

أ

13

د
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أسئمة \ قضايا لممناقشة:
السؤال ( )1أسس نظرية المنفعة.
 .1ما ىي طبيعة المشكمة التي تعالجو نظرية المنفعة؟
 .2اشرح بإيجاز الفرضيات األساسية لنظرية المنفعة؟
 .3ما ىي النتيجة الرئيسية لفرضيات نظرية المنفعة؟

{مدة اإلجابة 20 :دقيقة .الدرجات من .30 :100

(توجيو لإلجابة :الفقرة })2-7

السؤال ( )2بناء تابع المنفعة.
اشرح بإيجاز الطريقة األكثر استخداماً في بناء تابع المنفعة؟ ُينصح باستخدم الرسم لممساعدة في شرح أفكارك.
{مدة اإلجابة 20 :دقيقة .الدرجات من ( .20 :100توجيو لإلجابة :الفقرة })1-3-7
السؤال ( )3تفسير المنفعة اليامشية كمؤشر عن النزعة تجاه المجازفة.

ليكن لدينا توابع المنفعة لثالثة متخذي ق اررات  X, Y, Zكما يبين الشكل اآلتي ،والمطموب :دراسة المنفعة

اليامشية لكل من متخذي الق اررات الثالث ،واستخداميا لممقارنة فيما بينيم من حيث النزعة تجاه المجازفة .عمماً

بأن المبالغ مقدرة بآالف الدوالرات.

المنفعة U
1

تابع المنفعة
لمتخذ قرار Y

0.9

تابع المنفعة
لمتخذ قرار X

تابع المنفعة
لمتخذ قرار Z

0.8
0.7
0.6
0.5
X1 = 2

X2 = 8

U=0.5

0.4
0.3

المبالغ

Y2 = 2

Y1 = 8

0.1
10

8

{مدة اإلجابة 30 :دقيقة .الدرجات من .30 :100
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0.2

6

4

2

0 0

(توجيو لإلجابة :الفقرة })2-3-7
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السؤال ( )4انتقادات الطرق وحيدة المعيار.

اذكر بإيجاز أىم االنتقادات الموجية لمطرق وحيدة المعيار.

{مدة اإلجابة 10 :دقائق .الدرجات من .15 :100

(توجيو لإلجابة :الفقرة })5-7

القضية األولى :تناقض  Luceقيوة بدون سكر.

لنفرض أن أحد األشخاص ال يحب القيوة بسكر ،لكنو ال يرى فرقاً بين فنجانين األول بدون سكر والثاني يحتوي
كمية صغيرة جداً من السكر ولتكن غرام واحد فقط أي يعتبر الفنجانين متكافئين ،أي أن فرق غرام واحد ال ُيعتبر

معب اًر لتفضيل أحد الفنجانين ،لنضع  100فنجان من القيوة بالتتالي كما يمي :األول بدون سكر ،الثاني مع غرام

واحد ،الثالث مع غرامين ... ،األخير  100غرام .فإذا كان كل اثنين متتالين متكافئين كون الفرق بسيط،

سنحصل عمى أن األول واألخير متكافئين أيضاً ،أي أنو يجب أال يرى فرقاً بين األول بدون سكر واألخير يحوي

 100غرام من السكر!

(لمزيد من التفاصيل ،مراجعة مقال  R. Duncan Luceلعام  1965أو  Lehrer & Wagnerلعام )1985
القضية الثانية :مشكمة واحدات القياس وجمع ما ال ُيمكن جمعو.
لديك موازنة  200ألف ل.س لشراء سيارة ولديك خيارين ،حيث تم أخذ سعر السيارة وسرعتيا فقط باالعتبار وأن
السيارتين متكافئتين عمى جميع المعايير الباقية ،سعر األولى  80ألف ل.س وسعر الثانية  110آالف ل.س .ما
ىي نتيجة التقييم اإلجمالي لكل سيارة بجمع السعر والسرعة في حال احتساب السرعة بالكيمومتر في الساعة ثم

بالمتر في الثانية؟

قبل تغيير وحدة القياس
المبمغ

المتبقي

سرعة

السيارة

المجموع

بعد تغيير وحدة القياس
المبمغ

المتبقي

سرعة السيارة
كم/ساعة

المجموع

متر/ثانية
سيارة A

120

50

170

120

180

300

سيارة B

90

60

150

90

216

306

النتيجة وفق
المجموع

 Aأفضل

 Bأفضل

في حال حساب السرعة بالمتر/ثانية تكون السيارة  Aأفضل ،وفي حال حسابيا بالكم/سا تكون السيارة الثانية B

أفضل ،نالحظ أن النتيجة تختمف في الحالتين رغم أنو لم يتم أي تغيير في السرعة الحقيقية!!
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القضية الثالثة :أال يمكن الخروج من ىذه الحمقة الجينمية؟

ليكن لدينا ثالث طالب حصموا عمى الدرجات في ثالثة مقررات كما يبين الجدول الالحق ،نالحظ أم متوسط

الدرجات ىو نفسو ،لذلك تم اعتماد طريقة أخرى لمعرفة أي من الطمبة ىو األفضل وترتيبيم ،تنص الطريقة

الجديدة عمى مقارنة ثانية بين كل طالبين وأخذ عدد المقررات التي يكون فييا طالب أفضل من آخر بغض النظر
عن الفرق بينيما في الدرجات ،وكذلك اعتبار أن فرق عالمة واحدة بين الطالبين يعني أنيما متكافئين وال يؤدي

لتفضيل أحدىما عمى اآلخر.

االقتصاد

المالية

اإلدارة

المتوسط

الطالب الثاني B

70

70

70

70

68

71

71

70

الطالب الثالث C

66

72

72

70

الطالب األول A

حاول إجراء المقارنة الثنائية بين كل طالبين بتطبيق الطريقة الجديدة ،واستنتج أي من الطمبة ىو األفضل.

(اإلجابة الصحيحة :األول أفضل من الثاني ،والثاني أفضل من الثالث ،والثالث أفضل من األول)
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:المراجع المستخدمة في الفصل السابع
،) نوطة تدريسية لطالب المعهد العالي إلدارة األعمال (غير منشور. نظرية الق اررات.4112 . طالل، عبود.1
.دمشق

2. Bouyssou, D., Marchant, Th., Pirlot, M, Tsoukias, A., &Vincke, Ph. 2006.
Evaluation and Decision Models with Multiple Criteria Stepping stones for the
analyst. LAMSADE, Universite Paris-Dauphine, France.

3. Keeny R.L. & Nair K. (1976). Evaluating Potential Nuclear Power Plan Sites in
the Pacific Northwest Using Decision Analysis. IIASA Professional Paper, 76-1.

4. Keeny, R. L., & Raiffa, . (1976). Decision with Multiple Objectives: Preferences
and Value Tradeoffs. John Wiley, New York.

5. Lehrer, K., & Wagner, C. (1985). Intransitive Indifference: The Semi-Order
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الفصل الثامن:
مقدمة إلى النماذج متعددة المعايير
Introduction to Multiple Criteria Models
كممات مفتاحية:
أمثمية باريتو  ،Pareto Optimalنموذج

 ،Bordaنموذج  ، Copelandنموذج  ،Condorcetنموذج

 ،ELECTRE-IIIعتبات التفضيل  ،Preference Thresholdsالتوافق  ،Concordanceالمعارضة

. Discordance

ممخص الفصل:
ال تعتبر مفاىي م الطرق متعددة المعايير جدي دة في صناعة الق اررات ،لكن تطبيقاتيا حديثة نسبيًا كونيا تتطمب
الكثير من الحسابات ،وكان لمبرمجيات المعموماتية دو اًر ميماً ساىم في انتشارىا في العقود األخيرة؛ وتعتمد ىذه

النماذج عمى مفاىيم المقارنة الثنائية بين البدائل ،وال تفرض قيود كثي رة عمى تفضيالت متخذ القرار ،لذلك تُعتبر
من الطرق األكثر واقعي ةً لنمذ جة ىذه التفض يالت ،سنرى العديد من ىذ ه النماذج بعد التعرف إلى مفا ىيميا
األساسية ،ثم كيفية تطبيقيا عبر أمثمة توضيحية تُظير حسنات ومساوئ كل منيا.

ال مخرجات واألهداف التعميمية:
 توسيع ذىن الطمبة لمبحث عن نماذج جديدة التخاذ الق اررات
 التمكن من المفاىيم األساسية لنماذج المقارنة الثنائية
 التمكن من تطبيق بعض الطرق متعددة المعايير

 فيم بعض أوجو التشابو بين طرق االنتخا بات والنماذج متعددة المعايير

مخطط الفصل:
 .1مقدمة .Introduction

 .2أمثمية باريتو .Pareto Optimum & Dominance

 .3نماذج التعداد أو النماذج االنتخابية .Election Models

 .4عالقة األولوية . Outranking Relation

 . 5عتبات التفضيل . Preference Thresholds

 .6مفيوم التوافق والمعارضة .Concordance & Discordance

 . 7طريقة . ELECTRE III

 .8تطبيق عمى النماذج متعددة المعايير .Application of Multiple Criteria Decision Models
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 .1مقدمة:
رأينا العديد من االنتقادات ونقاط الضعف التي تعاني منيا الطرق وحيدة المعيار الموجية لمبحث عن الحل األمثل
والبديل األفضل ،وأىميا التعويض والتعدي واالقتصار عمى عالقتي تفضيل وغيرىاُ ،يمكن تجاوز بعض نقاط
الضعف ىذه ،وذلك عبر وضع نماذج جديدة ال تفرض قيود بشكل مسبق لدى المفاضمة بين البدائل وان كنا

نفضل تواجدىا ،بمعنى آخر سنحاول االنتقال من مفاىيم األمثمية  Optimalityإلى مفاىيم الحل بالتراضي

 Comromiseعبر مفاىيم جديدة في مقدمتيا المقارنة الثنائية وتخفيف الفرضيات.
مثال ( )1-8مثال تمييدي :مقارنة بعض الحاالت الصعبة.

ليكن لدينا جدول درجات الطمبة في مجموعة من المقررات متساوية في األىمية  ،g1, …, g4كما يمي:
الجدول [ ]1-8مثال تمهيدي
مقرر g1

مقرر g2

مقرر g3

مقرر g4

المجموع

طالب a

50

50

50

50

200

طالب b

53

50

49

48

200

طالب c

92

58

40

10

200

طالب d

94

40

59

7

200

بغض النظر عن أية طريقة في تجميع التقييمات (مجموع الدرجات ىو نفسو  200لجميع الطمبة) ،لنحاول

المقارنة بين ىؤالء الطمبة بالنظر إلى درجاتيم ودون أية فرضيات مسبقة ،فقد نجد ما يمي:

 يمكن قبول أن الطالبين  aو bمتقاربين وربما ىناك أرجحية بسيطة لصالح  ،bفنقول أن  bليس أسوأ
من  aأو عمى األقل متكافئين.

 بنفس المنطق ،فقد نقبل نفس الحكم لدى مقارنة الطالبين  cو dرغم الفروقات المتبادلة بينيما وفق
المقررين الثاني والثالث ،وذلك أن الفروقات البسيطة يمكن تعويضيا من مقررات أخرى.

 وعمى األغمب أن نجد صعوبة في مقارنة الطالب  aمع كل من الطالبين  cو ،dوذلك بسبب الفروقات

الكبيرة في بعض المقررات والتي نجد صعوبة في قبول تعويضيا من مقررات أخرى ،كذلك األمر لدى

مقارنة الطالب  bمع  cو.d

يتبين من المثال السابق ،أن بعض الفروقات يمكن تعويضيا وفروقات أخرى ال ُيمكن أو ال يجب تعويضيا،
وأحياناً نقبل أن فروقات بسيطة بين بديمين (فرق درجة أو درجتين بين الطالبين مثالً) ال تعني أن أحد البديمين
أفضل فعالً من اآلخر.

سنحاول في ىذا الفصل التوجيو نحو نماذج جديدة تساعد في الخروج من منطق التكافؤ والتفضيل فقط ،أو كيفية

التعبير عن نقص المعمومات بعتبات التفضيل ،أو حتى كيفية اتخاذ القرار في حال تقييمات غير كمية ،والتي

تعبر في العديد من مشكالت القرار عن نماذج التفضيالت الفعمية لمتخذي الق اررات.
ّ
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 .2أمثمية باريتو : Pareto Optimum & Dominance
تُعتبر طريقة الييمنة  Dominanceمن الطرق األولية في صناعة الق اررات ،حيث ال يوجد أية فرضيات أو
خصائص مسبقة عمى عالقة المقارنة بين البدائل ،ومعروفة باألدبيات االقتصادية بأمثمية باريتو )،Pareto (1
تعتمد الطريقة عمى مفاىيم التغطية أو الييمنة  Dominanceوىي قريبة من مفاىيم األمثمية ،وسنرمز ليا

بالشكل  a D bلمقول بأن  aيييمن عمى .b

ليكن لدينا بديمين  a, bولتكن مجموعة المعايير  giحيث  ، j=1, 2, …, Jنقول أن البديل  bيييمن عمى البديل

 aإذا وفقط إذا كان تقييم  bأكبر أو يساوي تقييم  aوفق جميع المعايير ،ويوجد معيار واحد عمى األقل يكون فيو
تقييم  bأكبر تماماً من تقييم  aأي:

) (

) (

و+

*

ميما يكن ،j=1, 2, …J

حيث يكون )( gk(b) > gk(aتُق أر

يوجد عمى األقل).

فعال بمفيوم باريتو  Pareto Efficiencyإذا لم نتمكن من إيجاد أي بديل آخر يييمن عميو،
ونقول عن بديل أن ّ
أي ال ُيمكن إيجاد أي معيار يكون فيو تقييم بديل آخر أكبر من تقييمو.
مثال ( )2-8درجات الطمبة في مقررين.

ليكن لدينا جدول العالمات لمجموعة من الطمبة في مقرري االقتصاد والمالية كما يمي:
الطالب

الطالب

الطالب

الطالب

الطالب

الطالب

الطالب

20

20

60

80

40

40

10

20

40

20

10

10

30

10

a

مقرر االقتصاد g1
مقرر المالية g2

b

c

d

e

f

g

حسب تعريف عالقة الييمنة أعاله وبالنظر إلى الشكل الالحق [ ،]1-8نجد ما يمي:
فيستبعد من المفاضمة.
 الطالب  gمييمن عميو من جميع الطمبة اآلخرينُ ،
فيستبعد  aمن المفاضمة.
 الطالب  aمييمن عميو من قبل الطالب ُ ،f

فيستبعد  eمن المفاضمة.
 الطالب  eمييمن عميو من قبل الطالب ُ ،c
 الطمبة  b, f, c, dجميعيا فعالة بمفيوم باريتو ،إذ ال يوجد أي طالب يييمن عمى أي منيا.

 ،)1923-1848( Vilfredo Frederico Damaso Pareto .1عالم اقتصاد إيطالي ،لديو العديد من

المساىمات اليامة في عموم االقتصاد خصوصاً في توزيع الدخل وخيارات األفراد ،ىو صاحب مبدأ باريتو -20

 80أي أن  %20من أفراد المجتمع يممكون  %80من ثرواتو و %80يممكون  %20من ىذه الثروات.
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نالحظ أن ىذه الطريقة تعتمد عمى مفيوم المقارنة الثنائية بين كل بديمين ،وتستخدم الترتيب الناجم عن تقييم

البدائل فقط وذلك بغض النظر عن القيم ذاتيا أو الفروقات بين تقييمات البدائل ،وكان يكفي لتطبيق الطريقة
ترتيب الطمبة قي كل مقرر بغض النظر عن الدرجات.

تعتبر طريقة الييمنة من الطرق الوصفية الفعالة جداً ،لكنيا فقيرة عمى صعيد الحكم اإلجمالي والتمييز بين

البدائل ،ويمكن تممس أىم تطبيقاتيا في االنتخابات ،إذ أن الناخب يختار مرشح واحد بغض النظر عن شدة

تفضيالتو بين المرشح الذي اختاره والمرشحين اآلخرين.
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 .3نماذج التعداد أو النماذج االنتخابية:
تعتمد ىذه النماذج عمى تعداد أصوات الناخبين لصالح كل من المرشحين أو في أحسن األحوال توزيع نقاط
لممرشحين حسب ترتيب كل منيم ،وبالقياس إلى تعريف مشكمة القرار ،نرى بوضوح أنو يمكن تمثيل البدائل

بالمرشحين وتمثيل المعايير بالناخبين وطريقة الحكم اإلجمالي بنموذج تجميع األصوات؛ وتُطرح مشكمة

االنتخابات كما يمي:

لدينا عدد من الناخبين وعدد من المرشحين ،حيث يقوم كل ناخب ترتيب المرشحين كمياً حسب األفضمية بالنسبة

لو فنحصل عمى ترتيبات بعدد الناخبين ،تبقى المعضمة الكبيرة في إيجاد الطريقة اإلجمالية لتجميع ىذه الترتيبات

لممرشحين في ترتيب إجمالي واحد.

لن نتعرض إلى المشكمة من وجية نظر العموم السياسية المتعمقة بأساليب تفويض السمطة عبر االنتخابات وىو

ما ندعوه جوا اًز بالممارسة الديمقراطية( ،)2بل سنعرض لمجموعة من الطرق التي تصنف ضمن فئة النماذج
متعددة المعايير ،حيث يمكن تطبيقيا في مجاالت عديدة غير االنتخابات "السياسية" مثل انتخاب رئيس مجمس

إدارة ،انتقاء عرض من بين مجموعة العروض ،انتقاء موظفين من خالل مسابقات ولجان التوظيف ... ،الخ.

 .2ننصح بالعودة إلى دراسات حامل جائزة نوبل في االقتصاد لعام  Kenneth Arrow 1972في الخمسينات
من القرن الماضي حول الخيارات الجماعية  ،Social Choicesالذي درس المسألة بعمق وأثبت عدم وجود

أسموب انتخابات ديموقراطي إال الطريقة الديكتاتورية.
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 .1.3الطريقة البسيطة بتعداد األصوات:
الطريقة األولى والبدائية الختيار أحد المرشحين ،ىي بتعداد عدد أصوات كل من المرشحين الحائزين عمى المرتبة

األولى ،واختيار المرشح الذي يحوز عمى أكبر عدد من األصوات.

مثال ( )3-8الطريقة البسيطة بتعداد األصوات ،نفس بيانات المثال التمييدي.

لنأخذ نفس الطمبة (المرشحون) والمقررات (الناخبون) في المثال التمييدي ( ،)1-8فنجد ما يمي:

الطالب  :aأتى مرة واحدة في المرتبة األولى وىي في المقرر الرابع .g4
الطالب  :bلم ِ
يأت في المرتبة األولى أبداً.

الطالب  :cأتى مرة واحدة في المرتبة األولى وىي في المقرر الثاني .g2
الطالب  :dأتى مرتين في المرتبة األولى وفق المقررين األول والثالث.

فيكون الترتيب النيائي :الطالب  dفي المرتبة األولى ،يميو الطالبين  aو  cفي المرتبة الثانية ،وفي المرتبة

األخيرة الطالب .b

نالحظ من المثال أعاله أن الطالبين  aو  bمتقاربين جداً ومع ذلك أتيا في مرتبتين مختمفتين ،وليست ىذه نقطة

الضعف الوحيدة في تطبيق ىذه الطريقة ،ففي العديد من الحاالت ال نحصل عمى نتائج مرضية لعدم فعاليتيا،

كما سنرى من خالل الحالتين اآلتيتين:

 الحالة األولى :إذا كان لدينا  3مرشحين ،و 3ناخبين ،وقام كل من الناخبين باختبار مرشح مختمف،
فسنحصل عمى صوت واحد لكل مرشح ،وبالتالي ال يمكن االختيار فيما بينيم!

 الحالة الثانية :إذ كان لدينا  3مرشحين زيد وعمر وخالد ،ولدينا  100ناخب ،حيث قام الناخبون بترتيب
المرشحين كما يمي 40 :ناخب اختاروا زيد في المرتبة األولى ،و 35ناخب اختاروا عمر ،و 25ناخب

اختاروا خالد ،فالفائز سيكون طبعاً زيد؛ لنالحظ أن  60ناخب (وىم الغالبية) ال يريدون زيد في المرتبة
األولى ،وبالتالي سيعترضون دوماً عمى ق ارراتو ولن يستطيع أن يمارس أية سمطة فعمية ،أي لدييم القدرة

عمى تعطيل القرار(.)3

 يمكن أن نحصل عمى حاالت أكثر تعقيداً ،مثالً إذا امتنع  %60من الناخبين عن التصويت (أي
الغالبية) ،فحتى لو حصل أي من المرشحين عمى جميع األصوات المتبقية أي  ،%40فإنو ال يحوز

عمى األغمبية! إذ ال يجب النظر إلى عدم تصويت بعض الناخبين بأنيم يرون المرشحين متكافئين ،بل

يمكن اعتبار بأنيم ال يريدون أي من المرشحين.

ُ .3يقصد بتعطيل القرار تمكن بعض األطراف من القدرة (قانونية ،األمر الواقع )... ،عمى منع تنفيذ القرار دون
أن يكون لدى ىذه االطراف القدرة عمى اعتماد قرار آخر.
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 .2.3طريقة النقاط أو طريقة :)4( Borda
تنص ىذه الطريقة عمى إسناد نقاط لكل مرتبة ثم جمع نقاط المرشحين حسب ترتيب الناخبين ليم ،ويتم الترتيب

النيائي لممرشحين وفق مجموع النقاط التي حصموا عمييا.

ليكن لدينا  Nناخب ،و Mمرشح ،حيث يتم إسناد النقاط كما يمي M :نقطة لممرتبة األولى M-1 ،لممرتبة الثانية،

 M-2لممرتبة الثالثة ،... ،نقطتين لممرتبة ما قبل األخيرة ،ونقطة واحدة لممرتبة األخيرة.
ويكون مجموع نقاط كل مرشح  mىو:

حيث  xmiنقاط ترتيب الناخب  iلممرشح .m

∑

مع اإلشارة إلى أن الناخب قد يكون حزب أو تكتل من الناخبين لدييم نفس التفضيالت.

مثال ( )4-8طريقة .Borda

ليكن لدينا  5مرشحين :زيد ،عمر ،خالد ،عمي ،محمد ،وثالثة ناخبين قاموا بترتيب المرشحين كما ىو مبين في

الجدول اآلتي [.]2-8

الجدول [ ]2-8ترتيب المرشحين لمناخبين

الترتيب

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

الناخب األول

زيد

عمر

خالد

عمي

محمد

الناخب الثاني

زيد

عمر

خالد

محمد

عمي

الناخب الثالث

خالد

عمي

محمد

زيد

عمر

النقاط

5

4

3

2

1

بحساب نقاط كل من المرشحين الخمسة ،نجد:

زيد 12 = 2+5+5 :نقطة.

خالد 11 = 3+3+5 :نقطة.
محمد 6 = 3+2+1 :نقاط.

عمر 9 = 1+4+4 :نقاط.
عمي 7 = 4+1+2 :نقاط.

وبالتالي ،يكون ترتيب المرشحين كما يمي :األول زيد ،يميو خالد ،ثم عمر ،عمي ،وأخي اًر محمد.

تعاني ىذه الطريقة من ضعف خطير يتعمق بمجموع نقاط المرشحين في حال دخول أو استبعاد أحد المرشحين،

كما يمي:

لنفترض بأن عمر قد انسحب أو أُبعد لسبب ما حيث يتم إسناد المرتبة األخيرة لو ،ويتم إعادة ترتيب المرشحين

دون تغيير الترتيب السابق لمناخبين فيما بينيم ،وبإعادة حساب مجموع نقاط كل من المرشحين :يحصل زيد عمى

 12نقطة ،وخالد عمى  13نقطة ،وعمي عمى  9نقاط ،ومحمد عمى  8نقاط ،ويحصل عمر طبعاً عمى  3نقاط.
ويصبح الترتيب النيائي ،األول :خالد ،الثاني :زيد ،الثالث :عمي ،الرابع :محمد ،الخامس :عمر.

 .4الفارس  )1799-1733( Jean Charles de Bordaعضو األكاديمية الفرنسية لمعموم ،اعتمدت طريقتو
بشأن انتخاب رئيس لألكاديمية عام .1781
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نالحظ أن ترتيب زيد وخالد قد تغير كمياً ،فبعد أن كان زيد قبل خالد في الحالة األولى ،أصبح بعده في ىذه
الحالة ،أي أن ترتيب زيد وخالد ال يتعمق بترتيب الناخبين ليما فقط ،بل يتعمق أيضاً بترتيب الناخبين لمرشح

ثالث ىو عمر ،وىذا يناقض فرضية أساسية في صناعة الق اررات المتعمقة باستقاللية البدائل ،ويناقض أيضاً مبدأ

مماثل من مبادئ الديموقراطية والمتعمق باالستقاللية بين المرشحين.

 .3.3طريقة األغمبية البسيطة أو طريقة :(5) Condorcet
تعتمد ىذه الطريقة عمى تصويت الناخبين لكل الثنائيات الممكنة من المرشحين ،ثم ترتيب المرشحين بحسب عدد

المرات التي يفوز فييا كل مرشح عمى المرشحين اآلخرين.

مثال ( )5-8طريقة .Condorcet

لنأخذ بيانات المثال السابق ( ،)4-8نجد أن :زيد أفضل من عمر ،زيد أفضل من خالد ،زيد أفضل من عمي،

ويصبح الترتيب النيائي أن زيد أفضل من
عمر أفضل من خالد ،عمر أفضل من عمي ،خالد أفضل من عميُ ،
عمر أفضل من خالد أفضل من عمي أفضل من محمد.
زيد

عمر

خالد

علي

محمد

قد تبدو ىذه الطريقة أفضل من السابقة ولكن لألسف قد نحصل عمى حاالت عدم تعدي ،إذ ال يوجد ما يمنع أن

نحصل عمى "زيد أفضل من عمر" و"عمر أفضل من خالد" و"خالد أفضل من زيد"! (راجع القضية الثانية في
مجموعة األسئمة (أسئمة/قضايا لممناقشة) ،تناقض .)Condorcet

 .4.3طريقة الموافقة والمعارضة أو طريقة :)6( Copeland
تعتمد ىذه الطريقة عمى تعداد األصوات الموافقة لكل ثنائية من المرشحين ثم إقرار األفضمية لمن يحصل عمى

أكبر عدد من األصوات بينيما ،حيث يحصل الفائز في ىذه الحالة عمى  1والخاسر عمى  1-ويحصل االثنان

عمى صفر في حال التساوي ،ومن ثم يتم جمع نقاط كل مرشح ،أي أن نقاط كل مرشح ىي عدد الحاالت التي

يكون فييا المرشح أفضل من البقية مطروحاً منيا عدد الحاالت التي يكون فييا اآلخرون أفضل منو ،وليست
مجموع أصوات "مع" وأصوات "ضد".

 .5الماركيز  )1794-1743( Caritat de Condorcetعضو في أكاديمية العموم الفرنسية في سن  26سنة
وسكرتير أبدي لألكاديمية منذ عام  1776حتى وفاتو.

6 .Copeland A.H. Copeland. A 'reasonable' social welfare function. Seminar on
Mathematics in Social Sciences, University of Michigan, 1951.
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مثال ( )6-8طريقة .Copeland

لدينا أربعة مرشحين زيد وعمر وخالد وعمي ،وثالثة ناخبين رتبوا المرشحين كما يمي:
األول

الثاني

الثالث

الرابع

الناخب األول

زيد

عمر

خالد

عمي

الناخب الثاني

زيد

عمر

عمي

خالد

عمر

خالد

عمي

زيد

الناخب الثالث

بالمقارنة الثنائية بين كل مرشحين اثنين ،نحصل مجموع حاالت فوز كل مرشح:
زيد
زيد

عمر

عمر

خالد

عمي

المجموع

1

1

1

3

1

1

1

1

1-

1-

خالد

1-

1-

عمي

1-

1-

1-

3-

مثالً ،لدى مقارنة زيد وعمر ،نجد أن زيد قد أتى مرتين قبل عمر ،فيحصل زيد عمى  1فقط وعمر عمى ،1-

وليس  2لزيد وواحد لعمر.

وبالتالي الترتيب النيائي لممرشحين :زيد أوالً ،ثم عمر ،ثم خالد ،وأخي اًر عمي.

أيضاً ،ال تخمو ىذه الطريقة من أعراض الطرق السابقة ،ففي حاالت عديدة قد نحصل عمى نفس مجموع النقاط،

وبالتالي ال يمكن الحسم لصالح أي من المرشحين (راجع القضية الثانية في مجموعة األسئمة (أسئمة/قضايا

لممناقشة).

تُعتبر النماذج السابقة سواء طريقة باريتو أو الطرق االنتخابية حاالت خاصة من الحالة العامة لعالقة المقارنة
الثنائية بين كل بديمين ،والتي سنتعرف عمى بعض مفاىيميا وخصائصيا في الفقرة الالحقة.
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 .4عالقة األولوية :Outranking Relation
سنقوم ببناء عالقة ثنائية ندعوىا عالقة األولوية  Outrankingبين أي بديمين لمتعبير عن حاالت التفضيل
اإلجمالي الممكن تواجدىا بينيما.

لنعرف العالقة الثنائية  Sبين بديمين  a, bمن مجموعة البدائل  Aوفق معيار محدد  jكما يمي:
ّ
) (
) (
حيث  Sتعني أن البديل  aليس أسوأ من البديل  bوفق المعيار .j
و) :gj(aتقييم البديل  aوفق المعيار  :gj(b) ،jتقييم البديل  bوفق نفس المعيار .j

رأينا مثل ىذه العالقة في نظرية المنفعة ضمن فرضيات محددة ،حيث كان التقييم اإلجمالي ىو المنفعة المتوقعة

ويتم حسابيا من تابع المنفعة ،ورأينا أن عالقة األكبر > تُعبر عن حالة التفضيل األكيد ،وعالقة المساواة = تعبر
عن حالة التكافؤ بين البديمين ،فنحصل عمى عالقتي التفضيل والتكافؤ (الفقرة .)2-7
ال يوجد ما يمنع من تعريف عالقة األولوية ىذه بشكل إجمالي وفق جميع المعايير مجتمعةً بين كل بديمين ،كما

يمي:

تعني أن  aليست أسوأ من  bبشكل إجمالي.

يتم األخذ باالعتبار في تعريف العالقة تقييمات البديمين وفق جميع المعايير ،وأوزان المعايير ،وكذلك عتبات

التفضيل وأية معمومات أخرى تفيد في المقارنة؛ لنترك حالياً الصيغ التحميمية ليذه العالقة ،ولنناقش كيف يمكنيا

المقارنة بين أي بديمين.

نأخذ بديمين  a, bونختبر شدة أولوية كل منيما عمى اآلخر ،أي (أولوية  aعمى  )bثم (أولوية  bعمى ،)7)a
فنحصل عمى أربع حاالت لمتفضيل سبق أن أشرنا إلييا في الفقرة ( ،)1-4والمبينة في الجدول [ ،]3-8كما يمي:
 لدى اختبار  ،a S bفقد تكون مقبولة (تُكتب بالشكل  )a S bأو غير مقبولة (تكتب  )a ̅ bمع
اإلشارة إلى أن عدم قبول العالقة  a S bال يعني قبول الحالة المعاكسة  a ̅ bبشكل تمقائي.

 وكذلك لدى اختبار العالقة  ،b S aفقد نحصل عمى إحدى الحالتين :إما أنيا مقبولة أو أنيا غير
مقبولة .b ̅ a
الجدول [ ]3-8تعريف حاالت التفضيل األربعة استناداً إلى عالقة األولوية
نتائج اختبار b S a

نتائج اختبار a
Sb

مقبولة ()b S a

غير مقبولة ()b ̅ a

مقبولة ()a S b

تكافؤa I b :

تفضيل لصالح a P b :a

غير مقبولة ()a ̅ b

تفضيل لصالح b P a :b

ال مقارنةa R b :

 .7بمعنى ال نفرض خاصية التناظر عمى العالقة بشكل مسبق العالقة .S
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يجب أن تُحقق ىذه العالقة بعض الخصائص أىميا (:)Roy, 1991
 أن تكون انعكاسية أي


إجمالي.

فإن

 ،أي أن العالقة محققة دوماً من أجل نفس البديل.

أي إذا كانت مقبولة وفق جميع المعايير ،فيجب أن تكون مقبولة بشكل

تأخذ الصيغ التحميمية (الرياضية) لتمثيل ىذا النمط من العالقات الثنائية باالعتبار عوامل عديدة ،يأتي في
مقدمتيا:

 طبيعة المعمومات المأخوذة عن المعايير مثل األىمية النسبية لممعايير ،أو عتبات التفضيل.

 مفيومي التوافق  Concordanceوالمعارضة  ،Discordanceالمشابيين لمفيوم األغمبية في واحترام
رأي األقمية في االنتخابات.

 مبررات قبول العالقة وشدة المصداقية المطموبة من قبل متخذ القرار أو مدى توفر المعمومات.
عبر عن شدة األولوية لمعالقة  a S bندعوه مؤشر المصداقية
لنفترض أنو ُيمكن إيجاد مؤشر رياضي ُي ّ
 ،Credibility Indexونرمز لو من أجل كل ثنائية من البدائل  a S bبالشكل ) ،(a,bبحيث يأخذ ىذا
ويفسر كما يمي:
المؤشر قيماً بين الصفر والواحد أي عمى المجال [ُ ،]1 ،0
 كمما اقتربت قيم مؤشر المصداقية من  1كمما كانت مبررات القبول قوية وذات مصداقية عالية،
 كمما اقتربت قيمو من الصفر كمما كانت المبررات ومصداقية القبول ضعيفة،

 في حين تُشير القيم القريبة من النصف إلى حاالت تردد وحذر في قبول أو رفض العالقة.
كما يعود تحديد عتبة قبول أو رفض الفرضية إلى متخذ القرار الذي يرى أن لديو مبررات كافية لتحديد عتبة
مرتفعة قريبة من الواحد أو منخفضة قريبة من الصفر.
مثال ( )7-8مؤشر المصداقية لعالقة األولوية.

لنفرض أنو قد حصمنا عمى قيم لمؤشرات المصداقية لدى المقارنة بين بديمين  a, bكما يمي:

لدى اختبار  a S bحصمنا عمى  (a,b)=0.6ولدى اختبار  b S aحصمنا عمى (b,a)=0.3

 لتكن عتبة القبول المحددة من قبل متخذ القرار تساوي  .%50نستنتج أن  a S bمقبولة ،وبأن b S a
غير مقبولة ،وبالعودة إلى الجدول [ ]3-8أعاله نجد أن حالة التفضيل المقابمة ىي ىناك تفضيل لصالح

البديل  aضد البديل .b

 إذا غير متخذ القرار من عتبة القبول لتصبح  ،%20نجد أن  a S bمقبولة وكذلك  b S aمقبولة،
وتقابل حالة التكافؤ وفق نفس الجدول [.]3-8

تشدد متخذ القرار ليطمب مصداقية أكبر أي رفع مستوى عتبة القبول لتصبح  %70مثالً ،فنجد أن
 واذا ّ
 a S bغير مقبولة وكذلك  b S aغير مقبولة أيضاً ،وتقابل حالة الالمقارنة وفق الجدول [.]3-8
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 .5عتبات التفضيل :Preference Thresholds
رأينا سابقاً كيفية األخذ باالعتبار لحاالت نقص المعمومات عبر التقديرات اإلحتمالية ،ولكن االحتماالت ليست

الطريقة الوحيدة لتمثيل نقص المعمومات ،إذ يمكن اعتبار بعض الفروقات بين تقييمات البدائل معبرة أو غير

معبرة لالنتقال من حالة تفضيل إلى أخرى ،ندعو مثل ىذه الفروقات بعتبات التفضيل

Preference

ويقصد بالعتبة قيمة الفرق بين تقييمي بديمين لدى المقارنة بينيما وفق معيار محدد ،ويمكن
ُ ،Thresholds
تعريف ىذه العتبات عمى معيار واحد أو أكثر كما يمي:

 عتبة التكافؤ  :qjالعتبة التي ال تسمح بالتمييز بين البديمين ،أي إذا كان الفرق بين تقييمي البديمين أقل
منيا فنعتبر أنيما متكافئان وفق المعيار  jفقط.

 عتبة التفضيل األكيد  :pjإذا كان الفرق بين تقييمي البديمين أكبر من ىذه العتبة ،فنعتبر أن البديل ذو
التقييم األكبر أفضل بالتأكيد من البديل اآلخر وفق المعيار  jفقط.

 عتبة الفيتو  :vjإذا كان الفرق بين تقييمي البديمين أكبر من ىذه العتبة وفق المعيار  ،jفال يجوز قبول
أن يكون البديل ذو التقييم األقل بأولوية البديل اآلخر بشكل إجمالي ،وذلك ميما كان وضع البديمين في

عبر ىذه العتبة في حال وجودىا عن أىمية كبيرة لممعيار.
المعايير األخرى ،وتُ ّ
في حال تعريف العتبات ،يجب أن تكون عتبة الفيتو أكبر من عتبة التفضيل األكيد وبدورىا يجب أن تكون عتبة

التفضيل األكيد أكبر من عتبة التكافؤ وفق المعيار المعرفو عميو .vj ≥ pj ≥ qi

لنالحظ الشكل [ ،]2-8ولنميز حاالت التفضيل وفق معيار واحد فقط ،وذلك بعد إدخال العتبات المعرفة أعاله:

 .1إذا كان تقييم البديل  bأكبر من القيمة  ،g(a) + pيمكن الجزم بأن  bأفضل بشكل أكيد من  aوفق ىذا
المعيار فقط:

) (

) (

.

) (

) (

 .2إذا كان تقييم البديل  bبين القيمتين  g(a) + pو  ،g(a) + qيكون لدينا تفضيل ضعيف لصالح  bوفق ىذا
المعيار فقط:
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 .3إذا كان تقييم البديل  bبين القيمتين  g(a) – qو  ،g(a) + qيكون لدينا حالة تكافؤ بين البديمين وفق ىذا
المعيار فقط:

) (

) (

) (

.

) (

.

 .4إذا كان تقييم البديل  bبين القيمتين  g(a) - pو  ،g(a) - qيكون لدينا تفضيل ضعيف لصالح  aوفق ىذا
المعيار فقط:

) (

) (

 .5إذا كان تقييم البديل  bأصغر من القيمة  ،g(a) - pيمكن الجزم بأن  aأفضل بشكل أكيد من  bوفق ىذا
المعيار فقط:

) (

) (

.

 .6حالة فيتو :إذا كان تقييم البديل  bأكبر من القيمة  g(a) + vوفق ىذا المعيار فقط ،فال يمكن قبول أفضمية
 aعمى  bبشكل إجمالي ميما كان وضع البديمين.

 .7حالة فيتو :إذا كان تقييم البديل  bأصغر من القيمة  g(a) - vوفق ىذا المعيار فقط ،فال يمكن قبول
أفضمية  bعمى  aبشكل إجمالي ميما كان وضع البديمين.

مثال ( )8-8نفس بيانات المثال التمييدي.

لنضع نفس قيم العتبات لجميع المعايير ،عمماً بأنو ال يمنع من أن تكون مختمفة لكل معيار ،كما يمي:
 عتبة التكافؤ  q = 5وذلك لجميع المعايير.

 عتبة التفضيل األكيد  p = 10لجميع المعايير.
 عتبة الفيتو  v = 40لجميع المعايير.
لنناقش بعض الحاالت:

 الطالبين  aو  bمتكافئين وفق جميع المقررات ألن الفرق بين درجاتيم أقل من عتبة التكافؤ ،5
وبالتالي يكونان متكافئين بشكل إجمالي.

 الطالب  aأفضل من الطالب  cوفق المقررين الثالث والرابع لكون الفرق بين الدرجات أكبر من
عتبة التفضيل األكيد  ،10في حين أن  cأفضل من  aفي المقررين األول والثاني لنفس السبب،
وبالتالي ال يمكن الحسم ألفضمية أي منيما بشكل إجمالي.

 الفرق بين درجتي الطالبين  aو  cتساوي  42وىي أكبر من عتبة الفيتو  ،40وبالتالي ال يجوز
ترتيب  aقبل  cبشكل إجمالي ميما كان وضعيما في المقررات األخرى حتى لو كانت جميعيا
لصالح .a

 وىكذا  ،...نتابع المقارنة بين جميع الطمبة مثنى مثنى.

213

ISSN: 2617-989X

 .6مفهوم التوافق والمعارضة :Concordance & Discordance
تستند عالقة األولوية المعرفة أعاله  Sإلى تقدير حجم المعمومات التي لصالح الفرضية  a S bوىو ما ندعوه
بمفيوم التوافق ،وكذلك تقدير حجم المعمومات التي تعارض الفرضية وىو ما ندعوه بمفيوم المعارضة؛ إذ يمكن
مقاربة ىذه المفاىيم بما يتم في االنتخابات حيث يمثل الناخبون المعايير ويمثل المرشحون البدائل ،ومن أجل

القبول النيائي لمفرضية  b S aيجب أن تجمع "غالبية كافية" مع احترام رأي "األقمية" وعدم تعطيميا لمقرار (انظر

القضية األولى في مجموعة األسئمة (أسئمة/قضايا لممناقشة)).

 .1التوافق  :Concordanceتقدير حجم الموافقة لمفرضية  b S aسواء من حيث عدد المعايير المتوافقة معيا
أو أوزانيا أو فروقات التقييم؛ نقول عن معيار  jأنو متوافق مع الفرضية  b S aإذا كان

) (

) (  ،وندعو ىذه المجموعة من المعايير بالتحالف  Coalitionالموافق ونرمز لو )C(b S a؛ كما
نالحظ أن ىذا التحالف يمكن أن يشمل حاالت تكافؤ أو تفضيل ضعيف أو تفضيل أكيد لصالح  bوذلك

حسب وضع البديمين وفق المعايير.

 .2مفيوم المعارضة  :Discordanceتقدير حجم المعارضة لمفرضية  b S aسواء من حيث عدد أو أوزان
المعايير أو فروقات التقييم ،وُيمكن أن تأتي ىذه المعارضة بأسموبين:
 معارضة دون تعطيل لمقرار تؤخذ باالعتبار لمتخفيف من مصداقية قبول الفرضية ،ونقول عن معيار j
أنو معارض لمفرضية  b S aإذا كان  aأفضل تماماً من  bوفق ىذا المعيار أي ،gj(a) > gj(b) + pj
وندعو ىذه المجموعة من المعايير بالتحالف المعارض ونرمز لو ).C(a P b

 تعطيل كامل لمقرار أي استخدام حق النقض  ،Vetoونقول عن معيار  jأنو يعطل أو يستخدم الفيتو
ضد قبول الفرضية  b S aبشكل إجمالي إذا كان الفرق بين التقييمين لصالح  aأكبر من عتبة الفيتو
ليذا المعيار أي gj(a) – gj(b) > vj؛ وإللغاء مفعول الفيتو ،يجب إما عدم تعريف قيمة لمعتبة أو

تعريف قيمة كبيرة أكبر من المقياس.

 .3مجموعة المعايير المترددة :أي تمك التي تبدو في جزء منيا موافقة وفي جزء آخر معارضة ،وتُشكل تكتل
المعايير الخاصة بحالة التفضيل الضعيف لصالح  aونرمز ليا بالشكل ) C(a Q bأي كل معيار  jيحقق
العالقة:

) (

) (

) ( .

وبالتالي ،من أجل كل مقارنة ثنائية بين أي بديمين  ،b S aيتم تجزئة المعايير إلى ثالث مجموعات:

 مجموعة متوافقة مع الفرضية ) :C(b S aالمعايير التي يكون فييا حاالت التكافؤ أو التفضيل
الضعيف أو التفضيل األكيد لصالح .b

 مجموعة معارضة تشكل ) :C(a P bالمعايير التي يكون فييا حاالت التفضيل األكيد لصالح .a

 مجموعة مترددة بين الموافقة والمعارضة ) :C(a Q bالمعايير التي يكون فييا تفضيل ضعيف
لصالح .a
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مثال ( )9-8نفس بيانات المثال التمييدي (.)1-8
الجدول [ ]4-8بيانات المثال التمهيدي لحساب تكتالت الموافقة والمعارضة
مقرر g1

مقرر g2

مقرر g3

مقرر g4

المجموع

طالب a

50

50

50

50

200

طالب b

53

50

49

48

200

طالب c

92

58

40

10

200

طالب d

94

40

59

7

200

لنحاول إيجاد مجموعات المعايير التي تشكل التحالفات السابقة والفيتو لبعض الحاالت.

حالة ( )1الطالب  bليس أسوأ من الطالب  aأي اختبار العالقة .b S a

 التحالف الموافق ) :C(b S aنالحظ أن جميع الفروقات ىي أقل من عتبة التكافؤ وفق جميع المقررات
(المعايير) ،وبالتالي فإن جميع المقررات تدخل ضمن التحالف الموافق بأن  bليس أسوأ من  .aنكتب

).C(b S a) = {g1, g2, g3, g4

 التحالف المعارض ) :C(a P bال يوجد أي مقرر يكون فيو الطالب  aأفضل تماماً من الطالب .b
نكتب  C(a P b) = حيث  ىي المجموعة الخالية.

 التحالف المتردد ) :C(a Q bال يوجد أي مقرر يكون فيو الطالب  aأفضل بشكل ضعيف تماماً من
الطالب  .bنكتب .C(a Q b) = 

 الفيتو :ال يوجد أي مقرر يعترض بشكل مطمق عمى قبول الفرضية (ال يوجد فيتو).

باعتبار أن العالقة  b Sj aمحققة وفق جميع المعايير  jوال يوجد أية معارضة ،وبالتالي فيي محققة بشكل

إجمالي ،أي نقبل بشكل إجمالي أن الطالب  bليس أسوأ من الطالب  ،aونكتب .b S a

في حال اختبار العالقة العكسية ،أي فيما إذا كان  aليس أسوأ من  bأي اختبار العالقة  ،a S bنجد أيضاً أن

التحالف الموافق ليذه العالقة يشكل جميع المعايير أي ) ،C(a S b) = {g1, g2, g3, g4وباقي التحالفات خالية
وال يوجد فيتو من قبل أي من المعايير ،وبالتالي فيي محققة بشكل إجمالي ،أي نقبل بشكل إجمالي أن الطالب a

ليس أسوأ من الطالب  ،bونكتب .a S b

باعتبار أن الحالتين  a S bو  b S aمقبولتين ،وبالعودة إلى الجدول [ ]3-8نستنتج أن الطالبين مكتافئين a I

.b
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حالة ( )2الطالب  dليس أسوأ من الطالب  aأي اختبار العالقة .d S a

 التحالف الموافق ) :C(d S aنالحظ أن الفرق وفق المقرر األول  g1ىو أكبر من عتبة التكافؤ وكذلك
الفرق وفق المقرر الثالث  ،g3وبالتالي يدخل ىذين المقررين في التحالف الموافق بأن  dليس أسوأ من

 .aنكتب ).C(d S a) = {g1, g3

 التحالف المعارض ) :C(a P dنالحظ أن الفرق في المقرر الرابع  g4فقط ىو أكبر من عتبة التفضيل
األكيد لصالح  ،aوبالتالي يدخل ىذا المقرر في التحالف المعارض لقبول العالقة .نكتب = )C(a P d

).{g4

 التحالف المتردد ) :C(a Q dنالحظ أن الفرق في المقرر الثاني  g2يساوي  10لصالح  aوبالتالي
ىناك تفضيل ضعيف لصالح  ،aوبالتالي يدخل ىذا المقرر في التحالف المتردد حول قبول العالقة.

نكتب ).C(a Q d) = {g2

 الفيتو :نالحظ من درجتي الطالبين وفق المقرر الرابع  g4أن الفرق يساوي  43لصالح  aوىو أكبر من
عتبة الفيتو  ،40وبالتالي يعطل ىذا المقرر بشكل مطمق قبول الفرضية (فيتو).

باعتبار أن ىناك مقرر واحد عمى األقل يرفض بشكل مطمق قبول العالقة  ،d S aوبالتالي ال نقبل بشكل

إجمالي أن الطالب  dبأولوية الطالب  aوذلك بغض النظر عن أية نتائج أخرى حتى لو كانت جميعيا لصالح
 ،dونكتب ̅ .
في حال اختبار العالقة العكسية ،أي فيما إذا كان  aليس أسوأ من  dأي اختبار العالقة  ،a S dنجد:

 التحالف الموافق ) C(a S dيتشكل من المقررين الثاني  g2والرابع  ،g4وبالتالي يدخل ىذين المقررين
في التحالف الموافق بأن  aليس أسوأ من  .dنكتب ).C(a S d) = {g2, g4

 التحالف المعارض ) C(d P aيتشكل من مقرر واحد ىو األول  ،g1وبالتالي يدخل ىذا المقرر في
التحالف المعارض لقبول العالقة .نكتب ).C(d P a) = {g1

 التحالف المتردد ) C(d Q aيتشكل من مقرر واحد ىو الثالث  ،g3وبالتالي يدخل ىذا المقرر في
التحالف المتردد حول قبول العالقة .نكتب ).C(d Q a) = {g3

 الفيتو :نالحظ أن الفرق  44لصالح  dوىو أكبر من عتبة الفيتو التي تساوي  ،40وبالتالي يعطل ىذا
المقرر بشكل مطمق قبول الفرضية بأن  aبأولوية .d

باعتبار أن ىناك مقرر واحد عمى األقل يرفض بشكل مطمق قبول العالقة  ،a S dوبالتالي ال نقبل بشكل
إجمالي أن الطالب  aبأولوية الطالب  dوذلك بغض النظر عن أية نتائج أخرى ،ونكتب ̅ .
حيث أن العالقتين  a S bو  b S aغير مقبولتين ،وبالعودة إلى الجدول [ ،]3-8نستنتج أن الطالبين غير

قابمين لممقارنة أي .a R b

تجدر اإلشارة إلى الكم اليائل من المقارنات الثنائية التي يجب أن تتم ،ففي المثال أعاله يجب مقارنة كل بديل

(الطالب) مع الثالثة اآلخرين ،فيكون لدينا  12مقارنة ثنائية ،وىذا مبرر ميم جداً لمجوء إلى البرمجيات

المعموماتية ،إذ ال يمكن إجراء مثل ىذه الحسابات يدوياً ىذا إذا استثنينا األخطاء الحسابية.
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رأينا في الفقرات السابقة المفاىيم األساسية لبناء عالقة األولوية بغض النظر عن الصيغ الرياضية لمؤشرات ىذه

العالقة ،وسنحاول في الفقرة الالحقة شرح مؤشرات الطريقة األكثر انتشا اًر لترتيب البدائل معروفة باسم

.)Roy, 1991( ELECTRE III

 .7طريقة :ELECTRE III
نظ اًر لتعقيد الصيغ التحميمة ليذه الطريقة ،يمكن لمطمبة االستعانة دوماً بالمراجع وال داعي لحفظيا ،لكن يجب
التمكن من تطبيقيا.

نذكر أننا نبحث عن مؤشرات الختبار عالقة األولوية  b S aبين كل بديمين  ،a, bحيث يستند حساب

المقارنة ،وبالتالي فإن المعمومات التي تحتاجيا
المؤشرات إلى أوزان المعايير وفروقات التقييمات بين البدائل ُ
المؤشرات تتمثل بما يمي:
 أوزان المعايير  ،g1, g2, …, gjولتكن  k1, k2, …, kjحيث مجموعيا .K = k1+k2+ … + kj
 تقييمات البدائل :نرمز لتقييم كل بديل  aوفق المعيار  jبالشكل ).gj(a

 عتبات التفضيل وفق جميع أو بعض المعايير  ،qj, pj, vjوتُعرف فقط لممعايير التي يرى ميندس القرار
ضرورة األخذ بيا ،إذ أنو ليس بالضرورة تعريفيا لجميع المعايير.

 .1.7مؤشر التوافق ):c(b,a
ُيحسب مؤشر التوافق كمجموع لجزأين أي  ،c(b,a) = c1 + c2حيث:
ويحسب كنسبة لمجموع أوزان ىذا
 األول  c1يأتي من تكتل المعايير المتوافقة مع الفرضية )ُ ،C( b S a
التكتل إلى المجموع الكمي ألوزان المعايير بالشكل اآلتي∑ ( ) :
.
 الثاني  c2يأتي من تكتل المعايير حيث التفضيل ضعيف لصالح  aأي ) ،C( a Q bويؤخذ نسبة tj
من وزن كل معيار ينتمي إلى ىذا التكتل كما يمي:
)

(

∑

 ،حيث

) (

) (

.

نالحظ أن مؤشر التوافق المعرف أعاله:
 يأخذ قيماً بين الصفر والواحد

)

(

.

 يأخذ القيمة صفر  c(b,a)=0إذا كان  C(a P b) = Fأي إذا كانت جميع المعايير معارضة
لمفرضية.

 يأخذ القيمة  c(b,a)=1إذا كان  C(b S a) = Fأي إذا كانت جميع المعايير موافقة لمفرضية.
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 .2.7مؤشر المعارضة والفيتو ):d(b,a
تأتي المعارضة لمفرضية من جانبين:

 األول ،معارضة قوية جداً من أحد المعايير لمفرضية ومنع قبوليا وىو ما دعوناه سابقاً بالفيتو ،وبالتالي
يكون مؤشر المعارضة يساوي القيمة العظمى  1في ىذه الحالة.

 الثاني ،من معايير معارضة ولكنيا ال تستخدم الفيتو ،أي إذا كان تقييم البديل  bبين عتبتي التفضيل
األكيد  pjوالفيتو .vj

ويحسب مؤشر المعارضة لكل معيار ) dj(b,aكما يمي:
ُ
 في حال عدم وجود معارضة من المعيار  jأي إذا كان
 في حال وجود فيتو من المعيار  jأي إذا كان

) (

 واال ىناك معارضة جزئية أو ضعيفة لممعيار  jأي إذا كان
يكون:

) (

) (

) (
) (

فنضع .dj = 0

فنضع .dj = 1

) (

) (

) (

وبالتالي

ويحسب المؤشر اإلجمالي ) d(b,aلتكتل جميع المعايير المعارضة ) Dc(b,aبحاصل جداء كما يمي:
ُ
) (
(
∏ )
مؤشر المعارضة اإلجمالي:
) (
)

(

حيث }) ،Dc(b,a) = { j / jF, dj(b,a) > c(b,aىو تكتل معايير معارضة والتي يكون فييا قيمة مؤشر
معارضة المعيار أكبر من قيمة مؤشر التوافق ،بمعنى أن معارضة المعيار مبررة لألخذ باالعتبار.
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 .3.7تعريف مؤشر المصداقية ): (b,a
استناداً إلى مؤشري الموافقة والمعارضة السابقين ،يتم حساب مؤشر المصداقية  Credibility Indexاإلجمالي

لمفرضية المختبرة  b S aبحاصل جداء المؤشرين كما يمي) :

(

)

(

)

(

ويفسر كما يمي:
يأخذ مؤشر المصداقية قيماً بين الصفر والواحدُ ،
 كمما اقتربت قيمتو من الواحد كمما كانت مصداقية مبررات قبول الفرضية مرتفعة،
 كمما اقتربت من الصفر كمما كانت مصداقية مبررات قبوليا ضعيفة،

 وكمما اقتربت من النصف كمما كان ىناك تردد وشك في قبوليا ،أي أن ىناك مبررات وحجج لقبوليا
وىناك أخرى لرفضيا.

وعادةً ما يضع متخذ القرار عتبة لقبول الفرضية تتجاوز  ،%50ويتم إقرار القبول أو الرفض بمقارنة قيمة مؤشر
المصداقية مع ىذه العتبة ،مع االنتباه إلى أن رفض الفرضية ال يعني قبول الفرضية المعاكسة تمقائياً ،أي أن

رفض  a S bال يعني بالضرورة قبول .b S a
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 .8تطبيق عمى النماذج متعددة المعايير:
سنحاول فيما يمي تطبيق معظم النماذج التي رأيناىا في ىذا الفصل عمى مثال توضيحي.
لنأخذ نفس بيانات المثال التمييدي بعد إضافة طالب آخر  ،eوكذلك أوزان المعايير كما ىو مبين في الجدول

اآلتي [ ،]5-8ولم يتم أي تعديل عمى عتبات التفضيل التي كانت  5لمتكافؤ ،و 10لمتفضيل األكيد ،و 40لمفيتو

وذلك عمى جميع المعايير ،ولنفترض أن عتبة قبول مصداقية الفرضية ىو .%50

الجدول [ ]5-8بيانات تطبيق نماذج متعددة المعايير
وزن المعيار

مقرر g1
6

مقرر g2

مقرر g3

مقرر g4

المعدل

طالب a

50

50

50

50

50.00

طالب b

53

50

49

48

50.73

طالب c

92

58

40

10

61.60

طالب d

94

40

59

7

50.00

طالب e

60

55

50

35

53.33

4

3

2

15

 .1.8طريقة :ELECTRE III
سنقوم بالحسابات التفصمية لبعض الحاالت ،عمى أن يقوم الطمبة بحسابيا لمحاالت األخرى عمى سبيل التدريب.

حالة ( )1الطالب  bليس أسوأ من الطالب  :aاختبار العالقة .b S a

تم في المثال ( )9-8تحديد تكتالت المعايير الموافقة والمعارضة لمعالقة  ،b S aحيث كانت:
ويشكل جميع المعايير.
 التحالف الموافق )ُ C(b S a) = {g1, g2, g3, g4
 التحالف المعارض .C(a P b) = 
 التحالف المتردد .C(a Q b) = 

 الفيتو :ال يوجد أي مقرر يعارض بشكل مطمق قبول الفرضية.

مؤشر التوافق  c(b,a)=1كمجموع لجزأين:

وزن التكتل الموافق من مجموع أوزان المعايير يساوي الواحد:
وزن التكتل المتردد  c2يساوي الصفر ،إذ ال يوجد أي معيار في ىذا التكتل.

مؤشر المعارضة ) :d(b,aنالحظ أنو ال يوجد أي معيار معارض ،وبالتالي قيمة ىذا المؤشر غير معرفة ،وال

يعني ذلك أنيا صفر.
مؤشر المصداقية )
)
.%50

220

(

)

(  :في ىذه الحالة ىو نفسو مؤشر التوافق باعتبار أنو ال يوجد أي معيار معارض ،أي
(  ،وبالتالي نقبل  b S aباعتبار أن مؤشر المصداقية أكبر من عتبة القبول المحددة
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في حال اختبار العالقة العكسية ،فيما إذا كان  aليس أسوأ من  ،)a S b( bنجد أيضاً أن التحالف الموافق

يشكل جميع المعايير أي ) ،C(a S b) = {g1, g2, g3, g4وباقي التحالفات خالية وال يوجد فيتو من قبل أي

من المعايير ،وبالتالي فإن مؤشر المصداقية يساوي الواحد ،فيتم قبول العالقة .a S b

النتيجة :باعتبار أن العالقتين  a S bو  b S aمقبولتين ،وبالعودة إلى الجدول [ ]3-8نستنتج أن الطالبين

متكافئين .a I b

حالة ( )2الطالب  dليس أسوأ من الطالب  aأي اختبار العالقة .d S a
 التحالف الموافق ).C(d S a) = {g1, g3) :C(d S a
 التحالف المعارض ).C(a P d) = {g4) :C(a P d
 التحالف المتردد ).C(a Q d) = {g2) :C(a Q d

 الفيتو :ىناك رفض مطمق (فيتو) لمفرضية وفق المقرر الرابع .g4

مؤشر التوافق  c(d,a)=0.6كمجموع لجزأين:

وزن التكتل الموافق من مجموع أوزان المعايير يساوي

ويحسب كما يمي لممعيار الثاني :g2
وزن التكتل المتردد  c2يساوي الصفرُ ،
حيث
مؤشر المعارضة ) :d(d,aنالحظ أنو يوجد معيار ُيعارض بشكل مطمق الفرضية أي يستخدم الفيتو وىو المقرر
الرابع  ،g4وبالتالي قيمة ىذا المؤشر تساوي الصفر.
مؤشر المصداقية

)

( يساوي حاصل جداء المؤشرين السابقين ،وبالتالي ال نقبل  ،d S aوكان ىذا

واضحاً ،إذ يكفي أن نجد معيار واحد يستخدم الفيتو لرفض الفرضية.

في حال اختبار العالقة العكسية ،أي فيما إذا كان  aليس أسوأ من  dأي  ،a S dنجد أن المقرر األول يستخدم
الفيتو ،وبالتالي ال ضرورة الستكمال حساب المؤشرات األخرى ،ويكون مؤشر المصداقية

)

ونرفض الفرضية .a S d

( ،

تبين مؤشرات المصداقية أن  a S dغير مقبولة وكذلك  d S aغير مقبولة ،وبالعودة إلى الجدول [ ]3-8نجد

أنيا تقابل حالة الالمقارنة بين الطالبين.

تم استكمال الحسابات لجميع حاالت المقارنة بين البدائل ،فحصمنا عمى مؤشرات المصداقية اآلتية:
مؤشرات المصداقية ألولوية بديل السطر عمى بديل العمود
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طالب a

طالب b

طالب c

طالب d

طالب e

طالب a

1

1

0

0

0.60

طالب b

1

1

0.02

0

0.64

طالب c

0

0

1

0.80

0.67

طالب d

0

0

0.73

1

0.60

طالب e

0.87

0.87

0.4

0.14

1
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باالنتقال من ىذه المؤشرات إلى قبول أو رفض عالقة األولوية ،حيث تُقبل في حال كانت قيمة مؤشر المصداقية
أكبر من عتبة القبول المحددة  0.5واال تُرفض ،نجد ما يمي:
طالب a

طالب b

طالب c

طالب d

طالب e

طالب a

S

S
̅

̅

S

طالب b

S

S
̅

̅

S

طالب c
̅

̅

S

S

S

طالب d
̅

̅

S

S

S

طالب e

S

S
̅

̅

S

ومن ىذه العالقات ننتقل إلى تحديد عالقات التفضيل اإلجمالية بين كل بديمين:

طالب a

طالب a

طالب b

طالب c

طالب d

طالب e

I

I

R

R

I

I

R

R

I

I

I

P

I

P

طالب b
طالب c
طالب d
طالب e

I

أي أننا حصمنا عمى نموذج تفضيالت بثالث عالقات لمتفضيل ىي التكافؤ  Iوالالمقارنة  Rوالتفضيل األكيد،

يمخص حاالت التفضيل بين الطالب كما يمي:

 الطالب  :aمتكافئ مع  bو  ،eوغير قابل لممقارنة مع  cو .d
 الطالب  :bمتكافئ مع  aو  ،eوغير قابل لممقارنة مع  cو .d

b

 الطالب  :cمتكافئ مع  ،dوغير قابل لممقارنة مع  aو  ،bوأفضل من .e
 الطالب  :dمتكافئ مع  ،cوغير قابل لممقارنة مع  aو  ،bوأفضل من .e
 الطالب  :eمتكافئ مع  aو  ،bوليس أفضل من  cو .d

a
e

d

c

الترتيب النيائي:

الطمبة  aو  bو  eمتكافئين جميعو ،وبالتالي يجب أن يكونوا في نفس الترتيب.
الطالبين  cو  dيجب أن يكونا في نفس الترتيب باعتبارىما متكافئين.

الطالب  eيجب أن يكون بعد  cو dفي الترتيب بسبب كونيما أفضل منو.
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لدينا معضمة بترتيب  eفمن ناحية يجب أن يكون في نفس ترتيب  aو ،bومن ناحية أخرى يجب أن يكون بعد c

و ،dمع اإلشارة إلى أن كل من  aو  bغير قابمين لممقارنة مع  cو ،dولذلك ُنطبق القاعدة البدييية بأنو طالما
أنو يمكن إيجاد بديل أفضل من  eفنزيحو مرتبة في الترتيب أو نستبعده حسب أمثمية باريتو ،وبالتالي ُيصبح لدينا
الترتيب النيائي كما يمي:

المرتبة األولى a, b :وفي نفس المرتبة  ،c, dوليس ألنيم متكافئين لكن ألنو ال يوجد أي بديل آخر أفضل
منيم ،فال يوجد مبرر لوضع أحدىم قبل أو بعد اآلخر ،لذلك يقعان في نفس المرتبة.

المرتبة الثانية :الطالب  eفقط.

نالحظ صعوبة الحصول عمى بديل واحد واعتباره األفضل أو ترتيب البدائل بشكل كامل ،وال يجب النظر إلى

ىذه الصعوبة عمى أنيا ضعفاً في الطريقة ،بل ىي نتيجة طبيعية لمبيانات المتوفرة ،سواء من حيث التقييمات أو

من حيث العتبات أو األوزان ،باإلضافة إلى خصائص النموذج المتمثمة بعدم وضع أية فرضيات مسبقة عمى

تفضيالت متخذ الق ارر.

في العديد من الحاالت ،قد نحصل عمى مخططات معقدة لحاالت التفضيل ،لذلك ُيمكن المجوء إلى استخدام
خوارزميات المخططات الشبكة  Graph Theoryلمبحث عن أفضل بديل أو ترتيب البدائل أو غيرىا ،وليست
مجال بحثنا في المقرر الحالي(.)8

 .8يمكن العودة إلى المراجع المختصة في نظرية البيانات  ،Graph Theoryأو المجوء إلى البرمجيات
المعموماتية التي تساعد كثي اًر في إنجاز الحسابات.
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 .2.8طريقة النقاط :Borda
لنضع النقاط حيث يأخذ من يأتي في المرتبة األولى  5نقاط ،والثانية  4نقاط ،الثالثة  3نقاط ،الرابعة نقطتين،
ونقطة لممرتبة األخيرة ،ونجمعيا لكل طالب كما يبين الجدول اآلتي:
المرتبات

مقرر g1

مقرر g2

مقرر g3

مقرر g4

مجموع النقاط

طالب a

5

3

2

1

13

طالب b

4

3

3

2

12

طالب c

2

1

4

4

13

طالب d

1

4

1

5

13

طالب e

3

2

2

3

14

وبالتالي ُيصبح الترتيب النيائي كما يمي:
المرتبة األولى :الطالب  eبـ  14نقطة.

المرتبة الثانية :الطمبة  aو cو dوكل منيم بـ  13نقطة.

المرتبة الثالثة :الطالب  bبـ  12نقطة.

 .3.8طريقة األغمبية البسيطة :Condorcet
بإجراء الحسابات لكل ثنائية ،نجد ما يمي:
طالب a
طالب a
طالب b
طالب c

طالب b

طالب c

طالب d

طالب e

 aأفضل

تكافؤ

تكافؤ

 eأفضل

تكافؤ

تكافؤ

 eأفضل

تكافؤ

تكافؤ

طالب d

تكافؤ

طالب e
لنضع قاعدة بترتيب البديل ال يوجد بديل آخر أفضل منو ،فنحصل عمى الترتيب اآلتي:
المرتبة األولى :الطمبة .d ، c ، e
المرتبة الثانية :الطالب .a

المرتبة الثالثة :الطالب .b
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 .4.8طريقة الموافقة والمعارضة :Copeland
بحساب أصوات كل ثنائية من الطالب ،نجد الجدول اآلتي:
طالب a
طالب a

طالب b

طالب c

طالب d

طالب e

مجموع

1

0

0

1-

0

0

0

1-

2-

0

0

0

0

0

طالب b

1-

طالب c

0

0

طالب d

0

0

0

طالب e

1

1

0

0

2

وبالتالي ُيصبح ترتيب الطمبة كما يمي:
المرتبة األولى :الطالب ،e
المرتبة الثانية :الطمبة ،a, c,d

المرتبة الثالثة :الطالب .b
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 .5.8مقارنة نتائج بعض النماذج:
نمخص في الجدول اآلتي نتائج ترتيب الطرق السابقة لكل من الطمبة:

طريقة

المعدل

طريقة

ELECTRE

النقاط

األغمبية

الموافقة

والمعارضة

Borda

Condorcet

طالب a

الخامسة

األولى

الثانية

الثانية

الثانية

طالب b

الرابعة

األولى

الثالثة

الثالثة

الثالثة

طالب c

األولى

األولى

الثانية

األولى

الثانية

طالب d

الثانية

األولى

الثانية

األولى

الثانية

طالب e

الثالثة

الثانية

األولى

األولى

األولى

III

Copeland

نالحظ التباين الكبير في نتائج الترتيب بين نموذج وآخر ،وكما أشرنا في أكثر من موقع في ىذا المقرر ،بأن كل

نموذج لو حسناتو ومساوئو ،وال يوجد نموذج واحد يمكن اعتباره ىو األفضل ،إذ يعتمد اختيار ىذا النموذج أو
ذاك عمى عدد من العوامل يأتي في مقدمتيا:

 درجة تعقيد وصعوبة المشكمة ،وارتباطيا بمشكالت أخرى،

 مدى توفر المعمومات ودقتيا ومصداقيتيا ،وامكانية الحصول عمييا،

 مدى توفر الموارد خصوصاً الزمن المخصص لحل المشكمة واتخاذ القرار،

 مدى حرجية القرار المطموب اتخاذه ،ومستويات التبرير المطموبة من متخذ القرار،
 معارف وخبرات ميندس القرار ومقدراتو التحميمية،

 الخصائص الواجب توفرىا في النموذج لمتمثيل السميم لتفضيالت متخذ القرار.
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أسئمة صح  /خطأ :True/False
صح

السؤال
1

تُحاول الطرق متعددة المعايير االنتقال من مفاىيم األمثمية إلى مفاىيم الحل بالتراضي
تعتمد النماذج متعددة المعايير عمى جمع تقييمات كل بديل والحكم عمى أساس

3

تعتمد النماذج متعددة المعايير عمى مفاىيم المقارنة الثنائية بين كل بديمين

2

4
5
6
7

تعتمد النماذج االنتخابية عمى تعداد أصوات الناخبين بغض النظر عن شدة

التفضيالت

تستند طريقة النقاط

Borda

ليم

إلى مجموع النقاط لممرشحين وذلك حسب ترتيب الناخبين

9

تستند طريقة األغمبية البسيطة



Borda

Condorcet

تعتمد طريقة الموافقة والمعارضة




Outranking



إلى ترتيب المرشحين وفق الترتيب األبجدي

Copeland

المرشح" و"ضد المرشح"
تعني عالقة األولوية



في حال انسحاب أو دخول مرشح جديد



عمى الفرق بين عدد األصوات "مع



بين بديمين اثنين أن كل منيما ليس أفضل من



اآلخر

 12تُعتبر عالقات التفضيل الناتجة عن نظرية المنفعة حالة خاصة من عالقة األولوية
 13تُعبر عالقة األولوية  b S aبأن البديل  bليس أسوأ من البديل a
 14عدم قبول العالقة

bSa

 15تؤدي عالقة األولوية
16



األخرى

8

11



في النماذج متعددة المعايير ،يمكن تعويض الخسارة عمى أحد المعايير من المعايير

ال تتأثر طريقة النقاط

10



المجموع

تستند طريقة أمثمية باريتو إلى مفاىيم الييمنة والمقارنة الثنائية

يعني قبول عكسيا

Outranking

إذا كانت عالقة األولوية

Outranking





aSb

إلى تعريف عالقات التفضيل األساسية األربعة
محققة وفق جميع المعايير ،فيجب أن تكون

محققة بشكل إجمالي




 17في عالقة األولوية  ،Outrankingدوماً يكون مؤشر التوافق يساوي مؤشر المصداقية
ُيقصد بعتبة التفضيل
18
بديمين وفق ىذا المعيار

Preference Threshold

عمى أحد المعايير الفرق بين تقييمي

ُيقصد بمفيوم التوافق
19
حيث عدد المعايير أو أوزانيا أو فروقات التقييم
Concordance

ُ 20يقصد بمفيوم المعارضة
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حجم الموافقة عمى الفرضية المختبرة سواء من

Disconcordance

حجم المعارضة لمفرضية المختبرة سواء

خطأ






ISSN: 2617-989X

من حيث عدد المعايير أو أوزانيا أو فروقات التقييم
ُيقصد بمفيوم التعطيل أو الفيتو  Vetoمنع أولوية البديل ذو التقييم األقل عمى البديل
21
ذو التقييم األكبر بشكل إجمالي



 22نحصل دوماً وفق طريقة الترتيب  ELECTRE-IIIعمى ترتيب كامل لمبدائل



 23تُعطي طرق االنتخابات دوماً نفس النتائج لناحية ترتيب المرشحين



 24تؤدي النماذج متعددة المعايير دوماً إلى نفس النتائج التي تعطييا نظرية المنفعة



 25تحتاج جميع النماذج متعددة المعايير إلى تقييمات كمية متجانسة لممقارنة بين البدائل
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أسئمة خيارات متعددة :Multiple Choices
 .1نقول عن بديل  bأنو يييمن عمى آخر ( aأمثمي بمفيوم باريتو) إذا وفقط إذا تحقق ما يمي:

أ .تقييم البديل  aأكبر أو يساوي تقييم  bوفق جميع المعايير وأكبر تماماً وفق معيار واحد عمى األقل
ب .تقييم البديل  bأكبر أو يساوي تقييم  aوفق جميع المعايير وأكبر تماماً وفق معيار واحد عمى األقل

ج .تقييم البديمين متساويين وفق جميع المعايير

د .جميع األجوبة خاطئة

 .2لدينا ثالث مرشحين  a,b,cوثالث ناخبين ،حيث قام كل من الناخبين باختيار مرشح مختمف ،فالمرشح الفائز
في ىذه الحالة ىو:
أ .المرشح a
ب .المرشح b

ج .المرشح c

د .جميع األجوبة خاطئة
 .3لدينا ثالث مرشحين  ،a,b,cحيث تم توزيع نقاط لكل منيم حسب ترتيب الناخبين ليم وفق طريقة ،Borda

فحصل  aعمى  30نقطة وحصل  bعمى  20نقطة ،وحصل  cعمى  30نقطة ،فالمرشح الفائز في ىذه

الحالة ىو:

أ .المرشحين  aوc
ب .المرشح b

ج .المرشحين الثالثة إذ ال معنى لمنقاط

د .جميع األجوبة خاطئة
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 .4لدينا ثالث مرشحين  ،a,b,cحيث حصمنا عمى المقارنة بينيم وفق طريقة األغمبية البسيطة  Condorcetكما
يمي a :أفضل من  ،bو bأفضل من  ،cو cأفضل من  ،aفالمرشح الفائز في ىذه الحالة ىو:
أ .المرشحين a
ب .المرشح b

ج .المرشح c

د .جميع األجوبة خاطئة
 .5لدينا ثالث مرشحين  ،a,b,cحيث كان عدد حاالت فوز كل منيم وفق طريقة الموافقة والمعارضة
 Copelandكما يمي a :فاز مرتين ،و bفاز مرة واحدة ،و cخسر مرتين ،فالمرشح الفائز في ىذه الحالة
ىو:

أ .المرشح a
ب .المرشح b

ج .المرشح c

د .جميع األجوبة خاطئة
 .6يتم األخذ باالعتبار لتعريف عالقة األولوية  Outrankingبين بديمين ،ما يمي:
أ .تقييمات البديمين وفق جميع المعايير
ب .أوزان المعايير

ج .عتبات التفضيل

د .جميع األجوبة صحيحة
 .7تم استخدام عالقة األولوية  Sلممقارنة بين بديمين  aو  ،bفحصمنا عمى  a S bمقبولة وكذلك  b S aمقبولة
أيضاً ،ندعو حالة التفضيل اإلجمالية بين البديمين في ىذه الحالة:
أ .تكافؤ a I b

ب .تفضيل لصالح a P b :a

ج .ال مقارنة a R b

د .جميع األجوبة خاطئة
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 .8تم استخدام عالقة األولوية  Sلممقارنة بين بديمين  aو ،bفحصمنا عمى  a S bمقبولة و b S aغير مقبولة،
ندعو حالة التفضيل اإلجمالية بين البديمين في ىذه الحالة:
أ .تكافؤ a I b

ب .تفضيل لصالح a P b :a

ج .ال مقارنة a R b

د .جميع األجوبة خاطئة
 .9تم استخدام عالقة األولوية  Sلممقارنة بين بديمين  aو ،bفحصمنا عمى  a S bغير مقبولة وكذلك b S a
غير مقبولة ،ندعو حالة التفضيل اإلجمالية بين البديمين في ىذه الحالة:
أ .تكافؤ a I b

ب .تفضيل لصالح a P b :a

ج .ال مقارنة a R b

د .جميع األجوبة خاطئة
 .10تأخذ الصيغ الرياضية لمتعبير عن عالقات المقارنة الثنائية بين البدائل ما يمي:
أ .األىمية النسبية لممعايير وعتبات التفضيل
ب .مفيومي التوافق والمعارضة

ج .مبررات القبول وشدة المصداقية

د .جميع األجوبة صحيحة

 .11يتم تفسير قيم مؤشر المصداقية لقبول فرضية أولوية  Outrankingبديل عمى آخر كما يمي:
أ .كمما اقتربت من الواحد ،كمما كانت مبررات القبول قوية

ب .كمما اقتربت من الصفر ،كمما كانت مبررات القبول ضعيفة

ج .كمما اقتربت من النصف ،كمما كان ىناك تردد وحذر في القبول أو الرفض

د .جميع األجوبة صحيحة
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 .12لدينا عتبات التفضيل  qالتكافؤ p ،التفضيل األكيد ،و  vالفيتو ،وفق أحد المعايير ،ولدينا تقييمي بديمين a,
 ،bفإذا كان تقييم  bبين  a-qو  ،a+qتكون عالقة التفضيل بين البديمين:
أ .تكافؤ  a I bوفق ىذا المعيار

ب .تفضيل لصالح  bوفق ىذا المعيار

ج .المقارنة  a R bوفق ىذا المعيار

د .جميع األجوبة خاطئة

 .13لدينا عتبات التفضيل  qالتكافؤ p ،التفضيل األكيد ،و  vالفيتو ،وفق أحد المعايير ،ولدينا تقييمي بديمين a,
 ،bفإذا كان تقييم  bأكبر من  ،a+pتكون عالقة التفضيل بين البديمين:
أ .تكافؤ  a I bوفق ىذا المعيار

ب .تفضيل لصالح  bوفق ىذا المعيار

ج .المقارنة  a R bوفق ىذا المعيار

د .جميع األجوبة خاطئة

 .14لدينا عتبات التفضيل  qالتكافؤ p ،التفضيل األكيد ،و  vالفيتو ،وفق أحد المعايير ،ولدينا تقييمي بديمين a,
 ،bفإذا كان تقييم  bأكبر من  ،a+vتكون عالقة التفضيل بين البديمين:
أ .تكافؤ  a I bوفق ىذا المعيار

ب .تفضيل لصالح  aوفق ىذا المعيار

ج .فيتو عمى  a S bبشكل إجمالي

د .جميع األجوبة خاطئة
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 .15يأخذ مؤشر المصداقية في عالقة األولوية  Outrankigباالعتبار ما يمي:
أ .مؤشر التوافق

ب .مؤشر المعارضة

ج .مؤشر التعطيل أو الفيتو

د .جميع األجوبة صحيحة

 .16يعتمد اختيار نموذج متعدد المعايير لمقرار اإلجمالي عمى عدد من العوامل أىميا:
أ .مدى توفر المعمومات ومصداقيتيا

ب .مدى حرجية القرار المطموب اتخاذه

ج .درجة تعقيد وصعوبة المشكمة

د .جميع األجوبة صحيحة

 .17لدى المقارنة بين النماذج متعددة المعايير ،نجد أن أفضل ىذه النماذج ىي:
أ .الطرق االنتخابية

ب .طريقة ELECTRE-III

ج .أمثمية باريتو

د .جميع األجوبة خاطئة
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رقم السؤال

اإلجابة الصحيحة

1

ب

2

د

3

أ

4

د

5

أ

6

د

7

أ

8

ب

9

ج

10

د

11

د

12

أ

13

ب

14

ج

15

د

16

د

17

د
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أسئمة \ قضايا لممناقشة:
السؤال ( )1أمثمية باريتو .Pareto Optimum
تعتبر طريقة الييمنة المعروفة بأمثمية باريتو من الطرق األولية في صناعة الق اررات ،والمطموب:

 .1اشرح بإيجاز مفاىيم الطريقة؟

 .2ما ىو المقصود بالبديل الفعال بمفيوم باريتو؟

 .3وضح بالرسم فضاءات الييمنة لبعض البدائل.

مدة اإلجابة 20 :دقيقة .الدرجات من ( .15 :100توجيو لإلجابة :الفقرة })2-8
السؤال ( )2طرق االنتخابات.

تتشابو كثي اًر طرق االنتخابات والنماذج متعددة المعايير ،والمطموب:

 .1ما ىي أوجو التشابو بين ىاتين الفئتين من النماذج لناحية مشكمة القرار التي تحاول معالجتيا؟
 .2اشرح بإيجاز المفاىيم التي تعتمد عمييا طرق االنتخابات؟

 .3اختر واحدة فقط من الطرق اآلتية وحاول شرحيا مع مثال قدر اإلمكان :طريقة النقاط  ،Bordaطريقة
األغمبية البسيطة  ،Condorcetطريقة الموافقة والمعارضة .Copeland

{مدة اإلجابة 25 :دقيقة .الدرجات من .20 :100

(توجيو لإلجابة :الفقرة })3-8

السؤال ( )3عالقة األولوية .Outranking Relation

ُيمكن دوماً بناء عالقة لممقارنة الثنائية  Sبين بديمين ،والمطموب:
 .1اشرح بإيجاز مفاىيم عالقة األولوية  b S aبين بديمين  aو b؟

 .2كيف يتم الحصول عمى عالقات التفضيل األربعة استناداً إلى عالقة األولوية S؟
 .3كيف يتم تفسير مؤشر المصداقية الذي نحصل عميو وفق ىذه العالقة؟

{مدة اإلجابة 30 :دقيقة .الدرجات من .20 :100

(توجيو لإلجابة :الفقرة })4-8

السؤال ( )4عتبات التفضيل .Preference Thresholds

لتعويض نقص المعموماتُ ،يمكن تعريف عتبات لمتفضيل وفق كل من المعايير ،والمطموب:
 .1ما ىو المقصود بعتبة التفضيل؟
 .2وضح بإيجاز أىم عتبات التفضيل التي يمكن تعريفيا وفق معيار محدد.

 .3وضح عالقات التفضيل الممكن تواجدىا وفق معيار محدد في حال تعريف عتبات التفضيل.

{مدة اإلجابة 30 :دقيقة .الدرجات من .20 :100
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القضية األولى :مجمس األمن.

لتوضيح آلية عمل الفيتو في االنتخابات والمشابو لقدرة التعطيل في صناعة الق اررات ،لنأخذ آلية عمل مجمس

األمن.

ىناك  15مقعداً في مجمس األمن 5 ،منيا دائمة لمدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية عام 1945

(الواليات المتحدة ،روسيا ،الصين ،بريطانيا ،فرنسا) ،تتمتع ىذه الدول بحق الفيتو أي إسقاط أي قرار تعترض

عميو ،ولكي ُيعتمد القرار يجب أن يتوفر لو شرطان :موافقة ثمثي األعضاء أي  9من  ،15وعدم استخدام الفيتو
أي من الدول دائمة العضوية ،وال ُيعتبر عدم التصويت اعتراض أو فيتو.
يمكنك إجراء بحث عبر اإلنترنت واحصاء عدد مرات استخدام كل دولة من الدول الخمس لحق الفيتو ،والتفكير
بمصطمح الديموقراطية التي تطالب بيا الدول دائمة العضوية "حاممة راية الديموقراطية" وستكون المفاجأة

عظيمة!!

{توجيو لإلجابة :بحث عبر االنترنت}
القضية الثانية :تناقض  Condorcetو .Copeland

لدينا ثالثة مرشحين زيد ،عمر،خالد ،و  60ناخباً ،رتب الناخبون المرشحين كما ىو مبين في الجدول اآلتي:
الترتيب الثاني

الترتيب الثالث

عدد أصوات الترتيب

الترتيب األول
خالد

زيد

عمر

10

خالد

عمر

زيد

8

عمر

خالد

زيد

زيد

عمر

عمر
زيد

خالد

23

خالد

2

17

أوالً) قارن بين كل اثنين من المرشحين الثالثة وحاول ترتيبيم وفق طريقة األغمبية البسيطة .Condorcet

ثانياً) أعد المقارنة بحسب طريقة الموافقة والمعارضة .Copeland

{النتائج :أوالً ،زيد أفضل من عمر أفضل من خالد أفضل من زيد! ،الطريقة غير متعدية

ثانياً ،تساوي نقاط المرشحين الثالثة وىي صفر لكل من المرشحين الثالث أي ال يوجد فائز!}
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ملحق رياضي
Mathematical Annexes

 .1التوابع من الدرجة األولى : Linear Functions
ىو كثير حدود من الشكل  ، F ( x)  ax  bحيث  a, bأعداد ثابتة حقيقية و  aغير معد وم ُ .يدعى الثابت a
ويمثل ظل ال زاوية التي يصنعيا الخط البياني مع محور السينات ،في حين يمثل الثابت  bقيمة )F(x
بميل التابع ُ
عندما  x=0أي نقطة تقاطع الخط البياني لمتابع مع محور العينات .تكون إشارة ) F(xمخالفة إلشارة  aقبل جذر

b
المعادلة  F(x)=0وموافقة إلشارة  aبعد الجذر .جذر المعادلة  F(x)=0ىو
a

 . x  ويكون الخط البياني عمى

شكل خط مستقيم.

 .2التوابع من الدرجة الثانية :Second Order Functions
لو الشكل  , F (x )  ax 2  bx  cحيث  a ,b , cأعداد حقيقية و aغير معدوم.

إليجاد جذور المعادلة  ،F(x) = 0نحسب المميز  ،   b2  4acفإذا كان:


b  
   0لممعادلة جذران حقيقيان ىما
2a



   0لممعادلة جذر مضاعف ،وتكون اإلشارة موافقة إلشارة  aعدا عند الجذر.

مخالفة إلشارة  aوخارج الجذرين موافقة إلشارة .a


x2 

b  
2a

 ، x1 تكون اإلشارة بين الجذرين

   0ليس لممعادلة جذور ،وتكون اإلشارتو موافقة إلشارة .a

 .3المتراجحات :Inequalities
ليا الشكل  a>bأو  ،a<bحل المتراجحة يعني إيجاد قيم المتغيرات التي تحققيا.

 إضافة عدد حقيقي  c إلى طرفي المتراجحة ال يغير اتجاه المتراجحة.
 الضرب بعدد موجب تماماً  c ال يغير اتجاه المتراجحة.

 الضرب بعدد سالب تماماً  c  يغير اتجاه المتراجحة.
 إن قمب العددين  a, bحيث  a, bليما نفس اإلشارة يغير اتجاه المتراجحة.
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 .4المتتاليات:
المتتالية ىي تطبيق منطمقو مجموعة األعداد الطبيعية  Nومستقره الحقيقية

أو أية مجموعة جزئية منيا.

ندعو  unالحد العام لممتتالية من المرتبة .n

نقول عن متتالية  u nأنيا حسابية إذا أمكن استنتاج أي حد من حدودىا من الحد الذي يسبقو بإضافة ثابت.

ونكتبيا بالشكل  un1  un  rحيث  rثابت نسميو أساس المتتالية.

نقول عن متتالية  unأنيا ىندسية إذا أمكن استنتاج أي حد من حدودىا من الحد الذي يسبقو بالضرب بثابت.

نكتبيا بالشكل  un1  un .qحيث  qثابت نسميو أساس المتتالية.

نقول عن متتالية أنيا متزايدة إذا تحققun :

1

N , un

n

نقول عن متتالية أنيا متناقصة إذا تحققn  N , un1  un :

 كل متتالية حسابية أساسيا موجب تكون متز

- ايدة .وكل متتالية حسابية أساسيا سالب تكون متناقصة

 كل متتالية ىندسية أساسيا موجب وأكبر من الواحد تكون متزايدة .وكل متتالية ىندسية أساسيا موجب
وأصغر من الواحد تكون متناقصة .وكل متتالية ىندسية أساسيا سالب تكون غير متزايدة وغير متناقصة

نياية متتالية :ىو دراسة سموك المتتالية عندما تسعى  nإلى الالنياية ،أو إلى قيمة محددة مسبقاً .نقول أن القيمة

 lتمثل نياية المتتالية  unعندما تسعى  nإلى الالنياية.

نقول عن متتالية أنيا تسعى نحو  lعندما تسعى  nإلى الالنياية إذا أمكن إيجاد عدد طبيعي  p  Nوذلك من

أجل كل عدد حقيقي  بحيث un  l  

 , p  N , n  p,

العمميات عمى النيايات :بفرض أن  un , vnمتتاليتين ونياية  lim un  lو  lim vn  l فإن:
n 

lim(un  vn )  l  l 
n 

lim(un  vn )  l  l 
n 
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n 

lim(un .vn )  l.l 
n 

u
l
lim( n ) 
)(l   0
n  v
l
n
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 .5التوابع العددية:
التابع ىو كل تطبيق  fمنطمقو  أو مجموعة جزئية منيا (نرمز ليا  )Iومستقره  . نرمز لو بالشكل
f :I 

)x  y  f ( x

حيث ) y  f ( xتدعى قاعدة ربط التابع.

مجموعة التعريف  :Dfمجموعة جزئية من  والتي يأخذ فييا المتحول  xقيمو.
المستقيمات المقاربة :ليكن

الخط البياني لمتابع العددي ) y  f ( xوالمرسوم في جممة متعامدة نظامية . oxy

يوجد ثالثة أنواع من المقاربات لمخط البياني لمتابع .f

 مستقيم مقارب  y=aيوازي  Oxإذا تحقق . lim f ( x)  a
x 

 مستقيم مقارب  x=bيوازي  Oyإذا . lim f ( x)  
x b

 مستقيم مقارب مائل  Dإذا تحقق  ، lim f ( x)  بفرض  Y  ax  bمعادلة ىذا المستقيم ,نقول
x 

إن  Dمستقيم مقارب مائل لمتابع ) f ( xإذا كان )  f (x ) Y   (xحيث )   (xتابع يسعى إلى
الصفر عندما تسعى  xإلى الالنياية.

الحد األعمى  Mلتابع (إن وجد) ىو العنصر األكبر األصغري عمى مجموعة قيمو x  D f , f ( x)  M :

الحد األدنى  mلتابع (إن وجد) ىو العنصر األصغر األعظمي عمى مجموعة قيمو x  Df , f (x )  m :

نقول عن  fأنو مستمر عند النقطة  x0إذا كان  x0  D fو ) lim f ( x)  f ( x0

x  x0

نقول عن  fأنو قابل لالشتقاق عند النقطة  x0إذا كان x0  D f

وموجودة    

) f ( x)  f ( x0
x  x0

 limونرمز
x  x0

ليا بالرمز )  f ( x0ونرمز لممشتق . f 
العمميات عمى المشتقات :ليكن  f, gتابعين حقيقيين وليكن  f , g مشتقي التابعين السابقين ،فإن:
( f  g )  f   g 
( f  g )  f   g 
  g f
( f .g )  f g

)( g  0

f
f g  g f
( ) 
g
g2

نقول عن ) f ( xأنو متزايد (متزايد تماماً) عمى ىذا المجال إذا كان ) f ( xموجباً (موجباً تماماً) عمى ىذا
المجال .ونقول عن ) f ( xأنو متناقص (متناقص تماماً) عمى ىذا المجال إذا كان )  f (xسالباً (سالباً تماماً)

عمى ىذا المجال.
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 .6األمل الرياضي :Math Esperance
األمل الرياضي ) E(Xأو  µلمتغير  Xمتقطع ىو المتوسط الحسابي لقيمو مثقمةً باحتماالتيا:
) E ( X )   xi P( X  xi
i

وفي حال كان المتغير مستم اًر ويقبل تابع كثافة ) f(xنعرف األمل الرياضي كما يمي:
 E ( X )   x. f ( x)dxإذا كان التكامل متقارباً.
R

أىم خصائص األمل الرياضي تأتي من خصائص التكامل:
 قد ال يكون األمل الرياضي موجوداً دوماً.
.E(a) = a 

.E(a.x) = a.E(x) 

.E(X+a) = E(X) + a 

 خاصية الجمع. E( X1  X 2 )  E( X1 )  E( X 2 ) :

 إذا كان المتغيرين مستقمين فاألمل الرياضي لضربيما يساوي حاصل ضرب األممين الرياضيين (العكس
ليس صحيحاً).

 .7العالقات الثنائية :Binary Relation
ليكن لدينا مجموعة  Aتحوي عدداً منتيياً من العناصر.A = {a, b, c, …} :

نعرف عالقة ثنائية  Sمن أجل أي زوج من العناصر  aو bعمى الجداء الديكارتي .a S b :A x A
ليكن لدينا عالقتان  Sو Tمعرفتان عمى نفس المجموعة .A
 االحتواء :Inclusion



االجتماع aTb :union

a, b  A
or

aSb

التقاطع aTb :Intersection

and

أىم خصائص العالقات الثنائية:
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aSb  aTb

انعكاسية a  A :Reflexive

a(S  T )b

aSb

iff

a(S  T )b

 aSaونكتب إذا كانت غير إنعكاسية aSa

متناظرة a, b  A :Symmetric

متعدية a, b, c  A :Transitive
تامة a, b  A :Complete

iff

iff

S T

aSb  bSa
aSb, bSc  aSc

aSb or bSa
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بعض العالقات الثنائية الشييرة:

 عالقة التكافؤ  :Equivalenceىي عالقة ثنائية انعكاسية ،متناظرة ،ومتعدية.
 ترتيب الجزئي  :Partial Orderانعكاسية ،غير متناظرة ،ومتعدية.
 ترتيب شبه تام  :Preorderانعكاسية ،ومتعدية.

 .8القيمة الحالية الصافية :Net Present Value
يستند منطق حساب القيمة الحالية الصافية ) (Net Present Valueعمى مفيوم التراكم أي عمى منطق التبديل
بين المنفعة الحالية والمنفعة المستقبمية.

ليكن لدينا مجموعة من التدفقات المستقبمية  x1, x2, x3, …, xnفي فترات زمنية متساية  i=1, 2, …, nومعدل

التراكم في كل فترة ىو  ،tiفيتم حساب قيمة ىذه التدفقات في المحظة الحالية كما يمي:
xn
x1
x2

 ... 
2
) 1  t1 (1  t2
(1  tn ) n

NPV 

إذا كانت التدفقات متساوية ومعدالت التراكم متساوية ،فتصبح الصيغة بالشكل اآلتي:
i

1

n

1  t 

i 1

NPV  x

يستخدم معيار القيمة الحالية الصافية كمعيار لممفاضمة بين مشاريع استثمارية:
 إذا كانت القيمة الحالية الصافية < الصفر :فاالستثمار مربح

 إذا كانت القيمة الحالية الصافية > الصفر :فاالستثمار خاسر
 واذا كانت = الصفر فاالستثمار ال رابح وال خاسر

واذا كانت لدينا عدة مشاريع استثمارية نختار المشروع ذو القيمة المالية  NPVاألكبر شريطة أن تكون أكبر من

الصفر.
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