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اإلىجاء
 إلى صاحب الحق السبيؽ  ،وإماـ الخمق والسخسميؽ  ،إلى مؽ أضاء بشؾره الكؾف  ،فأوصل لشا
أعغؼ رسالة  ،إلى سخاجي الستأللئ نؾ ار ،إلى حبيبي وقخة عيشي وقجوتي دمحم ػ صمى هللا عميو
وسمؼ ػ ػ .
 إلى نبع الحشاف ودؼء الخوح  ،إلى الشبض الرادؽ  ،والحب السذع  ،إلى مؽ ربتشي عمى
مائجة القخآف  ،وكانت دعسا ال يشظفئ  ،إلى شسعة حياتي أمي الحبيبة .
 إلى صاحب القمب الحاني  ،ورفيق الجرب  ،الحي ما زاؿ قمبو يشبض فخ اخ بأبشاء وبشات تؾجؾا
دربو نؾرا ،إلى مؽ أوصمشي حج التفؾؽ  ،إلى نبع الحياة أبي الغالي.
 إلى سشجي الغالية  ،ورفيقة دربي  ،إلى مؽ سانجتشي خظؾة بخظؾة  ،إلى مؽ كانت محفدة
ومداعجة لي في كل شيء  ،إلى زوجتي الغالية أساؿ هللا أف يبارؾ فيػ.
 إلى رفقاء روحي  ،وسشجي وأممي بشاتي  :مخيؼ  ،وشاـ ػ ػ حفغيسا هللا ػ ػ .
 إلى أساتحتي في كمية اإلدارة  ،أساؿ هللا ػ ػ عد وجل ػ ػ أف يبارؾ فييؼ جسيعا  ،وأف يشفع بيؼ
اإلسالـ والسدمسيؽ.
 إلى إخؾتي وأخؾاتي  ،الحيؽ كانت قمؾبيؼ معي في كل خظؾة  ،ولؼ يجخخوا وسعا في مداعجتي
ومعاونتي بؾقتيؼ وجيجىؼ  ،أساؿ هللا أف يبارؾ فييؼ  ،وأف يديجىؼ عمسا ورفعة .
 إلى مؽ شيج تخاب الؾطؽ عمى صجقيؼ  ،ومؽ قجمؾا أرواحيؼ فجاء الؾطؽ  ........شيجاؤنا
األبخار  ،أىجي إليكؼ جسيعا ىحا الجيج الستؾاضع.
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الذكخ والعخفاف
الحسج هلل ػ ػ أوال واخي اًخ ػ  ،الحسج هلل الحي وىبشي مؽ وافخ عمسو عمساً ،أتسشى مؽ هللا أف يكؾف عمساً
يقخبشي إلى مخضاتو .
أتقجـ بالذكخ إلى مؽ تكخـ عمي باإلشخاؼ عمى ىحه الخسالة  ،الجكتؾر عجناف قباجة حفغو هللا ورعاه ،
الحي بحؿ جيجاً عغيساً في إرشادي وتؾجييي ؛ إلتساـ ىحه الخسالة وإخخاجيا عمى ىحا الؾجو  ،فجداه هللا
خي اًخ  ،ونفع بو.
وأتقجـ بؾافخ التقجيخ وعغيؼ االمتشاف لمجشة السشاقذة األفاضل الجكتؾر دمحم الجعبخي  ،الجكتؾر مججي
الكببجي  ،المحيؽ شخفاني بقبؾؿ مشاقذة ىحه الجراسة لجورىسا الكبيخ في إثخاء الجراسة وإغشائيا مؽ
عمسيسا وخبختيسا.
كسا يدخني أف أتقجـ بالذكخ إلى جسيع مؽ ساعجني  ،وبحؿ جيجاً لسدانجتي إلتساـ ىحه الخسالة  ،وأساؿ
هللا عد وجل أف يجدي الجسيع عشي خيخ الجداء.
الباحث  :عساد شخباتي
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السمخص:
ىجفت ىحه الجراسة التعخؼ إلى مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات :دراسة ميجانية عمى
الذخكات السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ ،وقج تؼ استخجاـ االستبانة كأداة لجسع البيانات مؽ متخحي القخار
في الذخكات السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ  ،وتؼ اختيار عيشة عذؾائية طبكية بشدبة ( )%75مؽ
مجتسع الجراسة  ،مثمت القظاعات كافة في البؾرصة بؾاقع  103استبانة معتسجة  ،مؽ  120مؾزعة ،
وقج تؾصمت الجراسة إلى أف ( )%46.6مؽ أفخاد العيشة لجييؼ معخفة قميمة باألساليب الكسية  ،وأف
( )%49.5مؽ أفخاد العيشة أجابؾا ":أف مرجر معخفتيؼ باألساليب الكسية ىؾ الجراسة الجامعية ،وأف
الخبخة أكثخ األساليب التقميجية استخجاماً في اتخاذ القخار ،وأف تحميل العائج والتكمفة أكثخ األساليب
الكسية استخجاماً".
 .1كسا أعيخت الجراسة أف أىؼ مجاالت استخجاـ ىحه األساليب ىي اإلجخاءات السحاسبية وتقييؼ
االستثسارات ،وأف أىؼ السعؾقات التي تؤثخ في استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات اإلدارية ىي
عجـ السعخفة أو نقريا باألساليب الكسية  ،وتعقج الشغؼ اآللية الالزمة لتظبيق ىحه األساليب  ،وعجـ
وجؾد قدؼ يعشى بذؤوف ىحه األساليب  ،وعجـ استقخار الغخوؼ االقترادية السحيظة بالذخكات
السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ.
 .2وجؾد عالقة عكدية بيؽ السعؾقات الستعمقة بستخح القخار  ،واستخجاـ األساليب الكسية  ،حيث
أعيخ معامل التحجيجات أف  %12.6مؽ االنخفاض في استخجاـ األساليب الكسية يعدى لمسعؾقات
الستعمقة بستخح القخار في الذخكات ػ ػ ػ ػ محل الجراسة ػ ػ ػ ػ ػ.
 .3وجؾد عالقة عكدية بيؽ السعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية نفديا  ،واستخجاـ األساليب الكسية
حيث أعيخ معامل التحجيجات أف  %16.6مؽ االنخفاض في استخجاـ األساليب الكسية يعدى
لمسعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية نفديا في الذخكات ػ ػ محل الجراسة ػ ػ ػ .
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 .4وجؾد عالقة عكدية بيؽ السعؾقات الستعمقة بالبيئة الجاخمية واستخجاـ األساليب الكسية  ،حيث
أعيخ معامل التحجيجات أف  %22.6مؽ االنخفاض في استخجاـ األساليب الكسية يعدى لمسعؾقات
الستعمقة بالبيئة الجاخمية في الذخكات ػ ػسحل الجراسة ػ ػ.
 .5وجؾد عالقة عكدية بيؽ السعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية واستخجاـ األساليب الكسية  ،حيث
أعيخ معامل التحجيجات أف  %13.4مؽ االنخفاض في استخجاـ األساليب الكسية يعدى لمسعؾقات
الستعمقة بالبيئة الخارجية في الذخكات ػ ػ محل الجراسة ػ ػ.
وأوصت الجراسة بالعسل عمى تجريذ مداقات خاصة باألساليب الكسية  ،والعسل عمى االىتساـ
بستخحي القخار  ،وإنذاء أقداـ متخررة باألساليب الكسية ،وربط الذخكات السجرجة في بؾرصة
فمدظيؽ بالذخكات السحيظة  ،التي تدتخجـ األساليب الكسية  ،والعسل عمى الحج مؽ السعؾقات الستعمقة
باألساليب الكسية  ،والسعؾقات الستعمقة بستخح القخار  ،لتعديد استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ
الق اخرات في الذخكات السداىسة العامة  ،السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ.
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Abstract:
This study aims to recognize the using quantitative method in making
decisions A field study on the listed companies in the Palestinian stock
Exchange, by which a questionnaire is used as a tool to collect data from
decisions makers who work at the above-mentioned companies , a random
stratified sample was selected (75%) of the population representing all sector
in the Palestinian Stock Exchange with 103 approved questionnaires from
120 distributed. The study has come up with that (46.6%) of the sample
individuals have a little knowledge on the quantitative techniques. While
(49.5%) of the sample individuals have answered that their source of
knowledge on the subject is from their university study, experience is the
most traditional method used in making any decision, and the income and
cost analysis is the most quantitative techniques used.
1.

The study has shown that the most crucial fields of using these

techniques are accounting procedures and investment evaluation. One of
the obstacles that affects the use of quantitative techniques in making
administrative decisions is the absence or lack of quantitative techniques
knowledge. There is also the complication of the mechanism systems
required to apply these techniques, having no sector that is responsible for
these quantitative techniques, and the instability of the economic situation
that affects the companies listed on the Palestinian stock market.
2.

Inverse relationship between the obstacles related to the decision maker

and the use of quantitative methods, where the coefficient of determination
showed 12.6% of the decrease in the use of quantitative methods due to


ج

the constraints the obstacles related to the decision maker in the companies
under study.
3.

Inverse relationship between the constraints related to the quantitative

methods and the use of quantitative methods, where the coefficient of
determination showed 16.6% of the decrease in the use of quantitative
methods due to the constraints related to the quantitative methods it’s self
in the companies under study.
4. Inverse relationship between the constraints related to the internal
environment and the use of quantitative methods, where the coefficient of
determination showed 22.6% of the decrease in the use of quantitative
methods due to the constraints related to the internal environment in the
companies under study.
5. Inverse relationship between the constraints related to the external
environment and the use of quantitative methods, where the coefficient of
determination showed 13.4% of the decrease in the use of quantitative
methods due to the constraints related to the external environment in the
companies under study.
The study recommended to work on teaching courses on quantitative
methods and work on the decision-makers and the establishment of
specialized sections on quantitative methods, linking listed companies in the
Palestine Exchange with surrounding companies that use quantitative
methods, working to reduce the constraints related to quantitative methods,
and working to reduce the obstacles related to the decision-maker.
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.1الفرل األول
 .1.1مقدمة:
كانت عسمية اتخاذ الق اخرات في مشغسات األعساؿ الرغيخة في بجاية عيؾرىا تبجأ مؽ حاجة
متخح القخار إلى بمؾغ ىجؼ معيؽ أو غاية محجودة في الؾاقع العسمي  ،األمخ الحي دفع متخح القخار
إلى تؾعيف قجراتو السؾروثة الحاتية  ،التي ال تتظمب الكثيخ مؽ اإلمكانات سؾى ما ىؾ متؾفخ لجيو مؽ
تخاكؼ الخبخات  ،وربسا بعض السؤىالت األكاديسية ؛ ذلػ ألف التحجيات لؼ تكؽ بحلػ القجر مؽ
الرعؾبة والتعقيج  ،إال أف عسمية اتخاذ الق اخرات في الؾقت الخاىؽ أصبحت عمى درجة مؽ التعقيج ،
بحيث ال يسكؽ معيا االعتساد عمى القجرات الحاتية السؾروثة لستخح القخار  ،سيسا أف طبيعة التعامالت
والعسمية اإلدارية تسيدت بديادة قؾاعج الييسشة  ،والديظخة  ،واالحتكار ،والسشافدة السبشية عمى أساس
قاعجة البقاء لألصمح  ،مؽ ىشا كاف البج مؽ استخجاـ أساليب لسؾاجية تمػ الغخوؼ  ،وقج كانت
األساليب الكسية أحج أىؼ ىحه األساليب  ،وقج شاع استخجاـ األساليب الكسية في حياة السؤسدات
واألفخاد والجوؿ في القخف العذخيؽ  ،وتؼ استخجاميا في مجاالت :األعساؿ  ،والحكؾمات  ،والخعاية
الرحية  ،وتخظيط القؾى العاممة  ،وفي الرشاعة  ،وليذ كافيا أف يتعخؼ الفخد عمى كيفية استخجاـ
األساليب الكسية فقط  ،وإنسا ىشاؾ ضخورة لمتعخؼ إلى محجداتيا وافتخاضاتيا ومجاالت التظبيق
السشاسبة  ،سيسا وإف االستخجاـ الجيج والشاجح لألساليب الكسية سيؤدي إلى الحل السشاسب في الؾقت
السشاسب والجقيق  ،والسخف  ،واالقترادي  ،وسيل الفيؼ والتظبيق (مغخبي ،

.)2017

إال أف دوؿ العالؼ الثالث تؾاجو العجيج مؽ الرعؾبات في تظبيق األساليب الكسية في
السشغسات  ،وذلػ لشجرة البيانات والسعمؾمات السظمؾبة  ،ومخكدية عسمية اتخاذ القخار  ،وعجـ استخجاـ
الحاسؾب بالذكل الفعاؿ  ،ونقص األفخاد السجربيؽ عمى استخجاـ األساليب الكسية (طيار.)2012 ،
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ولحجاثة بؾرصة فمدظيؽ وعجـ تؾفخ الكثيخ مؽ الجراسات عمى مدتؾى عمؼ الباحث ،تأتي ىحه
الجراسة لمتعخؼ إلى واقع استخجاـ األساليب الكسية ومعؾقاتيا في اتخاذ الق اخرات في الذخكات السداىسة
العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ؛ ذلػ لتعقج مذيج إدارة السشغسات في عل العجيج مؽ الستغيخات ،
والتداع عاىخة العؾلسة  ،وخخوج السشافدة عؽ الحجود الجاخمية لمسشغسات.
 .1.2مذكمة الدراسة:
لعل وجؾد األسؾاؽ السالية نتاج لمتظؾر التكشؾلؾجي  ،حيث عكدت ىحه األسؾاؽ الحاجة
لتعغيؼ ثخوة أصحاب السذاريع  ،في عل احتجاـ السشافدة في القظاع الخاص ،وحخية انتقاؿ األمؾاؿ ،
وتعجد أصحاب السرالح  ،وتعقج عشاصخ البيئة الجاخمية والخارجية  ،األمخ الحي عدز ضخورة لجؾء
الذخكات ألساليب عمسية كسية في ق اخراتيا لتعغيؼ ىحه الثخوة  ،ولحجاثة بؾرصة فمدظيؽ  ،ونقص
األدبيات الستعمقة باستخجاـ أساليب بحؾث العسميات في اتخاذ الق اخرات في الذخكات السداىسة العامة
السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ  ،فجاءت ىحه الجراسة لمتعخؼ إلى واقع استخجاـ األساليب الكسية
ومحجداتيا في اتخاذ الق اخرات اإلدارية في ىحه الذخكات.
 .1.3أهسية الدراسة:
 .1مؽ الشاحية العسمية تيجؼ الجراسة إلى معخفة مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات
اإلدارية في عل السؾارد السحجودة في الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ.
 .2التعخؼ إلى معؾقات استخجاـ األساليب الكسية في الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة
فمدظيؽ.
 .3تعديد األدبيات الستعمقة باستخجاـ أساليب بحؾث العسميات في اتخاذ الق اخرات.
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 .1.4متغيرات الدارسة:
الستغيخات السدتقمة:
معؾقات استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخار  ،وتؼ قياسو مؽ خالؿ:


معؾقات متعمقة بستخح القخار.



معؾقات متعمقة باألساليب الكسية .



معؾقات متعمقة بالبيئة الجاخمية .



معؾقات متعمقة بالبيئة الخارجية .
الستغيخ التابع :استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخار  ،وتؼ قياسو مؽ خالؿ استخجاـ
الذخكات لسجاالت األساليب الكسية في اتخاذ القخار( :تخريص السؾارد  ،وتقييؼ االستثسارات،
وججولة السذاريع  ،وتخريص رأس الساؿ  ،ومخاقبة السذاريع  ،والريانة واإلصالح ،
واإلجخاءات السحاسبية  ،وتخظيط القؾى العاممة  ،ومخاقبة الجؾدة  ،والتشبؤ بالظمب عمى الدمع
و الخجمات  ،واختيار السؾاقع  ،وججولة الفعاليات  ،وإدارة السخدوف)

 .1.5فرضيات الدراسة:
 .1ليذ ىشالػ تأثيخ معشؾي لمسعؾقات الستعمقة بستخح القخار عمى مجى استخجاـ السجيخيؽ لألساليب
الكسية في اتخاذ الق اخرات في الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ.
 .2ليذ ىشالػ تأثيخ معشؾي لمسعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية عمى مجى استخجاـ السجيخيؽ
لألساليب الكسية في الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ.
 .3ليذ ىشالػ تأثيخ معشؾي لمسعؾقات الستعمقة بالذخكة عمى مجى استخجاـ السجيخيؽ لألساليب الكسية
في اتخاذ الق اخرات في الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ.
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 .4ليذ ىشالػ تأثيخ معشؾي لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية عمى مجى استخجاـ السجيخيؽ لألساليب
الكسية في اتخاذ الق اخرات في الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ.
 .5ليذ ىشالػ تأثيخ معشؾي لمسعؾقات ككل عمى مجى استخجاـ السجيخيؽ لألساليب الكسية في اتخاذ
الق اخرات في الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ.
 .1.6أهداف الدارسة:
تيجؼ الجراسة إلى ما يأتي :
 .1التعخؼ إلى واقع استخجاـ السجيخيؽ لألساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات اإلدارية في الذخكات
السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ  ،ومرادر معخفة السجيخيؽ ليا.
 .2التعخؼ إلى العؾامل التشغيسية السؤثخة في اتخاذ الق اخرات الكسية
 .3التعخؼ إلى أنؾاع األساليب الكسية السدتخجمة في اتخاذ الق اخرات اإلدارية.
 .4التعخؼ إلى أىؼ السجاالت التي تدتخجـ فييا األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات اإلدارية.
 .5تحجيج السعؾقات  ،التي تؾاجو استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات اإلدارية في الذخكات
السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ.
 .1.7مشهجية الدراسة :
اعتسجت الجراسة عمى السشيج الؾصفي ؛ لجراسة مجى استخجاـ األساليب الكسية ومعؾقاتيا في
الذخكات السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ  ،وذلػ لسالءمة مثل ىحا الشؾع مؽ الجراسات.
واتبعت خظؾات إجخائية  ،تتسثل في جسع السادة العمسية الستعمقة بالبحث مؽ مرادرىا بسا فييا
مؽ :تقاريخ ،وأبحاث ،ومقاالت ،وكتب.
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وقج اعتسج الباحث عمى االستبانة  ،لجسع البيانات  ،واختبار مجى صحة الفخضيات
(طيار( )2012،قباجة() 2018،الظخاونة  ،)1996،وقج شسمت الجراسة ستة محاور  ،تسثل السحؾر
األوؿ  :في التعخؼ عمى مجى معخفة السدتؾجبيؽ باألساليب الكسية ومرجر ىحه السعخفة ،أما السحؾر
الثاني  :فتسثل في قياس مجى استخجاـ األفخاد السدتجؾبيؽ لألساليب التقميجية في اتخاذ الق اخرات  ،أما
السحؾر الثالث  :فقج ىجؼ إلى قياس مجى استخجاـ االفخاد السدتجؾبيؽ لألساليب الكسية في اتخاذ
الق اخرات  ،أما السحؾر الخابع :فتسثل في التعخؼ إلى مجاالت استخجاـ األفخاد السدتجؾبيؽ لألساليب
الكسية في اتخاذ الق اخرات  ،أما السحؾر الخامذ :فتسثل في معخفة أىؼ معؾقات استخجاـ األساليب
الكسية في اتخاذ الق اخرات.
 .1.8نسؾذج الدراسة ومتغيراتها
الستغيخ السدتقل

الستغيخ التابع

معؾقات استخجاـ األساليب الكسية  ،وتؼ

استخجاـ األساليب الكسية في

قياسو مؽ خالؿ:

اتخاذ الق اخرات اإلدارية  ،وتؼ

معؾقات متعمقة بستخح القخار.

قياسو مؽ خالؿ :استخجاـ

معؾقات

متعمقة

باألساليب

الذخكات لسجاالت األساليب

الكسية.

الكسية في اتخاذ القخار.

معؾقات متعمقة بالبيئة الجاخمية.
معؾقات متعمقة بالبيئة الخارجية.

 .1.9محددات الدراسة:
 .1وجؾد صعؾبة في الؾصؾؿ إلى متخح القخار في بعض ىحه الذخكات.
 .2عجـ تعاوف بعض الذخكات في تعبئة نسؾذج االستبانة.
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 10.1التعخيفات اإلجخائية :
 األساليب الكسية :ىي مجسؾعة مؽ التقشيات واألدوات الخياضية ،التي تظبق مع مجخل الشغؼ،لحل مذاكل عسمية تتعمق باتخاذ الق اخرات ذات الظبيعة االقترادية أو اليشجسية (األسظل
.)2016،
 معؾقات استخجاـ األساليب الكسية : معؾقات متعمقة بستخح القخار :ىي السعؾقات التي تتعمق بذخرية متخح القخار  ،مؽ سمؾؾ ،
وعادات  ،وححر  ،وتسشعو مؽ اتخاذ القخار(جمجة .)2009،
 معؾقات متعمقة باألساليب الكسية :ىي السعؾقات التي تتعمق باألساليب الكسية نفديا  ،وتسشع
متخح القخار مؽ اتخاذ القخار (جمجة .)2009،
 معؾقات متعمقة بالبيئة الجاخمية :ىي جسيع السعؾقات التي تتعمق بالذخكة نفديا  ،مؽ :
ليكل تشغيسي  ،وقؾانيؽ  ،وأنغسة  ،وقؾاعج  ،وتسشع متخح القخار مؽ اتخاذ القخار (حدؾنة
.)2012،
 معؾقات متعمقة بالبيئة الخارجية :ىي جسيع السعؾقات التي تتعمق بالبيئة الخارجية مؽ :
عخوؼ اقترادية  ،واجتساعية  ،وتسشع متخح القخار مؽ اتخاذ القخار(العخايذي .)2015،
 اتخاذ القخار :االختيار السجرؾ والؾاعي والقائؼ عمى أساس التحقيق  ،والحداب في اختيارالبجيل السشاسب مؽ بيؽ البجائل الستاحة في مؾقف معيؽ" (السغخبي .)2017 ،
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الفرل الثاني :اإلطار الشغخي والجراسات الدابقة

.2.1

2.1.1

السبحث األوؿ  :اإلطار الشغخي

مقجمة:

 2.1.2مفيؾـ اتخاذ القخار.
 2.1.3أىسية الق اخرات

اإلدارية.

 2.1.4العؾامل السؤثخة في عسمية اتخاذ
 2.1.5صفات عسمية اتخاذ

القخار:

 2.1.6العشاصخ السذاركة في اتخاذ
 2.1.7خرائص عسمية اتخاذ

 2.1.8أساليب اتخاذ

خرات.
الق ا

القخار:

القخار:

القخار.

 2.2السبحث الثاني األساليب الكسية (بحؾث
2.2.1

مقجمة:

 2.2.2التظؾر التاريخي لألساليب
 2.2.3مفيؾـ األساليب

الكسية :

 2.2.5نساذج األساليب

الكسية.

العسميات).

الكسية:

 2.2.4دور األساليب الكسية في تخشيج الق اخرات
 2.2.6مجاالت استخجاـ األساليب
 2.2.7خرائص األساليب

الكسية.

اإلدارية.

الكسية.

 2.2.8العالقة بيؽ األساليب الكسية (بحؾث العسميات) واتخاذ

 2.3السبحث الثالث - :سؾؽ األوراؽ السالية "بؾرصة
 2.3.1مقجمة.

 2.3.2التجاوؿ في بؾرصة

فمدظيؽ.

 2.3.3الذخكات السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ.
 2.4السبحث الخابع الجراسات
 2.4.1الجراسات

العخبية:

 2.4.2الجراسات

األجشبية:

الدابقة.
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خرات.
الق ا

فمدظيؽ".

 .2الفرل الثاني :اإلطار الشغري والدراسات الدابقة :
 .2.1السبحث األول  :اإلطار الشغري
 .2.1.1مقدمة:
يتظمب التظؾر في مختمف السجاالت التعامل مع الستغيخات بأسمؾب عسمي قائؼ عمى أساس العمؼ
والسشظق والتفكيخ الخشيج  ،الحي يدبق اتخاذ الق اخرات السختمفة ،وتؾاجو السؤسدات والذخكات عمى
اختالؼ أنؾاعيا تحجيات كبيخة في عالؼ اليؾـ  ،الحي يؾصف بأنو "عرخ السعخفة السعمؾماتية أو
االقتراد الخقسي" ،لحا فإف السجيخيؽ ومتخحي الق اخرات فييا ال بج أف يتستعؾا بقجر كبيخ مؽ اإللساـ
باألساليب العمسية الحجيثة  ،خرؾصا الكسية مشيا ؛ لتداعجىؼ في مجاالت اتخاذ الق اخرات
السختمفة(قباجة  ،أبؾ عسخية  ، )2018،وعسمية اتخاذ الق اخرات جدء ميؼ في حياتشا  ،وجدء ال يتج أد
مشيا وىي جؾىخ الشذاط سؾاء أكاف عمى السدتؾى الفخدي  ،أو عمى مدتؾى مشغسات األعساؿ
والذخكات  ،فاتخاذ القخار يسثل جؾىخ العسمية اإلدارية  ،ذلػ ألف وعائف االدارة الستسثمة في التخظيط
والتشغيؼ والخقابة يعتسج عمى اتخاذ الق اخرات (جمجة .)13 :2009،
وإف تعاعؼ حجؼ السشغسات عدز مؽ أىسية الق اخرات  ،الرتباط ىحه السشغسات بالبيئة الخارجية والجاخمية
والعجيج مؽ أصحاب السرالح ،األمخ الحي أدى إلى زيادة خظؾرة الق اخرات  ،وتأثيخىا عمى السشغسات ،
وتحقيق أىجافيا بذكل يعغؼ ثخوة أصحاب السذخوع  ،ويفي باحتياجات األطخاؼ كافة.
 .2.1.2مفهؾم اتخاذ القرار:
يتسثل مفيؾـ اتخاذ القخار جؾىخ العسمية اإلدارية ولبيا في أي مذخوع  ،وبذكل عاـ يعخؼ بأنو :
"اختيار السجرؾ والؾاعي والقائؼ عمى أساس التحقيق والحداب في اختيار البجيل السشاسب مؽ بيؽ
البجائل الستاحة في مؾقف معيؽ" (السغخبي  : 2017 ،ص ،)64وىؾ ليذ استجابة تمقائية ورد فعل
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مباشخ الشعؾري  ،وإنسا ىؾ اختيار واعي التجبيخ والحداب في تفاصيل اليجؼ السخاد تحكيقو (حخكات
وآخخوف  :2009ص.)6
وأما (الفزل )2004،فقج رأى أف عسمية اتخاذ الق اخرات اإلدارية عبارة عؽ  " :تخجسة فعمية لسا ىؾ
مظمؾب تحكيقو مؽ أىجاؼ ومياـ  ،وىي مؽ مدؤوليات السجيخ ،سؾاء أكاف مؾقعو في اإلدارة العميا أو
الجنيا ،محزخ ليا مدبقا وفق صالحيات محجدة  ،وال تأتي بذكل فجائي".
أما (عبيجات  )2015،و(مؾسؾي  )2016،فقج أروا  :أنيا "عسمية يتؼ مؽ خالليا االختيار الؾاعي مؽ
بيؽ البجائل الستاحة  ،وذلػ لسعالجة مذكمة معيشة  ،أو تحقيق ىجؼ معيؽ" .وىي " مفاضمة بيؽ
بجيميؽ بذكل واع ومجرؾ لتحقيق االىجاؼ".
في حيؽ رأت (األسظل  .)34 :2016،أنيا " :السفاضمة بذكل واع ومجرؾ بيؽ مجسؾعة مؽ البجائل
والحمؾؿ الستاحة لستخح القخار الختيار واحج مشيا  ،باعتباره أندب وسيمة لتحقيق اليجؼ أو األىجاؼ
التي يخغب بيا".
ويعخؼ جمجة متخح القخار  :بأنو " الذخص السدؤوؿ عؽ اختيار مدار فعل أو عسل معيؽ  ،يؤدي
إلى حل مذكمة معيشة ضسؽ إطار مدؤولياتو وصالحياتو" ،ومؽ خالؿ استعسالو لجسيع مؾالبو وقجراتو
لمؾصل إلى قخار مثالي ،ومؽ أسباب عجـ اتخاذ القخار عجـ تبيؽ جسيع البجائل أو وضؾحيا  ،وعجـ
الخغبة في اختيار بجيل يزخ بالسرالح (جمجة .)14 :2009،
ويعتبخ اتخاذ القخار جؾىخ العسمية اإلدارية واإلنتاجية عبخ سمدمة خظؾات متتابعة  ،يدتخجميا متخح
القخار في سبيل الؾصؾؿ إلى اختيار األندب واألفزل لتحقيق ىجؼ معيؽ (حدؾنة .)13 ، 2012،
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وقج عخؼ (وادي وآخخوف  )2010 ،القخار  :بأنو "اختيار البجيل السشاسب بيؽ البجائل السحتسمة لتحقيق
ىجؼ أو أىجاؼ معيشة".
أما (نيمة ومخاد) فقج أروا أف اتخاذ الق اخرات عبارة عؽ " :عمؼ صشاعة القخار اإلداري وفشو  ،الحي
يتشاوؿ أسذ عسمية اتخاذ القخار اإلداري وقؾاعجه  ،ومبادئ صياغتو ومتابعتو وتشفيحه  ،وتقؾـ الشغخية
عمى مبادئ تحميل كسي مشغؼ ومتشاسق وفقا لسعاييخ وأىجاؼ محجدة مدبقاً  ،ووفقا لألسمؾب العسمي
الستخح في عسمية اتخاذ الق اخرات"(نيمة ومخاد .)2015،
ومؽ ىشا يخى الباحث بأف عسمية اتخاذ القخار تكؾف بالسقارنة بيؽ البجائل لمسؾارد الستاحة في حالة
التحميل الرحيح والكسي لمبيانات  ،وال تكؾف رد فعل استجابة لفعل معيؽ  ،حيث أف التعخيف الدابق
دمج بيؽ تعخيفات وآراء الباحثيؽ الدابقيؽ  ،وركد عمى أىسية وجؾد بجائل لمسقارنة بيشيا  ،ليكؾف
التحميل السظمؾب في وقتو  ،وليذ بعج فؾات األواف  ،ذلػ ألف عسمية اختيار البجيل مؽ بيؽ مجسؾعة
مؽ البجائل  ،وتؾقيت ذلػ ميؼ في الخخوج مؽ الحيخة التي يقع بيا متخح القخار  ،ويجب ربط عسمية
اتخاذ القخار مع الجؾانب اإلدارية مؽ تخظيط وتشغيؼ غيخىا.
ومؽ ىشا نجج أيزا وجؾد عؾامل مذتخكة بيؽ التعخيفات الدابقة  ،التي ركدت عمى تحجيج السذكمة ،
وتحجيج اليجؼ وىؾ حل ىحه السذكمة  ،وتحجيج البجائل وتقييسيا  ،واختيار البجيل األمثل .
.2.1.3

أهسية الق اررات اإلدارية.

تبخز أىسية اتخاذ الق اخرات في ثالثة مدتؾيات  ،أوليا  :السدتؾى الفخدي الحي يؤثخ ويتأثخ بق اخرات
اآلخخيؽ ،أما السدتؾى الثاني  :فيؾ عمى مدتؾى الجساعات الرغيخة  ،التي حازت عمى اىتساـ العجيج
مؽ السدؤوليؽ  ،ليغيخ أثخىا في الفخد الحي يشزؼ إلييا ،أما السدتؾى الثالث  :فيؾ عمى مدتؾى
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السشغسات  ،حيث تتعقج عسمية اتخاذ القخار وفقاً لحجؼ السشغسة وانتاجيا وتأثيخىا في البيئية الخارجية،
وفي الؾضع االقترادي واالجتساعي لمسجتسعات (جمجة.)15-14 :2009 ،
وتختبط الق اخرات بؾعيفة السجيخ ،التي تعتبخ لب العسمية اإلدارية وجؾىخىا  ،وكمسا كانت ق اخرات السجيخ
أكثخ جؾدة كانت الكفاءة أكبخ لمسشغسة في سيخىا وعسميا اليؾمي وحل السذكالت التي تؾجييا في بيئة
غيخ ثابتة ومعقجة  ،لحا يجب أف يكؾف القخار حكيساً ومتدف الؾصل إلى القخار األمثل  ،في عل بيئة
معقجة  ،ال تؾجج فييا مؤشخات واضحة أماـ السجيخ ،ليتسكؽ مؽ اتخاذ القخار السشاسب والدميؼ
(العجسي.)2010 ،
كسا أف القخار ىؾ حل لسذكمة قائسة  ،أو تحكيقاً ليجؼ معيؽ  ،أو مذكمة متؾقعة لجؾانب العسمية
اإلدارية بذقييا  :اتخاذ القخار  ،وتشفيحه (كشعاف  ،)2009 ،وتكسؽ خظؾرة اتخاذ الق اخرات في مشغسات
األعساؿ في( - :عبيجات: )20 :2015،
 .1إف ق اخرات اإلدارة تعكذ اتجاىات الدمظة التشفيحية.
 .2إف آثارىا تستج إلى مجى أكبخ مؽ مشغسات األعساؿ  ،مؽ السسكؽ أف ترل إلى عالقات دوؿ
مع بعزياً بعزاً.
 .3إف نتائجيا السالية أوسع مؽ حجؼ القخار نفدو.
 .4إف الزغؾط عمى متخحي القخار تتعجد مرادرىا.
وىشاؾ مجسؾعة مؽ العشاصخ الزخورية التخاذ الق اخرات  ،التي تتسثل في:
 .1البجائل الستاحة  :وال بج مؽ تؾفخ بجائل متاحو أماـ متخح القخار  ،لتتؼ عسمية السفاضمة فيسا بيشيا ،
ويزع أمامو طخيق أو مدمػ يدمكو في الؾصؾؿ إلى حل لمسذكمة  ،والتخاذ قخار يجب أف يكؾف
خيارف أو بجيالف لالختيار بيشيسا  ،وعشج تعجد الخيارات يكؾف االختيار أصعب ،
ا
أماـ متخح القخار
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بحيث يتؼ تحميل كل خيار أو بجيل عمى أساس مالي واجتساعي  ،ويسكؽ أف يكؾف ىشاؾ حالة مؽ
عجـ اختيار أي مؽ العشاصخ  ،وتدسى ىحه الحالة عجـ اتخاذ قخار  ،وذلػ بعج تحميل عسيق
لمبجائل جسيعيا.
 .2االختيار الؾاعي ألحج البجائل الستاحة :ويجب االختيار الؾاعي ألحج البجائل الستاحة  ،وفقاً لؾعي
وإدراؾ وتفكيخ ،ويحكخ (بخنارد) أف عسمية اتخاذ القخار تعتسج عمى عشرخيؽ ميسيؽ  ،ىسا  :تحقيق
الغاية  ،والؾسيمة السدتخجمة  ،أما رد الفعل الدخيع فال يكؾف وال يخزع لعسمية اتخاذ القخار (جمجة
.)19 :2009،
 .2.1.4العؾامل السؤثرة في عسمية اتخاذ القرار:
ويؾاجو السجيخ في الحياة اليؾمية العجيج مؽ الق اخرات  ،فسشيا الديل ومشيا السعقج  ،وفقاً لمعؾامل السؤثخة
في اتخاذ القخار وتعقجه ،فكمسا تعقج القخار زادت تكمفتو وصعؾبتو  ،ومؽ العؾامل السؤثخة في اتخاذ
القخار:
 .1عؾامل البيئة الخارجية  :وتتسثل في الزغؾط الخارجية السحيظة ببيئة السشغسة  ،وىشا ال يكؾف
لمسشغسة أي سمظة أو دور في التحكؼ بيا  ،وتذسل الغخوؼ الدياسية واالقترادية والسالية في
السجتسع  ،باإلضافة إلى التظؾر التكشؾلؾجي والغخوؼ اإلنتاجية لمسشافديؽ في الدؾؽ  ،وىحه
العؾامل قج تجعل السشغسة تتخح ق اخرات ليدت في مرمحتيا  ،ويجب دراسة أي قخار  ،مخاجعة
آثاره قبل اتخاذه.
 .2عؾامل البيئة الجاخمية  :التي تكؾف ضسؽ سيظخة السشغسة  ،ومشيا  :عجـ وجؾد نغاـ معمؾمات
داخل السشغسة  ،يفيج متخح القخار  ،وعجـ وضؾح درجة العالقات التشغيسية بيؽ األفخاد او اإلدارات
 ،ودرجة السخكدية في اتخاذ القخار  ،ووجؾد عشرخ السؾارد البذخية باإلضافة إلى السؾارد السالية.
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 .3عؾامل شخرية  :وتتدؼ ىحه العؾامل بذخرية متخح القخار ومداعجيو ومدتذاريو وبؾاعثو  ،إلى
مباشخ في كيفية
جانب قجرات متخح القخار ،حيث الدمؾؾ الذخري لستخح القخار يؤثخ تأثي اًخ
اً
صشاعة القخار  ،ويخى (ريسؾنج مكميؾد) أف ىشاؾ ثالثة أبعاد أساسية تبيؽ الفخؽ الفخدي بيؽ السجيخ
واآلخخ  ،وىي أسمؾب اإلحداس بالسذكمة  ،وأسمؾب تجسيع السعمؾمات  ،وأسمؾب استخجاـ
السعمؾمات  ،بحيث يكؾف الذخص إما متجشباً لمسذاكل أو باحثاً عشيا.
 .4عؾامل أخخى تؤثخ في عسمية اتخاذ القخار:
وىي عشرخ الدمؽ  :فكمسا كاف الؾقت متاحاً لستخح القخار تؾفخ لو الؾقت لالطالع عمى البجائل
واالختيار  ،وتحميل مؽ ىؾ األفزل مشيا ،وعشرخ أىسية القخار  :فكمسا زادت اىسية الق اخرات زادت
أىسية جسع السعمؾمات  ،خرؾصا في الق اخرات ذات السجى الظؾيل  ،والتأثيخ الكبيخ في السشغسة
(الدبيعي .)2010،
.2.1.5

صفات عسمية اتخاذ القرار:

تترف عسمية اتخاذ القخار بعجة صفات مشيا:
 أنيا قابمة لمتخشيج ؛ أي أف متخح القخار يدعى إلى الؾصؾؿ إلى السعقؾلية والخشج في أثشاء
اختيار البجيل السالئؼ  ،وذلػ بدبب عجـ وجؾد كؼ كاؼ مؽ البيانات السعمؾمات.
 أنيا عسمية تستج بيؽ الساضي والحاضخ؛ أي أف عسمية اتخاذ الق اخرات ىي امتجاد لمساضي ،
ونغخة لسدتقبل السشغسة.
 أنيا عسمية تقؾـ عمى الجيؾد الجساعية السذتخكة؛ وتحتاج عسمية اتخاذ القخار إلى تكاتف
الجيؾد بيؽ الجسيع  ،وتحميل السعمؾمات في سبيل اتخاذ أفزل قخار.
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 أنيا عسمية تتدؼ بالعسؾمية والذسؾلية ؛ أي أنيا تذسل الؾحجات اإلدارية جسيعيا في السشغسة
وصالحة لمتظبيق في أي وحجة مؽ ىحه الؾحجات ،وأف أساليب اتخادىا متذابية بالشدبة
لمقظاعات جسيعيا  ،وأف متخحىا يسكؽ أف يكؾف في أي مؾقع وعيفي.
 أنيا عسمية ديشاميكية مدتسخة؛ وتكؾف عسمية اتخاذ القخار ضسؽ مخاحل متتابعة  ،بحيث تشتقل
مؽ مخحمة إلى أخخى لمؾصؾؿ إلى أفزل قخار  ،بدبب تغييخ الغخوؼ السحيظة.
 أنيا معقجة وتتؼ ببطء؛ والتعقيج جاء مؽ التقييج عمى متخح القخار مؽ السخؤوسيؽ أو مؽ
القؾانيؽ ،والبطء يأتي مؽ كؾنيا قج تدتسخ وتدتغخؽ وقتا طؾيال في حل مذكمة معيشة  ،حيث
يتؼ جسع السعمؾمات وتحميميا لمسقارنة بيؽ البجائل وغيخىا مؽ األمؾر(مدعؾد  ،)2008،وتسخ
عسمية اتخاذ القخار بالعجيج مؽ السخاحل  ،تتسثل في :
 التعخؼ إلى السذكمة :وىشا يتؼ البحث أو التعخؼ أو التحدذ لؾجؾد مذكمة تدتمدـ حالً أو
حاجة  ،تتظمب إشباعا أو فخصة يجب استغاليا  ،ويتؼ ذلػ عؽ طخيق جسع معمؾمات
وإشارات يتؼ تفديخىا  ،ومعخفة ماذا يحجث في بيئة السشغسة السحيظة ليا  ،ومؽ ىحه اإلشارات
مثالً  :طمب الدبائؽ لخجمة معيشة  ،ومؽ ثؼ تحميل ىحه السعمؾمات مع الغخوؼ الجاخمية
والخارجية كافة  ،التي تحيط بيا مع تحجيج أبعادىا  ،وما يتختب عمييا  ،مع وجؾد معمؾمات
ضخورية لتحميل السذكمة إلى العشاصخ األساسية  ،ومعخفة األسباب  ،وتدسى ىحه الحالة
أيزا بالتذخيص.
 فتخة ترسيؼ الحمؾؿ :في ىحه السخحمة يتؼ تعاطي الظخؽ السسكشة  ،التي تداعج عمى حل
السذكمة  ،أو اشباع الحاجة السجروسة  ،أو االستفادة مؽ الفخصة الستاحة ،وفي ىحه السخحمة
يكؾف عمى متخح القخار إيجاد أكبخ قجر مؽ الحمؾؿ الستاحة  ،ففي ىحه الفتخة يتؼ خمق وإبجاع
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أكبخ عجد مؽ البجائل وتحميميا بذقييا  :الكسي  ،والشؾعي  ،ومعخفة جؾانب القؾة والزعف
فييا.
 فتخة اختيار البجائل :وتعتبخ ىحه السخحمة مؽ أىؼ الفتخات في عسمية اتخاذ الق اخرات  ،وتدتمدـ
اتباع خظؾات التخاذ القخار السشاسب  ،وفق وزف استحقاؽ كل بجيل  ،وتخسيؽ نتائج كل بجيل
 ،ومؽ ثؼ اختيار أفزميا ،ويتؼ ذلػ عمى أساس معاييخ متعجدة  ،مشيا  :التكمفة  ،والؾقت ،
ومخاطخ التشفيح  ،وسيؾلة التظبيق  ،وغيخىا مؽ السعاييخ السيسة .ويفتخض أف تكؾف
السعمؾمات السجسؾعة في فتخة التعخؼ إلى السذكمة كافية  ،باإلضافة إلى تؾفخ السعمؾمات
وقابميتيا لمسفاضمة ومخاطخىا واألثار الستختبة عمييا ،عمساً أف عجـ اتخاذ قخار في ىحه السخحمة
ىؾ قخار بحج ذاتو.
 فتخة تشفيح القخار :يتسيد القخار اإلداري بأف تشفيحه يتؼ مؽ قبل السؾعفيؽ  ،وليذ متخح القخار
نفدو ،ومتخح القخار الحي يقرخ دوره في ىحه السخحمة عمى التؾجيو  ،وكفية التشفيح  ،ودور
كل شخص  ،والسؾارد الستاحة ليؼ ،ويتؼ ذلػ حدب مبجأ السذاركة في اتخاذ القخار.
(مؾسؾي، )23: 2016،ويسكؽ ترشيف الق اخرات في ىحه السخحمة إلى:
 .1ق اخرات تتعمق بالعشرخ البذخي  ،وىحه الق اخرات تتشاوؿ مرجر الحرؾؿ عمى السؾعفيؽ ،
وطخؽ التعييؽ والتجريب واألجؾر ..الخ
 .2ق اخرات تتعمق بالؾعائف اإلدارية ؛ وىي الق اخ ارت الخاصة باألىجاؼ والدياسات واإلجخاءات في
العسل.
 .3ق اخرات تتعمق باإلنتاج  ،مثل  :مؾقع السرشع  ،واآلالت السدتعسمة  ،والسؾاد الخاـ.
 .4ق اخرات التدؾيق والتسؾيل ؛ وىشا يتعمق القخار بظخؽ تدؾيق مشتج أو سمعة أو مرادر الحرؾؿ
عمييا(حدؽ .)2010،
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كسا يسكؽ ترشيف الق اخرات استشاداً إلى مجسؾعة معاييخ  ،أو وفقاً لميجؼ والشتائج الستؾقعة عمى الشحؾ
اآلتي:
 .1الق اخرات األساسية  ،وىي التي تتظمب إجخاءات كثيخة قبل اتخاذىا  ،لسعالجة السذاكل التي ال
تتكخر باستسخار ،والق اخرات الخوتيشية  :ىي ق اخرات عادية في أمؾر واسعة  ،مع تؾفخ الؾقت
الكثيخ ليا  ،وىي متكخرة.
 .2القخار السبخمجة وغيخ السبخمجة:
الق اخرات السبخمجة :ىي الق اخرات السججولة والسخظط ليا سمفا  ،وتشاولت مذكمة روتيشية أو متكخرة ،
حيث يتؼ تحجيج أساليب وطخؽ إجخاءات حل أي مذكمة مدبقا.
الق اخرات غيخ السبخمجة :وىي الق اخرات غيخ السججولة  ،التي تتغيخ وتتبجؿ  ،مع تغيخ مؾضؾعات
عسمية اتخاذ القخار  ،أي إنيا تتعامل مع السؾاقف غيخ السحجدة(جمجة ، )86 :2009،أما الترشيف
وفقاً لظبيعتيا فيؾ عمى الشحؾ اآلتي:
 ق اخرات يغيخ فييا التخكيد عمى الشؾاحي السؾضؾعية  ،وىشا يتؼ جمب خبخاء ومدتذاريؽ ،
وجسع البيانات والسعمؾمات مؽ مرادرىا  ،إال أف عسمية اتخاذ القخار تكؾف مخكدية لجى
السجيخ.
 ق اخرات يتؼ عشج اتخاذىا االىتساـ بالجؾانب السؾضؾعية واإلندانية :وىي الق اخرات السعجة في
حاؿ وجؾد صخاعات بيؽ اإلدارة والعامميؽ  ،ويكؾف تجخل السجيخيؽ مؽ خالؿ السشيج
السؾضؾعي عبخ إقشاع اآلخخيؽ أو مذاركتيؼ في عسمية اتخاذ القخار  ،مع تؾفيخ السعمؾمات
والبيانات الالزمة كافة (عبيجات .)24: 2015،
ويسكؽ ترشيف الق اخرات التي يتخحىا السجيخ حدب السدتؾى اإلداري لستخح القخار:
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 ق اخرات تذغيمية :وىي الق اخرات التي تتعامل مع األنذظة والعسميات اليؾمية في السجى القريخ،
ويتسيد ىحا الشؾع مؽ الق اخرات بؾجؾد ثبات في معاييخه ،ويكؾف العسل وفق أساليب وقؾاعج
معيشة  ،تتعمق بعسميات مخظط ليا مدبقا ،وتكؾف ذات طابع روتيشي  ،وتبخمج بديؾلة.
 ق اخرات تكتيكية :وىي الق اخرات التي يتؼ اتخاذىا في السدتؾيات االدارية الؾسظى  ،وتكؾف ذات
طابع متؾسط السجى زمشيا  ،وتكؾف شبو مبخمجة  ،أو غيخ مبخمجة  ،وتتظمب نغؼ تكشؾلؾجيا
ومعمؾمات خاصة لتالئؼ مع طبيعتيا.
 ق اخرات استخاتيجية :وىي الق اخرات التي تتعامل السدتؾيات العميا لمسشغسات والخظط الخئيدة ،
وتغظي فتخة زمشية طؾيمة السجى ،ويسيد ىحه الق اخرات أنيا غيخ محجدة  ،ويرعب بخمجتيا
والتشبؤ بيا(االسظل.)35: 2016،
أما (الفزل) فقج قدؼ الق اخرات حدب درجة القخب أو البعج مؽ تحقيق اليجؼ  ،أو نتائجو الشيائية إلى
القخار :األمثل ،القخار األفزل والقخار السسكؽ.
وفيسا يتعمق بسجاالت اتخاذ الق اخرات  ،تعتسج عمى تؾفخ السعمؾمات مؽ عجميا  ،فقج قدست إلى ثالث
حاالت  ،ىي :
 اتخاذ القخار في حالة التأكج :وتعتبخ ىحه الحالة مؽ أبدط الحاالت التي تؾاجو متخح القخار ،
بحيث يتؾافخ لجيو كل السعمؾمات عؽ كل البجائل والشتائج واحتساالت كل بجيل بدبب الغخوؼ
الظبيعية السحيظة.
 اتخاذ القخار في حالة عجـ التأكج :وىي الحالة التي يتؼ فييا اتخاذ القخار تحت عخوؼ الخظخ
 ،حيث يكؾف متخح القخار في بيئة تدسح لو بسعخفة ودراية تامتيؽ باحتسالية حجوث أي حالة
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مؽ حاالت الظبيعة  ،التي تؤثخ عمى بجائل القخار السختمفة كميا  ،وىشا يقؾـ متخح القخار
ببحث أعمى قيسة متؾقع الحرؾؿ عمييا  ،في عل احتساؿ حجوث حاالت الظبيعة كميا.
 اتخاذ القخار في حالة السخاطخة :وىي الحالة التي يتؼ فييا اتخاذ القخار في عل مدتؾيات
مشافدة مختفعة  ،حيث األسؾاؽ مفتؾحة أماـ صخاعات ومشافدات عالية ججاً  ،وتكؾف عسمية
اتخاذ الق اخرات صعبة ومعقجة  ،بدبب قمة البيانات والسعمؾمات حؾؿ نتائج القخار  ،وىشا ال
يدتظيع السجيخ االعتساد عمى خبخاتو في تقجيخ االحتساالت لكل بجيل(الفزل.)2004،
 .2.1.6العشاصر السذاركة في اتخاذ القرار:
إف عسمية مذاركة األفخاد والسجيخيؽ في اتخاذ القخار  ،يتؼ حدب حالة القخار  ،فيشالػ ق اخرات
استخاتيجية متخحة مؽ قبل اإلدارة العميا  ،وق اخرات تكتيكية متخحة مؽ قبل اإلدارة الؾسظى  ،وق اخرات
تذغيمية متخحة مؽ اإلدارة الجنيا  ،حيث يقؾـ السجيخيؽ بؾضع الق اخرات ومذاركة اإلفخاد في وضعيا،
ويشبغي أف تكؾف لعسمية التشفيح أسذ أخالقية لتعدز األثخ اإليجابي لمسذاركة في اتخاذ القخار ،
وتظبيقو بفاعمية وثقة بيؽ األطخاؼ كافة (عامخ وقشجيل .)2010
ويخى (الدكارنة  )2009،أف السذاركة في اتخاذ القخار ليا إيجابيات وسمبيات  ،أما اإليجابيات فتتسثل
في إثخاء السعمؾمات حؾؿ السذكمة التي يتؼ التعامل معيا  ،وإحداس السذاركيؽ باألىسية في العسمية
اإلدارية ،وتذجيع العسل الجساعي  ،والسذاركة داخل السشغسة ،واإلحداس بالسدؤولية في العسل.
أما الدمبيات فتتسثل في أخحىا وقتا طؾيال  ،خاصة إذا كانت شاممة ،إضافة إلى ضعف الق اخرات  ،إال
أف عسمية اتخاذ الق اخرات قج تؤوؿ إلى الفذل  ،وقج وضح (عبؾدي  )2010،أسباب فذل اتخاذ القخار
إلى  :الفذل في تحجيج األىسية الشدبية لألوليات ،واالعتساد عمى خبخة السجيخ فقط  ،وعجـ إشخاؾ
اآلخخيؽ في اتخاذ القخار ،وتخؾ السذاكل وعجـ حميا ومتابعتيا ،واالعتساد عمى األساليب القجيسة في
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حل السذاكل ( :التجخبة  ،والخظأ  ،والحجس  ،والتخسيؽ) ،وجسع معمؾمات ال عالقة ليا بالسؾضؾع ،
والخؾؼ مؽ اتخاذ القخار ،وعجـ قخاءة متغيخات البيئة السحيظة والق اخرات قج تكؾف لمبيئة القجيسة ،وعجـ
االىتساـ بالسؾاضيع األساسية  ،وزيادة التكمفة.
 .2.1.7خرائص عسمية اتخاذ القرار.
يسكؽ القؾؿ  :إف اتخاذ الق اخر لو خرائص  ،ومشيا  :تحقيق األىجاؼ الجؾىخية والسالئسة لإلمكانيات
السحجدة  ،وخفض الدمبية عشج التظبيق ،ودراسة عشاصخ السخاطخة  ،باإلضافة إلى تؾفيخ الؾقت
والجيج بالسقارنة مع الخيارات األخخى(مغخبي  ، )2006ويسكؽ القؾؿ  :إف عسمية تحؾيل البيانات
لتربح معمؾمات ذات معشى ىي جؾىخ عسمية حل السذاكل  ،إذا أف السعمؾمات ال معشى ليا  ،وحتى
تكؾف السعمؾمات ذات معشى يجب الحرؾؿ عمييا وترشيفيا وتجاوليا وتكخارىا في الؾقت السشاسب ،
إضافة إلى دقة السعمؾمة وصحتيا وثباتيا وشسؾليا إلى جانب طخؽ عخضيا وتكمفتيا ووضؾحيا لديادة
السشفعة مشيا(.)O`Brien ,2000 ,p.29
وذكخت (األسظل )2016 ،مؾاصفات السعمؾمات التي يشبغي بشاء القخار عمييا:
 الذسؾلية :يجب أف تكؾف السعمؾمات كاممة  ،وتفيج متخح القخار.
 الجقة :تؾفيخ السعمؾمات حدب مؾضؾع القخار.
 التؾقيت :تؾفيخ السعمؾمات في الؾقت السشاسب التخاذ القخار.
 الؾضؾح :عجـ الغسؾض في السعمؾمات الستؾفخة.
 السخونة :أف تكؾف السعمؾمات قابمة لالستخجاـ أكثخ مؽ مخة.
 السؾضؾعية :أف تكؾف غيخ محخفة أو مجلة لتأثخ عمى السدتخجـ.
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 .2.1.8أساليب اتخاذ الق اررات.
عشجما يتخح السجيخ القخار يتظمع إلى حل السذكمة  ،أو اتخاذ القخار األفزل  ،واألمثل ولكؽ ىحه
الق اخرات في العادة تتؼ في ضؾء معمؾمات غيخ كافيو ،ليحا ترشف اتخاذ الق اخرات إلى صشفيؽ رئيديؽ
 ،ىسا (مغخبي :)2017
 .1القخار الخشيج  :ويظمق عميو القخار السثالي  ،حيث يدتشج السجيخ بذكل كبيخ عمى العؾامل
االقترادية  ،إلى جانب معخفة السجيخ لمبجائل والشتائج الستختبة عميو في عل وجؾد معاييخ
محجدة.
 .2الشسؾذج الدمؾكي :لعل الشسؾذج الخشيج مثالي بعيج عؽ الؾاقع  ،ذلػ ألف السجيخ ليذ لجيو
السعمؾمات الكاممة كافية  ،وليدت لجيو كل السعمؾمات عؽ البجائل كافة ونتائجيا  ،فمحلػ يتؼ
االعتساد عمى أشياء تخشجه  ،ومشيا  :الخبخة  ،والعادات  ،والكيؼ التي فييا يحاوؿ الؾصؾؿ إلى
درجة أكثخ مشفعة ورضا.
 .2.1إضافة إلى ىحيؽ الشسؾذجيؽ قجـ العالؼ (لؾثاند) نسؾذجاً ثالثاً  ،وىؾ الشسؾذج االستقخائي
االجتيادي (الحجسي)  ،الحي يعتسج فيو متخح القخار عمى حجسو وحكسو  ،باالستشاد عمى
التجخبة والخظأ  ،وليذ عمى العمؼ والسعخفة  ،وقد وصف (الفزل )2008 ،مؾاصفات القرار
الرشيد بالذخعية  ،والجقة  ،والسذاركة  ،والؾضؾح  ،واالتراؿ  ،والتؾقيت  ،والكفاية  ،والفعالية
 ،والؾاقعية  ،والسؾضؾعية.

21

 .2.2السبحث الثاني األساليب الكسية (بحؾث العسميات).
 .2.2.1مقدمة:
إف عسمية اتخاذ القخار مؽ قبل متخح القخار ليذ باألمخ الديل  ،التي تبجأ بالحجس والتخسيؽ  ،ثؼ
تتجرج إلى األساليب األصعب  ،الستسثمة في الشساذج الخياضية والظخؽ العمسية  ،فقج امتازت البيئة
القجيسة لمسشغسات بالبداطة والديؾلة وعجـ الغسؾض وعجـ التغييخ  ،وكانت األساليب البديظة تدتظيع
أف تخجـ السشغؼ في اتخاذ القخار األمثل واألفزل  ،وفي عل التظؾر والتغييخ في بيئة معقجة
لمسشغسات الحجيثة أصبح مؽ الرعب االعتساد عمى ىحه األساليب  ،وأصبح مظمؾبا إدخاؿ األساليب
الحجيثة الججيجة واستعساليا  ،وتعتسج عمى األسمؾب الكسي في عسمية اتخاذ وصشع القخار(عبؾدي ،
.)2010
ويخى (مذخفي  )1997،أف األساليب التقميجية كانت تتساشى مع الؾضع الساضي لمسشغسات  ،حيث
البداطة والديؾلة في الحرؾؿ عمى السعمؾمة  ،أما في وقتشا الحالي فقج أصبحت السشغسات تؾاجو
كبيخ يتسثل في زيادة األعباء  ،وحالة عجـ االستقخار في الغخوؼ السحيظة.
تحجياً اً
وفي عل ىحا التعقيج كاف البج مؽ التؾجو نحؾ أساليب عمسية تدتشج إلى أسذ ومعاييخ  ،تيجؼ إلى
رفع مدتؾى الجؾدة الذاممة واإلنتاج وتخشيج القخار اإلداري  ،لحا تؼ التؾجو نحؾ بحؾث العسميات  ،الحي
يعخؼ مؽ قبل السختريؽ في العمؾـ اإلدارية عمى  :أنو السشيج الكسي لجراسة اإلدارة  ،والحي تظؾر
مع الشسؾ والتظؾر الحي حجث في مجاالت الحاسؾب وتقشياتو وبخمجياتو  ،مسا زاد اتداع رقعة
استخجامو في شتى السجاالت(عاشؾر .)2002 ،
ولتعديد ىحا السشيج يخى (كشعاف  )2003،أنو ال بج مؽ التعخؼ إلى األساليب الستبعة في اتخاذ القخار
في السشغسات  ،والعسل عمى زيادة الؾعي بزخورة استخجاـ األساليب العمسية  ،بجال مؽ األساليب
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التقميجية  ،وذلػ ليعكذ مجى التظؾر الحي وصمت إليو السشغسة  ،ولتقميل اآلثار الدمبية في الق اخرات
التقميجية القجيسة  ،وىحا ساعج السشغسات عمى تقييؼ البجائل الختيار األفزل ؛ نغ اًخ لتؾفخ الشساذج
الخياضية خاصة في السشغسات الكبيخة الحجؼ  ،التي لجييا بيانات ضخسة بحاجة لتحميل (طالب
وبؾجسعة .)2 : 2011 ،
 .2.2.2التظؾر التاريخي لألساليب الكسية:
يعج عيؾر األساليب الكسية مؽ األمؾر اليامة التي غيخت طخيقة التفكيخ واتخاذ القخار لجى اإلدارة ،
حيث عيخ استخجاميا في بخيظانيا في أثشاء الحخب العالسية الثانية 1936ـ  ،ومؽ ثؼ مؽ قبل القؾات
السدمحة في أمخيكا ،لحل مذاكل كانت تؾاجييؼ مؽ خالؿ إعجاد فخؽ ومختريؽ لحل السذاكل ،
واقتخاح الحل السشاسب باستخجاـ األساليب العمسية (مغخبي  ،)2017 ،وقج رأى(نريخ  )2004أف
االستخجاـ الخسسي والفعاؿ لظخؽ التحميل الكسي ىؾ القخف العذخوف.
وقج صشف (صابخ  )2009 ،التظؾرات التي عخفيا عمؼ بحؾث العسميات عمى الشحؾ اآلتي:
 استخجامو في بخيظانيا :كانت بخيظانيا أوؿ مؽ استخجـ ىحا العمؼ إباف الحخب العالسية الثانية ،
بعج أف قامت إدارة الحخب بجعؾة مجسؾعة مؽ العمساء بكيادة البخوفدؾر (بالكيت) لجراسة
السذاكل االستخاتيجية والتكتيكية الستعقمة بالجفاعات الجؾية واألرضية  ،ثؼ امتجت إلى البحخية
البخيظانية  ،حيث كاف السظمؾب ىؾ االستخجاـ األفزل لمسؾارد الستاحة والسحجودة في فتخة
الحخب  ،وقج نجحؾا في تحقيق نتائج باىخة  ،حفدت ىحه الشتائج أمخيكا الستخجاـ ىحه
األساليب.
 االستخجاـ في أمخيكا :بعج مالحغة الشتائج في بخيظانيا  ،استخجمت أمخيكا األساليب الكسية
في عاـ 1942ـ  ،بكيادة العالؼ (جيسذ)  ،التي كانت تعاني مؽ مذاكل في عسمية الشقل
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والتؾزيع لمسعجات عمى القؾات السشتذخة في مشاطق مختمفة مؽ العالؼ  ،ونجحؾا في تحقيق
السظمؾب  ،وامتجت االستخجامات إلى مجاالت أوسع في أمخيكا .
 استخجاـ األساليب الكسية بعج الحخب العالسية الثانية :بعج الشجاح الكبيخ في استخجاـ األساليب
الكسية في الحخب العالسية الثانية  ،وعيؾر الشتائج اإليجابية تذجع عمساء اإلدارة ورجاؿ
األعساؿ لمبحث عؽ حل لسذاكميؼ عؽ طخيق ىحه األساليب  ،ففي بخيظانيا تؼ تأسيذ نادي
بحؾث العسميات (األساليب الكسية) سشة 1948ـ  ،وفيسا بعج عخؼ باسؼ جسعية األساليب
الكسية لمسسمكة الستحجة  ،وأصجرت مجمة عمسية ربع سشؾية سشة 1950ـ  ،وفي أمخيكا تؼ
تأسيذ جسعية األساليب الكسية األمخيكية سشة 1950ـ ومعيج اإلدارة العمسية  ،وتؼ إصجار
أوؿ مجمة لألساليب الكسية سشة 1952ـ لمجسعية  ،وبعجىا أصجر معيج اإلدارة العمسية مجمة
تخررية في األساليب الكسية  ،أسساىا مجمة اإلدارة العمسية سشة 1953ـ.
وبعج التظؾر الكبيخ والشجاح في استخجاـ األساليب الكسية في أمخيكا وبخيظانيا ودخؾؿ التعقيجات
وضخامة السعمؾمات  ،التي عقجت عسمية إجخاء أو إصجار قخار أصبح استخجاـ األساليب الكسية في
شتى مجاالت الحياة  ،وفي أنحاء العالؼ جسيعو  ،ويخجع انتذار ىحه األساليب إلى استخجاـ الحاسؾب
وتظبيقاتو في الجوؿ الستقجمة والشامية.
ومع بجاية ثسانيشيات القخف الساضي  ،عيخت فجؾة بيؽ الشغخية والتظبيق  ،فكانت الحاجة إلى وجؾد
األساليب الكسية  ،إذ عيخت البخامج والتظبيقات الشاجحة لبحؾث العسميات وعمؼ اإلدارة  ،ويخجع
( )Singhatetal , 2004ذلػ لغيؾر الحاسؾب وانتذاره في الجوؿ الستقجمة بأسعار زىيجة  ،ومعو
عيخت التظبيقات السختمفة ،ووجؾد بيانات ضخسة ومالئسة لالستعساؿ ،ووجؾد أفخاد مختريؽ ومجربيؽ
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عمى استخجاـ أساليب بحؾث العسميات وعمؼ اإلدارة ،ووجؾد تعاوف بيؽ األكاديسييؽ والذخكات
الرشاعية.
 .2.2.3مفهؾم األساليب الكسية :
ويقرج بو االعتساد عمى الشساذج الخياضية والحاسؾب في عسمية تحميل البيانات والسعمؾمات  ،مؽ
خالؿ بخامج متخررة في ىحا السجاؿ ؛ بيجؼ الؾصؾؿ إلى قخار مشاسب  ،بعيجا عؽ األسمؾب
التقميجي الحي يعتسج عمى الخبخة واالجتياد  ،ويدسى أيزا بحؾث العسميات.
وبحؾث العسميات  :ىي "استعساؿ األساليب الكسية  ،بيجؼ بشاء مذكمة ما وتحميميا لمؾصؾؿ إلى حل
رياضي مثالي "  .وتعخؼ أيزا حدب ميل وستار بأنيا " تظبيق الؾسائل والظخؽ والفشؾف العسمية لحل
السذاكل التي تؾاجو السجيخيؽ بذكل يزسؽ تحقيق الشتائج السظمؾب(جمجة  .)71 :2009،أما
(الفزل )2004،فقج عخفيا " :بأنيا مجسؾعة مؽ األدوات التي تدتخجـ مؽ قبل متخح القخار لسعالجة
مذكمة معيشة  ،أو لتخشيج القخار اإلداري السدمع اتخاذه بخرؾص حالة معيشة  ،ويفتخض في ىحه
الحالة تؾفخ القجر الكافي مؽ البيانات الستعمقة بالسذكمة ،ويتظمب تظبيقيا واستخجاميا أيزا تحجيج
الفخضيات والعؾامل السؤثخة بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ"  ،وعخفتيا(األسظل  )2016،عمى أنيا
"السجخل العمسي الحي تدتخجمو اإلدارة التشفيحية لحل السذاكل" .أو  :ىي" مجسؾعة مؽ التقشيات
واألدوات الخياضية  ،التي تظبق مع مجخل الشغؼ لحل مذاكل عسمية تتعمق باتخاذ الق اخرات ذات
الظبيعة االقترادية أو اليشجسية" ،أما (عبيجات  )27 :2015،فقج رأى  :أنيا " الظخيق العمسية لعسمية
اتخاذ القخار اإلدارية" ،التي تعتسج عمى تحميل السذكمة وتعخيفيا وحميا عمى أساس مشظقي رشيج ،
بؾجؾد كسيات مؽ السعمؾمات والبيانات  ،التي تديل عسمية اتخاذ القخار .أما جسعية البحؾث البخيظانية
فقج عخفتيا عمى  :أنيا استخجاـ األساليب العسمية لحل السذاكل السعقجة في إدارة األنغسة الكبيخة في :
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السعجات  ،والسؾاد األولية  ،والقؾى العاممة  ،واألمؾاؿ  ،واألمؾر الخجمية األخخى في السؤسدات
والسرانع العدكخية والسجنية(الجؾد الفتاؿ .( 2008
أما (البمجاوي والحسيجي  )3 : 2008 ،فقج رأى أف األساليب الكسية  :مجسؾعة مؽ الظخؽ واألساليب
التي تداعج في اتخاذ الق اخرات في مجاالت متشؾعة  ،بيجؼ تحقيق االستخجاـ األفزل لمسؾارد  ،سؾاء
عمى نظاؽ السشغسة أو الجولة  ،تفادياً لزياع اإلمكانيات مؽ ناحية  ،ولتحقيق أقرى عائج مادي
مسكؽ مؽ االستثسارات مؽ ناحية أخخى.
وذىب ( )Waters ,2011إلى تعخيف األساليب الكسية  :بأنيا مجسؾعة مؽ الظخؽ الكسية والعجدية ،
التي تدتخجـ لعخض السذكالت اإلدارية واالقترادي  ،واتخاذ الق اخرات السشاسبة لحل تمػ السذاكل.
أما الباحث فيخى أف األساليب الكسية عبارة عؽ تحؾيل السذكمة إلى معادالت رياضية  ،في عل وجؾد
معمؾمات كافية  ،وتحجيج وتقييؼ البجائل كميا باستخجاـ أسمؾب عمسي كسي  ،بعيجاً عؽ أسمؾب التجخبة
والخظأ.
ومؽ ىشا نجج أف األساليب الكسية تدعى لتحقيق االستخجاـ األفزل لمسؾارد  ،سؾاء عمى نظاؽ
السشغسة أو الجولة  ،حيث تذتخؾ التعخيفات الدابقة في تحجيج السذكمة  ،وتحجيج اليجؼ  ،وايجاد
البجائل والسقارنة بيشيا  ،لمخخوج بحل لمسذكمة بأفزل الؾسائل وأكثخ السشافع وأقل التكاليف  ،التي
تدتشج إلى السعادلة الخياضية الجبخية لحل السذاكل.
 .2.2.4دور األساليب الكسية في ترشيد الق اررات اإلدارية.
إف تخشيج الق اخرات اإلدارية يعشي أف تكؾف الق اخرات مبشية عمى أساس عمسي  ،بحيث يتؼ السقارنة بيؽ
البجائل  ،وذلػ الستغالؿ السؾارد الستاحة أفزل استغالؿ  ،ذلػ ألف األساليب التقميجية لؼ تعج مشاسبة
التخاذ القخار  ،بدبب التغييخ في بيئة السشغسات والتظؾرات الحاصمة عمى الرعيج االقترادي
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والتكشؾلؾجي  ،وتعتبخ األساليب الكسية مؽ أفزل األساليب التي يسكؽ االعتساد عمييا في عسمية حل
السذكالت داخل السشغسات  ،باالعتساد عمى البيانات والسعمؾمات الستاحة باإلضافة إلى الرالحيات ،
وقج رأى (عبج هللا  )2007 ،أف مدايا استخجاـ األساليب الكسية تتسثل في:
 .1السداىسة في تسثيل السذكمة  ،وتبديظيا وتدييميا  ،وتداعج في فيؼ السذكمة بذكل أفزل.
 .2عسل السذكمة عمى شكل نسؾذج  ،يسثميا مؽ الجانب اإلداري عمى شكل كسي.
 .3عخض الشسؾذج عمى شكل عالقات رياضية  ،حيث يتؼ التسييد بيؽ البجائل في اتخاذ القخار.
 .4وضع الشسؾذج في األرشيف  ،ليتؼ استعسالو في السدتقبل عشجما يؾاجيؾف السذكمة نفديا  ،أو
مذكمة شبيية.
والججيخ ذكخه أف استخجاـ بحؾث العسميات تسكؽ السجيخيؽ مؽ اتخاذ الق اخرات عمى الؾجو األفزل ،
وذلػ مؽ خالؿ وصفيا لمسذكمة بذكل دقيق  ،إلى جانب العؾامل السؤثخة ،والتعخؼ إلى أفزل الحمؾؿ
 ،مع اإلحاطة بعشاصخ التكمفة والعائج والسخاطخة لكل مشيا ،ومقارنة البجائل الستاحة  ،واختيار األفزل
أو القجرة عمى تبياف الشتائج والتغييخ في روتيؽ السشغسة(الفزل  ،)21 :2004،وعمى الخغؼ مؽ الفؾائج
واإليجابيات التي تكتدبيا األساليب الكسية  ،إال أف لجييا عيؾباً تتسثل في حرخ السذكمة في نسؾذج
رياضي  ،وىشا تتظمب تحجيج األىجاؼ والستغيخات والقيؾد واالفتخاضات  ،إلى جانب ضخورة تؾفخ
كسيات السعخفة في الشساذج الخياضية مؽ قبل متخح القخار ،وأنيا تخكد عمى العؾامل السقاسة كسيا،
وتيسل العؾامل غيخ الكسية  ،ولتجاوز ىحه السعزمة البج مؽ تظؾيخ قجرات وميارات السجيخيؽ في ىحا
السجاؿ ،واالستعانة بالحاسؾب  ،الحي يحتؾي عمى البخامج الزخسة والديمة في التعامل ،وذلػ مؽ
خالؿ الؾسائل السداعجة لستخح القخار في اختيار البجيل بسقارنة البجائل وعسمية االختيار بيشيا
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بسؾضؾعية ،واالستعانة بالخبخاء والسختريؽ ،وتختيب البجائل حدب أولؾيتيا ،ومعخفة مداياىا وعيؾبيا
(عبيجات. )30 :2015،
2.1.5

نساذج األساليب الكسية.

وتعتسج األساليب الكسية عمى مجسؾعة مؽ الشساذج والسعادالت الخياضية  ،وقج أوضح (الييتي ،
 )2000و ( )Render and Hanna , 2008أف ىحه األساليب تتسثل في:
 .1نغخية االحتساالت ) : (Probability theoryوتعتبخ نغخية االحتساالت مؽ األساليب الكسية
التي تداىؼ في بشاء الشساذج الخياضية وتجخيبيا ،وتفيج ىحه الشغخية في التخفيف مؽ درجة
عجـ التأكج أو السخاطخة حيؽ يتؾفخ قجر كاؼ مؽ السعمؾمات  ،التي تغيخ الدمؾؾ الستؾقع
لمشسؾذج .ويتؾقف نجاح القخار الستخح عمى قجرة اإلدارة في التشبؤ بالحؾادث السدتقبمية (فتيحة
.)2016،
 .2نغخية تحميل القخار ) :(Decision Analysis Theoryىي نغخية اقترادية تدتخجـ مؽ
قبل الذخكات  ،لتقييؼ الخيارات الستاحة واتخاذ القخار األفزل ،واستخجاـ عجة داالت رياضية،
كجالة السشفعة  ،ذات االرتباط بشغخية سمؾؾ السدتيمػ  ،ودرجة ميمو لمسخاطخة.
 .3البخمجة الخظية ) : (Linear Programmingىي أسمؾب رياضي كسي مؾجو نحؾ تحقيق
ىجؼ معيؽ  ،إما لمتعغيؼ أو لمتخفيض في عل وجؾد مؾارد محجودة  ،ومجسؾعة قيؾد معبخ
عشيا بعالقات خظية تعؾؽ الؾصؾؿ لميجؼ ،كسا تعتبخ البخمجة الخظية قاعجة األساس
الشتقاؽ كل مؽ نساذج التؾزيع والتخريص ،والبخمجة العجدية  ،والشقل  ،والتعييؽ ؛ ألف ىحه
الشساذج تعج حاالت خاصة ليا(أحالـ  )2018 ،وذلػ بيجؼ تعغيؼ السشفعة بأقل التكاليف.
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 .4نسؾذج بخمجة األعجاد الرحيحة ) :(Integer Programming Modelىي عبارة عؽ
مدألة أمثمة رياضية أو بخنامج لجراسة الججوى ،الحي فيو بعض الستغيخات أعجاد صحيحة أو
كميا .وفي كثيخ مؽ الحاالت ىحا السرظمح ُيعبخ عؽ البخمجة الخظية الرحيحة ،التي فييا
دالة اليجؼ والقيؾد تكؾف خظية .والبخمجة الرحيحة ىي مدألة غيخ حتسية متعجدة الحجود.
(الحوادي.)2016 ،
 .5نسؾذج البخمجة باألىجاؼ) : (Object - Oriented Programming Modelىؾ نسؾذج
رياضي  ،يدعى إلى إيجاد أقخب الحمؾؿ وأفزميا إلى الكيؼ السحجدة لألىجاؼ ،أي أف ىحا
الشسؾذج يدعى إلى معالجة تعجد األىجاؼ  ،بتحقيق أكثخ الحمؾؿ قخباً لسجسؾعة األىجاؼ
السحجدة مدبقاً ،وىؾ ال يعسل عمى تعغيؼ أو تجنيو ىجؼ معيؽ بحاتو ،وإنسا يحاوؿ الؾصؾؿ
إلى أقخب نتيجة لكيؼ األىجاؼ السحجدة مدبقاً ،وذلػ عؽ طخيق خفض مجسؾع انحخافات
الشتائج عؽ األىجاؼ السحجدة مدبقاً إلى أدنى حج مسكؽ .أو ىؾ نسؾذج رياضي يدعى إليجاد
أقخب الحمؾؿ وأحدشيا لمكيؼ السحجدة لعجد مؽ أقداـ السشغسة ،أي أف ىحا الشسؾذج ييجؼ
لخفض مجسؾع االنحخافات عؽ األىجاؼ السحجدة مدبقا ألدنى حج مسكؽ ،إلى جانب تحجيج
العشاصخ الخئيدة  ،لو وىي  :متغيخات القخار  ،والقيؾد  ،ودالة اليجؼ(أحالـ .)2018،
 .6نساذج الذبكات ) :(Network Modelsىؾ نسؾذج قاعجة بيانات  ،يشغخ إليو باعتباره طخيقة
مخنة لتسثيل األشياء وعالقاتيا .ويتسيد في السقاـ األوؿ بأف مخظظاً بيانياً  ،تغيخ فيو أنؾاع
األشياء  ،كعقج العالقات وأنؾاعيا كأسيؼ ،وال يقترخ عمى كؾنو مجخد تدمدل ىخمي أو شبكي
)البمجاوي والحسيجي.)2118 ،
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 .7نساذج إدارة السذاريع ) :(Project Management Modelsىؾ تخرص يتعمق بتشغيؼ
السؾارد وإدارتيا ،مثل  :السؾارد البذخية ،بالظخيقة التي تسكؽ مؽ إنجاز السذخوع  ،مع مخاعاة
عؾامل  :الجؾدة  ،والتؾقيت  ،والتكمفة.
 .8نساذج االنتغار ونغخية الرفؾؼ)(Queuing Theory

 :وتدسى ىحه الشساذج أحيانا

بشساذج خظؾط االنتغار والفخضيات  ،التي تقؾـ عمييا نساذج صفؾؼ االنتغار تتمخص في
أف زمؽ وصؾؿ الدبائؽ يكؾف عذؾائياً أو مشتغساً  ،وأف الخجمة تقجـ لمدبائؽ وفقا لسكياس معيؽ
 ،كتختيب وصؾليؼ مثال  ،وتدسح ىحه الشساذج بتحجيج العجد األمثل لمدبائؽ  ،الحيؽ يسكؽ
خجمتيؼ ضسؽ الظاقة الستؾفخة عجد الحيؽ يقجمؾف الخجمات  ،والؾقت السسكؽ لتقجيسيا ،
واألجيدة التي تداعج في تقجيؼ الخجمة وغيخىا تكؾف محجودة في العادة(عؾض.)2010 ،
 .9نساذج السحاكاة ) :(Simulation modelsويعتبخ مجخل السحاكاة مجخالً واسع االستخجاـ ،
ويعخؼ مجخل السحاكاة عمى أنو أسمؾب لتقميج نغاـ معيؽ واقعي وتسثيمو أو مذكمة حكيكية
خالؿ مجة معيشة  ،مؽ خالؿ نسؾذج يتحجد مؽ مجسؾعة مؽ الفخضيات  ،ويتؼ الخبط بيؽ
عشاصخ الشسؾذج بعالقات رياضية أو بأسذ مشظكية ( الرفار و التسيسي ،)2007،وتعتبخ
السحاكاة محاولة لتظبيق خرائص الشغؼ الؾاقعية ومغاىخىا في شكل نساذج  ،تقتخب بذجة
مؽ الؾاقع  ،وتعظي ترؾ اًر دقيقا لو ولسذاكمو ،ومؽ ثؼ يسكؽ ترسيؼ حمؾؿ لمسذاكل السختبظة
بالشغؼ في الؾاقع العسمي ودراستيا ووضعيا (أحالـ .)2018،
 .10سالسل ماركؾؼ ) :(Markov chainsوىؾ عسمية التشبؤ بالسدتقبل انظالقا مؽ الحاضخ ،
ولقج أخحت اسؼ مبتكخىا الخوسي (أنجريا ماركؾؼ) (فتيحة .)2016،
 .11نغخية السباريات ) :(Game theoryوعخفت عمى أنيا وسيمة مؽ وسائل التحميل الخياضي
لحاالت تزارب السرالح  ،لمؾصؾؿ إلى أفزل الخيارات السسكشة  ،التخاذ القخار في عل
31

الغخوؼ السعظاة  ،ألجل الحرؾؿ عمى الشتائج السخغؾبة ،وبالخغؼ مؽ ارتباط نغخية األلعاب
بالتدالي السعخوفة كمعبة (الجاما ،وإكذ أو ،والبؾكخ) ،إال أنيا تخؾض في معزالت أكثخ
ججية تتعمق بػعمؼ االجتساع ،واالقتراد ،والدياسة ،باإلضافة إلى العمؾـ العدكخية(الفتاؿ
.)2008،
 .12نساذج االنحجار) : (Regression modelsوتعتبخ نساذج االنحجار مؽ الخياضيات البحتة
والستخررة في اإلحراء الخياضي ،ويتؼ االعتساد عمييا ليتؼ دارسة الغؾاىخ االقترادية
التي تزؼ في طياتيا كل السذاكل االقترادية التي تذسل العالقات االقترادية كميا  ،والتي
تسثميا  ،بسا يدسى عشاصخ الغاىخة التي تحج عالقات الغاىخة االقترادية وعشاصخىا  ،والتي
تعخؼ بالستغيخات  ،ويتؼ استخجاـ نساذج االنحجار إلعظاء تبخي اخت مقشعة  ،بحيث يكؾف
الشسؾذج مسثال حكيكياً لتفديخ الغاىخة السقرؾدة وتأويميا  ،كسا تعتسج نساذج االنحجار عمى
بيانات رقسية تعظي مفيؾماً لحالة معيشة ،والستغيخات التي تشظؾي تحت ما يدسى بالستغيخات
التابعة والستغيخات السدتقمة ،ونساذج االنحجار تسثل دراسة العالقة بيؽ تمػ الستغيخات
(العحاري.)2010،
 .2.1.6مجاالت استخدام األساليب الكسية.
وتعتسج األساليب الكسية عمى الظخيقة العمسية كأساس في البحث والجراسة لحل السذكالت اإلدارية ،
عبخ بشاء نساذج رياضية تخجـ عجة مجاالت  ،وقج رأى (األسظل ( )2016،عداـ  )2003 ،أف ىحه
السجاالت تتسثل في:
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 .1السجاؿ العدكخي :فيي تمعب دو ار ميسا في مجاؿ التخظيط العدكخي  ،واتخاذ القخار ،
والتؾزيع األمثل لإلمكانيات العدكخية الستاحة  ،وكسا ذكخنا سابقا ىؾ أوؿ مجاؿ تؼ استخجاـ
األساليب الكسية بو في بخيظانيا سشة 1936ـ.
 .2السجاؿ السالي :وتدتخجـ في الشؾاحي السالية  ،كالسرارؼ وميدانية الجوؿ  ،وتؾزيع السيدانية
بذكل أمثل  ،وتخريص السؾارد.
 .3مجاؿ الرشاعة :تدتخجـ في ىحا السجاؿ  ،حيث تؤدي إلى زيادة الخبح  ،وتخفيض التكمفة في
الترشيع واإلنتاج والشقل  ،وغيخىا.
 .4مجاؿ اإلنذاءات لبشاء الجدؾر والسذاريع الزخسة لتؾفيخ الؾقت الالزـ لمسذخوع.
 .5الرشاعات الثقيمة :لرشاعات الدفؽ والبؾارج والظائخات ،وكيفية صشاعتيا.
 .6إدارة السدتذفيات :ضبط عسل التغحية واألدوية ضسؽ اإلمكانات.
 .7السجاالت اإلدارية :حيث تؾفخ السعمؾمات الالزمة التخاذ القخار السشاسب في الؾقت السشاسب.
 .8التؾزيع والشقل :لخفض التكاليف إلى الحج األدنى.
 .9مجاالت التعييؽ :الختيار الذخص السشاسب لمسكاف السشاسب.
 .10مجاالت التخظيط مؽ خالؿ متابعة السذاريع  ،وإعجاد الخظة الدمشية الالزمة لتشفيح
السذخوع.
 .11الدراعة والتدؾيق.
ومؽ العؾامل التي ساعجت عمى انتذار بحؾث العسميات وتظبيقيا في السشذآت السجنية والرشاعية
والتجارية االنتاج الكبيخ لمدمع  ،واالنفتاح عمى العالؼ الخارجي مع وجؾد مشافدة ،مع تشؾع السذاكل
التي تؾاجو الذخكات  ،وعيؾر مذاكل ججيجة غيخ متؾقعة ،واالنتعاش والخواج االقترادي التي تدببت
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بو العؾلسة ،ثؾرة العمؼ والبحؾث  ،والتظؾر في األبحاث نتيجة لغيؾر الحاسب اإللكتخوني وتظؾره في
ترسيؼ بخامج لحل السذاكل بدخعة ودقة.
ويخى (السغخبي  ) 26: 2017 ،أف األسباب التي أدت إلى تظؾر استخجاـ األساليب الكسية تعؾد إلى
أف أغمب السذاكل التي تؾاجو اإلدارة أو السشغسة الحجيثة  ،التي ال يسكؽ التعامل معيا إال باستخجاـ
األساليب الكسية ،وأنيا تدتخجـ أسمؾب التفديخ الكسي أو الخقسي  ،وىحا ما يكؾف أسيل لمقخاءة والفيؼ ،
خاصة مؽ قبل السيتسيؽ في السشغسات  ،مثل  :الحكؾمة  ،وحسمة األسيؼ  ،والبشؾؾ ،ويكؾف
مؾضؾعياً وأسيل في إقشاع الظخؼ اآلخخ ،وفي كثيخ مؽ األحياف تكؾف السذكمة ججيجة  ،وال يؾجج
خبخة سابقة لجى السجيخ في حميا أو صشع قخار رشيج وعقالني  ،لحلػ تغيخ فعالية األساليب الكسية ،
كسا يسكؽ استخجاـ األسمؾب الكسي نفدو في السذاكل الستكخرة  ،ولكؽ مع مخاعاة تغييخ الغخوؼ
السحيظة والبيانات السجخمة  ،كسا وأف األساليب الكسية تعسل وتداعج في استخجاـ الحاسؾب الحي كاف
عيؾره أحج أسباب انتذار األساليب الكسية  ،حيث أف الكثيخ مؽ العسميات الحدابية والخياضية يسكؽ
استخجاـ الحاسؾب في حميا  ،وىؾ يديل استخجاـ األساليب الكسية  ،ويقؾـ بتؾفيخ معالجة لمسدائل
والسذاكل السعقجة  ،التي ال يدتظيع اإلنداف حميا دوف حاسؾب .ويخى (الييتي  )2000 ،أف االىتساـ
باألساليب الكسية يعدى إلى أف األساليب تقؾـ بتحجيج طبيعة السذكمة  ،مؽ حيث  :عشاصخىا ،
والتفاعالت فيسا بيشيا ،باإلضافة إلى القيؾد والسحجدات السفخوضة عمى السذكمة والستغيخات األساسية
والفخعية لمسذكمة  ،وتقؾـ ببشاء الشسؾذج السالئؼ لمسذكمة و متغيخاتيا  ،والتفاعل فيسا بيشيا  ،والعسل
عمى تحميل الشسؾذج  ،والؾصؾؿ إلى الحل األمثل لمسذكمة  ،باإلضافة إلى تحجيج مدمسات التظبيق
األساسية عبخ عيؾر أقداـ مخترة باألساليب الكسية  ،التي بجورىا ساعجت ونذخت األساليب الكسية
في اتخاذ القخار  ،األمخ الحي أدى إلى تظؾر استخجاـ أساليب بحؾث العسميات بذكل الفت  ،مؽ
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خالؿ متابعة الباحثيؽ والعمساء بذكل متؾاصل ألي حمؾؿ لسذكالت السشغسات(عياش 2008 ،
.)47:
ورأى (عداـ  )14 :2003 ،األسباب لتظؾر استخجاـ األساليب الكسية ىي تذكيل جسعيات لجاف
متخررة في بحؾث العسميات ونذخىا لألبحاث أدى إلى نذخ ىحا العمؼ ،وانتقاؿ تجريذ ىحا العمؼ في
الجامعات والسعاىج.
وبالخغؼ مؽ السدايا التي تقجميا األساليب الكسية لمسشغسات ولستخحي القخار بذأف خاص  ،إال أف
ىشاؾ مجسؾعة مؽ العكبات تقف أماـ تظبيقيا  ،وتتسثل في (:عاشؾر )2002،
 .1عجـ الحرؾؿ عمى دعؼ تأييج متخحي القخار.
 .2عجـ الحرؾؿ عمى دعؼ تأييج السؤثخيؽ في عسمية اتخاذ القخار.
 .3عجـ األخح بعيؽ االعتبار الستأثخيؽ بشتائج التؾصيات.
 .4عجـ القجرة عمى االتراؿ بالفئات السحيظة بستخح القخار.
 .5عجـ تظبيق أساليب مشاسبة لمسذكمة.
 .6عجـ أخح العؾامل الكسية والؾصفية جسيعيا باالعتبار.
 .2.1.7خرائص األساليب الكسية.
ساعجت بحؾث العسميات السجيخيؽ في عسمية اتخاذ القخار  ،باإلضافة إلى تؾفيخ الحمؾؿ لسختمف
السذاكل التي تؾاجييؼ  ،وعسمت أيزا عمى العسل ضسؽ السؾارد الستاحة في الذخكات بذكل ،
وخفض التكاليف في الكثيخ مؽ الق اخرات اإلدارية ،ولعل مؽ أىؼ خرائص ىحه األساليب (شيخ ديب ،
:)19 : 2007
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 .1إف األساليب الكسية تتعامل مع السشغسة كؾحجة واحجة ونغاـ واحج  ،وذلػ ألف أي تغييخ في
جدء سيؤثخ عمى بكية أجداء السشغسة  ،فال يسكؽ أخح جدء وتخؾ بكية األجداء.
 .2إف اليجؼ األوؿ مؽ األساليب الكسية ىؾ حل السذاكل اإلدارية التي تؾاجو السشغسة  ،وذلػ
عؽ طخيق عسل نساذج رياضية تسثل السذكمة بذكل بديط  ،بجال مؽ التعامل مع السذكمة
بذكل مباشخ.
 .3إف األساليب الكسية تعتسج عمى السشيج العمسي في حل السذاكل  ،وىؾ اتباع خظؾات حل
السدألة السذكمة  ،مؽ حيث  :التعخيف بيا  ،ووضع الفخضيات  ،ثؼ اختبار الفخضيات  ،ثؼ
اختيار الحل األمثل مؽ مجسؾعة بجائل.
 .4بشاء الشسؾذج الخياضي الحي يسثل السذكمة بذكل بديط  ،واليجؼ مشو التعخؼ إلى العالقات
بيؽ الستغيخات ولمؾصؾؿ إلى نتائج يرعب الرؾؿ إلييا في حاؿ غياب الشسؾذج.
 .5التكامل بيؽ جسيع العمؾـ  :كاليشجسة  ،واالقتراد  ،واالجتساع  .....الخ لسعخفة جسيع
الغخوؼ السحيظة بالسذكمة  ،واالستفادة مؽ الخبخة والتقجـ والسعخفة.
 .6االعتساد عمى الحاسؾب في حل السذاكل برؾرة كبيخ  ،وذلػ نغ اًخ لمتعقيج في السذاكل التي
تؾاجو السشغسة  ،وصعؾبة حل ىحه السذاكل بالظخيقة التقميجية.
.2.1.8

العالقة بيؽ األساليب الكسية (بحؾث العسميات) واتخاذ الق اررات.

اف التخشيج في الق اخرات تقتزي صفة العقالنية والسعقؾلية لمقخار الستخح  ،بحيث يحقق االستخجاـ
األمثل والرحيح لتمػ اإلمكانيات الستاحة  ،وبالتالي تربح الشتائج الستختبة عمى القخار مقبؾلة وذات
أثخ إيجابي .وعسمية التخشيج ال بج أف تعتسج عمى أساس عمسي مجروس  ،حيث إف العذؾائية والحجس
والتخسيؽ لؼ تعج مشاسبة بدبب التظؾرات االقترادية والتكشؾلؾجية الدخيعة التي حجثت في العالؼ  ،وما
تختب عمى ذلػ مؽ تعقيج وصعؾبات في اتخاذ الق اخرات.
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إف األساليب الكسية بسا تستاز بو مؽ تؾفخ الغخوؼ والسعظيات لستخح القخار لمؾصؾؿ لقخار رشيج  ،مؽ
خالؿ بشاء أو ترسيؼ نسؾذج محاكاة مرغخ يعبخ عؽ الشغاـ  ،وىحه الظخيقة تعسل عمى تؾفيخ التكمفة
في حاؿ حجوث أخظاء ،ومؽ ضسؽ ىحه السحاكاة افتخاض السذاكل وحميا  ،كأنيا الحياة العسمية .أما
االستخجاـ اآلخخ فيتؼ عؽ طخيق نسؾذج مثالي  ،يدتخجـ لسقارنة الؾاقع مع السكياس السثالي  ،مع تؾفخ
الذخوط واالمكانيات إلمكانية أف يربح الشسؾذج حكيقة(الفزل.)24: 2004،
ولعل أكبخ تحج يؾاجو السشغسات اليؾـ يتسثل في قجرتيا عمى التحؾؿ مؽ عدلتيا وانغالقيا ،ومؽ
تكتسيا وجسؾدىا ،فتربح مشغسات مشفتحة ومتفاعمة ،وتؤمؽ بالتججيج  ،وتدعى إلى التغييخ مؽ خالؿ
متابعتيا لسا يدتجج مؽ معخفة  ،وما يكتذف مؽ أساليب وتقشيات  ،وتأقمسيا مع الغخوؼ والستغيخات .
فالتغيخ الحي شيجتو البيئة الجولية والسحمية الحي شسل مختمف مشاحي الحياة وأنذظتيا وقظاعاتيا قج
استؾجب عيؾر مشغسات عرخية  ،تؤمؽ بأىسية تؾعيف األساليب الكسية ،ومؾاكبة تظؾرات
التكشؾلؾجيا مؽ أجل خجمة عسالئيا  ،وتشسية عاممييا ،وبجوف ذلػ فمؽ يكتب ليا البقاء وال الشساء
(سعيج. (2007،
ويذيخ )البمجاوي  )2008،إلى أف مشغسات اليؾـ تؾاجو الكثيخ مؽ األوضاع التي تحتاج إلى مداعجة
 ،حتى يتؼ اتخاذ قخار بذأنيا ،سؾاء أكانت السداعجة وفق أساليب كيفية ،أو بؾضع نساذج وإجخاءات
تعتسج عمى طخؽ كسية كبحؾث العسميات ،والسداعجة في وضع السعاييخ التخاذ القخار التي تدتعسل في
كثيخ مؽ السجاالت خاصة :تدييخ السخدوف ،واختيار السديج التدؾيقي ،واختيار االستثسارات.
ومع التظؾرات عمى الحاسؾب دخمت السشغسات في عالؼ ىائل مؽ البيانات بذكل كبيخ ،وأصبح مؽ
الرعب التحكؼ أو الديظخة عمى البيانات واتخاذ القخار بذكل تقميجي  ،فغيخت أىسية االعتساد عمى
األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات اإلدارية(مغخبي .)2017
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والعالقة بيؽ األساليب الكسية واتخاذ الق اخرات اإلدارية عالقة عسيقة في عل الستغيخات البيئية الستغيخة
بذكل مدتسخ  ،لحا يجب عمى السجيخ التدمح باألساليب الكسية لسؾاجية السذاكل واتخاذ القخار
السشاسب في الؾقت السشاسب  ،حيث ال يتحقق ىحا دوف معخفة تامة بيحه األساليب (إبخاليؼ .)2013 ،
ومؽ خالؿ استعخاض الجراسات الدابقة الحظ الباحث درجة الخبط بيؽ استخجاـ األساليب الكسية وجؾدة
الق اخرات  ،فقج تؾصل (عبج هللا والحجاز  )2018 ،إلى وجؾد ىحه العالقة بقؾة ،كسا أشار (حدؾنة،
 )2012إلى قؾة العالقة الظخدية بيؽ استخجاـ األساليب الكسية وجؾدة الق اخرات اإلدارية.
وقج أكجت دراسة (عظياني وناعخ  )2015،أثخ تظبيق الذخكات الرشاعية لألساليب الكسية في
اتخاذ القخار عمى تخشيج الق اخرات اإلدارية  ،حيث أف نتائج الفخضيات أعيخت أثخ تظبيق األساليب
الكسية عمى تخشيج الق اخرات اإلدارية ،وأعيخت نتائج التحميل اإلحرائي وجؾد تأثيخ ذي داللة إحرائية
لألساليب مجتسعة عمى تخشيج الق اخ ارت اإلدارية في شخكات صشاعة األدوية األردنية  ،والسجرجة في
سؾؽ عساف السالي  ،حيث بمغ معامل االرتباط ( ، )R=0.756وىحا مؤشخ عمى وجؾد عالقة قؾية
بيؽ استخجاـ األساليب الكسية وتخشيج الق اخ ارت اإلدارية.
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 .3السبحث الثالث - :سؾق األوراق السالية "بؾرصة فمدظيؽ".
 .3.1مقدمة :
تأسدت شخكة سؾؽ فمدظيؽ لألوراؽ السالية (بؾرصة فمدظيؽ) في العاـ  ، 1995كذخكة مداىسة
خاصة ،لتبجأ أولى جمدات التجاوؿ في  .1997/2/18وفي مظمع شباط مؽ العاـ  2010كاف التظؾر
الياـ في مديخة الدؾؽ  ،وتحؾليا إلى شخكة مداىسة عامة  ،تجاوبا مع قاعج الحؾكسة الخشيجة
والذفافية ،وفي أيمؾؿ  2010أعمشت الدؾؽ عؽ ىؾيتيا السؤسداتية الججيجة  ،لتربح "بؾرصة
فمدظيؽ" عالمتيا التجارية  ،متخحة مؽ "فمدظيؽ الفخص" شعا ار ليا.
وتعسل البؾرصة تحت إشخاؼ ىيئة سؾؽ رأس الساؿ الفمدظيشية ،طبقا لقانؾف األوراؽ السالية رقؼ ()12
لدشة  ،2004وتدعى البؾرصة إلى تشغيؼ التجاوؿ في األوراؽ السالية مؽ خالؿ رزمة مؽ القؾانيؽ
واألنغسة الحجيثة التي تؾفخ أسذ الحساية والتجاوؿ األمؽ.
وفي عاـ  2009وضسؽ ترشيف ألسؾاؽ الساؿ عمى صعيج حساية السدتثسخيؽ ،حرمت البؾرصة
عمى السخكد الثالث والثالثيؽ عالسيا ،والسخكد الثاني بيؽ األسؾاؽ العخبية.
وبمغ عجد الذخكات السجرجة بالبؾرصة  48شخكة بتاريخ  2018/6/18ـ  ،بكيسة سؾقية ()333.9
مميؾف دوالر أمخيكي  ،مؾزعة عمى خسدة قظاعات ىي  :صشاعة  ،ومالية والبشؾؾ  ،واستثسار ،
وخجمات  ،وتاميؽ في حيؽ صل عجد شخكات األوراؽ السالية األعزاء بالبؾرصة إلى  8شخكات
(.)www.pex.ps
ولقج تؼ عقج أوؿ جمدة تجاوؿ في البؾرصة 1997/2/18ـ  ،وتعتسج بؾرصة فمدظيؽ مشح انظالقتيا
عمى أنغسة تجاوؿ إيجاع التدؾية االلكتخونية  ،حيث تعتبخ البؾرصة األولى في السشظقة التي اعتسجت
حؾسبة عسمياتيا جسيعيا الستعمقة بالتجاوؿ واإليجاع والتدؾية  ،وتعتسج البؾرصة حالياً نغاـ ""Horizon
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السدود مؽ قبل شخكة " "OMXكشغاـ تجاوؿ ليا  ،كسا تعتسج نغاـ " "Smartsكشغاـ رقابة عمى
التجاوؿ(.)www.pex.ps
وتقؾـ ىيئة سؾؽ رأس الساؿ باإلشخاؼ عمى بؾرصة فمدظيؽ  ،وقج تؼ إنذاء ىحه الييئة بسؾجب قخار
مجمذ الؾزراء عاـ 2005ـ  ،وتيجؼ ىحه الييئة إلى اإلشخاؼ عمى كل مؽ سؾؽ األوراؽ السالية
"البؾرصة"  ،بسا يكفل سالمة التعامل وشخكات التاميؽ وشخكات التأجيخ التسؾيمي غيخىا  ،كسا أنيا
تقؾـ بتشغيؼ الشذاطات والخقابة واإلشخاؼ عمى السؤسدات السالية غيخ السرخفية ،وتشغيؼ اإلفراح عؽ
أية بيانات أو معمؾمات تخص القظاع السالي غيخ السرخفي ،ومتابعة تظؾر السؤسدات السالية غيخ
السرخفية  ،بسا يزسؽ سالمة عسميا (ىيئة سؾؽ رأس الساؿ الفمدظيشي . )2014
 .3.2التجاوؿ في بؾرصة فمدظيؽ.
وارتفع حجؼ التجاوؿ مؽ  25مميؾف دوالر عاـ 1997ـ إلى  200مميؾف دوالر عاـ 2000ـ  ،ثؼ
انخفض إلى أقل مؽ  50مميؾف دوالر عاـ 2002ـ  ،قبل أف يختفع إلى ما يديج عمى ممياري دوالر
عاـ 2005ـ .ويعكذ االنخفاض حجؼ التجاوؿ خالؿ األعؾاـ (2003-2001ـ) التجاعيات الدياسية
واألمشية التي أعقبت انجالع انتفاضة األقرى  ،التي بجورىا أثخت عمى صشاعة اتخاذ القخار ،ألف
البيئة أصبحت غيخ مدتقخة وغيخ أمشة لالستثسار ،حيث أعيج احتالؿ السجف الفمدظيشية مؽ قبل قؾات
االحتالؿ اإلسخائيمية عاـ 2002ـ  ،وصاحب ذلػ حالة عجـ تيقؽ سياسي واقترادي كبيخ  ،أثخ
بذكل سمبي عمى أداء الدؾؽ السالي وعمى حجؼ التجاوؿ لمتخاجع خالؿ العاـ  ، 2006حيث بمغ حجؼ
التجاوؿ مميار دوالر :مشيا  38مميؾف دوالر يخص القظاع الرشاعي  ،وعجد األسيؼ ما يقارب 223
مميؾف سيؼ ما يخص القظاع الرشاعي حؾالي  8مميؾف مشيا(دليل شخكات السداىسة العامة .)2006،
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وخالؿ عاـ 2018ـ تؼ تجاوؿ  185.5مميؾف سيؼ في بؾرصة فمدظيؽ  ،بكيسة إجسالية بمغت 353.9
مميؾف دوالر أمخيكي  ،وبالشدبة لمتؾزيع القظاعي ،وكاف قظاع الخجمات األكثخ تجاوال مؽ حيث الكيسة
( %33.7مؽ الكيسة اإلجسالية و  %16.8مؽ حجؼ التجاوؿ) ،ويميو قظاع الخجمات السرخفية
(%31.5مؽ الكيسة اإلجسالية و %36.7مؽ حجؼ التجاوؿ) ،وقظاع االستثسار ( %30.9مؽ الكيسة
اإلجسالية و %40.3مؽ حجؼ التجاوؿ) (دليل الذخكات السداىسة العامة ()2018 ،بؾرصة فمدظيؽ).
ومؽ أىؼ األحجاث التي تؤثخ عمى صشع القخار واتخاذه في بؾرصة فمدظيؽ وأداء الذخكات السداىسة
بيا:
 .1اإلحجاث الدياسية - :الغخوؼ الدياسة واالقترادية التي تعيذيا فمدظيؽ خاصة في فتخة
االنتفاضة  ،التي بحلػ انعكدت سمباً عمى جمب االستثسار الخارجي واألجشبي لالقتراد
الفمدظيشي "خاصاً بؾرصة فمدظيؽ".
 .2وجؾد مشافدة شجيجة بالشدبة لبؾرصة فمدظيؽ بيؽ البؾرصات السحمية واإلقميسية  ،مسا نقل
الكثيخ مؽ السدتثسخيؽ إلى بؾرصات أخخى(ىيئة سؾؽ رأس الساؿ .)2015
 .3وجؾد عجد في السؾازنة واالعتساد عمى السداعجات الخارجية  ،مسا يؤدي ذلػ إلى حالة مؽ
عجـ االستقخار في البؾرصة  ،ونتيجة لحلػ يربح اتخاذ قخار مشاسب صعباً ججا(مجمة سؾؽ
رأس الساؿ الفمدظيشي) .
وتدعى البؾرصة لتحقيق األىجاؼ اآلتية:
 تؾفيخ بيئة تجاوؿ آمشة  ،لخجمة السدتثسخيؽ والسحافغة عمى مرالحيؼ.
 تشسية الؾعي االستثساري لجى السجتسع السحمي ،وتعديد العالقة مع الييئات والسؤسدات السالية
السحمية واإلقميسية والجولية.
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 تظؾيخ االستثسارات السحمية ،واستقظاب فمدظيشيي الذتات ورأس الساؿ األجشبي.
 زيادة عسق البؾرصة ،وتؾفيخ خجمات وأدوات مالية ججيجة ومتشؾعة.
 خمق بيئة عسل ميشية داخل البؾرصة بالتخكيد عمى تظؾيخ الكؾادر البذخية ،ومؾاكبة آخخ
تظؾرات تكشؾلؾجيا األسؾاؽ السالية(السؾقع اإللكتخوني لسجمذ إدارة سؾؽ فمدظيؽ لألوراؽ
السالية.)2015 ،
 .3.3الذخكات السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ:
ىي الذخكات التي يتؼ إدراج أوراقيا السالية في البؾرصة بسؾجب أحكاـ القانؾف ،ويؾفخ اإلدراج ليا
العجيج مؽ السدايا واإليجابيات  ،التي ال تتؾفخ ليا خارج البؾرصة ،مؽ حيث معخفة الجسيؾر بيا ،
ومتابعتو لشذاطاتيا اإلنتاجية والتجارية والتقييؼ العادؿ ألسيسيا ،بسا يسكشيا مؽ اتخاذ الق اخرات السشاسبة
لديادة رؤوس أمؾاليا  ،وكميا أمؾر ال تتأتى إال مؽ خالؿ اإلدراج في األسؾاؽ الشغامية السجعسة
بالتذخيعات واألنغسة الخقابية السالئسة ،وتمتدـ باإلفراح عؽ بياناتيا مؽ خالؿ التقخيخ السالي الدشؾي
(السؾقع اإللكتخوني لسجمذ إدارة سؾؽ فمدظيؽ لألوراؽ السالية.)2015 ،
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 .4السبحث الرابع الدراسات الدابقة.
 .4.1الدراسات العربية:
أوال :دراسة(قباجة ،أبؾ عسرية  )2018،بعشؾان" :مدى استخدام األساليب الكسية في اتخاذ
الق اررات" :دراسة ميدانية عمى الذركات الرشاعية في محافغة الخميل.
وىجفت الجراسة التعخؼ إلى مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات في الذخكات الرشاعية
العاممة في محافغة الخميل ،ولتحقيق أىجاؼ الجراسة تؼ تظؾيخ استبانة كأداة لجسع البيانات  ،مؽ
( )251مجي اخ  ،يعسمؾف في ىحه الذخكات .وقج اعيخت الشتائج أف  % 31.67مؽ أفخاد العيشة لجييؼ
معخفة متؾسظة باألساليب الكسية ،وأف  % 35.93أجابؾا أف مرجر معخفتيؼ باألساليب الكسية ىؾ
الجراسة الجامعية  ،وأف الخبخة أكثخ األساليب التقميجية استخجاما في اتخاذ الق اخرات ،والبخمجة الخظية
أكثخ األساليب الكسية استخجاما في اتخاذ الق اخرات.
وقج أوصت الجراسة بزخورة االىتساـ بالبعج التعميسي والتجريبي لألساليب الكسية ،والعسل عمى زيادة
أعجاد السختريؽ ،وإحجاث أقداـ أو وحجات إدارية خاصة بيؼ وتؾفيخ نغاـ متكامل لمسعمؾمات.
ثانيا :دراسة (عبد هللا والحجار )2018،بعشؾان" :دور األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات اإلدارية
بالتظبيق عمى شركة سكر عدالية".
حيث ىجؼ الجراسة إلى بياف دور استخجاـ األساليب والظخؽ الكسية في تحميل السذكالت واتخاذ القخار
في السؤسدات ،وقج خمرت الجراسة إلى وجؾد عالقة طخدية بيؽ استخجاـ أساليب التحميل اإلحرائي
وجؾدة اتخاذ الق اخرات اإلدارية.
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وقج أوصت بزخورة االىتساـ بتظبيق األساليب الكسية عشج اتخاذ الق اخرات اإلدارية  ،وإنذاء إدارة
مخترة بالبيانات اإلحرائية  ،تيتؼ بجسع البيانات  ،وتحجيج األساليب اإلحرائية السشاسبة لتحميل
ىحه البيانات ،واالىتساـ باألساليب الكسية  ،وتؾفيخ األجيدة والبشية التحتية ليا.
ثالثا دراسة (فاروق  )2018،بعشؾان" :استخدام األساليب الكسية التخاذ القرار  ،ودورها في تحديؽ
أداء السؤسدات الجزائرية" :دراسة حالة بعض السؤسدات بؾالية سظيف.
وىجفت الجارسة إلى بياف أىسية استخجاـ األساليب الكسية في عسمية اتخاذ القخار ،ودورىا في تحديؽ
األداء االقترادي لجى بعض السؤسدات االقترادية الجدائخية بؾالية سظيف ،حيث تؼ اعتساد ثالث
مجسؾعات مؽ األساليب الكسية ،تسثمت في (:أساليب بحؾث العسميات ،واألساليب االحرائية،
واألساليب الؾعيفية) ،ولتحقيق أىجاؼ الجارسة تؼ تظؾيخ استبانة بيجؼ جسع البيانات مؽ  52مؤسدة،
وباالعتساد عمى االنحجار الستعجد خمرت الجراسة إلى وجؾد دور لألساليب الكسية التخاذ القخارات
عمى األداء االقترادي لمسؤسدات محل الجارسة.
رابعا دراسة (بؾقره وبؽ الشؾي )2016 ،بعشؾان" :استخدام الشساذج الكسية في اتخاذ قرار التسؾيل
برأس السال السخاطر".
حيث ىجفت الجراسة إلى التعخيف دور األساليب الكسية في تقشية رأس الساؿ كتقشية تسؾيمية استحجثت
في الؾاليات الستحجة في مشترف األربعيشيات ،خريرا لتسؾيل السذاريع الشاشئة السبتكخة  ،التي ال
تؤىل خرائريا لمحرؾؿ عمى التسؾيل التقميجي ،إلى جانب إبخاز أىسية استخجاـ األساليب الكسية في
اتخاذ الق اخرات السالية في الجوؿ الشاشئة والستقجمة.
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وقج خمرت إلى أف التجخبة الجدائخية في مجاؿ استخجاـ األساليب الكسية في ىحا السجاؿ في بجايتيا
وتحتاج إلى السديج مؽ بحؿ الجيؾد  ،وتحليل العكبات أماـ شخكات رأس الساؿ السخاطخ ،وتؾسيع العسل
بيحا األسمؾب في القظاعات ومجاالت االستثسار كافة.
خامدا :دراسة ( خزر )2016،بعشؾان" :واقع استخدام األساليب الكسية في اتخاذ القرار  ،وحل
السذكالت :في السدتؾيات العميا بؾزارة الداخمية واألمؽ الؾطشي (الذق العدكري) بقظاع غزة".
وىجفت ىحه الجراسة التعخؼ إلى واقع استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخار وحل السذاكل لجى
السدتؾيات العميا في و ازرة الجاخمية واألمؽ الؾطشي قظاع غدة ،وىجفت التعخؼ إلى الستغيخات في اتخاذ
القخار ،ومدتؾى الخغبة في التعخؼ إلى األساليب الكسية  ،وحاجة العسل إلييا ،والتعخؼ إلى واقع دعؼ
و ازرة الجاخمية واألمؽ الؾطشي الستخجاـ ىحه األساليب.
وقج استخجـ الباحث السشيج الؾصفي التحميمي  ،وأسمؾب الحرخ الذامل لسجتسع الجراسة في
السدتؾيات العميا لؾ ازرة الجاخمية واألمؽ الؾطشي والبالغ عجدىؼ .108
وقج تؾصمت الجراسة إلى وجؾد عالقة طخدية بيؽ الستغيخات السدتقمة والستغيخ التابع "استخجاـ األساليب
الكسية في اتخاذ القخار وحل السذاكل"  ،وقج تبيؽ أف  %74مؽ مجتسع الجراسة لجييؼ الخغبة في
التعخؼ إلى األساليب الكسية ،وأف ندبة دعؼ و ازرة الجاخمية واألمؽ الؾطشي الستخجاـ األساليب الكسية
بمغت ( ، )%10.4فيي ال تؾفخ الجعؼ السالي  ،وال السعمؾمات الجقيقة  ،وال السختريؽ بيحا السجاؿ.
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سادسا :دراسة (العرايذي )2015 ،بعشؾان" :دور استخدام األساليب الكسية في تحديؽ أداء
السؤسدات الرحية الحكؾمية في قظاع غزة" (:دراسة حالة مجسع الذفاء الظبي).
حيث ىجفت الجراسة التعخؼ إلى العؾامل السؤثخة عمى طؾؿ فتخة انتغار السخضى الظالبيؽ لخجمة
العسميات الجخاحية في مدتذفى الجخاحة بسجسع الذفاء الظبي  ،وقج استخجـ الباحث األسمؾب الؾصفي
الكياسي الكسي مؽ خالؿ بشاء نساذج االنحجار السشاسبة مؽ خالؿ بخنامج(Quantitative method :
) ، and production and operations management(QM-POMلعيشة مؽ السخضى في
قؾائؼ االنتغار في خجمة العسميات الجخاحية بسدتذفى مجسع الذفاء الظبي  ،في الفتخة بيؽ شيخ
( )2012/1إلى شيخ (.)2014/4
وقج خمرت الجراسة إلى وجؾد عالقة طخدية بيؽ متؾسط الدمؽ الالزـ لالنتغار  ،وكل  :مؽ عجد
األطباء ،وعجد العسميات ،وعجد تسخيض العسميات ،عجد العسميات الجخاحية وىحا يعشي أف زياد أي مؽ
ىحه الستغيخات يؤدي إلى زيادة متؾسط االنتغار ،وعالقة طخدية بيؽ نؾع العسمية (الستؾسظة) ومتؾسط
الدمؽ الالزـ لالنتغار ،وأف العالقة بيؽ عجد أطباء التخجيخ ومتؾسط الدمؽ الالزـ لالنتغار عالقة
عكدية ،وتؾصل أيزا إلى عالقة عكدية بيؽ نؾع العسمية (الرغخى) ومتؾسط الدمؽ الالزـ لالنتغار.
سابعا :دراسة (عظياني ،الشاعر)2015،بعشؾان ":دور األساليب الكسية في ترشيد الق اررات اإلدارية :
(دراسة ميدانية عمى شركات األدوية السدرجة أسهسها في بؾرصة سؾق عسان السالي)".
ىجفت ىحه الجراسة التعخؼ إلى مجى استخجاـ األساليب الكسية في صشع الق اخرات اإلدارية لجى شخكات
صشاعة األدوية األردنية السجرجة في سؾؽ عساف السالي  ،إلى جانب قياس أثخ استخجاـ األساليب
الكسية في تخشيج الق اخرات اإلدارية .وقج تسثل مجتسع الجراسة في الذخكات لرشاعة األدوية السجرجة في
بؾرصة سؾؽ عساف السالي ،واستخجـ الباحث االستبانة كأداة لجسع البيانات  ،مؽ عيشة تسثمت 90
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مجي اًخ  ،يعسمؾف في شخكات األدوية األردنية  ،وقج خمرت الجراسة إلى أف الذخكات تدتخجـ نساذج
الشقل والتخريص والديظخة عمى السخدوف في عسمية صشع الق اخرات  ،إال أف ىشاؾ ضعفا في استخجاـ
ثخ ذا داللة إحرائية لتظبيق األساليب الكسية
أسمؾبي البخمجة الخظية والتحميل الذبكي  ،وأف ىشاؾ أ اً
في تخشيج الق اخرات اإلدارية.
ثامشا :دراسة (حدؽ)2013،بعشؾان" :تقييؼ مدى استخدام أساليب بحؾث العسميات في اتخاذ الق اررات
الخاصة باختيار السزيج اإلنتاجي األمثل"  :دراسة ميدانية عمى الذركات الرشاعية الهشدسية.
حيث ىجفت الجراسة إلى بياف مجى استخجاـ أساليب بحؾث العسميات في عسمية اتخاذ الق اخرات الخاصة
باختيار السديج اإلنتاجي األمثل  ،وتسثل مجتسع الجراسة في شخكات الرشاعة اليشجسية في الداحل
الدؾري  ،وذلػ ألىسية األساليب في اتخاذ القخار ومشظكية حل السذاكل  ،التي يؾاجييا متخح القخار
في ىحه الذخكات.
وقج خمرت الجراسة إلى أف األساليب الكسية تحدؽ عسمية اتخاذ الق اخرات الخاصة بالسديج اإلنتاجي ،
بالتالي يخفض التكمفة ويعغؼ الفائجة مؽ السؾارد الستاحة.
تاسعا :دراسة (حدؾنة )2012،بعشؾان ":معؾقات استخدام األساليب الكسية وعالقتها بجؾدة الق اررات
اإلدارية" ( :دراسة ميدانية لمبشؾك العاممة في فمدظيؽ).
ىجفت الجراسة التعخؼ إلى أىؼ معؾقات استخجاـ األساليب الكسية  ،وعالقتيا بجؾدة الق اخرات اإلدارية
في البشؾؾ العاممة في فمدظيؽ  ،حيث تؼ التعخؼ إلى مدتؾى معخفة السجيخيؽ باألساليب الكسية ،
ومجى حاجتيؼ الستخجاـ تمػ األساليب ودرجة تظبيقيؼ ليا.
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وقج تسثل مجتسع الجراسة في أحج عذخ بشكاً مؽ البشؾؾ العاممة  ،واستخجمت االستبانة لجسع البيانات
مؽ  300مجيخ ومدؤوؿ في البشؾؾ العاممة في فمدظيؽ.
وقج خمرت الجراسة إلى وجؾد عالقة طخدية بيؽ الستغيخات السدتقمة  ،مسثمة في مجى السعخفة
باألساليب الكسية ومجى الخغبة في التعخؼ إلى األساليب الكسية  ،ومجى الحاجة الستخجاـ األساليب
الكسية في العسل واالستفادة مشيا  ،ومجى دعؼ اإلدارة العميا الستخجاـ األساليب الكسية  ،ومجى تؾفخ
اإلمكانيات السادية ،وخمرت أيزا إلى وجؾد عالقة عكدية بيؽ أسمؾب التجخبة والخظأ في اتخاذ
الق اخرات اإلدارية وبيؽ جؾدة الق اخرات اإلدارية ،كسا أف استخجاـ األساليب الكسية يتؼ بالتؾافق مع
األساليب الكيفية واألساليب التقميجية.
شر :دراسة (طيار )2012،بعشؾان " :واقع استخدام األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات اإلدارية" :
عا ا
دراسة ميدانية بقظب السحروقات في والية سكيكدة بالجزائر.
وىجفت الجراسة التعخؼ إلى واقع استخجاـ السجيخيؽ لألساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات بسؤسدات قظب
السحخوقات لؾالية (سكيكجة) بالجدائخ ،وقج تسثل مجتسع الجراسة بجسيع مجيخي الفئات الكيادية ورؤسائيا
بدت مؤسدات مؽ مؤسدات قظب لمسحخوقات.
وخمرت الجراسة إلى أف درجة معخفة السجيخيؽ باألساليب الكسية في مؤسدات العيشة متؾسظة  ،وأف
استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات ضعيف ،وأف مؽ أىؼ معؾقات السؤثخة في استخجاـ ىحه
األساليب  :ىي قمة البخامج التجريب  ،وعجـ وجؾد قدؼ مختص بيحه األساليب  ،وعجـ تؾفخ السختريؽ
بيحا السجاؿ.
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حادي عذر - :دراسة (الريد )2009 ،بعشؾان" :أساليب السدخل الكسي وأهسيتها في ترشيد
الق اررات اإلدارية".
حيث ىجفت الجراسة إلى إبخاز أىسية السجخل الكسي في اتخاذ الق اخرات اإلدارية في السؤسدات
الجدائخية ،وأعيخت نتائج الجراسة أف نساذج السشيج الكسي وأساليبو ال تأخح بعيؽ االعتبار السذاعخ
اإلندانية والخغبات الحاتية عشج تظبيقيا  ،كسا أف ىشاؾ الكثيخ مؽ السذكالت تتدؼ بالتشؾع  ،والتعقيج ،
وعجـ االستقخار  ،ومؽ ىشا يجب بشاء نسؾذج تكاممي (كسي ونؾعي)  ،وذلػ ألف استخجاـ األساليب
الكسية يتظمب البخاعة والكفاءة في اختيار األسمؾب السشاسب مؽ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات
االدارية.
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 .4.2الدراسات األجشبية:
أوال :دراسة ( (Hassan & zaazuo ,2018بعشؾان :
(Quantitative Decision Making; Mathematical and Managerial perspectives
))Comparative Case Study (MSA Versus Cairo University
وىجفت الجارسة التعخؼ إلى مجى مداىسة األساليب الكسية في صشع القخار اإلداري مؽ وجية نغخ
الظمبة الجامعييؽ ،وتخكد ىحه الجراسة بذكل أساسي عمى السداىسة التي يسكؽ أف تقجميا األساليب
الكسية في اتخاذ الق اخرات اإلدارية  ،وأف صشع القخار يعتسج دائسا عمى وجؾد البيانات.
ولتشفيح ذلػ تؼ اختيار مجسؾعة مؽ الظمبة الحيؽ يسثمؾف مجتسع الجراسة  ،وىؼ طالب جامعة القاىخة ،
حيث كانت لمعيشة معخفة سابقة باألساليب الكسية  ،إلعيار نتائج واضحة وقابمة لمتحميل  ،وباستخجاـ
األسمؾب الؾصفي  ،وخمرت الجراسة إلى أف معغؼ السذاركيؽ أكجوا أىسية األساليب الكسية في اتخاذ
الق اخرات اإلدارية  ،والتقجيخ في عسمية صشع القخار.
ثانيا :دراسة ( )Molina , 2018بعشؾان :
(Product Mix Optimization at Minimum Supply Cost of an Online Clothing
Store using Linear Programming).
وىجفت الجراسة إلى معخفة أثخ نسؾذج البخمجة الخظية في قخار الذخاء عبخ اإلنتخنت  ،حيث عسمت
عمى مقارنة بيؽ أسعار عجد مؽ السؾرديؽ والبزائع السعخوضة لجييؼ.
وتسثل مجتسع الجراسة في متاجخ لبيع السالبذ عبخ اإلنتخنت كجراسة حالة .وتؼ استخجاـ البيانات
التي قجميا مالكؾ متاجخ السالبذ عبخ اإلنتخنت لتقجيخ معالؼ نسؾذج البخمجة الخظية  ،واستخجمت
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ىحه الجراسة إجخاء جسع البيانات التي كانت كسية في الظبيعة ،ومقارنتيا مع ما يقابميا سجالت
السؾرديؽ الحالية .وباستخجاـ االسمؾب الؾصفي خمرت الجراسة إلى  :أنو مؽ السسكؽ استخجاـ البخمجة
الخظية في شخاء السالبذ مؽ السؾرديؽ  ،وذلػ مؽ أجل تقميل التكمفة  ،وأوصت الجراسة إلى استسخار
السالكيؽ في استخجاـ البخمجة الخظية في تحجيج عجد كل مشتج يتؼ شخاؤه مؽ السؾرديؽ  ،مع تقميل
تكمفة العخض اإلجسالية.
ثالثا :دراسة ( )Aregawi,2018بعشؾاف :
(Formulating and Solving a Linear Programming Model for Product- Mix
Linear Problems with N Products).
وىجفت الجراسة معخفة مجى استخجاـ أساليب البخمجة الخظية في عسمية الرشاعة التحؾيمية  ،التي
تتسيد استخاتيجيتيا الرشاعية بكفاءة استخجاـ السؾارد في مخاحل اإلنتاج كميا .مؽ خالؿ استخجاـ أداة
صشع القخار الكسي السدساة البخمجة الخظية مؽ أجل تحديؽ مذكمة مديج السشتجات  ،وضساف
استخجاـ السؾارد السحجودة بأفزل الظخؽ .وتسثل مجتسع الجراسة في الذخكات الرشاعية التحؾيمية ،
حيث يعتسج ربح شخكة الرشاعات التحؾيمية بذكل رئيذ عمى التخريص واالستخجاـ السشاسبيؽ لؾقت
اإلنتاج ،والسؾاد (اآلالت) ،وكل وحجة مؽ السشتجات ،... ،والخبح لكل وحجة  ،ولكل مشتج في الرشاعة.
وخمرت الجراسة إلى أف استخجاـ نسؾذج البخمجة الخظية لتحميل السذكمة الخظية يؾصل إلى حل
أمثل ،وكحلػ التؾصيات ذات الرمة إلدارة الرشاعة.
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اربعا :دراسة ( )Woubante, Gw, 2017بعشؾان:
(The Optimization problem of product mix and linear programming
applications: case study in the Apparel Industry).
وىجفت الجراسة التعخؼ إلى أثخ استخجاـ البخمجة الخظية عمى كل مؽ حجؼ السؾاد السدتخجمة وحجؼ
األرباح لمؾحجة في صشاعة السالبذ في (أثيؾبيا) ،وخمرت الجراسة إلى أف استخجاـ األساليب الكسية
خاصة البخمجة في مثل ىحا الشؾع مؽ الرشاعات سيديج أرباح الذخكة بؾاقع  ، %7.22إذا ما تؼ
استخجاميا.
خامدا :دراسة ( )Gumaah and Bakhit, 2017بعشؾان:
(Extent of using Quantitative Methods in Decision Making at the university of
Blue Nile, 2014-2017).
حيث ىجفت الجراسة التعخؼ إلى مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات في جامعة الشيل
األزرؽ في الدؾداف  ،لمفتخة مؽ  ، 2017-2014حيث تؼ استخجاـ أسمؾب التحميل الؾصفي في
استبانة وزعت عمى السعشييؽ بتظبيق األساليب الكسية ،وقج خمرت الجراسة إلى ضخورة نذخ ثقافة
ووعي استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخار ،وضخورة وجؾد اختراصيؽ في ىحه األساليب،
إضاف ًة إلى ذلػ وجؾد أجيدة حاسؾب لتخديؽ البيانات والسعمؾمات.
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سادسا :دراسة ( )Cvetkoska, 2016بعشؾان:
(A survey of the use of operational research in decisions made by micro,
small and Medium –size enterprises in Macedonia).
ىجفت الجراسة التعخؼ إلى مجى استخجاـ مجيخي الذخكات الرغيخة والستؾسظة والكبيخة لألساليب الكسية
في اتخاذ الق اخرات في )مقجونيا( ،وماىي العؾائج مؽ ىحا االستخجاـ؟ وقج شسمت الجراسة مئة مجيخ
لمذخكات الرغيخة  ،ومئة مجيخ لمستؾسظة ومئة مجيخ لمذخكات الكبيخة ،وقج خمرت الجراسة إلى أف
 %11مؽ مجيخي الذخكات الرغيخة ،و %22مؽ مجيخي الذخكات الستؾسظة ،و %45مؽ الذخكات
الكبيخة في (مقجونيا) يقؾمؾف باستخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات خاصة  ،في مجاؿ خفض
التكاليف ،ونسؾ اإليخادات ،والسبيعات الستؾقعة ،ومدتؾى السخدوف ،وتحديؽ الجؾدة ،وتعغيؼ الفائجة
مؽ السؾعفيؽ.
سابعا :دراسة (  )Oluwaseun, T.,2016بعشؾان:
(Application of Quantitative techniques in decision making by healthcare
managers and administrators in Nigeria public tertiary health institutions).
حيث ىجفت الجراسة إلى مقارنة مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات بيؽ السجيخيؽ الظبييؽ
وغيخ الظبييؽ في القظاع الرحي في (نيجيخيا) ،لعيشة مؽ  52قدساً طبياً او  5أقداـ غيخ طبية،
وباستخجاـ التحميل الؾصفي  ،خمرت الجراسة إلى أف السجيخيؽ غيخ الظبييؽ واإلدارة العميا تدتخجـ
األساليب الكسية أكثخ مؽ األقداـ الظبية ،وقج خمرت الجراسة إلى ضخورة تدخيع تبشي األساليب
الكسية في اتخاذ الق اخرات  ،مع االعتقاد أف تظبيق ىحه األساليب سيقؾد إلى تحديؽ الخجمات الرحية
ومخخجاتيا.
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ثامشا :دراسة ( )Gawlik, 2016بعشؾان
(Methodological aspects of qualitative-quantitative analysis of decisionmaking processes).
وىجفت الجراسة إلى تحجيج األساليب التي مؽ شأنيا تؾسيع جياز البحث مؽ االقترادييؽ والسجيخيؽ ،
مؽ خالؿ األدوات التي تدسح بإدراج السحجدات الشؾعية في التحميل الكسي .وتسثمت مشيجية البحث
مؽ مخاجعة األدبيات والتحميل الخاص لمتظبيق مؽ األساليب الكسية الشؾعية السختمظة التخاذ الق اخرات
اإلدارية.
وخمرت الجراسة إلى إف تحميل مذكالت صشع القخار متعجد االقتراديات كإدارة ىشجسة اإلنتاج،
يتظمب تظبيق أساليب كسية نؾعية مختمظة في حل السذاكل واتخاذ القخار.
تاسعا :دراسة ( )kanungo, 2014بعشؾان:
(Role of transportation in logistic management ).
وىجفت الجراسة إلى ترسيؼ أفزل نغاـ نقل إلحجى شخكات اإلسسشت  ،التي تستمػ مخازف في مؾاقع
جغخافية مختمفة  ،إضافة إلى مخاكد استيالؾ التي تقع في مؾاقع جغخافية مختمفة أيزا في والية
( )odishaفي اليشج ،وذلػ مؽ خالؿ تؾعيف طخيقة التؾزيع السعجؿ ( ، )MODIوكاف مؽ أىؼ الشتائج
التي تؾصمت الييا الجراسة أف استخجاـ نساذج الشقل ساىؼ في تحديؽ الق اخرات الستعمقة بدالسل التدويج
في الذخكة  ،كسا لعبت األساليب الكسية دو ار فاعال في تخفيض تكاليف الشقل في الذخكة إلى أقرى
درجة مسكشة.
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عاش ار  -:دراسة ( )Okechukwu et al, 2012بعشؾان
(Evaluation of decision making criteria with special reference to quantitative
and qualitative paradigms).
وىجفت الجراسة إلى تقييؼ مدتؾى استخجاـ السجيخيؽ لألساليب الكسية في حل السذكالت واتخاذ
الق اخرات ،وكاف مؽ بيؽ األساليب التي تشاولتيا الجراسة بالبحث والتحميل أسمؾب نقظة التعادؿ ،وتحميل
السدار الحخج وشجخة الق اخرات  ،وتحميل االرتباط واالنحجار  ،والسحاكاة  ،ونساذج الشقل.
واستخجـ الباحث الظخيقة االستكذافية في جسع البيانات مؽ السجيخيؽ  ،حيث تكؾف مجتسع الجراسة مؽ
شخكة األمؽ  ،وتؼ اختيار العيشة مؽ السجتسع  ،وىي شخكات إخساد الشيخاف (اإلطفائية )  ،وبيشت نتائج
الجراسة ضعفاً في عسمية استخجاـ األساليب الكسية  ،وقج أوصت بزخورة "تأىيل" وتجريب وزيادة
الكفاءة لجى السجيخيؽ في صشع الق اخرات باالستشاد إلى األساليب الكسية  ،نغ اخ لسا ليحه األساليب مؽ
تأثيخ عمى تحديؽ فاعمية وكفاءة عسمية صشع القخار.
حادي عذر - :دراسة ( )lee & other,2008بعشؾان:

) Practical Managerial Decision Making Tools: Operations Research).

وىجفت الجراسة إلى دعؼ فكخة االعتساد عمى األساليب الكسية  ،باإلضافة إلى الحجس في عسمية اتخاذ
القخار كشسؾذج متكامل في عسمية اتخاذ القخار في السؤسدات (األمخيكية) ،وتسثل مجتسع الجراسة في
السشغسات الخبحية وغيخ الخبحية في (أمخيكا)  ،مثل  :شخكة فؾرد  ،وسامدؾنج  ،والقؾات السدمحة
األمخيكية  ،وخمرت الجراسة إلى أف السؤسدات ذات البيئة الرغيخة تعتسج في اتخاذ القخار عمى
الحجس والحج األدنى مؽ استخجاـ األساليب الكسية لتحقيق أىجاؼ السشغسة  ،بيشسا السؤسدات التي
تعسل في البيئة األكثخ تعقيجا أو األكبخ حجسا تدتخجـ كال مؽ األسمؾب الكسي والشؾعي  ،كسا تؾجج
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حاجة إلى استخجاـ أسمؾب الحجس الخبخة الذخرية التخاذ الق اخرات االقترادية الدميسة  ،واستخجاـ
تقشيات بحؾث العسميات تسكؽ إدارة السشغسة مؽ اتخاذ ق اخرات ذات جؾدة عالية ،كسا يجب عمى
السجيخيؽ أف يكؾف لجييؼ عمؼ وأسذ اتخاذ الق اخرات وأساليب بحؾث العسميات.


التعميق عمى الدراسات الدابقة.

تعجدت الجراسات التي تشاولت مؾضؾع استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات  ،وتشؾعت أىجافيا ،
وطخؽ جسع بياناتيا وتحميميا  ،ومؽ خالؿ استعخاض الجراسات الدابقة فقج الحظ الباحث:
 .1محجودية الجراسات التي تشاولت بحؾث العسميات وأثخىا في اتخاذ الق اخرات في العالؼ العخبي.
 .2إف الجدء األبخز مؽ الجراسات حاوؿ البحث عؽ أثخ استخجاـ بحؾث العسميات في تخشيج
الق اخرات  ،واستغالؿ السرادر بالذكل األمثل.
 .3أغمب الجراسات استخجمت السشيج الؾصفي التحميمي في إعجاد الجراسات والتعميق عمى نتائجيا.
.4

أعيخت الجراسات الدابقة أف معؾقات استخجاـ األساليب الكسية تتسثل في عجـ تؾفخ
السختريؽ ،وعجـ دعؼ اإلدارة العميا الستخجاـ األساليب الكسية ،وعجـ وجؾد أقداـ متخررة،
وضعف السعخفة بأىسية األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات اإلدارية.

 .5حاولت الجراسات العخبية التعخؼ إلى مجى استخجاـ ىحه األساليب ،لكؽ الجراسات األجشبية
حاولت الجخؾؿ في تفاصيل األساليب الكسية وجدئياتيا.
وتتفق ىحه الجارسة مع الجراسات الدابقة  ،في كؾنيا:
 .1ىجفت إلى تبياف أىسية استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات اإلدارية.
 .2التعخؼ إلى واقع استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات اإلدارية.
 .3التعخؼ إلى تظبيق األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات اإلدارية.
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 .4التعخؼ إلى معؾقات استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات اإلدارية.
 .5أنيا استيجفت متخحي القخار في مجتسع الجراسة.
إال إف ما يسيد ىحه الجراسة عؽ الجراسات األخخى ىي أنيا األولى في فمدظيؽ  ،التي حاولت التعخؼ
إلى مجى استخجاـ األساليب الكسية مؽ قبل الذخكات السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ ،وىي شخكات
مداىسة عامة  ،تتشافذ داخل القظاع الخاص  ،ويشبغي أف تستاز بالقجرات الفشية العالية لسؾاجية
عاىخة اتداع األسؾاؽ وإفراحيا وارتفاع مدتؾى السشافدة مع السشتج اإلسخائيمي واألجشبي.
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 3.7متغيخات الجراسة
 3.8أساليب السعالجة اإلحرائية
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 .3الفرل الثالث
الظريقة واإلجراءات
يتشاوؿ ىحا الفرل التعخيف لسشيج الجراسة  ،ووصف مجتسع الجراسة وعيشتيا ،والظخيقة التي
تؼ اختيار العيشة بيا ،وأدوات الجراسة  ،والظخؽ التي تؼ اتباعيا في إعجادىا ،والتأكج مؽ صجقيا
وثباتيا ،وخظؾات تظبيقيا ،وترسيؼ الجراسة وإجخاءاتيا ،والسعالجة اإلحرائية التي تؼ استخجاميا في
تحميل الشتائج.

 3.1مشهج الدراسة :
استخجـ الباحث السشيج الؾصفي لكياس واقع استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات في
الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ ،الحي يعتسج عمى دراسة الغاىخة كسا ىي في
الؾاقع.
 3.2مجتسع الدراسة:
يتسثل مجتسع الجراسة بالذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ جسيعيا  ،والبالغ
عجدىا  48شخكة مداىسة عامة  ،مجرجة في بؾرصة فمدظيؽ.
 3.3عيشة الدراسة:
تؼ اختيار عيشة عذؾائية طبكية مؽ الذخكات السداىسة العامة  ،السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ
لتسثل القظاعات كافة في البؾرصة عمى الشحؾ اآلتي:

58

ججوؿ رقؼ ( )1.3تؾزيع الذخكات في السجتسع حدب القظاع
1

القظاع

العجد في الشدبة السئؾية العجد في العيشة

الشدبة السئؾية

السجتسع

مؽ العيشة

صشاعة

13

%27.1

9

%25

مالية بشؾؾ

7

%14.6

6

%16.7

استثسار

10

%20.8

7

%19.4

خجمات

11

%22.9

8

%22.2

تأميؽ

7

%14.6

6

%16.7

السجسؾع

48

%100

36

%100

وقج شسمت العيشة  36شخكة مؽ الذخكات السجرجة في البؾرصة  ،أي ما ندبتو( )%75مؽ
مجتسع الجراسة  ،كسا تؾزيع  120استبانة عمى أصحاب القخار في الذخكات (مجيخ عاـ  ،ومداعج
(نائب) مجيخ عاـ  ،ومجيخ (رئيذ) قدؼ (دائخة)  ،ومداعج مجيخ(رئيذ) قدؼ (دائخة)  ،ومؾعف
إداري) ،استعاد الباحث ( )103استبانة صالحة لمتحميل .
 3.4أداة الدراسة:
ولإلجابة عمى أسئمة الجراسة قاـ الباحث بتظؾيخ استبانة لكياس واقع استخجاـ األساليب الكسية في
اتخاذ الق اخرات في الذخكات السداىسة العامة  ،السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ ،وقج تؼ تظؾيخ االستبانة
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بعج االطالع عمى دراسة (طيار( )2012،قباجة وأبؾ عسخية ()2018،الظخاونة  ،)1996،وتؼ اعجاد
استبانة لجسع البيانات الخاصة بالجراسة مؾجية لسفخدات عيشة الجراسة  ،وقج اشتسمت االستبانة عمى:
 الجدء األوؿ :اسئمة لجسع بيانات ديسؾغخافية حؾؿ السدتجؾبيؽ :الجشذ ،والعسخ ،والسدتؾىالتعميسي ،والخبخة العمسية ،والقظاع التي تشتسي لو الذخكة  ،والتأسيذ ،وحجؼ الذخكة.
 الجدء الثاني :أسئمة لكياس مجى معخفة السدتجؾبيؽ باألساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات. الجدء الثالث :أسئمة لكياس مجى استخجاـ األساليب التقميجية في اتخاذ الق اخرات. الجدء الخابع :أسئمة لكياس مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات. الجدء الخامذ :مجاالت استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات. الجدء الدادس :أسئمة حؾؿ معؾقات استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات (معؾقاتمتعمقة بستخح القخار  ،ومعؾقات متعمقة باألساليب الكسية  ،ومعؾقات متعمقة بالبيئة الجاخمية ،
ومعؾقات متعمقة بالبيئة الخارجية).
 3.5صدق األداة
تؼ التأكج مؽ الرجؽ الغاىخي ألداة الجراسة  ،وذلػ بعخضيا عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ
السختريؽ في مجاؿ األساليب الكسية واإلدارة السشيجية  ،بحيث يكؾف صجؽ األداة بكؾنيا قادرة
عمى قياس الؾاقع كسا ىؾ.
وقج تؼ اجخاء بعض التعجيالت وفقا لتؾصيات السحكسيؽ  ،عبخ تحديؽ صياغة بعض العبارات
وححؼ بعزيا.

61

 3.6ثبات األداة
ولمتحقق مؽ ثبات أداة الجراسة ،تؼ استخجاـ ثبات االتداؽ الجاخمي لفقخات األداة باستخجاـ معادلة
الثبات (كخونباخ ألفا) عمى عيشة الجراسة  ،في كل مجاؿ مؽ مجاالت أداة الجراسة ،باإلضافة إلى
الجرجة الكمية كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ (:)3.3
جدول رقؼ ( )2.3معامل الثبات كخونباخ ألفا لسجاالت أداة الجراسة
2

عدد

قيسة معامل الثبات ألفا

الفقرات

كرونباخ

استخدام األساليب التقميدية في اتخاذ الق اررات.

5

0.798

استخدام األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات.

12

0.897

مجاالت استخدام األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات14 .

0.900

معؾقات استخدام األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات28 .

0.960

السجال

تخوحت قيسة
ويالحظ مؽ الججوؿ ( )3 .3أف درجة ثبات أداة الجراسة الكمي مختفعة ،حيث ا
معامل الثبات (ألفا كخونباخ) بيؽ ()%96.0-%79.8؛ أي أف أداة الجراسة السدتخجمة قادرة عمى
تحقيق أىجاؼ الجراسة ،والشتائج الحالية فيسا لؾ تؼ إعادة استخجاميا وتؾزيعيا مخة أخخى عمى العيشة
نفديا؛ أي في حالة إعادة الكياس ،وتعج معامالت الثبات السدتخخجة ليحا السكياس مشاسبة  ،وتفي
ألغخاض الجراسة.
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 3.7متغيرات الدراسة
الستغيخات السدتقمة:
معؾقات استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخار  ،وتؼ قياسو مؽ خالؿ:


معؾقات متعمقة بستخح القخار.



معؾقات متعمقة باألساليب الكسية .



معؾقات متعمقة بالبيئة الجاخمية .



معؾقات متعمقة بالبيئة الخارجية .

الستغيخ التابع :استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخار  ،وتؼ قياسو مؽ خالؿ استخجاـ الذخكات
لسجاالت األساليب الكسية في اتخاذ القخار ( :تخريص السؾارد  ،وتقييؼ االستثسارات ،وججولة
السذاريع  ،وتخريص رأس الساؿ  ،ومخاقبة السذاريع  ،والريانة واإلصالح  ،واإلجخاءات
السحاسبية  ،وتخظيط القؾى العاممة  ،ومخاقبة الجؾدة  ،والتشبؤ بالظمب عمى الدمع و الخجمات ،
واختيار السؾاقع  ،وججولة الفعاليات  ،وإدارة السخدوف) .
1.1

أساليب السعالجة االحرائية:
وتؼ استخجاـ مجسؾعة مؽ أساليب اإلحراء الؾصفي واالستجاللي  ،لتحميل البيانات ومؽ
األساليب السدتخجمة:
 -1معامل ارتباط (كخونباخ الفا) لمتأكج مؽ ثبات أداة الجراسة.
 -2التك اخرات والشدب السئؾية لؾصف خرائص عيشة الجراسة.

62

 -3الستؾسظات واالنحخافات السعيارية  ،لتحجيج مجى استخجاـ األساليب الكسية ومجاالت
استخجاميا  ،ودرجة أىسية معؾقات استخجاـ األساليب الكسية  ،وقج تؼ اعتساد سمؼ
(ليكخت) الخساسي والثالثي لتفديخ الشتائج في الججاوؿ في الفرل الخابع  ،حيث يقدؼ
الدمؼ الخساسي إلى  1.8-1:ال يدتخجـ  2.62-1.81 ،ناد اًر  3.42 -2.63 ،أحياناً ،
 4.23- 3.43غالياً  ،أكثخ مؽ  4.23مدتخجـ دائسا.
ويقدؼ سمؼ (ليكخت) الثالثي  2.33-1 :مشخفض  3.67 -2.34 ،متؾسط  ،أكثخ مؽ
 3.67عالية.
 -4االنحجار البديط والستعجد الختبار فيسا إذا كاف ىشاؾ تأثيخ معشؾي لمسعؾقات ككل
(،معؾقات متعمقة بستخح القخار ،معؾقات متعمقة باألساليب الكسية  ،معؾقات متعمقة بالبيئة
الجاخمية  ،معؾقات متعمقة بالبيئة الخارجية ) ،عمى مجى استخجاـ األساليب الكسية في
اتخاذ الق اخرات.
 -5والختبار قؾة الشسؾذج تؼ استخخاج مرفؾفة االرتباط بيؽ متغيخات الجراسة  ،حيث بمعت
أعمى قؾة ارتباط بيؽ الستغيخات السدتقمة واستخجاـ األساليب الكسية (،)R=0.544
وبالتعؾيض في معادلة ())Variance Inflation Factor (VIF
=1/1-0.544 =2.2

VIF = 1/1-(1-r)2

وبسا أف  5 > VIFفإف ذلػ يعشي عجـ وجؾد تجاخل بيؽ الستغيخات السدتقمة
( ،)Multicollinearityمسا يكيذ قؾة الشسؾذج (.( Berenson , M.etal, 2004
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 .6والختبار التؾزيع الظبيعي لمبيانات تؼ استخجاـ اختبار (كمسؾغخاؼ سسيخنؾؼ)
Z

 ،)K-S( )Smirnovحيث بيؽ أف قيسة

) (sigلستغيخات الجراسة أكبخ مؽ مدتؾى الجاللة

 %5مسا يجؿ عمى إتباع البيانات لمتؾزيع الظبيعي.
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( Kolomogrov-

الفصل الرابع
 1.1تمهيد
 1.1اإلجابة عن أسئلة الدراسة
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 .4الفرل الرابع
تحميل نتائج الدراسة

 4.1تسهيد :

تزسؽ ىحا الفرل عخضا لشتائج الجراسة ،التي تؾصل إليو الباحث حؾؿ استخدام األساليب
الكسية في اتخاذ الق اررات في الذركات السداهسة العامة  ،السدرجة في بؾرصة فمدظيؽ.
 4.2اإلجابة عؽ أسئمة الدراسة:
الدؤال األول :ما مدى معرفة السديريؽ باألساليب الكسية في الذركات السداهسة العامة السدرجة
في بؾرصة فمدظيؽ ؟
لإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ  ،تؼ حداب التكخار والشدب السئؾية لسجى معخفة السجيخيؽ باألساليب الكسية
في الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ (.)1.4
ججوؿ رقؼ ( )1.4تؾزيع أفراد العيشة حدب درجة السعرفة باألساليب الكسية
3

درجة السعرفة باألساليب الكسية

التكرار

كبيخة ججاً

الشدبة
3

2.9

كبيخة

12

11.7

متؾسظة

24

23.3

قميمة

48

46.6

ال تؾجج

16

15.5

(طيار)2012 ،
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ويتزح مؽ الججوؿ رقؼ ( )1.4أف أكبخ ندبة مؽ أفخاد العيشة ( )%46.6يسمكؾف معخفة قميمة
باألساليب الكسية ،يمييؼ الحيؽ يسمكؾف معخفة متؾسظة بشدبة( ،)%23.3ويمييؼ الحيؽ ال يسمكؾف
معخفة بشدبة ( ،)%15.5ثؼ يمييؼ الحيؽ يسمكؾف معخفة كبيخة باألساليب الكسية بشدبة (،)%11.7
وأخي اًخ الحيؽ يسمكؾف معخفة كبيخة ججاً بشدبة (.)%2.9
الدؤال الثاني :ما مرادر معرفة السديريؽ باألساليب الكسية في الذركات السداهسة العامة السدرجة
في بؾرصة فمدظيؽ ؟
لإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ تؼ حداب التكخار والشدب السئؾية لسرادر معخفة السجيخيؽ باألساليب الكسية
في الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ  ،كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ (.)2.4
جدول ( :)2.4تؾزيع أفراد العيشة حدب مرادر السعرفة باألساليب الكسية
4

مرادر السعرفة باألساليب الكسية

الشدبة

التكرار

الجراسات الجامعية

11

11.1

الجورات التجريبية

11

11.1

الكتب والسخاجع

11

10.7

السسارسة والتظبيق

11

11.1

7

6.8

أخخى

ويتزح مؽ الججوؿ رقؼ ( )2.4أف ( )%49.5مؽ أفخاد العيشة أجابؾا أف مرجر معخفتيؼ األساليب
الكسية ىؾ الجراسة الجامعية ،يمييؼ ( ،)%17.5أجابؾا أف مرجر معخفتيؼ باألساليب الكسية ىؾ
السسارسة والتظبيق ،و( )%15.5أكجوا أف مرجر معخفتيؼ باألساليب الكسية ىؾ الجورات التجريبية.
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الدؤال الثالث :ما مدى استخدام السديريؽ لألساليب التقميدية في اتخاذ الق اررات؟
ولإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ تؼ حداب الستؾسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لسجى استخجاـ السجيخيؽ
لألساليب التقميجية في اتخاذ الق اخرات  ،كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ (.)3.4
جدول ( :)3.4مدى استخدام األساليب التقميدية في اتخاذ الق اررات مؽ طرف أفراد العيشة
5

الرقؼ

األساليب التقميدية السدتخدمة

الستؾسط

االنحراف

درجة

الحدابي

السعياري

االستخدام

.1

البجيية والحكؼ الذخري

3.60

0.86

غالباً

.2

الخبخة

4.14

0.63

غالباً

.3

إجخاء التجارب

3.55

0.90

غالباً

.4

اآلراء

3.48

0.88

غالباً

.5

أخخى

1.37

0.99

ال يدتخجـ

3.23

0.57

أحيانا

الستؾسط الحدابي العام

ويتزح مؽ الججوؿ رقؼ ( )3.4أف الستؾسط الحدابي العاـ لسجى استخجاـ األساليب التقميجية في اتخاذ
الق اخرات بمغ ( ،)3.23وىؾ ما يعشي أف استخجاـ أفخاد العيشة لألساليب التقميجية في اتخاذ الق اخرات
يعتبخ أحياناً مدتخجماً ،وأف أىؼ األساليب السدتخجمة في اتخاذ القخار مختبة كسا يأتي :الخبخة بستؾسط
حدابي ( )4.14وانحخاؼ معياري ( ،)0.63والبجيية والحكؼ الذخري بستؾسط حدابي ()3.60
وانحخاؼ معياري ( ،)0.86وإجخاء تجارب بستؾسط حدابي ( )3.55وانحخاؼ معياري ( ،)0.90وأخي اًخ
اآلراء بستؾسط حدابي ( )3.48وانحخاؼ معياري (.)0.88
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الدؤال الرابع :ما مدى استخدام السديريؽ لألساليب الكسية في اتخاذ الق اررات؟
ولإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ تؼ حداب الستؾسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لسجى استخجاـ السجيخيؽ
لألساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات  ،كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ (.)4.4
جدول ( :)4.4مدى استخدام األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات مؽ طرف أفراد العيشة
6

الستؾسط

االنحراف

درجة

الرقؼ

الحدابي

السعياري

االستخدام

.1

البخمجة الخظية

2.51

1.07

ناد اًر

.2

السحاكاة

2.46

1.00

ناد اًر

.3

نغخية الق اخرات

2.41

1.12

ناد اًر

.4

نساذج التشبؤ

2.38

1.06

ناد اًر

.5

نغخية صفؾؼ االنتغار

2.07

1.13

ناد اًر

.6

نساذج السخدوف

2.50

1.04

ناد اًر

.7

التحميل اإلحرائي

2.68

1.02

أحياناً

.8

تحميل العائج والتكمفة

2.82

0.95

أحياناً

.9

نغخية األلعاب

1.73

1.22

ال يدتخجـ

.11

بخمجة األىجاؼ

2.66

1.08

أحياناً

.11

نساذج الشقل والتخريص

2.29

1.18

ناد اًر

.12

أخخى

1.41

1.07

ال يدتخجـ

األساليب الكسية السدتخدمة
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2.32

الستؾسط الحدابي العام

0.74

ناد ار

ويتزح مؽ الججوؿ رقؼ ( )4.4أف الستؾسط الحدابي العاـ لسجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ
الق اخرات بمغ ( ،)2.32وىؾ ما يعشي أف استخجاـ أفخاد العيشة لألساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات يعتبخ
ناد اًر مدتخجماً ،وأف أىؼ األساليب السدتخجمة مختبة كسا يأتي :تحميل العائج والتكمفة بستؾسط حدابي
( )2.82وانحخاؼ معياري ( ،)0.95والتحميل االحرائي بستؾسط حدابي ( )2.68وانحخاؼ معياري
( ،)1.02وبخمجة األىجاؼ بستؾسط حدابي ( )2.66وانحخاؼ معياري (.)1.08
الدؤال الخامس :ما هي السجاالت التي يدتخدم فيها السديرون األساليب الكسية في الذركات
السداهسة العامة السدرجة في بؾرصة فمدظيؽ؟
ولإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ  ،تؼ حداب الستؾسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لسجاالت استخجاـ
السجيخيؽ لألساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات  ،كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ (.)5.4
جدول ( :)5.4مجاالت استخدام األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات مؽ طرف أفراد العيشة
1

الستؾسط

االنحراف

درجة

الرقؼ

الحدابي

السعياري

االستخدام

.1

تخريص السؾارد

2.56

0.87

ناد اًر

.2

تقييؼ االستثسارات

3.34

0.80

أحياناً

.3

ججولة السذاريع

2.50

0.76

ناد اًر

.4

تخريص رأس الساؿ

2.38

1.00

ناد اًر

مجاالت استخدام األساليب الكسية
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 .5مخاقبة السذاريع

2.54

0.84

ناد اًر

 .6الريانة و اإلصالح

2.34

0.90

ناد اًر

.7

اإلجخاءات السحاسبية

3.40

0.88

أحياناً

.8

تخظيط القؾى العاممة

2.50

0.95

ناد اًر

 .9مخاقبة الجؾدة

2.56

0.88

ناد اًر

 .10التشبؤ بالظمب عمى الدمع والخجمات

2.36

1.00

ناد اًر

 .11اختيار السؾاقع

2.33

1.00

ناد اًر

 .12ججولة الفعاليات

2.24

1.02

ناد اًر

 .13إدارة السخدوف

2.44

0.84

ناد اًر

 .14أخخى

1.11

1.16

ال يدتخجـ

2.47

0.61

ناد ار

الستؾسط الحدابي العام

ويتزح مؽ الججوؿ رقؼ ( )5.4أف الستؾسط الحدابي العاـ لسجاالت استخجاـ األساليب الكسية قج
بمغ( ،)2.47وىؾ ما يعشي أف استخجاـ أفخاد العيشة لمسجاالت الكسية في اتخاذ الق اخرات يعتبخ في الشادر
مدتخجماً ،وأف أىؼ السجاالت السدتخجمة مختبة كسا يأتي :اإلجخاءات السحاسبية بستؾسط حدابي
( )3.40وانحخاؼ معياري ( ،)0.88وتقييؼ االستثسارات بستؾسط حدابي ( )3.34وانحخاؼ معياري
(.)0.80
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الدؤال الدادس :ما هي السعؾقات السؤثرة عمى استخدام السديريؽ لألساليب الكسية في اتخاذ
الق اررات في الذركات السداهسة العامة السدرجة في بؾرصة فمدظيؽ ؟
ولإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ  ،تؼ تقديؼ السعؾقات إلى أربعة أصشاؼ  ،ىي :السعؾقات الستعمقة بستخح
القخار ،والسعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية ،والسعؾقات الستعمقة بالبيئة الجاخمية ،والسعؾقات الستعمقة
بالبيئة الخارجية .حيث تؼ حداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية لكل معؾؽ في كل
صشف  ،ثؼ الستؾسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري اإلجسالي لكل السعؾقات في الرشف الؾاحج.
أوال :السعؾقات الستعمقة بستخذ القرار
ولإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ  ،تؼ حداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية  ،كسا ىؾ مؾضح
في الججوؿ (.)6.4
جدول ( :)6.4معؾقات استخدام األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات الستعمقة بستخذ القرار
8

الرقؼ

.1

السعؾق
عجـ السعخفة باألساليب الكسية أو

عجـ القجرة عمى استخجاـ الحاسؾب
في اتخاذ الق اخرات

.1

مقاومة التغييخ

.1

عجـ انظباؽ األساليب الكسية عمى

الحدابي

السعياري

االستخدام

3.68

نقريا
.1

الستؾسط

االنحراف

درجة

3.20

0.19

3.61

1.06

3.50

طبيعة العسل
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1.04

0.91

عالية

متؾسظة

متؾسظة
متؾسظة

.1

اإلدارة ناجحة بجوف استخجاـ ىحه

متؾسظة

3.44

1.03

روتيشية العسل

3.65

0.94

متؾسظة

الستؾسط الحدابي العام

3.51

0.76

متؾسظة

األساليب
.1

ويتزح مؽ الججوؿ رقؼ ( )6.4أف الستؾسط العاـ لمسعؾقات الستعمقة بستخح القخار بمغ ( ،)3.51مسا
يعشي أف درجة األىسية ليحا الرشف مؽ السعؾقات متؾسظة .حيث نجج أف أىؼ السعؾقات التي تؾاجو
استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات في الذخكات محل الجراسة والستعمقة بستخح القخار مختبة
حدب األىسية كسا يأتي :عجـ السعخفة باألساليب الكسية أو نقريا بستؾسط حدابي ( )3.68وانحخاؼ
معياري ( ،)1.04ثؼ روتيشية العسل بستؾسط حدابي( )3.65وانحخاؼ معياري ( ،)0.94وتمييا مقاومة
التغييخ بستؾسط حدابي( )3.61وانحخاؼ معياري (.)1.06
ثانيا :السعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية
ولإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ  ،تؼ حداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية  ،كسا ىؾ مؾضح
في الججوؿ (.)4.7
جدول ( :)4.7معوقات استخدام األسالٌب الكمٌة فً اتخاذ القرارات المتعلقة باألسالٌب الكمٌة
9

الرقؼ

.1

السعؾق
عجـ وضؾح الفائجة مؽ استخجاـ

الستؾسط

االنحراف

درجة

الحدابي

السعياري

االستخدام

3.97

األساليب الكسية
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0.94

مختفعة

.1

عجـ الثقة بسرجاقية الحمؾؿ

3.87

1.04

مختفعة

.1

ارتفاع تكاليف تظؾيخ الشساذج السشاسبة

4.04

0.95

مختفعة

.11

ارتفاع تكاليف الستخرريؽ

4.21

0.91

مختفعة

.11

الحاجة لمتحجيث و التظؾيخ السدتسخيؽ
لمشساذج و البخامج ذات العالقة

.11

التحميل يأخح وقتا كبي اخ

.11

صعؾبة تظبيق الشتائج بعج التؾصل

تجاخل الستغيخات بذكل يديج مؽ

4.01

صعؾبة تظبيق ىحه األساليب
.11

2.23

0.90

3.62

إلييا
.11

4.16

0.81

تعقج الشغؼ اآللية الالزمة لتظبيق ىحه
األساليب

الستؾسط الحدابي العام

1.02

0.92

4.24

0.94

3.81

0.73

مختفعة

مشخفزة
متؾسظة

مختفعة

مختفعة

مرتفعة

ويتزح مؽ الججوؿ رقؼ ( )4.7أف الستؾسط العاـ لمسعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية بمغ (،)3.81
مسا يعشي أف درجة األىسية ليحا الرشف مؽ السعؾقات مختفعة ،حيث نجج أف أىؼ السعؾقات التي
تؾاجو استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات في الذخكات ػ ػ محل الجراسة ػ ػ والستعمقة باألساليب
الكسية مختبة حدب األىسية كسا يأتي :تعقج الشغؼ اآللية الالزمة لتظبيق ىحه األساليب بستؾسط حدابي
( )4.24وانحخاؼ معياري ( ،)0.94ثؼ ارتفاع تكاليف الستخرريؽ بستؾسط حدابي( )4.21وانحخاؼ
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معياري ( ،)0.91تمييا الحاجة لمتحجيث والتظؾيخ السدتسخيؽ لمشساذج و البخامج ذات العالقة بستؾسط
حدابي( )4.16وانحخاؼ معياري (.)0.81
ثالثا :السعؾقات الستعمقة بالبيئة الداخمية
ولإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ  ،تؼ حداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية  ،كسا ىؾ مؾضح
في الججوؿ (.)8.4
جدول ( :)8.4معؾقات استخدام األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات الستعمقة بالبيئة الداخمية
10

الرقؼ

السعؾق

.11

عجـ تؾفخ الحاسؾب

.11

عجـ قشاعة اإلدارة العميا بججوى استخجاـ

الستؾسط

االنحراف

درجة

الحدابي

السعياري

االستخدام

2.87

1.39

متؾسظة
مختفعة

3.86

1.30

.11

عجـ تؾفخ الستخرريؽ بيحا السجاؿ

4.09

1.24

مختفعة

.11

انخفاض حجؼ ميدانيات البحث والتظؾيخ

4.22

1.11

مختفعة

.11

عجـ وجؾد قدؼ خاص يعشى بذؤوف ىحه

األساليب الكسية

مختفعة

4.24

1.12

.11

اتخاذ الق اخرات خارج الذخكة

3.20

1.23

متؾسظة

.11

مخكدية اتخاذ الق اخرات

4.07

1.17

مختفعة

.11

ضعف قشؾات االتراؿ  ،وبالتالي ضعف

األساليب

التشديق الالزـ لتظبيق ىحه األساليب
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3.31

1.17

متؾسظة

.11

قمة البخامج التجريبية ذات العالقة

.11

عجـ تؾفخ البيانات الالزمة لتظبيق ىحه

4.10

األساليب
الستؾسط الحدابي العام

1.10

4.05

1.08

3.80

0.91

مختفعة
مختفعة

مرتفعة

ويتزح مؽ الججوؿ رقؼ ( )8.4أف الستؾسط العاـ لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الجاخمية بمغ (،)3.80
مسا يعشي أف درجة األىسية ليحا الرشف مؽ السعؾقات مختفعة  ،حيث نجج أف أىؼ السعؾقات التي
تؾاجو استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات في الذخكات ػ ػ محل الجراسة ػ ػ والستعمقة بالبيئة
الجاخمية مختبة حدب األىسية كسا يأتي :عجـ وجؾد قدؼ خاص يعشى بذؤوف ىحه األساليب بستؾسط
حدابي ( )4.24وانحخاؼ معياري ( ،)1.12ثؼ انخفاض حجؼ ميدانيات البحث والتظؾيخ بستؾسط
حدابي( )4.21وانحخاؼ معياري ( ،)1.11وتمييا قمة البخامج التجريبية ذات العالقة بستؾسط
حدابي( )4.10وانحخاؼ معياري (.)1.10
رابعا :السعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية
ولإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ  ،تؼ حداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية  ،كسا ىؾ مؾضح
في الججوؿ (.)9.4
جدول (11 :)9.4معؾقات استخدام األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات الستعمقة بالبيئة الخارجية
الرقؼ

11

السعؾق
عجـ استخجاـ ىحه األساليب في
76

الستؾسط

االنحراف

درجة

الحدابي

السعياري

االستخدام

3.86

1.04

مختفعة

الذخكات العاممة بشفذ السجاؿ أو قمتيا
11

صعؾبة إخزاع بعض الغؾاىخ لمكياس
الخقسي

11

عجـ استقخار الغخوؼ االقترادية
بذكل يرعب معو تظبيق الشتائج

الستؾسط الحدابي العام

3.94

1.07

4.03

1.09

3.94

0.97

مختفعة

مختفعة

مرتفعة

ويتزح مؽ الججوؿ رقؼ ( )9.4أف الستؾسط العاـ لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية بمغ (، )3.94
مسا يعشي أف درجة األىسية ليحا الرشف مؽ السعؾقات مختفعة  ،حيث نجج أف أىؼ السعؾقات التي
تؾاجو استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات في الذخكات ػ ػ محل الجراسة ػ ػ والستعمقة بالبيئة
الخارجية مختبة حدب األىسية كسا يأتي :عجـ استقخار الغخوؼ االقترادية بذكل يرعب معو تظبيق
الشتائج بستؾسط حدابي ( )4.03وانحخاؼ معياري ( ،)1.09ثؼ صعؾبة إخزاع بعض الغؾاىخ
لمكياس الخقسي بستؾسط حدابي( )3.94وانحخاؼ معياري ( ،)1.07وتمييا عجـ أو قمة استخجاـ ىحه
األساليب في الذخكات العاممة بشفذ السجاؿ الشتائج بستؾسط حدابي( )3.86وانحخاؼ معياري
(.)1.04
اختبار فرضيات الدراسة :الختبار الفخضيات األربع األولى تؼ استخجاـ تحميل االنحجار البديط ،
حيث تخفض الفخضيات إذا كاف مدتؾى الجاللة أقل أو يداوي (. )0.05

جدول ( :)10.4نتائج تحلٌل االنحدار البسٌط لتأثٌر المعوقات المتعلقة بكل من  :متخذ القرار،
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واألسالٌب الكمٌة ،والشركة ،والبٌئة الخارجٌة على مدى استخدام األسالٌب الكمٌة فً اتخاذ
القرارات
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الستغيرات

R

معامل

درجة التأثير

التحديد

B

R2
السعؾقات الستعمقة بستخح الق اخرات -0.354
السعؾقات الستعمقة باألساليب

-0.407

الكسية
السعؾقات الستعمقة بالبيئة الجاخمية -0.475
السعؾقات الستعمقة بالبيئة
الخارجية

-0.366

0.126
0.166
0.226
0.134

0.343
0.412

0.386
0.278

معامل التبايؽ

مدتؾى

F

الداللة

14.590

0.000

20.087

0.000

29.416

0.000

15.570

0.000

الفرضية األولى  :ليس هشاك تأثير معشؾي لمسعؾقات الستعمقة بستخذ القرار عمى مدى استخدام
السديريؽ لألساليب الكسية في الذركات السداهسة العامة  ،السدرجة في بؾرصة فمدظيؽ.
وتذيخ الشتائج الدابقة إلى وجؾد عالقة عكدية بيؽ السعؾقات الستعمقة بستخح القخار واألساليب الكسية ،
فديادة السعؾقات الستعمقة بستخح القخار أدى إلى خفض استخجاـ األساليب الكسية بؾاقع (، )0.343
وبسا أف قيسة (  (R=0.354فيي تذيخ إلى أف ىحه الكيسة تفدخ وجؾد عالقة ارتباط خظي ضعيفة
بيؽ استخجاـ األساليب الكسية والسعؾقات الستعمقة بستخح القخار ،كسا تذيخ ) (R2إلى أف ()0.126
مؽ التغيخ في استخجاـ األساليب الكسية يعدى إلى التغيخ في السعؾقات الستعمقة بستخح القخار.
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الفرضية الثانية  :ليس هشاك تأثير معشؾي لمسعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية عمى مدى استخدام
السديريؽ األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات في الذركات السداهسة العامة  ،السدرجة في بؾرصة
فمدظيؽ.
تذيخ الشتائج الدابقة إلى وجؾد عالقة عكدية بيؽ السعؾقات الستعمقة األساليب الكسية واألساليب
الكسية ،فديادة السعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية أدى إلى خفض استخجاـ األساليب الكسية بؾاقع
( ، )0.412وبسا أف قيسة (  (R=0.407فيي تذيخ إلى أف ىحه الكيسة تفدخ وجؾد عالقة ارتباط
خظي متؾسظة بيؽ استخجاـ األساليب الكسية والسعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية  ،كسا تذيخ )(R2
إلى أف ( )0.166مؽ التغيخ في استخجاـ األساليب الكسية يعدى إلى التغيخ في السعؾقات الستعمقة
باألساليب الكسية.
الفرضية الثالثة :ليس هشاك تأثير معشؾي لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الداخمية عمى مدى استخدام
السديريؽ لألساليب الكسية في اتخاذ الق اررات في الذركات السداهسة العامة  ،السدرجة في بؾرصة
فمدظيؽ.
وتذيخ الشتائج الدابقة إلى وجؾد عالقة عكدية بيؽ السعؾقات الستعمقة بالبيئة الجاخمية واألساليب
الكسية ،فديادة السعؾقات الستعمقة بالبيئة الجاخمية أدى إلى خفض استخجاـ األساليب الكسية بؾاقع
( ، )0.386وبسا أف قيسة (  (R=0.475فيي تذيخ إلى أف ىحه الكيسة تفدخ وجؾد عالقة ارتباط
خظي متؾسظة بيؽ استخجاـ األساليب الكسية والسعؾقات الستعمقة بالبيئة الجاخمية  ،كسا تذيخ )(R2
إلى أف ( )0.226مؽ التغيخ في استخجاـ األساليب الكسية يعدى إلى التغيخ في السعؾقات الستعمقة
بالبيئة الجاخمية.
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الفرضية الرابعة :ليس هشاك تأثير معشؾي لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية عمى مدى استخدام
السديريؽ لألساليب الكسية في اتخاذ الق اررات في الذركات السداهسة العامة  ،السدرجة في بؾرصة
فمدظيؽ.
وتذيخ الشتائج الدابقة إلى وجؾد عالقة عكدية بيؽ السعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية واألساليب
الكسية ،فديادة السعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية أدى إلى خفض استخجاـ األساليب الكسية بؾاقع
( ، )0.278وبسا أف قيسة (  (R=0.366فيي تذيخ إلى أف ىحه الكيسة تفدخ وجؾد عالقة ارتباط
خظي ضعيفة بيؽ استخجاـ األساليب الكسية والسعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية  ،كسا تذيخ )(R2
إلى أف ( )0.134مؽ التغيخ في استخجاـ األساليب الكسية يعدى إلى التغيخ في السعؾقات الستعمقة
بالبيئة الخارجية.
ويقاس مجى تفديخ الشسؾذج والكيؼ لمعالقة بشاء عمى السدتؾيات التالية.
مؽ ( %80-%100قؾية ججا) ،مؽ( %60-%79.9قؾية) ( %40-%59.9،متؾسظة)،
مؽ( %20-%39.9ضعيفة) ،أقل مؽ ( %20ضعيفة ججا)
الفرضية الخامدة  :ليس هشاك تأثير معشؾي لمسعؾقات ككل عمى مدى استخدام السديريؽ لألساليب
الكسية في اتخاذ الق اررات في الذركات السداهسة العامة  ،السدرجة في بؾرصة فمدظيؽ ،حيث
ترفض الفرضية إذا كان مدتؾى الداللة أقل أو يداوي ()0.05
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جدول ( :)11.4نتائج تحلٌل االنحدار المتعدد لتأثٌر المعوقات ككل على مدى استخدام األسالٌب
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الكمٌة فً اتخاذ القرارات
الستغيرات

R

معامل

درجة التأثير

التحديد

B

R2
السعؾقات الستعمقة بستخح الق اخرات

0.034

السعؾقات الستعمقة باألساليب

-0.008

الكسية
السعؾقات الستعمقة بالبيئة الجاخمية

-0.484

0.234

السعؾقات الستعمقة بالبيئة

0.313

معامل التبايؽ

مدتؾى

F

الداللة

7.483

0.000

0.088

الخارجية

تأثيخ معشؾياً لمسعؾقات ككل
وتؾضح نتائج تحميل االنحجار الستعجد في الججوؿ رقؼ ( )14.4بأف ىشاؾ
اً
عمى مجى استخجاـ األساليب الكسية (عشج مدتؾى ،)α≤0.05ويعشي ذلػ رفض فخضية العجـ التي
تأثيخ معشؾياً لمسعؾقات ككل عمى مجى استخجاـ السجيخيؽ لألساليب
اعتسجتيا الجراسة ،أي أنو ىشاؾ
اً
الكسية في اتخاذ الق اخرات في الذخكات ػ ػ محل الجراسة ػ ػ حيث بمغ معامل التحجيج (.)0.234
ويتزح مؽ الججوؿ الدابق وجؾد عالقة عكدية بيؽ استخجاـ األساليب الكسية السعؾقات الستعمقة
بستخح القخار  ،و بالبيئة الجاخمية  ،وبالبيئة الخارجية  ،كسا أف ىشاؾ عالقة عكدية بيؽ السعؾقات
الستعمقة باألساليب الكسية واستخجاـ األساليب الكسية  ،فديادة معؾقات استخجاـ األساليب الكسية بؾحجة
واحجة أدى إلى نقراف استخجاـ األساليب الكسية الستعمقة بستخح القخار بسقجار ( )0.034وحجة  ،وأدى
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إلى نقراف استخجاـ األساليب الكسية الستعمقة باألساليب الكسية بسقجار ( )0.008وحجة  ،وإلى نقراف
استخجاـ األساليب الكسية الستعمقة بالبيئة الجاخمية بسقجار ( )0.313وحجة  ،وإلى نقراف استخجاـ
األساليب الكسية الستعمقة بالبيئة الخارجية بسقجار ( )0.088وحجة.
وبسا أف قيسة ) ،(R=0.484فيي تذيخ إلى وجؾد عالقة ارتباط خظي متؾسظة بيؽ استخجاـ
األساليب الكسية والسعؾقات الستعمقة بستخح القخار ،وباألساليب الكسية  ،و بالبيئة الجاخمية  ،وبالبيئة
الخارجية  ،كسا تذيخ ) (R2إلى أف ( )0.234مؽ التغيخ في استخجاـ األساليب الكسية يعدى إلى
التغيخ في كل مؽ السعؾقات الستعمقة بستخح القخار ،وباألساليب الكسية  ،و بالبيئة الجاخمية  ،وبالبيئة
الخارجية .
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 .5الفرل الخامس
مشاقذة نتائج الدراسة والتؾصيات
 5.1تسهيد
تزسؽ ىحا الفرل مشاقذة نتائج الجراسة والتؾصيات ،التي تؾصل إليو الباحث حؾؿ مؾضؾع
استخدام األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات في الذركات السدرجة في بؾرصة فمدظيؽ.
 5.2مشاقذة أسئمة الدراسة
الدؤال األول :ما مدى معرفة السديريؽ باألساليب الكسية في الذركات السداهسة العامة السدرجة
في بؾرصة فمدظيؽ ؟
حيث تبيؽ أف أكبخ ندبة مؽ أفخاد العيشة ( )%46.6مسؽ يسمكؾف معخفة قميمة باألساليب الكسية،
ويمييؼ الحيؽ يسمكؾف معخفة الستؾسظة بشدبة( ،)%23.3ويمييؼ الحيؽ ال يسمكؾف معخفة باألساليب
الكسية بشدبة ( ،)%15.5ثؼ يمييؼ مؽ يسمكؾف معخفة كبيخة باألساليب الكسية بشدبة (، )%11.7وأخي اًخ
الحيؽ يسمكؾف معخفة كبيخة ججاً بشدبة (.)%2.9
ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى كؾف األساليب الكسية ال يتؼ تجريديا في مداقات مشفخدة في
التخررات الجامعية  ،وإنسا يتؼ ذكخىا في بعض السداقات دوف التخكيد عمييا أو التظبيق العسمي
ليا ،وتتفق ىحه الشتائج مع ((Hassan & zaazuo ,2018

 ،واتفقت جدئيا مع دراسة

(طيار )2012،و(خزخ )2016،و ) (Cvetksoska,2016حيث إف ىحه الجراسات بيشت أف
مدتؾى السعخفة متؾسط  ،واختمفت الجراسة مع (قباجة ،أبؾ عسخية  )2018،وذلػ الختالؼ مدتؾيات
التعميؼ لجى أفخاد العيشة .
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الدؤال الثاني :ما مرادر معرفة السديريؽ باألساليب الكسية في الذركات السداهسة العامة السدرجة
في بؾرصة فمدظيؽ ؟
وتبيؽ أف ( )%49.5مؽ أفخاد العيشة أجابؾا أف مرجر معخفتيؼ

األساليب الكسية ىؾ الجراسة

الجامعية ،ويمييؼ ()%17.5أجابؾا أف مرجر معخفتيؼ باألساليب الكسية ىؾ السسارسة والتظبيق،
و( )%15.5أكجوا أف مرجر معخفتيؼ باألساليب الكسية ىؾ الجورات التجريبية.
ومؽ خالؿ اإلجابات عمى االستبانة تبيؽ أف الجراسة الجامعية تسثل السرجر األساسي لمسعخفة
باألساليب الكسية  ،وأف الجراسة الجامعية تسثل السرجر األوؿ في السعخفة باألساليب الكسية  ،ويعدو
الباحث ىحه الشتيجة إلى أنو ال يتؼ إعظاء دورات تجريبة بذكل كبيخ في الذخكات  ،وأف أغمب اعتسادىؼ
عمى الجراسة الجامعية في السعخفة حؾؿ ىحه األساليب  ،أما بالشدبة لمحيؽ أجابؾا أف مرجر السعخفة
ىؾ السسارسة والتظبيق  ،يأتي نتيجة لؾجؾد بعض األساليب السدتخجمة في الذخكات  ،وىحه الشتائج
اتفقت مع دراسة (قباجة ،أبؾ عسخية  )2018،و (حدؾنة  )2012 ،و(طيار2017( )2012،
 )Gumaah and Bakhit,و ( ،)Cvetkoska, 2016واختمفت الجراسة مع دراسة (خزخ ،
 )2016حيث كاف مرجر السعخفة التجريب والجورات التجريبة  ،واختمفت مع( (Hassan & zaazuo
 ,2018حيث أجاب أفخاد العيشة أف مرجر السعخفة ىؾه قخاءة ذاتية عبخ نذخات تؾعية  ،وىحا ما
أكجتو نتيجة الدؤاؿ األوؿ.
الدؤال الثالث :ما مدى استخدام السديريؽ لألساليب التقميدية في اتخاذ الق اررات؟
وتبيؽ أف الستؾسط الحدابي العاـ لسجى استخجاـ األساليب التقميجية في اتخاذ الق اخرات بمغ (،)3.23
وىؾ ما يعشي أف استخجاـ أفخاد العيشة لألساليب التقميجية في اتخاذ الق اخرات يعتبخ أحياناً مدتخجماً ،وأف
أىؼ األساليب السدتخجمة مختبة كسا يأتي :الخبخة بستؾسط حدابي ( )4.14وانحخاؼ معياري (،)0.63
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والبجيية والحكؼ الذخري بستؾسط حدابي ( )3.60وانحخاؼ معياري ( ،)0.86وإجخاء تجارب
بستؾسط حدابي ( )3.55وانحخاؼ معياري ( ،)0.90وأخي اًخ اآلراء بستؾسط حدابي ( )3.48وانحخاؼ
معياري (.)0.88
وتأتي ىحه الشتيجة لتغيخ أف السجيخيؽ وأصحاب القخار في الذخكات يعتسجوف عمى الخبخة في حل
السذكالت  ،التي تؾاجييؼ في العسل ،ويعدو الباحث ذلػ إلى أف األساليب التقميجية السدتخجمة بعزاً
مشيا ال يتؾافق مع الخظؾات العمسية التخاذ الق اخ ارت اإلدارية :كأسمؾب الحكؼ الذخري  ،و الحجس،
والتخسيؽ  ،والتجخبة  ،والخظأ  ،وبعزيؼ األخخ يسكؽ أف يعتسج عمى الخظؾات العمسية التخاذ الق اخرات
اإلدارية  ،كأسمؾب الخبخة  ،وتتؾافق ىحه اإلجابة مع دراسة (قباجة ،أبؾ عسخية  )2018،و(حدؾنة
 )2012،و(طيار.)2012،
الدؤال الرابع :ما مدى استخدام السديريؽ لألساليب الكسية في اتخاذ الق اررات؟
وتبيؽ أف الستؾسط الحدابي العاـ لسجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات بمغ (،)2.32
وىؾ ما يعشي أف استخجاـ أفخاد العيشة لألساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات يعتبخ ناد اًر مدتخجماً ،وإف
أىؼ األساليب السدتخجمة مختبة كسا يأتي :تحميل العائج والتكمفة بستؾسط حدابي ( )2.82وانحخاؼ
معياري ( ،)0.95والتحميل اإلحرائي بستؾسط حدابي ( )2.68وانحخاؼ معياري ( ،)1.02وبخمجة
األىجاؼ بستؾسط حدابي ( )2.66وانحخاؼ معياري (.)1.08
يعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أف تحميل العائج والتحميل اإلحرائي وبخمجة األىجاؼ مؽ أبدط
األساليب الكسية السدتخجمة  ،وىي في الغالب تأتي لسذاريع أو بخامج  ،سؾؼ تعتسج مدتكبال  ،وليذ
حالً لمسذاكل أو التشبؤ بيا.
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اتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة (طيار )2012،مؽ ناحية استخجاـ األفخاد لألساليب الكسية  ،واختمفت مع
و(قباجة ،أبؾ عسخية  )2018،و( )Gumaah and Bakhit, 2017حيث كاف االستخجاـ يعدو
لسعخفة أفخاد العيشة بذكل أكبخ باألساليب الكسية.
أما مؽ ناحية األساليب السدتخجمة فاتفقت الجراسة مع أغمب الجراسات الدابقة  ،حيث كانت األساليب
السدتخجمة ىي أبدط األساليب  ،الستسثمة في تحميل العائج  ،والتحميل اإلحرائي  ،وبخمجة األىجاؼ،
ونساذج السخدوف.
الدؤال الخامس :ما هي السجاالت التي يدتخدم فيها السديرون األساليب الكسية في الذركات
السداهسة العامة  ،السدرجة في بؾرصة فمدظيؽ ؟
حيث أعيخت الشتائج أف الستؾسط الحدابي العاـ لسجاالت استخجاـ األساليب الكسية قج بمغ(،)2.47
وىؾ ما يعشي أف استخجاـ أفخاد العيشة لمسجاالت الكسية في اتخاذ الق اخرات يعتبخ ناد اًر مدتخجماً ،وأف
أىؼ السجاالت السدتخجمة مختبة كسا يأتي :اإلجخاءات السحاسبية بستؾسط حدابي ( )3.4وانحخاؼ
معياري ( ،)0.88وتقييؼ االستثسارات بستؾسط حدابي ( )3.34وانحخاؼ معياري (.)0.80
واتفقت ىحه الجراسة مؽ ناحية ندبة االستخجاـ مع دراسة (طيار ،)2012،واختمفت مع (قباجة
 ،)2018،والتي تؾصمت إلى أف السجيخيؽ غالباً ما يدتخجمؾف ىحه األساليب.
ويعدو الباحث ىحه الشتائج إلى أف ىحه السجاالت التي تدتخجـ فييا األساليب ىي مجاالت يكؾف فييا
العسل والتشبؤ بديظاً لعسل تقجيخات لمسدتقبل  ،واتفقت ىحه الشتائج مع (قباجة ،أبؾ عسخية  )2018،و
(عظياني ،الشاعخ  )2015،و(طيار  )2012،و( ،)Cvetkoska, 2016حيث ذكخت عيشة الجراسة
األخيخة أنيا كانت تدتعيؽ بسدتذاريؽ خارجييؽ لتظبيق األساليب الكسية في عجة مجاالت.
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الدؤال الدادس :ما هي السعؾقات السؤثرة عمى استخدام السديريؽ لألساليب الكسية في اتخاذ
الق اررات في الذركات السداهسة العامة  ،السدرجة في بؾرصة فمدظيؽ ؟
أوال :السعؾقات الستعمقة بستخذ القرار
إذ أعيخت الشتائج أف الستؾسط العاـ لمسعؾقات الستعمقة بستخح القخار بمغ ( ،)3.51مسا يعشي أف درجة
األىسية ليحا الرشف مؽ السعؾقات متؾسظة ،حيث نجج أف أىؼ السعؾقات التي تؾاجو استخجاـ
األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات في الذخكات ػ ػ محل الجراسة ػ ػ والستعمقة بستخح القخار مختبة حدب
األىسية عمى الشحؾ اآلتي :عجـ السعخفة باألساليب الكسية أو نقريا بستؾسط حدابي ()3.68
وانحخاؼ معياري ( ،)1.04ثؼ روتيشية العسل بستؾسط حدابي( )3.65وانحخاؼ معياري (،)0.94
وتمييا مقاومة التغييخ بستؾسط حدابي( )3.61وانحخاؼ معياري ( ،)1.06وىي نتيجة تتفق مع العجيج
مؽ الجراسات التي تؾصمت إلى أف نقص السعخفة أحج أىؼ أسباب عجـ استخجاـ األساليب الكسية ،
ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أف معغؼ أفخاد أجابؾا أف مرجر معخفتيؼ األساليب الكسية الجراسة
الجامعية  ،بحيث ال يتؼ إعظاء دورات تجريبة بذكل كبيخ في الذخكات  ،وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة
(قباجة ،أبؾ عسخية  )2018،ودراسة (طيار.)2012،
ثانيا :السعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية
فقج أعيخت الشتائج أف الستؾسط العاـ لمسعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية بمغ ( ،)3.81مسا يعشي أف
درجة األىسية ليحا الرشف مؽ السعؾقات مختفعة .حيث نجج أف أىؼ السعؾقات التي تؾاجو استخجاـ
األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات في الذخكات ػ ػ محل الجراسة ػ ػ والستعمقة باألساليب الكسية مختبة
حدب األىسية كسا يأتي :تعقج الشغؼ اآللية الالزمة لتظبيق ىحه األساليب بستؾسط حدابي ()4.24
وانحخاؼ معياري ( ،)0.94ثؼ ارتفاع تكاليف الستخرريؽ بستؾسط حدابي( )4.21وانحخاؼ معياري
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( ،)0.91وتمييا الحاجة لمتحجيث والتظؾيخ السدتسخيؽ لمشساذج و البخامج ذات العالقة بستؾسط
حدابي( )4.16وانحخاؼ معياري ( ، )0.81حيث يعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أف بشاء بخامج تعسل
عمى تظبيق ىحه األساليب يتظمب وقت طؾيال  ،باإلضافة إلى مبخمجيؽ متجربيؽ عمى استخجاـ الحكاء
الرشاعي وتظبيقو  ،باإلضافة إلى ذلػ تعقج البيئة الجاخمية والخارجية وتغيخىا باستسخار  ،ويتظمب ذلػ
متغيخت البخامج  ،ويؤدي ذلػ إلى السعؾؽ الثاني وىؾ ارتفاع التكمفة.
ا
تغييخ دائساً في
اً
واختمفت ىحه الجراسة مع دراسة (قباجة ،أبؾ عسخية  )2018،و(طيار ،)2012،مؽ ناحية درجة
األىسية لمسعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية  ،حيث أعيخ دراستيؼ أف الشدبة متؾسظة.
أما مؽ ناحية السعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية فاتفقت الجراسة مع دراسة (قباجة ،أبؾ عسخية
 ، )2018،و(عظياني والشاعخ، )2015،و(حدؾنة  ، )2012،و(طيار  )2012،ودراسة (2017
 ، )Gumaah and Bakhit,وكسا اختمفت مع دراسة ( )kanungo, 2014مؽ ناحية السعؾقات.
ثالثا :السعؾقات الستعمقة بالبيئة الداخمية
وأعيخت الشتائج أف الستؾسط العاـ لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الجاخمية بمغ ( ،)3.80مسا يعشي أف
درجة األىسية ليحا الرشف مؽ السعؾقات مختفعة ،حيث نجج أف أىؼ السعؾقات التي تؾاجو استخجاـ
األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات في الذخكات ػ ػ محل الجراسة ػ ػ الستعمقة بالبيئة الجاخمية مختبة حدب
األىسية عمى الشحؾ اآلتي :عجـ وجؾد قدؼ خاص يعشى بذؤوف ىحه األساليب بستؾسط حدابي
( )4.24وانحخاؼ معياري ( ،)1.12ثؼ انخفاض حجؼ ميدانيات البحث والتظؾيخ بستؾسط
حدابي( )4.21وانحخاؼ معياري ( ،)1.11ثؼ قمة البخامج التجريبية ذات العالقة بستؾسط
حدابي( )4.10وانحخاؼ معياري (.)1.10
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ويعدو الباحث ىحه الشتائج إلى عجـ اىتساـ اإلدارات العميا باستخجاـ األساليب الكسية أو جيميؼ بأىسية
استخجاـ ىحه األساليب مسا يداعج في اتخاذ القخار.
واتفقت الجراسة مع دراسة (طيار ،)2012،حيث كانت أىسية السعؾقات الستعمقة بالبيئة الجاخمية مختفعة
واختمفت مع (قباجة ،أبؾ عسخية  )2018،حيث كانت متؾسظة.
وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة (عظياني ،الشاعخ  ، )2015،و(حدؽ  ،)2013،و(طيار )2012،
بذكل كمي  ،كسا تتفق مع دراسة (قباجة ،أبؾ عسخية  )2018،و()Gumaah and Bakhit, 2017
بذكل جدئي بالشدبة لمسعؾقات.
رابعا :السعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية
وأعيخت الشتائج أف الستؾسط العاـ لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية بمغ ( ،)3.94مسا يعشي أف
درجة األىسية ليحا الرشف مؽ السعؾقات مختفعة ،حيث نجج أف أىؼ السعؾقات التي تؾاجو استخجاـ
األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات في الذخكات ػ ػ محل الجراسة ػ ػ والستعمقة بالبيئة الخارجية مختبة
حدب األىسية كسا يأتي :عجـ استقخار الغخوؼ االقترادية بذكل يرعب معو تظبيق الشتائج بستؾسط
حدابي ( )4.03وانحخاؼ معياري ( ،)1.09ثؼ صعؾبة إخزاع بعض الغؾاىخ لمكياس الخقسي
بستؾسط حدابي( )3.94وانحخاؼ معياري ( ،)1.07وتمييا عجـ استخجاـ ىحه األساليب أو قمة
استخجاميا في الذخكات العاممة بالسجاؿ الشتائج بستؾسط حدابي( )3.86وانحخاؼ معياري (.)1.04
ويعدو الباحث ىحه الشتائج إلى أف الغخوؼ السحيظة بالذخكات تؤثخ عمى استخجاـ األساليب الكسية،
حيث إ ف استخجاـ األساليب الكسية بحاجة إلى معمؾمات وبيانات واضحة  ،بيشسا الغخوؼ السحيظة
بالذخكات السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ عمى درجة كبيخة مؽ الغسؾض .
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واختمفت ىحه الجراسة مع دراسة (قباجة ،أبؾ عسخية  )2018،و(طيار )2012،مؽ ناحية درجة
األىسية لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية الكسية  ،حيث أعيخت دراستيؼ أف الشدبة متؾسظة.
واتفقت مع دراسة (قباجة ،أبؾ عسخية  ، )2018،و(طيار  ،)2012،وبذكل جدئي مع (2017
 )Gumaah and Bakhit,مؽ ناحية السعؾقات.
5.3

مشاقذة فرضيات الدراسة:

 .1فيسا يتعمق بفخضيات الجراسة فقج تؼ رفض الفخضية العجمية والتي تشص عمى عجـ وجؾد تأثيخ
معشؾي لمسعؾقات الستعمقة بستخح القخار عمى مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات في
الذخكات السداىسة العامة  ،السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ عشج مدتؾى داللة  ، 0.05وأف ىشالػ
تأثي اًخ معشؾياً لمسعؾقات الستعمقة بستخح القخار عمى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات في
الذخكات السداىسة العامة  ،السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ .
حيث أعيخت الشتائج أف  0.126مؽ التغيخ في استخجاـ األساليب الكسية يعدى إلى السعؾقات
الستعمقة بستخح القخار.
واتفقت ىحه الفخضية مع دراسة (عظياني ،الشاعخ  ، )2015،و(حدؾنة  ، )2012،و(طيار
 ، )2012،وبذكل جدئي مع ( ،)Gumaah and Bakhit, 2017واختمفت ىحه الجراسة مع
دراسة (قباجة ،أبؾ عسخية  ،)2018،تؼ قبؾؿ الفخضية األولى بدبب وجؾد تأثي اًخ معشؾيا متعمقا
بستخح القخار.
 .2فيسا يتعمق بفخضيات الجراسة فقج تؼ رفض الفخضية العجمية والتي تشص عمى عجـ وجؾد تأثيخ
معشؾي لمسعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية عمى مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات
في الذخكات السداىسة العامة  ،السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ عشج مدتؾى داللة  ، 0.05وأف
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ىشالػ تأثي اًخ معشؾياً لمسعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية عمى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ
الق اخرات في الذخكات السداىسة العامة  ،السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ .
حيث أعيخت الشتائج أف  0.166مؽ التغيخ في استخجاـ األساليب الكسية يعدى إلى السعؾقات
الستعمقة باألساليب الكسية.
واتفقت ىحه الفخضية مع دراسة (عظياني ،الشاعخ  ، )2015،و(حدؾنة  )2012،و(طيار
 ،)2012،واختمفت ىحه الجراسة مع دراسة (قباجة ،أبؾ عسخية  ،)2018،تؼ قبؾؿ الفخضية الثانية
بدبب وجؾد تأثي اًخ معشؾيا متعمقا باألساليب الكسية.
 .3فيسا يتعمق بفخضيات الجراسة فقج تؼ رفض الفخضية العجمية والتي تشص عمى عجـ وجؾد تأثيخ
معشؾي لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الجاخمية عمى مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات
في الذخكات السداىسة العامة  ،السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ عشج مدتؾى داللة  ، 0.05وأف
ىشالػ تأثي اًخ معشؾياً لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الجاخمية عمى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ
الق اخرات في الذخكات السداىسة العامة  ،السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ .
حيث أعيخت الشتائج أف  0.226مؽ التغيخ في استخجاـ األساليب الكسية يعدى إلى السعؾقات
الستعمقة بالبيئة الجاخمية.
واتفقت ىحه الفخضية مع دراسة (عظياني ،الشاعخ  ، )2015،و(حدؾنة  )2012،و(طيار
 ، )2012،واختمفت ىحه الجراسة مع دراسة (قباجة ،أبؾ عسخية  ،)2018،تؼ قبؾؿ الفخضية
الثالثة بدبب وجؾد تأثي اًخ معشؾيا متعمقا بالبيئة الجاخمية.
 .4فيسا يتعمق بفخضيات الجراسة فقج تؼ رفض الفخضية العجمية والتي تشص عمى عجـ وجؾد تأثيخ
معشؾي لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية عمى مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات
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في الذخكات السداىسة العامة  ،السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ عشج مدتؾى داللة  ، 0.05وأف
ىشالػ تأثي اًخ معشؾياً لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية عمى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ
الق اخرات في الذخكات السداىسة العامة  ،السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ .
حيث أعيخت الشتائج أف  0.134مؽ التغيخ في استخجاـ األساليب الكسية يعدى إلى السعؾقات
الستعمقة بالبيئة الخارجية.
واتفقت ىحه الفخضية مع دراسة (عظياني ،الشاعخ  ، )2015،و(حدؾنة  )2012،و(طيار
 ، )2012،واختمفت ىحه الجراسة مع دراسة (قباجة ،أبؾ عسخية  ،)2018،تؼ قبؾؿ الفخضية
الخابعة بدبب وجؾد تأثي اًخ معشؾيا متعمقا بالبيئة الخارجية.
 .5فيسا يتعمق بفخضيات الجراسة فقج تؼ رفض الفخضية العجمية والتي تشص عمى عجـ وجؾد تأثيخ
معشؾي لمسعؾقات الستعمقة بالسعؾقات ككل (متخح القخار ،واألساليب الكسية ،وبالبيئة الجاخمية
والبيئة الخارجية ) ،عمى مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات في الذخكات السداىسة
العامة  ،السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ عشج مدتؾى داللة  ، 0.05وأف ىشالػ تأثي اًخ معشؾياً
لمسعؾقات الستعمقة بالسعؾقات ككل عمى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ الق اخرات في الذخكات
السداىسة العامة  ،السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ .
حيث أعيخت الشتائج أف  0.234مؽ التغيخ في استخجاـ األساليب الكسية يعدى إلى السعؾقات
الستعمقة بالسعؾقات ككل.
واتفقت ىحه الفخضية مع دراسة (عظياني ،الشاعخ  ، )2015،و(حدؾنة  )2012،و(طيار ، )2012،
واختمفت مع دراسة (قباجة ،أبؾ عسخية .)2018،
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5.4

التؾصيات:

 .1العسل عمى تجريذ مداقات خاصة باألساليب الكسية في الجامعات مشفرمة عؽ بكية السؾاد ،
وذلػ لخفع مدتؾى السعخفة باألساليب الكسية  ،حيث أشار أغمب أفخاد العيشة أف مرجر
السعخفة ىؾ الجامعة.
 .2العسل عمى االىتساـ بستخحي القخار في الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة
فمدظيؽ  ،وذلػ بإخزاعيؼ لجورات ونجوات وتظبيق عسمي مؽ الؾاقع لألساليب الكسية  ،وىحا
لديادة مدتؾيات السعخفة والتظبيق.
 .3العسل عمى إنذاء أقداـ متخررة باألساليب الكسية داخل الذخكات السداىسة العامة
السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ  ،مع زيادة أعجاد السختريؽ باألساليب الكسية  ،باإلضافة إلى
ذلػ عسل قاعجة معمؾمات عامة  ،يكؾف مقخىا شخكة بؾرصة فمدظيؽ  ،وتعسل عمى إدارة
األقداـ في الذخكات  ،والعسل عمى زيادة السيدانية لتظؾيخ ىحه القاعجة.
 .4زيادة أعجاد السختريؽ باألساليب الكسية في الذخكات السداىسة العامة السجرجة في البؾرصة.
 .5ربط األساليب الكسية مع العمؾـ اإلدارية واالقترادية األخخى.
 .6ربط الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ بالذخكات السحيظة  ،التي
تدتخجـ األساليب الكسية إقميسياً أو عالسياً  ،خاصة الذخكات التي تعسل في السجاؿ نفدو.
 .7العسل عمى تقميل السعؾقات الستعمقة بستخح القخار ،بدبب عجـ السعخفة باألساليب الكسية األمخ
الحي يعسل عمى مقاومة التغييخ.
 .8العسل عمى تقميل السعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية  ،حيث يؾجج تعقيج في األنغسة الالزمة
لتظبيق األساليب الكسية وارتفاع تكاليف السختريؽ.
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السالحق
استبانة الجراسة

جامعة الخميل
كمية الدراسات العميا -إدارة األعسال
أخي السدير ،أختي السديرة،
تهدف هذه الدراسة التعرف إلى استخدام األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات دراسة ميدانية
عمى الذركات السدرجة في بؾرصة فمدظيؽ ،و تأتي هذه الدراسة استكساال لستظمبات الحرؾل عمى
شهادة الساجدتير في جامعة الخميل.
نأمل أن نجد التعاون السعهؾد مشكؼ مؽ خالل اإلجابة عمى األسئمة الؾاردة في هذه االستبانة .و
نعدكؼ أن تعامل إجاباتكؼ بدرية تامة و أال تدتخدم إال ألغراض البحث العمسي فقط ،و نؤكد
استعدادنا لتزويدكؼ بشتائج هذه الدراسة إذا رغبتؼ في ذلػ.
مالحغات :يرجى وضع عالمة (×) في السكان السشاسب.
شاك ار لكؼ حدؽ تعاونكؼ وتجاوبكؼ
الباحث عساد شرباتي
imad.sharabati87@gmail.com
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أوال :معمؾمات عامة
 )1الجشذ:
أنثى

ذكخ
 )1العسخ:
 11سشة فأقل

 11 -11سشة

 11 -11سشة

 11 -11سشة

 11 -11سشة

 11سشة فأكثخ

 )1السدتؾى التعميسي:
ثانؾي فأقل

دبمؾـ
ماجدتيخ فأكثخ

بكالؾريؾس
 )1التخرص العمسي:

عمؼ حاسؾب وتكشؾلؾجيا

إدارة أعساؿ واقتراد

بحؾث العسميات

ىشجسة
رياضيات و إحراء

أخخى (تحكخ)..................

 )1السدتؾي الؾعيفي:
مداعج (نائب) مجيخ عاـ

مجيخ عاـ
مجيخ (رئيذ) قدؼ (دائخة)

نائب مجيخ (رئيذ) قدؼ (دائخة)

أخخى (تحكخ) .....................
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 )1الخبخة:
 11 -1سشؾات

 1سشؾات فأقل

 11سشة فأكثخ

 11 -11سشة

ثانيا :درجة السعرفة باألساليب الكسية و مردرها
 )1ما درجة معخفتكؼ باألساليب الكسية؟
كبيخة

كبيخة ججا

متؾسظة

ال تؾجج

قميمة

 )1إذا كانت لجيكؼ معخفة باألساليب الكسية ،ما ىي مرادر حرؾلكؼ عمى السعخفة باألساليب
الكسية؟
الجورات التجريبية

الجراسات الجامعية

السسارسة و التظبيق

الكتب و السخاجع
أخخى (تحكخ).....................:
ثالثا :استخدام األساليب التقميدية في اتخاذ الق اررات
الخقؼ

درجة االستخدام

األسمؾب
دائسا

11

البجيية و الحكؼ الذخري.

11

الخبخة.

11

إجخاء التجارب.

11

اآلراء.

11

أخخى ( تحكخ).............:
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غالبا

أحيانا

ناد ار

ال يدتخجـ

رابعا :استخدام األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات
الخقؼ

األساليب الكسية السدتخجمة

.1

البخمجة الخظية.

.1

السحاكاة.

.1

ارت.
نغخية القخ ا

.1

نساذج التشبؤ.

.1

نغخية صفؾؼ االنتغار.

.1

نساذج السخدوف.

.1

التحميل اإلحرائي.

.1

تحميل العائج و التكمفة.

.1

نغخية األلعاب.

دائسا

 .11بخمجة األىجاؼ.
 .11نساذج الشقل و التخريص.
 .11أخخى( تحكخ):

 ............. .......................... -
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درجة االستخجاـ
أحيانا ناد ار
غالبا

ال يدتخجـ

خامدا :مجاالت استخدام األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات
الخقؼ

مجاالت استخجاـ األساليب الكسية

11

تخريص السؾارد.

11

تقييؼ االستثسارات.

11

ججولة السذاريع.

11

تخريص رأس الساؿ.

11

مخاقبة السذاريع.

11

الريانة و اإلصالح.

11

اإلجخاءات السحاسبية.

11

تخظيط القؾى العاممة.

11

مخاقبة الجؾدة.

11

التشبؤ بالظمب عمى الدمع و الخجمات.

11

اختيار السؾاقع.

11

ججولة الفعاليات.

11

إدارة السخدوف.

11

أخخى ( تحكخ):

دائسا

 .......................... .................................................. -
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غالبا

درجة االستخجاـ
أحيانا ناد ار

ال يدتخجـ

سادسا :معؾقات استخدام األساليب الكسية في اتخاذ الق اررات
السعؾؽ

الخقؼ

مختفعة

.1

عجـ السعخفة باألساليب الكسية أو نقريا.

.1

عجـ القجرة عمى استخجاـ الحاسؾب في

.1
.1

السعؾق متعمق بستخذ القرار

.1

اتخاذ الق اخرات.

مقاومة التغييخ.
عجـ انظباؽ األساليب الكسية عمى طبيعة

العسل.

اإلدارة ناجحة بجوف استخجاـ ىحه
األساليب.

.1

روتيشية الق اخرات.

.1

عجـ وضؾح الفائجة مؽ استخجاـ األساليب

.1

عجـ الثقة بسرجاقية الحمؾؿ.

.1

ارتفاع تكاليف تظؾيخ الشساذج السشاسبة.

.11
.11
.11
.11

السعؾق متعمق باألساليب الكسية

.11

الكسية.

ارتفاع تكاليف الستخرريؽ.
الحاجة لمتحجيث و التظؾيخ السدتسخيؽ
لمشساذج و البخامج ذات العالقة.
التحميل يأخح وقتا كبي اخ.
صعؾبة تظبيق الشتائج بعج التؾصل إلييا.
تجاخل الستغيخات بذكل يديج مؽ صعؾبة
تظبيق ىحه األساليب.

.11

تعقج الشغؼ اآللية الالزمة لتظبيق ىحه
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ججا
ججا

درجة اإلعاقة
مختفعة متؾسظة مشخفزة مشعجمة

األساليب.
.11

عجـ تؾفخ الحاسؾب.

.11

عجـ قشاعة اإلدارة العميا بججوى استخجاـ
األساليب الكسية.

.11

عجـ تؾفخ الستخرريؽ بيحا السجاؿ.

.11

انخفاض حجؼ ميدانيات البحث و
التظؾيخ.

عجـ وجؾد قدؼ خاص يعشى بذؤوف ىحه

.11

األساليب.
.11
.11
.11

السعؾؽ الستعمق بالبيئة الجاخمية

.11

اتخاذ الق اخرات خارج الذخكة.
مخكدية اتخاذ الق اخرات .
ضعف قشؾات االتراؿ و بالتالي ضعف

التشديق الالزـ لتظبيق ىحه األساليب.
قمة البخامج التجريبية ذات العالقة.

.11

عجـ تؾفخ البيانات الالزمة لتظبيق ىحه

.11

عجـ استخجاـ ىحه األساليب أو قمتيا في

الخارجية

.11

السعؾؽ متعمق بالبيئة

.11

األساليب.

الذخكات العاممة بشفذ السجاؿ.

صعؾبة إخزاع بعض الغؾاىخ لمكياس
الخقسي.
عجـ استقخار الغخوؼ االقترادية بذكل
يرعب معو تظبيق الشتائج.
شاك اخ لكؼ تعاونكؼ
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