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 اإلىجاء

  فأوصل لشا  ، إلى صاحب الحق السبيؽ ، وإماـ الخمق والسخسميؽ ، إلى مؽ أضاء بشؾره الكؾف

صمى هللا عميو ػػ ، إلى حبيبي وقخة عيشي وقجوتي دمحم رسالة ، إلى سخاجي الستأللئ نؾراأعغؼ 

 .ػػػ  وسمؼ

 ، إلى مؽ ربتشي عمى  إلى نبع الحشاف ودؼء الخوح ، إلى الشبض الرادؽ ، والحب السذع

 مائجة القخآف ، وكانت دعسا ال يشظفئ ، إلى شسعة حياتي أمي الحبيبة .

  الحي ما زاؿ قمبو يشبض فخخا بأبشاء وبشات تؾجؾا ، إلى صاحب القمب الحاني ، ورفيق الجرب

 مشي حج التفؾؽ ، إلى نبع الحياة أبي الغالي.دربو نؾرا، إلى مؽ أوص

  إلى سشجي الغالية ، ورفيقة دربي ، إلى مؽ سانجتشي خظؾة بخظؾة ، إلى مؽ كانت محفدة

 إلى زوجتي الغالية أساؿ هللا أف يبارؾ فيػ.، ومداعجة لي في كل شيء 

  ػػػػحفغيسا هللا ػػػ وشاـ ، مخيؼ : إلى رفقاء روحي ، وسشجي وأممي بشاتي . 

  وأف يشفع  بيؼ ، أف يبارؾ فييؼ جسيعا ػػػػ عد وجل ػػػ إلى أساتحتي في كمية اإلدارة ، أساؿ هللا

 اإلسالـ والسدمسيؽ.

  الحيؽ كانت قمؾبيؼ معي في كل خظؾة ، ولؼ يجخخوا وسعا في مداعجتي ، إلى إخؾتي وأخؾاتي

 يديجىؼ عمسا ورفعة .وأف ، ومعاونتي بؾقتيؼ وجيجىؼ ، أساؿ هللا أف يبارؾ فييؼ 

  ومؽ قجمؾا أرواحيؼ فجاء الؾطؽ ........ شيجاؤنا ، إلى مؽ شيج تخاب الؾطؽ عمى صجقيؼ

  . ليكؼ جسيعا ىحا الجيج الستؾاضع، أىجي إاألبخار 
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 والعخفاف الذكخ

أتسشى مؽ هللا أف يكؾف عمسًا  ،، الحسج هلل الحي وىبشي مؽ وافخ عمسو عمساً ػػ أوال واخيخًا ػػػ الحسج هلل 

 يقخبشي إلى مخضاتو .

قباجة حفغو هللا ورعاه ، الجكتؾر عجناف ،  باإلشخاؼ عمى ىحه الخسالة يأتقجـ بالذكخ إلى مؽ تكـخ عم

، فجداه هللا إلتساـ ىحه الخسالة وإخخاجيا عمى ىحا الؾجو ؛ الحي بحؿ جيجًا عغيسًا في إرشادي وتؾجييي 

 بو. خيخًا ، ونفع

الجكتؾر دمحم الجعبخي ، الجكتؾر مججي  وأتقجـ بؾافخ التقجيخ وعغيؼ االمتشاف لمجشة السشاقذة األفاضل

مؽ  ئياوإغشا الكبيخ في إثخاء الجراسة االجراسة لجورىسىحه ني بقبؾؿ مشاقذة فاحيؽ شخ مال،  الكببجي

 .اوخبختيس اعمسيس

وبحؿ جيجًا لسدانجتي إلتساـ ىحه الخسالة ، وأساؿ  ، كسا يدخني أف أتقجـ بالذكخ إلى جسيع مؽ ساعجني

 .هللا عد وجل أف يجدي الجسيع عشي خيخ الجداء

 الباحث : عساد شخباتي
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 السمخص:

دراسة ميجانية عمى  :استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخاراتإلى مجى التعخؼ  ىجفت ىحه الجراسة

وقج تؼ استخجاـ االستبانة كأداة لجسع البيانات مؽ متخحي القخار  بؾرصة فمدظيؽ،ات السجرجة في الذخك

%( مؽ 75تؼ اختيار عيشة عذؾائية طبكية بشدبة )و  ، في الذخكات السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ

، مؾزعة  120مؽ ، استبانة معتسجة  103بؾاقع في البؾرصة كافة مثمت  القظاعات ، مجتسع الجراسة 

وأف ، ( مؽ أفخاد العيشة لجييؼ معخفة قميمة باألساليب الكسية %46.6الجراسة إلى أف )وقج تؾصمت 

، وأف اليب الكسية ىؾ الجراسة الجامعيةأف مرجر معخفتيؼ باألس:"( مؽ أفخاد العيشة أجابؾا 49.5%)

أكثخ األساليب  ، وأف تحميل العائج والتكمفةية استخجامًا في اتخاذ القخارالخبخة أكثخ األساليب التقميج

 ."الكسية استخجاماً 

ات السحاسبية وتقييؼ عيخت الجراسة أف أىؼ مجاالت استخجاـ ىحه األساليب ىي اإلجخاءأكسا  .1

، وأف أىؼ السعؾقات التي تؤثخ في استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخارات اإلدارية ىي االستثسارات

وعجـ ، لية الالزمة لتظبيق ىحه األساليب عقج الشغؼ اآل، وتباألساليب الكسية أو نقريا عجـ السعخفة 

الذخكات وعجـ استقخار الغخوؼ االقترادية السحيظة ب، وجؾد قدؼ يعشى بذؤوف ىحه األساليب 

 السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ.

حيث ، واستخجاـ األساليب الكسية ، ت الستعمقة بستخح القخار وجؾد عالقة عكدية بيؽ السعؾقا .2

سعؾقات ماألساليب الكسية يعدى ل% مؽ االنخفاض في استخجاـ 12.6أف  اتالتحجيجأعيخ معامل 

 .ػػػػػػػػػػمحل الجراسةػػػػػػػػ الستعمقة بستخح القخار في الذخكات 

واستخجاـ األساليب الكسية ، وجؾد عالقة عكدية بيؽ السعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية نفديا  .3

% مؽ االنخفاض في استخجاـ األساليب الكسية يعدى 16.6أف  اتحيث أعيخ معامل التحجيج

 .ػػػػػػ  محل الجراسةػػػػ سعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية نفديا في الذخكات مل



 ث

 

حيث ، وجؾد عالقة عكدية بيؽ السعؾقات الستعمقة بالبيئة الجاخمية واستخجاـ األساليب الكسية  .4

سعؾقات مفي استخجاـ األساليب الكسية يعدى ل % مؽ االنخفاض22.6أف  اتأعيخ معامل التحجيج

 .ػػػػ سحل الجراسةػػػػالستعمقة بالبيئة الجاخمية في الذخكات 

حيث ، وجؾد عالقة عكدية بيؽ السعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية واستخجاـ األساليب الكسية  .5

سعؾقات ميعدى ل % مؽ االنخفاض في استخجاـ األساليب الكسية13.4أف  اتأعيخ معامل التحجيج

 .ػػػػ محل الجراسةػػػػ في الذخكات  الخارجيةالستعمقة بالبيئة 

والعسل عمى االىتساـ ، وأوصت الجراسة بالعسل عمى تجريذ مداقات خاصة باألساليب الكسية  

ربط الذخكات السجرجة في بؾرصة و ، وإنذاء أقداـ متخررة باألساليب الكسية، بستخحي القخار 

السعؾقات الستعمقة  الحج مؽالعسل عمى و التي تدتخجـ األساليب الكسية ، ، فمدظيؽ بالذخكات السحيظة 

، لتعديد استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ  السعؾقات الستعمقة بستخح القخارو باألساليب الكسية ، 

 جرجة في بؾرصة فمدظيؽ.القخارات في الذخكات السداىسة العامة ، الس
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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 



 ح

 

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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 الفرل األول.1

 :قدمةم .1.1

 حاجةمؽ  كانت عسمية اتخاذ القخارات في مشغسات األعساؿ الرغيخة في بجاية عيؾرىا تبجأ        

متخح القخار  األمخ الحي دفعو غاية محجودة في الؾاقع العسمي ، أ متخح القخار إلى بمؾغ ىجؼ معيؽ

مكانات سؾى ما ىؾ متؾفخ لجيو مؽ التي ال تتظمب الكثيخ مؽ اإل، اتية تؾعيف قجراتو السؾروثة الح إلى

لػ القجر مؽ ؽ بحالتحجيات لؼ تك فذلػ أل ؛كاديسية السؤىالت األوربسا بعض ، تخاكؼ الخبخات 

قيج ، مؽ التععمى درجة صبحت أ الخاىؽعسمية اتخاذ القخارات في الؾقت  ال أف  إالرعؾبة والتعقيج ، 

طبيعة التعامالت  أف  سيسا ، القجرات الحاتية السؾروثة لستخح القخار  االعتساد عمىبحيث ال يسكؽ معيا 

ساس أوالسشافدة السبشية عمى  ،واالحتكار ،والديظخة ، دارية تسيدت بديادة قؾاعج الييسشة والعسمية اإل

وقج كانت ، الغخوؼ تمػ ؾاجية ساليب لسأح ، مؽ ىشا كاف البج مؽ استخجاـ قاعجة البقاء لألصم

األساليب الكسية أحج أىؼ ىحه األساليب ، وقج شاع استخجاـ األساليب الكسية في حياة السؤسدات 

والخعاية ، والحكؾمات ، عساؿ ، وتؼ استخجاميا في مجاالت: األؽ فخاد والجوؿ في القخف العذخيواأل

خؼ الفخد عمى كيفية استخجاـ ف يتعأوفي الرشاعة ، وليذ كافيا ، وتخظيط القؾى العاممة ، الرحية 

محجداتيا وافتخاضاتيا ومجاالت التظبيق  إلىعخؼ سا ىشاؾ ضخورة لمتإنو ، األساليب الكسية فقط 

الحل السشاسب في الؾقت  إلىاالستخجاـ الجيج والشاجح لألساليب الكسية سيؤدي  سيسا وإف  ، السشاسبة 

  .(2017)مغخبي ،   وسيل الفيؼ والتظبيق والسخف ، واالقترادي ، السشاسب والجقيق ،

الكسية في  األساليبفي تظبيق  إال أف دوؿ العالؼ الثالث تؾاجو العجيج مؽ الرعؾبات         

ـ وعجـ استخجا، ومخكدية عسمية اتخاذ القخار ، وذلػ لشجرة البيانات والسعمؾمات السظمؾبة ، السشغسات 

 .(2012، )طيار الكسية األساليبفخاد السجربيؽ عمى استخجاـ ونقص األ، الحاسؾب بالذكل الفعاؿ 
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تأتي ىحه  الباحث،ولحجاثة بؾرصة فمدظيؽ وعجـ تؾفخ الكثيخ مؽ الجراسات عمى مدتؾى عمؼ         

 في اتخاذ القخارات في الذخكات السداىسة ومعؾقاتيا الكسية األساليباستخجاـ  واقع إلىالجراسة لمتعخؼ 

 ، ذلػ لتعقج مذيج إدارة السشغسات في عل العجيج مؽ الستغيخات ؛العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ

 وخخوج السشافدة عؽ الحجود الجاخمية لمسشغسات. ، والتداع عاىخة العؾلسة 

 الدراسة:مذكمة  .1.2

حيث عكدت ىحه األسؾاؽ الحاجة ، لعل وجؾد األسؾاؽ السالية نتاج لمتظؾر التكشؾلؾجي         

، وحخية انتقاؿ األمؾاؿ  ،في القظاع الخاص في عل احتجاـ السشافدة، حاب السذاريع لتعغيؼ ثخوة أص

عدز ضخورة لجؾء  األمخ الحي،  ج عشاصخ البيئة الجاخمية والخارجيةوتعق   ، وتعجد أصحاب السرالح

نقص و ،  بؾرصة فمدظيؽولحجاثة ، الذخكات ألساليب عمسية كسية في قخاراتيا لتعغيؼ ىحه الثخوة 

 األدبيات الستعمقة باستخجاـ أساليب بحؾث العسميات في اتخاذ القخارات في الذخكات السداىسة العامة

 الكسية األساليبواقع استخجاـ  إلى ىحه الجراسة لمتعخؼ فجاءت ، فمدظيؽ بؾرصة في السجرجة

 . في ىحه الذخكات اتخاذ القخارات اإلدارية فيومحجداتيا 

 : الدراسةأهسية  .1.3

الكسية في اتخاذ القخارات  األساليبمعخفة مجى استخجاـ  إلىمؽ الشاحية العسمية تيجؼ الجراسة  .1

 .فمدظيؽفي الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة  السحجودةاإلدارية في عل السؾارد 

في الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة الكسية  األساليبمعؾقات استخجاـ  إلىالتعخؼ  .2

 .فمدظيؽ

 العسميات في اتخاذ القخارات.تعديد األدبيات الستعمقة باستخجاـ أساليب بحؾث  .3
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 :الدارسةمتغيرات  .1.4

 :ةالسدتقمالستغيخات 

 وتؼ قياسو مؽ خالؿ:، اتخاذ القخار في  يةالكس األساليبمعؾقات استخجاـ 

  معؾقات متعمقة بستخح القخار.  

  الكسية  األساليبمعؾقات متعمقة ب. 

   معؾقات متعمقة بالبيئة الجاخمية. 

  معؾقات متعمقة بالبيئة الخارجية . 

ؿ استخجاـ وتؼ قياسو مؽ خال،  استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخار التابع:الستغيخ 

تقييؼ االستثسارات، و تخريص السؾارد ، ) :ساليب الكسية في اتخاذ القخارالذخكات لسجاالت األ

الريانة واإلصالح ، و مخاقبة السذاريع ، و تخريص رأس الساؿ ، و ججولة السذاريع ، و 

التشبؤ بالظمب عمى الدمع و مخاقبة الجؾدة ، و تخظيط القؾى العاممة ، و اإلجخاءات السحاسبية ، و 

 إدارة السخدوف( و ججولة الفعاليات ، و اختيار السؾاقع  ، و و الخجمات ، 

   : الدراسةفرضيات  .1.5

 لألساليبالقخار عمى مجى استخجاـ السجيخيؽ  حبستخليذ ىشالػ تأثيخ معشؾي لمسعؾقات الستعمقة  .1

 .القخارات في الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ اتخاذالكسية في 

 يخيؽمجى استخجاـ السج الكسية عمى األساليببليذ ىشالػ تأثيخ معشؾي لمسعؾقات الستعمقة  .2

 .فمدظيؽفي الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة  الكسيةلألساليب 

الكسية  لألساليبعمى مجى استخجاـ السجيخيؽ بالذخكة ليذ ىشالػ تأثيخ معشؾي لمسعؾقات الستعمقة  .3

 فمدظيؽ.في الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة القخارات  اتخاذفي 
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 لألساليبليذ ىشالػ تأثيخ معشؾي لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية عمى مجى استخجاـ السجيخيؽ  .4

 .الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽالقخارات في  اتخاذالكسية في 

عمى مجى استخجاـ السجيخيؽ لألساليب الكسية في اتخاذ ككل ليذ ىشالػ تأثيخ معشؾي لمسعؾقات  .5

 السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ.خارات في الذخكات الق

 : الدارسةأهداف  .1.6

  : أتيما ي إلىتيجؼ الجراسة 

واقع استخجاـ السجيخيؽ لألساليب الكسية في اتخاذ القخارات اإلدارية في الذخكات  إلىالتعخؼ  .1

 ليا.ومرادر معخفة السجيخيؽ  ، السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ

 العؾامل التشغيسية السؤثخة في اتخاذ القخارات الكسية التعخؼ إلى .2

 اإلدارية.الكسية السدتخجمة في اتخاذ القخارات  األساليبأنؾاع  إلىالتعخؼ  .3

 الكسية في اتخاذ القخارات اإلدارية. األساليبأىؼ السجاالت التي تدتخجـ فييا  إلىالتعخؼ  .4

الكسية في اتخاذ القخارات اإلدارية في الذخكات  األساليبتؾاجو استخجاـ  التي، تحجيج السعؾقات  .5

 .السجرجة في بؾرصة فمدظيؽالسداىسة العامة 

 :  الدراسةمشهجية  .1.7

في ومعؾقاتيا  الكسية  األساليباستخجاـ مجى لجراسة ؛ السشيج الؾصفي اعتسجت الجراسة عمى        

 الجراسات.مثل ىحا الشؾع مؽ  ةمءذلػ لسالو ، رجة في بؾرصة فمدظيؽ الذخكات السج

 تتسثل في جسع السادة العمسية الستعمقة بالبحث مؽ مرادرىا بسا فييا، اتبعت خظؾات إجخائية و      

 .كتبو مقاالت، و  أبحاث،و  تقاريخ، مؽ:



6 

 

الفخضيات  اختبار مجى صحةو ، البيانات  لجسع، االستبانة عمى  ج اعتسج الباحثوق        

تسثل السحؾر  محاور ، ، وقج شسمت الجراسة ستة(1996، الظخاونة() 2018،باجةق) (2012طيار،)

، أما السحؾر الكسية ومرجر ىحه السعخفة األساليبب يؽمجى معخفة السدتؾجبفي التعخؼ عمى : وؿ األ

، أما  في اتخاذ القخارات التقميجية فخاد السدتجؾبيؽ لألساليباستخجاـ األ قياس مجى فتسثل في:  الثاني

لألساليب الكسية في اتخاذ  استخجاـ االفخاد السدتجؾبيؽ قياس مجى إلىفقج ىجؼ :  السحؾر الثالث

ساليب لأل فخاد السدتجؾبيؽاستخجاـ األ مجاالت إلىفتسثل في التعخؼ : الخابع ، أما السحؾرالقخارات 

 األساليبؾقات استخجاـ معىؼ أ معخفة  تسثل فيف :، أما السحؾر الخامذ الكسية في اتخاذ القخارات

 .الكسية في اتخاذ القخارات

  ومتغيراتها الدراسة نسؾذج .1.8

 الستغيخ التابع  الستغيخ السدتقل

وتؼ ،  الكسية األساليباستخجاـ معؾقات 

 قياسو مؽ خالؿ:

  .معؾقات متعمقة بستخح القخار

  .الكسية األساليبمعؾقات متعمقة ب 

 .معؾقات متعمقة بالبيئة الجاخمية

 .معؾقات متعمقة بالبيئة الخارجية 

 

الكسية في  األساليباستخجاـ  

وتؼ ،  اتخاذ القخارات اإلدارية

استخجاـ  :قياسو مؽ خالؿ

ساليب الذخكات لسجاالت األ

 .الكسية في اتخاذ القخار

 :محددات الدراسة .1.9

 متخح القخار في بعض ىحه الذخكات. إلىوجؾد صعؾبة في الؾصؾؿ  .1

 ة نسؾذج االستبانة.الذخكات في تعبئعجـ تعاوف بعض  .2
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 :التعخيفات اإلجخائية  10.1

 ،الشغؼ مجخل تظبق مع التي ،الخياضية واألدوات التقشيات مؽ مجسؾعة:ىي  ساليب الكسيةاأل -

)األسظل  اليشجسية أو االقترادية الظبيعة ذات القخارات عسمية تتعمق باتخاذ مذاكل لحل

،2016). 

 : الكسيةساليب معؾقات استخجاـ األ -

 مؽ سمؾؾالتي تتعمق بذخرية متخح القخار ،  قات:ىي السعؾ  معؾقات متعمقة بستخح القخار ، 

 .(2009)جمجة ،، وتسشعو مؽ اتخاذ القخاروححر ، وعادات 

 وتسشع ، قات التي تتعمق باألساليب الكسية نفديا :ىي السعؾ  معؾقات متعمقة باألساليب الكسية

 .(2009)جمجة ، متخح القخار مؽ اتخاذ القخار

 مؽ ،  قات التي تتعمق بالذخكة نفديا: ىي جسيع السعؾ معؾقات متعمقة بالبيئة الجاخمية: 

)حدؾنة  وتسشع متخح القخار مؽ اتخاذ القخار، وقؾاعج ، وأنغسة  ،  وقؾانيؽ، ليكل تشغيسي 

،2012). 

 الخارجية مؽقات التي تتعمق بالبيئة :ىي جسيع السعؾ  معؾقات متعمقة بالبيئة الخارجية :  

 .(2015العخايذي ،)وتسشع متخح القخار مؽ اتخاذ القخار ،واجتساعية ، عخوؼ اقترادية  

والحداب في اختيار ، ختيار السجرؾ والؾاعي والقائؼ عمى أساس التحقيق اال :اتخاذ القخار -

 .(2017)السغخبي ،  "البجيل السشاسب مؽ بيؽ البجائل الستاحة في مؾقف معيؽ
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 الشغخي والجراسات الدابقة اإلطار الثاني:لفرل ا
 طار الشغخي : اإلالسبحث األوؿ  .2.1

 :مقجمة  2.1.1
 .مفيـؾ اتخاذ القخار  2.1.2
 .اإلداريةأىسية القخارات  2.1.3
 : العؾامل السؤثخة في عسمية اتخاذ القخار 2.1.4
 :القخارصفات عسمية اتخاذ  2.1.5
 :لعشاصخ السذاركة في اتخاذ القخارا 2.1.6
 .القخارخرائص عسمية اتخاذ   2.1.7
 .أساليب اتخاذ القخارات 2.1.8

  .العسميات(الكسية )بحؾث  األساليبالسبحث الثاني  2.2
 :مقجمة 2.2.1
 : الكسيةالتظؾر التاريخي لألساليب  2.2.2
 : الكسية األساليبمفيـؾ  2.2.3
 .اإلداريةالكسية في تخشيج القخارات  األساليبدور  2.2.4
 .الكسية األساليباذج نس 2.2.5
 .الكسية األساليب ـاستخجامجاالت  2.2.6
 .الكسية األساليبخرائص  2.2.7
 .واتخاذ القخارات العسميات(الكسية )بحؾث  األساليببيؽ العالقة  2.2.8

 .سؾؽ األوراؽ السالية "بؾرصة فمدظيؽ" -الثالث: السبحث  2.3
 .مقجمة 2.3.1
 .التجاوؿ في بؾرصة فمدظيؽ 2.3.2
 .الذخكات السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ 2.3.3

 .الجراسات الدابقة خابعالسبحث ال 2.4
 :العخبيةالجراسات  2.4.1
 : األجشبيةالجراسات  2.4.2
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 : الشغري والدراسات الدابقة اإلطار الثاني:لفرل ا .2

  طار الشغري : اإلالسبحث األول  .2.1

 :مقدمة .2.1.1

عسمي قائؼ عمى أساس العمؼ  التعامل مع الستغيخات بأسمؾب يتظمب التظؾر في مختمف السجاالت

الحي يدبق اتخاذ القخارات السختمفة، وتؾاجو السؤسدات والذخكات عمى ، والسشظق والتفكيخ الخشيج 

الحي يؾصف بأنو "عرخ السعخفة السعمؾماتية أو ، اختالؼ أنؾاعيا تحجيات كبيخة في عالؼ اليؾـ 

بقجر كبيخ مؽ اإللساـ  ستعؾاا ال بج أف يتاالقتراد الخقسي"، لحا فإف السجيخيؽ ومتخحي القخارات فيي

مجاالت اتخاذ القخارات  لتداعجىؼ في؛ خرؾصا الكسية مشيا ، العمسية الحجيثة  األساليبب

وجدء ال يتجدأ ، ميؼ في حياتشا  ( ، وعسمية اتخاذ القخارات جدء 2018)قباجة ، أبؾ عسخية ،السختمفة

عمى مدتؾى مشغسات األعساؿ  وأ،  السدتؾى الفخديعمى كاف أمشيا وىي جؾىخ الشذاط سؾاء 

ف وعائف االدارة الستسثمة في التخظيط ل جؾىخ العسمية اإلدارية ، ذلػ ألفاتخاذ القخار يسث، والذخكات 

 .(13 :2009والتشغيؼ والخقابة يعتسج عمى اتخاذ القخارات )جمجة ،

والجاخمية الرتباط ىحه السشغسات بالبيئة الخارجية ، أىسية القخارات إف تعاعؼ حجؼ السشغسات عدز مؽ و 

، وتأثيخىا عمى السشغسات ،  زيادة خظؾرة القخارات إلىاألمخ الحي أدى  والعجيج مؽ أصحاب السرالح،

 .كافة األطخاؼ ، ويفي باحتياجاتوتحقيق أىجافيا بذكل يعغؼ ثخوة أصحاب السذخوع 

  : القرارمفهؾم اتخاذ  .2.1.2

 : وبذكل عاـ يعخؼ بأنو، في أي مذخوع  ولبيا العسمية اإلدارية جؾىخ اتخاذ القخاريتسثل مفيؾـ 

اختيار السجرؾ والؾاعي والقائؼ عمى أساس التحقيق والحداب في اختيار البجيل السشاسب مؽ بيؽ "

وىؾ ليذ استجابة تمقائية ورد فعل  (،64ص : 2017)السغخبي ،  "البجائل الستاحة في مؾقف معيؽ
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حخكات تحكيقو )ليجؼ السخاد وإنسا ىؾ اختيار واعي التجبيخ والحداب في تفاصيل ا، الشعؾري مباشخ 

 (.6ص :2009وآخخوف 

ة فعمية لسا ىؾ " تخجس : عبارة عؽدارية اتخاذ القخارات اإل عسميةفقج رأى أف  (2004)الفزل، أماو 

و أدارة العميا اإلفي  مؾقعو  كافأسؾاء  ،وىي مؽ مدؤوليات السجيخ ، ىجاؼ ومياـأ مظمؾب تحكيقو مؽ 

 . "فجائيوال تأتي بذكل ، محزخ ليا مدبقا وفق صالحيات محجدة  ،الجنيا

يتؼ مؽ خالليا االختيار الؾاعي مؽ  عسمية"أنيا :  ( فقج رأوا2016)مؾسؾي ،و (2015)عبيجات ،أما 

" مفاضمة بيؽ  وىيأو تحقيق ىجؼ معيؽ". ، وذلػ لسعالجة مذكمة معيشة ، بيؽ البجائل الستاحة 

 ". ومجرؾ لتحقيق االىجاؼ بجيميؽ بذكل واع  

ومجرؾ بيؽ مجسؾعة مؽ البجائل  سفاضمة بذكل واع  "ال : نياأ .(34 :2016سظل ،األ)في حيؽ رأت 

 ىجاؼو األأندب وسيمة لتحقيق اليجؼ أباعتباره ، خار الختيار واحج مشيا والحمؾؿ الستاحة لستخح الق

 ". التي يخغب بيا

يؤدي ، و عسل معيؽ أذخص السدؤوؿ عؽ اختيار مدار فعل بأنو " ال: ويعخؼ جمجة متخح القخار 

جسيع مؾالبو وقجراتو ل واستعسال مؽ خالؿو حل مذكمة معيشة ضسؽ إطار مدؤولياتو وصالحياتو"،  إلى

وعجـ أو وضؾحيا ، بجائل جسيع ال جـ اتخاذ القخار عجـ تبيؽسباب عأقخار مثالي، ومؽ  إلىلمؾصل 

 .(14 :2009يزخ بالسرالح )جمجة ، الخغبة في اختيار بجيل

يدتخجميا متخح ، سمدمة خظؾات متتابعة عبخ جؾىخ العسمية اإلدارية واإلنتاجية  ويعتبخ اتخاذ القخار

 .(13 ، 2012)حدؾنة ، لتحقيق ىجؼ معيؽاختيار األندب واألفزل  إلىالقخار في سبيل الؾصؾؿ 
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اختيار البجيل السشاسب بيؽ البجائل السحتسمة لتحقيق " بأنو:  ( القخار2010، آخخوف و وادي )وقج عخؼ 

 ."معيشةىجؼ أو أىجاؼ 

الحي وفشو ، عمؼ صشاعة القخار اإلداري ": عبارة عؽ  اتخاذ القخارات رأوا أف فقج (نيمة ومخاد)أما 

وتقؾـ الشغخية ، ومبادئ صياغتو ومتابعتو وتشفيحه ، وقؾاعجه عسمية اتخاذ القخار اإلداري  يتشاوؿ أسذ

وفقا لألسمؾب العسمي ، و  دبقاً معمى مبادئ تحميل كسي مشغؼ ومتشاسق وفقا لسعاييخ وأىجاؼ محجدة 

 .(2015)نيمة ومخاد ،"الستخح في عسمية اتخاذ القخارات

لمسؾارد الستاحة في حالة القخار تكؾف بالسقارنة بيؽ البجائل  عسمية اتخاذومؽ ىشا يخى الباحث بأف 

، حيث أف التعخيف الدابق  وال تكؾف رد فعل استجابة لفعل معيؽ، التحميل الرحيح والكسي لمبيانات 

ليكؾف ، عمى أىسية وجؾد بجائل لمسقارنة بيشيا وركد دمج بيؽ تعخيفات وآراء الباحثيؽ الدابقيؽ ، 

ف عسمية اختيار البجيل مؽ بيؽ مجسؾعة ذلػ أل، وليذ بعج فؾات األواف ، في وقتو التحميل السظمؾب 

وتؾقيت ذلػ ميؼ في الخخوج مؽ الحيخة التي يقع بيا متخح القخار ، ويجب ربط عسمية  ،مؽ البجائل 

 .اتخاذ القخار مع الجؾانب اإلدارية مؽ تخظيط وتشغيؼ غيخىا

عمى تحجيج السذكمة ،  التي ركدت، ومؽ ىشا نجج أيزا وجؾد عؾامل مذتخكة بيؽ التعخيفات الدابقة 

 اختيار البجيل األمثل .و تحجيج البجائل وتقييسيا ، و تحجيج اليجؼ وىؾ حل ىحه السذكمة ، و 

 اإلدارية.أهسية القرارات  .2.1.3

يؤثخ ويتأثخ بقخارات  حيالسدتؾى الفخدي ال : أوليا، مدتؾيات  ةتبخز أىسية اتخاذ القخارات في ثالث

حازت عمى اىتساـ العجيج  التي، عمى مدتؾى الجساعات الرغيخة  فيؾ : السدتؾى الثاني مااآلخخيؽ، أ

فيؾ عمى مدتؾى : لييا، أما السدتؾى الثالث إليغيخ أثخىا في الفخد الحي يشزؼ ، مؽ السدؤوليؽ 
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 الخارجية،حيث تتعقج عسمية اتخاذ القخار وفقًا لحجؼ السشغسة وانتاجيا وتأثيخىا في البيئية ، السشغسات 

 .(15-14 :2009 ،)جمجة ادي واالجتساعي لمسجتسعاتقتروفي الؾضع اال

كانت قخارات السجيخ وكمسا ، وجؾىخىا التي تعتبخ لب العسمية اإلدارية  ،وتختبط القخارات بؾعيفة السجيخ

بيئة في التي تؾجييا  تكالفي سيخىا وعسميا اليؾمي وحل السذكانت الكفاءة أكبخ لمسشغسة  كثخ جؾدةأ

في عل بيئة ، القخار األمثل  إلىلؾصل ا ومتدف  ساً يجب أف يكؾف القخار حكي لحا، غيخ ثابتة ومعقجة 

ليتسكؽ مؽ اتخاذ القخار السشاسب والدميؼ  ،مؤشخات واضحة أماـ السجيخ ال تؾجج فييا، معقجة 

 (.2010 ،)العجسي

جؾانب العسمية لأو مذكمة متؾقعة ، أو تحكيقًا ليجؼ معيؽ ، القخار ىؾ حل لسذكمة قائسة كسا أف 

ؾرة اتخاذ القخارات في مشغسات وتكسؽ خظ، (2009)كشعاف ،  وتشفيحه، اتخاذ القخار : بذقييا اإلدارية 

 : (20 :2015،)عبيجات -في: عساؿ األ

 تعكذ اتجاىات الدمظة التشفيحية. دارةإف قخارات اإل .1

عالقات دوؿ  إلىسكؽ أف ترل ؽ السم، عساؿ مؽ مشغسات األ أكبخمجى  إلىثارىا تستج آإف  .2

 .اً بعز مع بعزياً 

 إف نتائجيا السالية أوسع مؽ حجؼ القخار نفدو. .3

 مرادرىا. دعجتإف الزغؾط عمى متخحي القخار ت .4

 في: التي تتسثل ، ىشاؾ مجسؾعة مؽ العشاصخ الزخورية التخاذ القخارات و 

 ا ،عسمية السفاضمة فيسا بيشيلتتؼ ، ماـ متخح القخار أبجائل متاحو  مؽ تؾفخال بج و  البجائل الستاحة : .1

 ، والتخاذ قخار يجب أف يكؾف حل لمسذكمة  إلىو مدمػ يدمكو في الؾصؾؿ أمامو طخيق أويزع 

، صعب أشج تعجد الخيارات يكؾف االختيار وع، ف لالختيار بيشيسا و بجيالأف اماـ متخح القخار خيار أ
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سكؽ أف يكؾف ىشاؾ حالة مؽ يو ، ساس مالي واجتساعي أو بجيل عمى أؼ تحميل كل خيار بحيث يت

 وذلػ بعج تحميل عسيق، وتدسى ىحه الحالة عجـ اتخاذ قخار ، عجـ اختيار أي مؽ العشاصخ 

 .لمبجائل جسيعيا

ؾعي وفقًا ل، حج البجائل الستاحة يجب االختيار الؾاعي ألو: حج البجائل الستاحةاالختيار الؾاعي أل .2

تحقيق : ىسا  ، عسمية اتخاذ القخار تعتسج عمى عشرخيؽ ميسيؽف أ (بخنارد)وإدراؾ وتفكيخ، ويحكخ 

عسمية اتخاذ القخار )جمجة ال يكؾف وال يخزع لفأما رد الفعل الدخيع ، والؾسيمة السدتخجمة ، الغاية 

،2009: 19). 

 :  العؾامل السؤثرة في عسمية اتخاذ القرار .2.1.4

وفقًا لمعؾامل السؤثخة ، فسشيا الديل ومشيا السعقج ، يؾاجو السجيخ في الحياة اليؾمية العجيج مؽ القخارات و 

ومؽ العؾامل السؤثخة في اتخاذ ، في اتخاذ القخار وتعقجه ،فكمسا تعقج القخار زادت تكمفتو وصعؾبتو 

 القخار:

وىشا ال يكؾف ، وتتسثل في الزغؾط الخارجية السحيظة ببيئة السشغسة : عؾامل البيئة الخارجية  .1

وتذسل الغخوؼ الدياسية واالقترادية والسالية في ، و دور في التحكؼ بيا أأي سمظة  لمسشغسة

وىحه ، نتاجية لمسشافديؽ في الدؾؽ التظؾر التكشؾلؾجي والغخوؼ اإل إلىباإلضافة ، السجتسع 

مخاجعة ، ويجب دراسة أي قخار ، العؾامل قج تجعل السشغسة تتخح قخارات ليدت في مرمحتيا 

 .هثاره قبل اتخاذآ

عجـ وجؾد نغاـ معمؾمات : ومشيا  ، تكؾف ضسؽ سيظخة السشغسة التي: مل البيئة الجاخمية اعؾ  .2

دارات فخاد او اإلدرجة العالقات التشغيسية بيؽ األ وعجـ وضؾح، يفيج متخح القخار ، داخل السشغسة 

 السؾارد السالية. إلىووجؾد عشرخ السؾارد البذخية باإلضافة ، ودرجة السخكدية في اتخاذ القخار ، 
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 إلى، وتتدؼ ىحه العؾامل بذخرية متخح القخار ومداعجيو ومدتذاريو وبؾاعثو  : عؾامل شخرية .3

في كيفية  اً مباشخ خًا يتأثالدمؾؾ الذخري لستخح القخار يؤثخ  حيث ،قجرات متخح القخارجانب 

يخ الفخؽ الفخدي بيؽ السجساسية تبيؽ أأبعاد  ةؾنج مكميؾد( أف ىشاؾ ثالثويخى )ريس، صشاعة القخار 

سمؾب استخجاـ أو ، سمؾب تجسيع السعمؾمات أو ، حداس بالسذكمة سمؾب اإلأوىي ، خخ واآل

 .ياعش اً باحث لمسذاكل أو اً ا متجشببحيث يكؾف الذخص إم، السعمؾمات 

 خى تؤثخ في عسمية اتخاذ القخار: خأعؾامل  .4

البجائل لالطالع عمى فكمسا كاف الؾقت متاحًا لستخح القخار تؾفخ لو الؾقت : وىي عشرخ الدمؽ 

فكمسا زادت اىسية القخارات زادت : ىسية القخار أ فزل مشيا، وعشرخ تحميل مؽ ىؾ األو ، واالختيار 

 والتأثيخ الكبيخ في السشغسة، ظؾيل خرؾصا في القخارات ذات السجى ال، ىسية جسع السعمؾمات أ 

 .(2010الدبيعي ،)

  :القرارصفات عسمية اتخاذ  .2.1.5

 ات مشيا:تترف عسمية اتخاذ القخار بعجة صف

 السعقؾلية والخشج في أثشاء  إلىالؾصؾؿ  إلىأي أف متخح القخار يدعى  ؛ أنيا قابمة لمتخشيج

 مؽ البيانات السعمؾمات. وذلػ بدبب عجـ وجؾد كؼ كاؼ   ، اختيار البجيل السالئؼ

  مساضيلف عسمية اتخاذ القخارات ىي امتجاد ؛ أي أالساضي والحاضخأنيا عسمية تستج بيؽ ، 

 سدتقبل السشغسة.ونغخة ل

 تكاتف  إلىتحتاج عسمية اتخاذ القخار و  ؛أنيا عسمية تقؾـ عمى الجيؾد الجساعية السذتخكة

 وتحميل السعمؾمات في سبيل اتخاذ أفزل قخار. ، الجيؾد بيؽ الجسيع
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  في السشغسة جسيعيا دارية نيا تذسل الؾحجات اإلأأي  ؛ والذسؾليةأنيا عسمية تتدؼ بالعسؾمية

  يب اتخادىا متذابية بالشدبةسالأف أفي أي وحجة مؽ ىحه الؾحجات، و  وصالحة لمتظبيق

 .مؾقع وعيفيف يكؾف في أي أف متخحىا يسكؽ أ، و جسيعيا  مقظاعاتل

 بحيث تشتقل ، مخاحل متتابعة تكؾف عسمية اتخاذ القخار ضسؽ و  ؛أنيا عسمية ديشاميكية مدتسخة

 بدبب تغييخ الغخوؼ السحيظة. ، أفزل قخار إلىخخى لمؾصؾؿ أ إلىمؽ مخحمة 

 و مؽ أوالتعقيج جاء مؽ التقييج عمى متخح القخار مؽ السخؤوسيؽ  ؛أنيا معقجة وتتؼ ببطء

حيث ، القؾانيؽ، والبطء يأتي مؽ كؾنيا قج تدتسخ وتدتغخؽ وقتا طؾيال في حل مذكمة معيشة 

، وتسخ (2008مدعؾد ،)األمؾربيؽ البجائل وغيخىا مؽ  ةسقارنلميتؼ جسع السعمؾمات وتحميميا 

 تتسثل في :، عسمية اتخاذ القخار بالعجيج مؽ السخاحل 

  و أ الً و التحدذ لؾجؾد مذكمة تدتمـد حأ و التعخؼأالسذكمة: وىشا يتؼ البحث  إلىالتعخؼ

ويتؼ ذلػ عؽ طخيق جسع معمؾمات ، و فخصة يجب استغاليا أشباعا إتتظمب ، حاجة 

شارات ومؽ ىحه اإل، سحيظة ليا ال سشغسةومعخفة ماذا يحجث في بيئة ال، شارات يتؼ تفديخىا إو 

ومؽ ثؼ تحميل ىحه السعمؾمات مع الغخوؼ الجاخمية ، طمب الدبائؽ لخجمة معيشة :  مثالً 

مع وجؾد معمؾمات ، وما يتختب عمييا ، بعادىا أيج التي تحيط بيا مع تحجكافة ، والخارجية 

وتدسى ىحه الحالة ، سباب ومعخفة األ، ساسية العشاصخ األ إلىضخورية لتحميل السذكمة 

 يزا بالتذخيص.أ

 التي تداعج عمى حل ، طي الظخؽ السسكشة افتخة ترسيؼ الحمؾؿ: في ىحه السخحمة يتؼ تع

و االستفادة مؽ الفخصة الستاحة، وفي ىحه السخحمة أ، و اشباع الحاجة السجروسة ، أالسذكمة 

ع بجا إة يتؼ خمق و خ ففي ىحه الفت، يجاد أكبخ قجر مؽ الحمؾؿ الستاحة إ متخح القخارعمى يكؾف 
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ومعخفة جؾانب القؾة والزعف ، والشؾعي ، الكسي : ذقييا بأكبخ عجد مؽ البجائل وتحميميا 

 يا.في

 :وتدتمـد ، ىؼ الفتخات في عسمية اتخاذ القخارات أ  مؽ سخحمةىحه ال وتعتبخ فتخة اختيار البجائل

 وتخسيؽ نتائج كل بجيل، وفق وزف استحقاؽ كل بجيل ، اتباع خظؾات التخاذ القخار السشاسب 

 ، والؾقت، التكمفة : مشيا ، ساس معاييخ متعجدة أثؼ اختيار أفزميا، ويتؼ ذلػ عمى ومؽ  ،

ف تكؾف أخىا مؽ السعاييخ السيسة. ويفتخض وغي، وسيؾلة التظبيق ، ومخاطخ التشفيح 

تؾفخ السعمؾمات  إلىباإلضافة ، السذكمة كافية إلى السعمؾمات السجسؾعة في فتخة التعخؼ 

وقابميتيا لمسفاضمة ومخاطخىا واألثار الستختبة عمييا، عمسًا أف عجـ اتخاذ قخار في ىحه السخحمة 

 ىؾ قخار بحج ذاتو.

 :وليذ متخح القخار ، ف تشفيحه يتؼ مؽ قبل السؾعفيؽ أداري بيتسيد القخار اإل فتخة تشفيح القخار

ودور ، كفية التشفيح و ، التؾجيو عمى دوره في ىحه السخحمة الحي يقرخ نفدو، ومتخح القخار 

 السذاركة في اتخاذ القخار. أويتؼ ذلػ حدب مبج ،د الستاحة ليؼوالسؾار ، كل شخص 

 :إلى،ويسكؽ ترشيف القخارات في ىحه السخحمة  (23: 2016)مؾسؾي،

، وىحه القخارات تتشاوؿ مرجر الحرؾؿ عمى السؾعفيؽ ، قخارات تتعمق بالعشرخ البذخي  .1

 جؾر.. الخوطخؽ التعييؽ والتجريب واأل

جخاءات في ت الخاصة باألىجاؼ والدياسات واإلوىي القخارا؛ دارية قخارات تتعمق بالؾعائف اإل .2

 العسل.

 والسؾاد الخاـ.، واآلالت السدتعسمة ، مؾقع السرشع : مثل ، تتعمق باإلنتاج  قخارات .3

و مرادر الحرؾؿ أو سمعة أبظخؽ تدؾيق مشتج  القخاريتعمق وىشا ؛ قخارات التدؾيق والتسؾيل  .4

 .(2010حدؽ ،)عمييا
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الستؾقعة عمى الشحؾ أو وفقًا لميجؼ والشتائج ، مجسؾعة معاييخ  إلىكسا يسكؽ ترشيف القخارات استشادًا 

 اآلتي:

لسعالجة السذاكل التي ال  ، جخاءات كثيخة قبل اتخاذىاإوىي التي تتظمب ، ساسية القخارات األ .1

مع تؾفخ الؾقت ، مؾر واسعة أىي قخارات عادية في : باستسخار، والقخارات الخوتيشية  تتكخر

 .ةوىي متكخر  ، الكثيخ ليا

 القخار السبخمجة وغيخ السبخمجة: .2

، وتشاولت مذكمة روتيشية أو متكخرة  ، ىي القخارات السججولة والسخظط ليا سمفا القخارات السبخمجة:

 جخاءات حل أي مذكمة مدبقا.إساليب وطخؽ أحيث يتؼ تحجيج 

مع تغيخ مؾضؾعات ، التي تتغيخ وتتبجؿ ، ىي القخارات غيخ السججولة و  القخارات غيخ السبخمجة:

،أما الترشيف  (86 :2009)جمجة ،نيا تتعامل مع السؾاقف غيخ السحجدةإأي ، عسمية اتخاذ القخار 

 عمى الشحؾ اآلتي:فيؾ وفقًا لظبيعتيا 

  وىشا يتؼ جمب خبخاء ومدتذاريؽ ، قخارات يغيخ فييا التخكيد عمى الشؾاحي السؾضؾعية ،

إال أف عسمية اتخاذ القخار تكؾف مخكدية لجى  ، وجسع البيانات والسعمؾمات مؽ مرادرىا

 السجيخ.

  وىي القخارات السعجة في  ندانية:واإلقخارات يتؼ عشج اتخاذىا االىتساـ بالجؾانب السؾضؾعية

السشيج  ويكؾف تجخل السجيخيؽ مؽ خالؿ، دارة والعامميؽ صخاعات بيؽ اإل حاؿ وجؾد

مع تؾفيخ السعمؾمات ، مية اتخاذ القخار في عس مذاركتيؼخخيؽ أو إقشاع اآلعبخ السؾضؾعي 

 .(24: 2015، )عبيجات كافة والبيانات الالزمة

 :القخار لستخحداري تي يتخحىا السجيخ حدب السدتؾى اإلالقخارات الويسكؽ ترشيف 
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 :نذظة والعسميات اليؾمية في السجى القريخىي القخارات التي تتعامل مع األو  قخارات تذغيمية، 

ساليب وقؾاعج أات في معاييخه، ويكؾف العسل وفق ويتسيد ىحا الشؾع مؽ القخارات بؾجؾد ثب

 وتبخمج بديؾلة.، تتعمق بعسميات مخظط ليا مدبقا، وتكؾف ذات طابع روتيشي ، معيشة 

  :وتكؾف ذات ، ىي القخارات التي يتؼ اتخاذىا في السدتؾيات االدارية الؾسظى و قخارات تكتيكية

وتتظمب نغؼ تكشؾلؾجيا ، غيخ مبخمجة  و، أ، وتكؾف شبو مبخمجة  ط السجى زمشياطابع متؾس

 لتالئؼ مع طبيعتيا. ةومعمؾمات خاص

 :ةمسشغسات والخظط الخئيدوىي القخارات التي تتعامل السدتؾيات العميا ل قخارات استخاتيجية ، 

ويرعب بخمجتيا ،  ةوتغظي فتخة زمشية طؾيمة السجى، ويسيد ىحه القخارات أنيا غيخ محجد

 .(35: 2016)االسظل،والتشبؤ بيا

 إلىأو نتائجو الشيائية ، ؼ ؽ تحقيق اليجمو البعج أؼ القخارات حدب درجة القخب فقج قد (الفزل)أما 

 القخار السسكؽ.فزل و األالقخار  مثل،األ :القخار

ثالث  إلىفقج قدست ، تعتسج عمى تؾفخ السعمؾمات مؽ عجميا  ،وفيسا يتعمق بسجاالت اتخاذ القخارات 

 ىي :، حاالت 

  بدط الحاالت التي تؾاجو متخح القخارأالتأكج: وتعتبخ ىحه الحالة مؽ اتخاذ القخار في حالة ، 

شتائج واحتساالت كل بجيل بدبب الغخوؼ البحيث يتؾافخ لجيو كل السعمؾمات عؽ كل البجائل و 

 الظبيعية السحيظة.

  :القخار تحت عخوؼ الخظخ  وىي الحالة التي يتؼ فييا اتخاذاتخاذ القخار في حالة عجـ التأكج

باحتسالية حجوث أي حالة  تيؽراية تاممتخح القخار في بيئة تدسح لو بسعخفة وديكؾف  حيث، 
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وىشا يقؾـ متخح القخار كميا ، بجائل القخار السختمفة  التي تؤثخ عمى، حاالت الظبيعة مؽ 

 .كميا حاالت الظبيعةفي عل احتساؿ حجوث ، ؾؿ عمييا عمى قيسة متؾقع الحرأ ببحث 

 :وىي الحالة التي يتؼ فييا اتخاذ القخار في عل مدتؾيات  اتخاذ القخار في حالة السخاطخة

وتكؾف عسمية ،  ومشافدات عالية ججاً  تسؾاؽ مفتؾحة أماـ صخاعااأل حيث، مشافدة مختفعة 

وىشا ال ، بدبب قمة البيانات والسعمؾمات حؾؿ نتائج القخار ، اتخاذ القخارات صعبة ومعقجة 

 .(2004،يدتظيع السجيخ االعتساد عمى خبخاتو في تقجيخ االحتساالت لكل بجيل)الفزل

 :لعشاصر السذاركة في اتخاذ القرارا .2.1.6

يشالػ قخارات ف، يتؼ حدب حالة القخار ، في اتخاذ القخار  يخيؽإف عسمية مذاركة األفخاد والسج

وقخارات ، مؽ قبل اإلدارة الؾسظى  ةوقخارات تكتيكية متخح، ستخاتيجية متخحة مؽ قبل اإلدارة العميا ا

 ،بؾضع القخارات ومذاركة اإلفخاد في وضعيا يخيؽحيث يقؾـ السج، تذغيمية متخحة مؽ اإلدارة الجنيا 

، في اتخاذ القخار  ةلمسذارك يويشبغي أف تكؾف لعسمية التشفيح أسذ أخالقية لتعدز األثخ اإليجاب

 (.2010وقشجيل  )عامخكافة  األطخاؼ ثقة بيؽوتظبيقو بفاعمية و 

 تتسثلف ، أما اإليجابياتبيات وسمبيات يجاإف السذاركة في اتخاذ القخار ليا ( أ2009،الدكارنة ) يخى و 

يؽ باألىسية في العسمية إحداس السذاركو ،  معياؿ السذكمة التي يتؼ التعامل إثخاء السعمؾمات حؾ في 

 بالسدؤولية في العسل. اإلحداسو السشغسة، والسذاركة داخل ، الجساعي  تذجيع العسلو  اإلدارية،

إال ، رات القخاضعف  إلىإضافة  شاممة،خاصة إذا كانت ، وقتا طؾيال  ىاأخح تتسثل فيفأما الدمبيات 

 ذل اتخاذ القخار( أسباب ف2010)عبؾدي ،وقج وضح ، الفذل  إلىأف عسمية اتخاذ القخارات قج تؤوؿ 

ـ إشخاؾ عجو  ، فقطعتساد عمى خبخة السجيخ الاو  لألوليات،تحجيج األىسية الشدبية  الفذل في:  إلى

القجيسة في  األساليباالعتساد عمى و  ومتابعتيا،تخؾ السذاكل وعجـ حميا و اآلخخيؽ في اتخاذ القخار، 
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 ،معمؾمات ال عالقة ليا بالسؾضؾع  جسعو  (،والتخسيؽ، والحجس ، والخظأ ، التجخبة ): حل السذاكل 

وعجـ  القجيسة،القخارات قج تكؾف لمبيئة عجـ قخاءة متغيخات البيئة السحيظة و و القخار، الخؾؼ مؽ اتخاذ و 

 زيادة التكمفة.و ، االىتساـ بالسؾاضيع األساسية 

 .القرارخرائص عسمية اتخاذ  .2.1.7

ية والسالئسة لإلمكانيات تحقيق األىجاؼ الجؾىخ : ومشيا ، ر لو خرائص القخا إف اتخاذ: يسكؽ القؾؿ 

تؾفيخ الؾقت  إلىباإلضافة ، خاطخة سدراسة عشاصخ الو  التظبيق،ج شالدمبية ع خفضو  ، السحجدة

عسمية تحؾيل البيانات ف : إ، ويسكؽ القؾؿ  (2006)مغخبي والجيج بالسقارنة مع الخيارات األخخى 

وحتى ، ال معشى ليا  السعمؾمات فأإذا ، ة حل السذاكل معشى ىي جؾىخ عسميلتربح معمؾمات ذات 

،  وتجاوليا وتكخارىا في الؾقت السشاسبوترشيفيا ييا الحرؾؿ عمت ذات معشى يجب تكؾف السعمؾما

 خؽ عخضيا وتكمفتيا ووضؾحيا لديادةجانب ط إلىوصحتيا وثباتيا وشسؾليا السعمؾمة دقة  إلىضافة إ

 .(O`Brien ,2000 ,p.29)السشفعة مشيا

  :عمييابشاء القخار  يشبغي( مؾاصفات السعمؾمات التي 2016، سظلوذكخت )األ

 :وتفيج متخح القخار.، يجب أف تكؾف السعمؾمات كاممة  الذسؾلية 

 :تؾفيخ السعمؾمات حدب مؾضؾع القخار. الجقة 

  السشاسب التخاذ القخار.الؾقت التؾقيت: تؾفيخ السعمؾمات في 

 :عجـ الغسؾض في السعمؾمات الستؾفخة. الؾضؾح 

 :مؽ مخة. أكثخأف تكؾف السعمؾمات قابمة لالستخجاـ  السخونة 

 تكؾف غيخ محخفة أو مجلة لتأثخ عمى السدتخجـ. السؾضؾعية: أف 

 



21 

 

 .أساليب اتخاذ القرارات .2.1.8

واألمثل ولكؽ ىحه ، أو اتخاذ القخار األفزل  ، حل السذكمة إلىيتظمع عشجما يتخح السجيخ القخار 

 يؽصشفيؽ رئيد إلىترشف اتخاذ القخارات  اكافيو، ليحة تتؼ في ضؾء معمؾمات غيخ القخارات في العاد

 (: 2017ىسا )مغخبي  ،

حيث يدتشج السجيخ بذكل كبيخ عمى العؾامل ، ويظمق عميو القخار السثالي : القخار الخشيج  .1

جانب معخفة السجيخ لمبجائل والشتائج الستختبة عميو في عل وجؾد معاييخ  إلى، االقترادية 

 محجدة.

ف السجيخ ليذ لجيو ذلػ أل، بعيج عؽ الؾاقع الشسؾذج الخشيج مثالي  لعلالدمؾكي: الشسؾذج  .2

فمحلػ يتؼ ، ونتائجيا كافة البجائل وليدت لجيو كل السعمؾمات عؽ كافية ، السعمؾمات الكاممة 

  إلىوالكيؼ التي فييا يحاوؿ الؾصؾؿ ، والعادات ، الخبخة : ومشيا ، ى أشياء تخشجه االعتساد عم

 مشفعة ورضا.أكثخ درجة 

وىؾ الشسؾذج االستقخائي  ، نسؾذجًا ثالثاً  (لؾثاند)العالؼ قجـ ىحيؽ الشسؾذجيؽ  إلىإضافة  .2.1

باالستشاد عمى ، متخح القخار عمى حجسو وحكسو  فيو يعتسجالحي ،  الحجسي(االجتيادي )

مؾاصفات القرار  (2008 الفزل،وصف ) دوق ، السعخفةو العمؼ  عمى ليذو ، لتجخبة والخظأ ا

 الفعاليةو ،  الكفايةو ،  التؾقيتو ،  االتراؿو ،  الؾضؾحو ،  السذاركةو ،  الجقةو ،  لذخعيةبا رشيدال

 .السؾضؾعيةو ،  الؾاقعيةو ، 
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 .العسميات(الكسية )بحؾث  األساليبالسبحث الثاني  .2.2

 : مقدمة .2.2.1

 ثؼ، الحجس والتخسيؽ التي تبجأ ب، إف عسمية اتخاذ القخار مؽ قبل متخح القخار ليذ باألمخ الديل 

فقج امتازت البيئة ة والظخؽ العمسية ، يالشساذج الخياض الستسثمة في، األصعب  األساليب إلىتتجرج 

البديظة تدتظيع  األساليبكانت ، و بالبداطة والديؾلة وعجـ الغسؾض وعجـ التغييخ  القجيسة لمسشغسات

ر والتغييخ في بيئة معقجة وفي عل التظؾ ، خار األمثل واألفزل أف تخجـ السشغؼ في اتخاذ الق

ساليب األوأصبح مظمؾبا إدخاؿ ،  األساليبلمسشغسات الحجيثة أصبح مؽ الرعب االعتساد عمى ىحه 

تعتسج عمى األسمؾب الكسي في عسمية اتخاذ وصشع القخار)عبؾدي ، واستعساليا ، و ججيجة الحجيثة ال

2010.) 

حيث ، التقميجية كانت تتساشى مع الؾضع الساضي لمسشغسات  األساليبأف  (1997)مذخفي ، خى وي

جو أصبحت السشغسات تؾا أما في وقتشا الحالي فقج، البداطة والديؾلة في الحرؾؿ عمى السعمؾمة 

 وحالة عجـ االستقخار في الغخوؼ السحيظة.، تسثل في زيادة األعباء ي اً كبيخ  ياً تحج

 إلىتيجؼ ، أسذ ومعاييخ  إلىوفي عل ىحا التعقيج كاف البج مؽ التؾجو نحؾ أساليب عمسية تدتشج 

الحي ، لحا تؼ التؾجو نحؾ بحؾث العسميات ، مدتؾى الجؾدة الذاممة واإلنتاج وتخشيج القخار اإلداري  رفع

والحي تظؾر ، السشيج الكسي لجراسة اإلدارة  أنو: عمى  يعخؼ مؽ قبل السختريؽ في العمؾـ اإلدارية

ع رقعة مسا زاد اتدا، الحاسؾب وتقشياتو وبخمجياتو  الشسؾ والتظؾر الحي حجث في مجاالت مع

 .(2002)عاشؾر ، استخجامو في شتى السجاالت

الستبعة في اتخاذ القخار  األساليب إلى( أنو ال بج مؽ التعخؼ 2003)كشعاف ، ى لتعديد ىحا السشيج يخ و 

 األساليببجال مؽ ، العمسية  األساليبوالعسل عمى زيادة الؾعي بزخورة استخجاـ ، في السشغسات 
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لدمبية في القخارات ولتقميل اآلثار ا، وذلػ ليعكذ مجى التظؾر الحي وصمت إليو السشغسة ، التقميجية 

نغخًا لتؾفخ الشساذج  ؛فزل األتقييؼ البجائل الختيار  السشغسات عمى ساعج، وىحا  القجيسةالتقميجية 

ل )طالب التي لجييا بيانات ضخسة بحاجة لتحمي، الخياضية خاصة في السشغسات الكبيخة الحجؼ 

 (. 2 : 2011وبؾجسعة ، 

 : الكسيةالتظؾر التاريخي لألساليب  .2.2.2

، الكسية مؽ األمؾر اليامة التي غيخت طخيقة التفكيخ واتخاذ القخار لجى اإلدارة  األساليبيعج عيؾر 

القؾات  ومؽ ثؼ مؽ قبل ، ـ 1936الحخب العالسية الثانية أثشاء في بخيظانيا حيث عيخ استخجاميا في 

 ، إعجاد فخؽ ومختريؽ لحل السذاكل مؽ خالؿلحل مذاكل كانت تؾاجييؼ  ، في أمخيكا السدمحة

( أف 2004نريخ )رأى وقج ،(2017العمسية )مغخبي ،  األساليبواقتخاح الحل السشاسب باستخجاـ 

 ف. و خؽ التحميل الكسي ىؾ القخف العذخ االستخجاـ الخسسي والفعاؿ لظ

 :تيبحؾث العسميات عمى الشحؾ اآل( التظؾرات التي عخفيا عمؼ 2009وقج صشف )صابخ ، 

  كانت بخيظانيا أوؿ مؽ استخجـ ىحا العمؼ إباف الحخب العالسية الثانية خيظانيا: باستخجامو في ،

لجراسة  (بالكيت)بعج أف قامت إدارة الحخب بجعؾة مجسؾعة مؽ العمساء بكيادة البخوفدؾر 

لبحخية ا إلىثؼ امتجت ، السذاكل االستخاتيجية والتكتيكية الستعقمة بالجفاعات الجؾية واألرضية 

حيث كاف السظمؾب ىؾ االستخجاـ األفزل لمسؾارد الستاحة والسحجودة في فتخة ، البخيظانية 

ىحه الشتائج أمخيكا الستخجاـ ىحه  حفدت ،حؾا في تحقيق نتائج باىخة وقج نج، الحخب 

 .األساليب

  الكسية  األساليباستخجمت أمخيكا  ، بعج مالحغة الشتائج في بخيظانيا أمخيكا:االستخجاـ في

كانت تعاني مؽ مذاكل في عسمية الشقل  التي ( ،جيسذ)ؼ بكيادة العال، ـ 1942في عاـ 
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ونجحؾا في تحقيق ، والتؾزيع لمسعجات عمى القؾات السشتذخة في مشاطق مختمفة مؽ العالؼ 

 . أمخيكا مجاالت أوسع في إلى وامتجت االستخجامات، ظمؾب الس

  األساليببعج الشجاح الكبيخ في استخجاـ الثانية: الكسية بعج الحخب العالسية  األساليباستخجاـ 

بية تذجع عمساء اإلدارة ورجاؿ يجاوعيؾر الشتائج اإل، الكسية في الحخب العالسية الثانية 

في بخيظانيا تؼ تأسيذ نادي ف،  األساليبيق ىحه ل لسذاكميؼ عؽ طخ عساؿ لمبحث عؽ حاأل

 األساليبوفيسا بعج عخؼ باسؼ جسعية ، ـ 1948سشة  الكسية( اليباألسبحؾث العسميات )

في أمخيكا تؼ و ، ـ 1950وأصجرت مجمة عمسية ربع سشؾية سشة ، الكسية لمسسمكة الستحجة 

وتؼ إصجار ، ـ ومعيج اإلدارة العمسية 1950الكسية األمخيكية سشة  األساليبجسعية  أسيذت

معيج اإلدارة العمسية مجمة  أصجروبعجىا ، ـ لمجسعية 1952أوؿ مجمة لألساليب الكسية سشة 

 ـ.1953ىا مجمة اإلدارة العمسية سشة اسس، أالكسية  األساليبتخررية في 

الكسية في أمخيكا وبخيظانيا ودخؾؿ التعقيجات  األساليببعج التظؾر الكبيخ والشجاح في استخجاـ و  

الكسية في  األساليبأصبح استخجاـ عقجت عسمية إجخاء أو إصجار قخار التي ، ة السعمؾمات وضخام

استخجاـ الحاسؾب  إلى األساليبويخجع انتذار ىحه جسيعو ، أنحاء العالؼ  وفي، شتى مجاالت الحياة 

 .وتظبيقاتو في الجوؿ الستقجمة والشامية

وجؾد  إلىفكانت الحاجة ، التظبيق و عيخت فجؾة بيؽ الشغخية ، ات القخف الساضي يومع بجاية ثسانيش

ويخجع ، عيخت البخامج والتظبيقات الشاجحة لبحؾث العسميات وعمؼ اإلدارة ، إذ الكسية  األساليب

(Singhatetal , 2004 ) ومعو ، ة بأسعار زىيجفي الجوؿ الستقجمة  الحاسؾب وانتذارهغيؾر لذلػ

د أفخاد مختريؽ ومجربيؽ ؾ جو و د بيانات ضخسة ومالئسة لالستعساؿ، وجؾ و  السختمفة،عيخت التظبيقات 
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 والذخكاتوجؾد تعاوف بيؽ األكاديسييؽ و  اإلدارة،ث العسميات وعمؼ ؾ اليب بحعمى استخجاـ أس

 الرشاعية.

 : الكسية األساليبمفهؾم  .2.2.3

مؽ ، االعتساد عمى الشساذج الخياضية والحاسؾب في عسمية تحميل البيانات والسعمؾمات  ويقرج بو 

سمؾب بعيجا عؽ األ، قخار مشاسب  إلىبيجؼ الؾصؾؿ ؛ خالؿ بخامج متخررة في ىحا السجاؿ 

 يزا بحؾث العسميات.أويدسى  ، التقميجي الحي يعتسج عمى الخبخة واالجتياد

حل  إلىلمؾصؾؿ  وتحميميا بيجؼ بشاء مذكمة ما، الكسية  األساليبىي "استعساؿ : وبحؾث العسميات 

يزا حدب ميل وستار بأنيا " تظبيق الؾسائل والظخؽ والفشؾف العسمية لحل أتعخؼ و   .رياضي مثالي "

أما  .(71 :2009)جمجة ،بذكل يزسؽ تحقيق الشتائج السظمؾبالسذاكل التي تؾاجو السجيخيؽ 

دوات التي تدتخجـ مؽ قبل متخح القخار لسعالجة "بأنيا مجسؾعة مؽ األ: فقج عخفيا  (2004،الفزل)

، ويفتخض في ىحه  داري السدمع اتخاذه بخرؾص حالة معيشةو لتخشيج القخار اإل، أمذكمة معيشة 

يزا تحجيج أا واستخجاميا الحالة تؾفخ القجر الكافي مؽ البيانات الستعمقة بالسذكمة، ويتظمب تظبيقي

 عمى أنيا( 2016)األسظل ،وعخفتيا و غيخ مباشخ" ،أات والعؾامل السؤثخة بذكل مباشخ الفخضي

 التقشيات مؽ مجسؾعة "ىي: و أ ".السذاكل لحل التشفيحية اإلدارة تدتخجمو الحي "السجخل العمسي

 ذات القخارات عسمية تتعمق باتخاذ مذاكل لحل الشغؼ مجخل تظبق مع التي،  الخياضية واألدوات

العمسية لعسمية  الظخيق نيا ": أ فقج رأى( 27 :2015،)عبيجات  أمااليشجسية"،  أو االقترادية الظبيعة

، ساس مشظقي رشيج أميل السذكمة وتعخيفيا وحميا عمى تعتسج عمى تح تيال "،داريةاتخاذ القخار اإل

أما جسعية البحؾث البخيظانية . التي تديل عسمية اتخاذ القخار، بؾجؾد كسيات مؽ السعمؾمات والبيانات 

 : العسمية لحل السذاكل السعقجة في إدارة األنغسة الكبيخة في األساليبأنيا استخجاـ : فقج عخفتيا عمى 
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واألمؾر الخجمية األخخى في السؤسدات ، واألمؾاؿ ، والقؾى العاممة ، اد األولية ؾ والس، السعجات 

 .) 2008تاؿ فالجؾد ال)والسجنيةنع العدكخية والسرا

 األساليبمجسؾعة مؽ الظخؽ و : الكسية  األساليبفقج رأى أف  (3 : 2008والحسيجي ،  جاوي مالبأما )

سؾاء ، بيجؼ تحقيق االستخجاـ األفزل لمسؾارد ، التي تداعج في اتخاذ القخارات في مجاالت متشؾعة 

ولتحقيق أقرى عائج مادي ، تفاديًا لزياع اإلمكانيات مؽ ناحية ، عمى نظاؽ السشغسة أو الجولة 

 مسكؽ مؽ االستثسارات مؽ ناحية أخخى.

 ، بأنيا مجسؾعة مؽ الظخؽ الكسية والعجدية: الكسية  األساليبتعخيف  إلى( Waters ,2011وذىب )

 واتخاذ القخارات السشاسبة لحل تمػ السذاكل.، التي تدتخجـ لعخض السذكالت اإلدارية واالقترادي 

في عل وجؾد ، معادالت رياضية  إلىعبارة عؽ تحؾيل السذكمة  الكسية األساليب فيخى أفث الباح أما

أسمؾب التجخبة  ؽعيجًا عب، باستخجاـ أسمؾب عمسي كسي كميا وتحجيج وتقييؼ البجائل ، معمؾمات كافية 

 والخظأ.

 سؾاء عمى نظاؽ، تحقيق االستخجاـ األفزل لمسؾارد لمؽ ىشا نجج أف األساليب الكسية تدعى و 

، حيث تذتخؾ التعخيفات الدابقة في تحجيج السذكمة ، وتحجيج اليجؼ ، وايجاد  السشغسة أو الجولة

التي ،  تكاليفاللمخخوج بحل لمسذكمة بأفزل الؾسائل وأكثخ السشافع وأقل ، البجائل والسقارنة بيشيا 

 خية لحل السذاكل.السعادلة الخياضية الجب إلىتدتشج 

 .اإلداريةالكسية في ترشيد القرارات  األساليبدور  .2.2.4

بيؽ  يتؼ السقارنةبحيث  ، مبشية عمى أساس عمسي عشي أف تكؾف القخاراتي تخشيج القخارات اإلداريةإف 

التقميجية لؼ تعج مشاسبة  األساليبف ذلػ أل، ؿ السؾارد الستاحة أفزل استغالؿ وذلػ الستغال، البجائل 

بدبب التغييخ في بيئة السشغسات والتظؾرات الحاصمة عمى الرعيج االقترادي ، التخاذ القخار 
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االعتساد عمييا في عسمية حل التي يسكؽ  األساليبالكسية مؽ أفزل  األساليب وتعتبخ ، والتكشؾلؾجي

 ، الرالحيات إلىباالعتساد عمى البيانات والسعمؾمات الستاحة باإلضافة ، داخل السشغسات  تكالالسذ

 :تتسثل في الكسية األساليب( أف مدايا استخجاـ 2007)عبج هللا ،  رأىوقج 

 وتداعج في فيؼ السذكمة بذكل أفزل.، وتبديظيا وتدييميا ، السداىسة في تسثيل السذكمة  .1

 كسي.يسثميا مؽ الجانب اإلداري عمى شكل ، عسل السذكمة عمى شكل نسؾذج  .2

 .التسييد بيؽ البجائل في اتخاذ القخارحيث يتؼ ، عمى شكل عالقات رياضية  الشسؾذج عخض .3

أو نفديا ، السذكمة  يؾاجيؾف الو في السدتقبل عشجما يتؼ استعسل، وضع الشسؾذج في األرشيف  .4

  .ةمذكمة شبيي

، الؾجو األفزل السجيخيؽ مؽ اتخاذ القخارات عمى  العسميات تسكؽف استخجاـ بحؾث والججيخ ذكخه أ

 أفزل الحمؾؿ إلىوالتعخؼ  السؤثخة،لعؾامل اجانب  إلى، بذكل دقيق  لمسذكمة ياوصف الؿوذلػ مؽ خ

فزل األواختيار ،  الستاحةمقارنة البجائل و  مشيا،لكل  خةطاخسالتكمفة والعائج وال بعشاصخحاطة مع اإل ،

مؽ الفؾائج وعمى الخغؼ  ،(21 :2004، )الفزلسشغسةاف الشتائج والتغييخ في روتيؽ الالقجرة عمى تبي أو

حرخ السذكمة في نسؾذج  تتسثل في اً لجييا عيؾب أفال ، إالكسية  األساليبتكتدبيا يجابيات التي واإل

فخ تؾ جانب ضخورة  إلى، ىجاؼ والستغيخات والقيؾد واالفتخاضات وىشا تتظمب تحجيج األ، رياضي 

 ،السقاسة كسياتخكد عمى العؾامل كسيات السعخفة في الشساذج الخياضية مؽ قبل متخح القخار، وأنيا 

تظؾيخ قجرات وميارات السجيخيؽ في ىحا مؽ  البجتجاوز ىحه السعزمة ول،  غيخ الكسيةيسل العؾامل تو 

وذلػ مؽ  ،الحي يحتؾي عمى البخامج الزخسة والديمة في التعامل، السجاؿ، واالستعانة بالحاسؾب 

 بجائل وعسمية االختيار بيشياال خالؿ الؾسائل السداعجة لستخح القخار في اختيار البجيل بسقارنة
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  اوعيؾبي امداياىومعخفة  ،ولؾيتياأالبجائل حدب تختيب و  والسختريؽ،االستعانة بالخبخاء و  بسؾضؾعية،

 . (30 :2015،)عبيجات

 .الكسية األساليباذج نس 2.1.5

)الييتي ،  أوضحوقج ، خياضية السعادالت الشساذج و ال مجسؾعة مؽ الكسية عمى األساليبتعتسج و 

 : تتسثل في األساليبىحه  ( أفRender and Hanna , 2008و ) (2000

الكسية  األساليبتعتبخ نغخية االحتساالت مؽ و  : (Probability theory) نغخية االحتساالت .1

الشغخية في التخفيف مؽ درجة  وتفيج ىحه ،وتجخيبياالتي تداىؼ في بشاء الشساذج الخياضية 

التي تغيخ الدمؾؾ الستؾقع ، عجـ التأكج أو السخاطخة حيؽ يتؾفخ قجر كاؼ مؽ السعمؾمات 

فتيحة ) لحؾادث السدتقبميةباتخح عمى قجرة اإلدارة في التشبؤ القخار الس ويتؾقف نجاحلمشسؾذج. 

،2016). 

تدتخجـ مؽ ىي نغخية اقترادية  :(Decision Analysis Theory) نغخية تحميل القخار .2

 ،ـ عجة داالت رياضيةاستخجاو لتقييؼ الخيارات الستاحة واتخاذ القخار األفزل، ،  قبل الذخكات

 .لمسخاطخة ميمو ودرجة، غخية سمؾؾ السدتيمػ بش رتباط الا ذات ، كجالة السشفعة

 تحقيقأسمؾب رياضي كسي مؾجو نحؾ ىي  : (Linear Programming) البخمجة الخظية .3

قيؾد معبخ  ومجسؾعة، في عل وجؾد مؾارد محجودة  ضيخفمتلمتعغيؼ أو لإما ، ىجؼ معيؽ 

كسا تعتبخ البخمجة الخظية قاعجة األساس  ؽ الؾصؾؿ لميجؼ،ؾ عشيا بعالقات خظية تع

ىحه  ألف؛  التعييؽو الشقل ، و  ، البخمجة العجديةو كل مؽ نساذج التؾزيع والتخريص،  الشتقاؽ

 التكاليف. يؼ السشفعة بأقلعغيجؼ توذلػ ب (2018)أحالـ ، الشساذج تعج حاالت خاصة ليا
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ي عبارة عؽ ى :(Integer Programming Model) نسؾذج بخمجة األعجاد الرحيحة .4

أو  مة رياضية أو بخنامج لجراسة الججوى، الحي فيو بعض الستغيخات أعجاد صحيحةمدألة أمث

خ عؽ البخمجة الخظية الرحيحة، التي فييا الحاالت ىحا السرظمح ُيعبثيخ مؽ في كو . كميا

. البخمجة الرحيحة ىي مدألة غيخ حتسية متعجدة الحجودو دالة اليجؼ والقيؾد تكؾف خظية. 

 .(2016الحوادي، )

 ىؾ نسؾذج :(Object - Oriented Programming Model)  ؼنسؾذج البخمجة باألىجا .5

أي أف  ىحا  لألىجاؼ،الكيؼ السحجدة  إلىوأفزميا الحمؾؿ  إيجاد أقخب إلىيدعى ، رياضي 

بتحقيق أكثخ الحمؾؿ قخبًا لسجسؾعة األىجاؼ ، معالجة تعجد األىجاؼ  إلىالشسؾذج يدعى 

وإنسا يحاوؿ الؾصؾؿ  بحاتو،وىؾ ال يعسل عمى تعغيؼ أو تجنيو ىجؼ معيؽ  مدبقًا،السحجدة 

مجسؾع انحخافات  خفضوذلػ عؽ طخيق  مدبقًا،لسحجدة أقخب نتيجة لكيؼ األىجاؼ ا إلى

ؾذج رياضي يدعى إليجاد أو ىؾ نس .أدنى حج مسكؽ إلىالشتائج عؽ األىجاؼ السحجدة مدبقًا 

ة، أي أف ىحا الشسؾذج ييجؼ لمكيؼ السحجدة لعجد مؽ أقداـ السشغسوأحدشيا الحمؾؿ  أقخب

 جانب تحجيج إلىمجسؾع االنحخافات عؽ األىجاؼ السحجدة مدبقا ألدنى حج مسكؽ،  خفضل

 .(2018حالـ ،أ)اليجؼودالة ، والقيؾد ، متغيخات القخار : لو وىي ، ة العشاصخ الخئيد

يشغخ إليو باعتباره طخيقة ، ىؾ نسؾذج قاعجة بيانات  :(Network Models) نساذج الذبكات .6

تغيخ فيو أنؾاع ،  اً بياني اً ويتسيد في السقاـ األوؿ بأف مخظظمخنة لتسثيل األشياء وعالقاتيا. 

 مى كؾنو مجخد تدمدل ىخمي أو شبكيال يقترخ عو كأسيؼ، وأنؾاعيا العالقات قج كع، األشياء 

 .(2118 والحسيجي، البمجاوي (
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ص يتعم ق بتشغيؼ  :(Project Management Models) السذاريعنساذج إدارة  .7 ىؾ تخر 

ؽ : ، مثل وإدارتيا السؾارد مخاعاة مع ، إنجاز السذخوع مؽ السؾارد البذخي ة، بالظخيقة التي تسك 

 والتكمفة.، والتؾقيت ، الجؾدة : عؾامل 

تدسى ىحه الشساذج أحيانا و  :(Queuing Theory)  االنتغار ونغخية الرفؾؼ نساذج .8

التي تقؾـ عمييا نساذج صفؾؼ االنتغار تتمخص في ، بشساذج خظؾط االنتغار والفخضيات 

 وأف الخجمة تقجـ لمدبائؽ وفقا لسكياس معيؽ، ًا سًا أو مشتغأف زمؽ وصؾؿ الدبائؽ يكؾف عذؾائي

الحيؽ يسكؽ ، وتدسح ىحه الشساذج بتحجيج العجد األمثل لمدبائؽ ، كتختيب وصؾليؼ مثال  ،

، والؾقت السسكؽ لتقجيسيا ، الحيؽ يقجمؾف الخجمات  الستؾفخة عجدخجمتيؼ ضسؽ الظاقة 

 .(2010 ،عؾض)العادةواألجيدة التي تداعج في تقجيؼ الخجمة وغيخىا تكؾف محجودة في 

 ، يعتبخ مجخل السحاكاة مجخاًل واسع االستخجاـو  :(Simulation models) نساذج السحاكاة .9

أو مذكمة حكيكية وتسثيمو نغاـ معيؽ واقعي  اة عمى أنو أسمؾب لتقميجويعخؼ مجخل السحاك

ويتؼ الخبط بيؽ ، مؽ خالؿ نسؾذج يتحجد مؽ مجسؾعة مؽ الفخضيات ، خالؿ مجة معيشة 

وتعتبخ ، (2007التسيسي،عشاصخ الشسؾذج بعالقات رياضية أو بأسذ مشظكية ) الرفار و 

تقتخب بذجة ، في شكل نساذج ومغاىخىا الشغؼ الؾاقعية  اكاة محاولة لتظبيق خرائصالسح

لسختبظة لمسذاكل ا دقيقا لو ولسذاكمو، ومؽ ثؼ يسكؽ ترسيؼ حمؾؿ راً وتعظي ترؾ ، مؽ الؾاقع 

 .(2018)أحالـ ، ياووضع تياودراس بالشغؼ في الؾاقع العسمي

 ،السدتقبل انظالقا مؽ الحاضخ ب عسمية التشبؤىؾ و  :(Markov chains) ماركؾؼ سالسل .10

 .(2016فتيحة ،) (ماركؾؼأنجريا )ولقج أخحت اسؼ مبتكخىا الخوسي 

نيا وسيمة مؽ وسائل التحميل الخياضي أ ت عمىعخفو  :(Game theory) نغخية السباريات .11

التخاذ القخار في عل ، أفزل الخيارات السسكشة  إلىلمؾصؾؿ ، لحاالت تزارب السرالح 
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ألجل الحرؾؿ عمى الشتائج السخغؾبة، وبالخغؼ مؽ ارتباط نغخية األلعاب ، الغخوؼ السعظاة 

ؾض في معزالت أكثخ ، إال أنيا تخ(إكذ أو، والبؾكخو الجاما، )بالتدالي السعخوفة كمعبة 

الفتاؿ )عدكخيةالالعمؾـ  إلىعمؼ االجتساع، واالقتراد، والدياسة، باإلضافة ججية تتعمق بػ

،2008). 

تعتبخ نساذج االنحجار مؽ الخياضيات البحتة و  :(Regression models) نساذج االنحجار .12

رسة الغؾاىخ االقترادية اضي، ويتؼ االعتساد عمييا ليتؼ دااإلحراء الخي فيوالستخررة 

والتي كميا ، العالقات االقترادية  السذاكل االقترادية التي تذسل التي تزؼ في طياتيا كل

والتي ، التي تحج عالقات الغاىخة االقترادية وعشاصخىا  بسا يدسى عشاصخ الغاىخة، تسثميا 

 بحيث يكؾف ، ت مقشعة إلعظاء تبخيخااالنحجار  ، ويتؼ استخجاـ نساذجخات تعخؼ بالستغي

االنحجار عمى ، كسا تعتسج نساذج وتأويميا  الغاىخة السقرؾدة ًا لتفديخسثال حكيكيالشسؾذج م

 بالستغيخاتالتي تشظؾي تحت ما يدسى  والستغيخاتلحالة معيشة، ًا رقسية تعظي مفيؾم بيانات

الستغيخات  تمػ بيؽ العالقة دراسة تسثل االنحجار السدتقمة، ونساذج والستغيخاتالتابعة 

 .(2010)العحاري،

 .الكسية األساليب ماستخدامجاالت  .2.1.6

، دارية كالت اإلالظخيقة العمسية كأساس في البحث والجراسة لحل السذ الكسية عمى األساليبتعتسج و 

أف ىحه ( 2003)عداـ ،  (2016، سظلاأل)رأى وقج ، عبخ بشاء نساذج رياضية تخجـ عجة مجاالت 

 في:السجاالت تتسثل 
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، واتخاذ القخار ، فيي تمعب دورا ميسا في مجاؿ التخظيط العدكخي العدكخي: السجاؿ  .1

وكسا ذكخنا سابقا ىؾ أوؿ مجاؿ تؼ استخجاـ ، والتؾزيع األمثل لإلمكانيات العدكخية الستاحة 

 ـ.1936الكسية بو في بخيظانيا سشة  األساليب

 وتؾزيع السيدانية، كالسرارؼ وميدانية الجوؿ ، تدتخجـ في الشؾاحي السالية و السالي: السجاؿ  .2

 .وتخريص السؾارد، أمثل بذكل 

وتخفيض التكمفة في ، الخبح  زيادة إلىحيث تؤدي ، تدتخجـ في ىحا السجاؿ الرشاعة: مجاؿ  .3

 وغيخىا.، اإلنتاج والشقل و الترشيع 

 مجاؿ اإلنذاءات لبشاء الجدؾر والسذاريع الزخسة لتؾفيخ الؾقت الالـز لمسذخوع. .4

 وكيفية صشاعتيا.،لرشاعات الدفؽ والبؾارج والظائخات  الثقيمة: الرشاعات  .5

 ضبط عسل التغحية واألدوية ضسؽ اإلمكانات. السدتذفيات: إدارة  .6

 السشاسب.تؾفخ السعمؾمات الالزمة التخاذ القخار السشاسب في الؾقت حيث  اإلدارية:السجاالت  .7

 .الحج األدنى إلىلخفض التكاليف والشقل: التؾزيع  .8

 الختيار الذخص السشاسب لمسكاف السشاسب.التعييؽ: مجاالت  .9

وإعجاد الخظة الدمشية الالزمة لتشفيح  ، التخظيط مؽ خالؿ متابعة السذاريعمجاالت  .10

 السذخوع.

 الدراعة والتدؾيق. .11

ت السجنية والرشاعية في السشذآوتظبيقيا بحؾث العسميات  انتذارالتي ساعجت عمى  ومؽ العؾامل

تشؾع السذاكل مع  مشافدة،ى العالؼ الخارجي مع وجؾد واالنفتاح عم، االنتاج الكبيخ لمدمع والتجارية 

التي تدببت  االنتعاش والخواج االقتراديو  متؾقعة،وعيؾر مذاكل ججيجة غيخ ، ات التي تؾاجو الذخك



33 

 

لكتخوني وتظؾره في غيؾر الحاسب اإلبحاث نتيجة لوالتظؾر في األ، ؾث ثؾرة العمؼ والبح العؾلسة، بو

 ترسيؼ بخامج لحل السذاكل بدخعة ودقة. 

 إلىالكسية تعؾد  األساليبخجاـ تظؾر است إلىاألسباب التي أدت أف (  26: 2017)السغخبي ،  ويخى 

باستخجاـ  يا إالال يسكؽ التعامل معالتي ، حجيثة التي تؾاجو اإلدارة أو السشغسة غمب السذاكل الأ  أف

 ، أسيل لمقخاءة والفيؼحا ما يكؾف وى، خقسي الأنيا تدتخجـ أسمؾب التفديخ الكسي أو الكسية، و  األساليب

ويكؾف  ، والبشؾؾ، األسيؼ  وحسمة، الحكؾمة : مثل ، يؽ في السشغسات خاصة مؽ قبل السيتس

وال يؾجج ، في كثيخ مؽ األحياف تكؾف السذكمة ججيجة خخ، و في إقشاع الظخؼ اآل عيًا وأسيلمؾضؾ 

، الكسية  األساليبلحلػ تغيخ فعالية ، خبخة سابقة لجى السجيخ في حميا أو صشع قخار رشيج وعقالني 

ولكؽ مع مخاعاة تغييخ الغخوؼ ، يسكؽ استخجاـ األسمؾب الكسي نفدو في السذاكل الستكخرة كسا 

الكسية تعسل وتداعج في استخجاـ الحاسؾب الحي كاف  األساليبف أو ، كسا  ة والبيانات السجخمةالسحيظ

ياضية يسكؽ ث أف الكثيخ مؽ العسميات الحدابية والخ حي، الكسية  األساليبأسباب انتذار  حجأره ؾ عي

ويقؾـ بتؾفيخ معالجة لمسدائل ، الكسية  األساليبيديل استخجاـ ىؾ ميا ، و حاستخجاـ الحاسؾب في 

( أف االىتساـ 2000)الييتي ، ويخى  التي ال يدتظيع اإلنداف حميا دوف حاسؾب.، والسذاكل السعقجة 

، عشاصخىا : ث مؽ حي، تحجيج طبيعة السذكمة تقؾـ ب األساليب أف إلىالكسية يعدى  األساليبب

غيخات األساسية الستوالسحجدات السفخوضة عمى السذكمة و القيؾد  إلىوالتفاعالت فيسا بيشيا، باإلضافة 

والعسل ، والتفاعل فيسا بيشيا ، و متغيخاتيا الشسؾذج السالئؼ لمسذكمة والفخعية لمسذكمة ، وتقؾـ ببشاء 

تحجيج مدمسات التظبيق  إلىالحل األمثل لمسذكمة ، باإلضافة  إلىوالؾصؾؿ ، تحميل الشسؾذج عمى 

الكسية  األساليبالتي بجورىا ساعجت ونذخت ، الكسية  األساليبعيؾر أقداـ مخترة باألساسية عبخ 

مؽ ، ساليب بحؾث العسميات بذكل الفت أتظؾر استخجاـ  إلىدى أمخ الحي في اتخاذ القخار ، األ
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 2008)عياش ، لسذكالت السشغسات خالؿ متابعة الباحثيؽ والعمساء بذكل متؾاصل ألي حمؾؿ

:47).  

تذكيل جسعيات لجاف الكسية ىي  األساليبتظؾر استخجاـ ( األسباب ل14 :2003)عداـ ، ورأى 

العمؼ في انتقاؿ تجريذ ىحا و  العمؼ،نذخ ىحا  إلىا لألبحاث أدى متخررة في بحؾث العسميات ونذخى

 الجامعات والسعاىج.

إال أف ، الكسية لمسشغسات ولستخحي القخار بذأف خاص  األساليبالخغؼ مؽ السدايا التي تقجميا وب 

 (2002ر ،ؾ )عاش: وتتسثل في، ىشاؾ مجسؾعة مؽ العكبات تقف أماـ تظبيقيا 

 عجـ الحرؾؿ عمى دعؼ تأييج متخحي القخار. .1

 السؤثخيؽ في عسمية اتخاذ القخار.عجـ الحرؾؿ عمى دعؼ تأييج  .2

 عجـ األخح بعيؽ االعتبار الستأثخيؽ بشتائج التؾصيات. .3

 عجـ القجرة عمى االتراؿ بالفئات السحيظة بستخح القخار. .4

 عجـ تظبيق أساليب مشاسبة لمسذكمة. .5

 باالعتبار. جسيعيا العؾامل الكسية والؾصفية خحأعجـ  .6

 .الكسية األساليبخرائص  .2.1.7

لسختمف تؾفيخ الحمؾؿ  إلىباإلضافة ، قخار في عسمية اتخاذ ال يؽخ يالسج بحؾث العسميات ساعجت

، لستاحة في الذخكات بذكل السؾارد ا العسل ضسؽيزا عمى أوعسمت ، السذاكل التي تؾاجييؼ 

)شيخ ديب ،  األساليبولعل مؽ أىؼ خرائص ىحه  دارية،اإلفي الكثيخ مؽ القخارات التكاليف  وخفض

2007 : 19): 
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وذلػ ألف أي تغييخ في ، حج الكسية تتعامل مع السشغسة كؾحجة واحجة ونغاـ وا األساليبإف  .1

 فال يسكؽ أخح جدء وتخؾ بكية األجداء. ، يؤثخ عمى بكية أجداء السشغسةجدء س

وذلػ ، الكسية ىؾ حل السذاكل اإلدارية التي تؾاجو السشغسة  األساليبإف اليجؼ األوؿ مؽ  .2

بجال مؽ التعامل مع السذكمة ، عؽ طخيق عسل نساذج رياضية تسثل السذكمة بذكل بديط 

 بذكل مباشخ.

تباع خظؾات حل اوىؾ ، اكل الكسية تعتسج عمى السشيج العمسي في حل السذ األساليبإف  .3

ثؼ ، ثؼ اختبار الفخضيات ، ضع الفخضيات و و ، التعخيف بيا : مؽ حيث ، السذكمة  لةأالسد

 بجائل.اختيار الحل األمثل مؽ مجسؾعة 

العالقات  إلىواليجؼ مشو التعخؼ ، بذكل بديط  يسثل السذكمة الحيبشاء الشسؾذج الخياضي  .4

 نتائج يرعب الرؾؿ إلييا في حاؿ غياب الشسؾذج. إلىبيؽ الستغيخات ولمؾصؾؿ 

الخ لسعخفة جسيع واالجتساع ..... ، واالقتراد ، اليشجسة ك: التكامل بيؽ جسيع العمؾـ  .5

 واالستفادة مؽ الخبخة والتقجـ والسعخفة.، ؼ السحيظة بالسذكمة و الغخ 

وذلػ نغخًا لمتعقيج في السذاكل التي ، االعتساد عمى الحاسؾب في حل السذاكل برؾرة كبيخ  .6

 صعؾبة حل ىحه السذاكل بالظخيقة التقميجية.، و تؾاجو السشغسة 

 واتخاذ القرارات. العسميات(الكسية )بحؾث  األساليببيؽ العالقة  .2.1.8

بحيث يحقق االستخجاـ ، مقخار الستخح في القخارات تقتزي صفة العقالنية والسعقؾلية لاف التخشيج 

تبة عمى القخار مقبؾلة وذات وبالتالي تربح الشتائج الستخ ، مكانيات الستاحة مثل والرحيح لتمػ اإلاأل

حيث إف العذؾائية والحجس ، ساس عمسي مجروس أتعتسج عمى ال بج أف عسمية التخشيج و  يجابي.إأثخ 

وما ، والتخسيؽ لؼ تعج مشاسبة بدبب التظؾرات االقترادية والتكشؾلؾجية الدخيعة التي حجثت في العالؼ 

 تختب عمى ذلػ مؽ تعقيج وصعؾبات في اتخاذ القخارات.



36 

 

مؽ ، تؾفخ الغخوؼ والسعظيات لستخح القخار لمؾصؾؿ لقخار رشيج مؽ الكسية بسا تستاز بو  األساليبإف 

وىحه الظخيقة تعسل عمى تؾفيخ التكمفة ، و ترسيؼ نسؾذج محاكاة مرغخ يعبخ عؽ الشغاـ أخالؿ بشاء 

لحياة العسمية. أما كأنيا ا، في حاؿ حجوث أخظاء، ومؽ ضسؽ ىحه السحاكاة افتخاض السذاكل وحميا 

مع تؾفخ  ، يدتخجـ لسقارنة الؾاقع مع السكياس السثالي، ؼ عؽ طخيق نسؾذج مثالي خخ فيتاالستخجاـ اآل

 .(24: 2004،)الفزلإلمكانية أف يربح الشسؾذج حكيقةالذخوط واالمكانيات 

 ومؽ ، وانغالقيا عدلتيا مؽ التحؾؿ عمى قجرتيا في يتسثل اليـؾ السشغسات يؾاجو تحج   أكبخ ولعل

 خالؿ مؽ التغييخ إلى وتدعى،  بالتججيج وتؤمؽ ومتفاعمة، مشفتحة مشغسات فتربح وجسؾدىا، تكتسيا

 .والستغيخات الغخوؼ مع وتأقمسيا،  وتقشيات أساليب مؽ يكتذف وما،  معخفة مؽ يدتجج لسا متابعتيا

 قج وقظاعاتيا وأنذظتيا الحياة مشاحي مختمف شسل الحي والسحمية الجولية البيئة شيجتو الحي فالتغيخ

 تظؾرات ومؾاكبة الكسية، األساليب تؾعيف بأىسية تؤمؽ،  عرخية مشغسات عيؾر استؾجب

 الشساء وال البقاء ليا يكتب فمؽ ذلػ وبجوف  عاممييا، وتشسية،  عسالئيا خجمة أجل مؽ التكشؾلؾجيا

 .2007) سعيج،)

 مداعجة إلى تحتاج التي عاوضاأل مؽ الكثيخ تؾاجو اليـؾ مشغسات أف إلى( 2008البمجاوي ، (ويذيخ

 وإجخاءات نساذج بؾضع أو كيفية، أساليب وفق السداعجة كانتأ سؾاء ، بذأنيا قخار اتخاذ يتؼ حتى ،

 في تدتعسل التي القخار التخاذ السعاييخ في وضع والسداعجة العسميات، كبحؾث كسية طخؽ  عمى تعتسج

 .االستثسارات اختيارو  ،التدؾيقي السديج اختيارو   ،السخدوف  ختديي :خاصة السجاالت مؽ كثيخ

وأصبح مؽ  ،ومع التظؾرات عمى الحاسؾب دخمت السشغسات في عالؼ ىائل مؽ البيانات بذكل كبيخ

فغيخت أىسية االعتساد عمى ، الرعب التحكؼ أو الديظخة عمى البيانات واتخاذ القخار بذكل تقميجي 

 .(2017)مغخبي سية في اتخاذ القخارات اإلداريةالك األساليب
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الكسية واتخاذ القخارات اإلدارية عالقة عسيقة في عل الستغيخات البيئية الستغيخة  األساليبالعالقة بيؽ و 

الكسية لسؾاجية السذاكل واتخاذ القخار  األساليبلحا يجب عمى السجيخ التدمح ب، بذكل مدتسخ 

 .(2013)إبخاليؼ ،  األساليبحيث ال يتحقق ىحا دوف معخفة تامة بيحه ، السشاسب في الؾقت السشاسب 

الكسية وجؾدة  األساليباستعخاض الجراسات الدابقة الحظ الباحث درجة الخبط بيؽ استخجاـ ومؽ خالؿ 

ة، حدؾن) شارأكسا  بقؾة،وجؾد ىحه العالقة  إلى( 2018، عبج هللا والحجاز فقج تؾصل )، القخارات 

 دارية.اإلالكسية وجؾدة القخارات  األساليبقؾة العالقة الظخدية بيؽ استخجاـ  إلى( 2012

في لألساليب الكسية  ة يرشاعالذخكات التظبيق أثخ  (2015، عظياني وناعخ) قج أكجت دراسةو 

 باألسالي قظبيت أثخ، حيث أف نتائج الفخضيات أعيخت  القخارات اإلداريةالقخار عمى تخشيج  اتخاذ

تأثيخ ذي داللة إحرائية  وجؾد نتائج التحميل اإلحرائي أعيختو  اإلدارية، قخاراتال خشيجت ىمع الكسية

 في والسجرجة،  األردنية األدوية شاعةص شخكات في اإلدارية تقخاراال خشيجت ىمعلألساليب مجتسعة 

 قؾية عالقة وجؾد ىمع مؤشخ وىحا، ( R=0.756) طباتر الا لمعام غمب حيث،  السالي عساف سؾؽ 

 .اإلدارية تقخاراال خشيجتو  الكسية باألسالي جاـتخاس بيؽ
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 سؾق األوراق السالية "بؾرصة فمدظيؽ". -الثالث: السبحث  .3

 : مقدمة .3.1

كذخكة مداىسة ،  1995تأسدت شخكة سؾؽ فمدظيؽ لألوراؽ السالية )بؾرصة فمدظيؽ( في العاـ  

كاف التظؾر  2010وفي مظمع شباط مؽ العاـ  .18/2/1997لتبجأ أولى جمدات التجاوؿ في  خاصة،

قاعج الحؾكسة الخشيجة  با معو تجا، شخكة مداىسة عامة  إلىوتحؾليا ، الياـ في مديخة الدؾؽ 

لتربح "بؾرصة ، أعمشت الدؾؽ عؽ ىؾيتيا السؤسداتية الججيجة  2010وفي أيمؾؿ ، والذفافية

 " شعارا ليا.متخحة مؽ "فمدظيؽ الفخص، فمدظيؽ" عالمتيا التجارية 

( 12طبقا لقانؾف األوراؽ السالية رقؼ ) الفمدظيشية،تعسل البؾرصة تحت إشخاؼ ىيئة سؾؽ رأس الساؿ و 

تشغيؼ التجاوؿ في األوراؽ السالية مؽ خالؿ رزمة مؽ القؾانيؽ  إلىوتدعى البؾرصة  ،2004 لدشة

 واألنغسة الحجيثة التي تؾفخ أسذ الحساية والتجاوؿ األمؽ.

حرمت البؾرصة  السدتثسخيؽ،وضسؽ ترشيف ألسؾاؽ الساؿ عمى صعيج حساية  2009وفي عاـ 

 والسخكد الثاني بيؽ األسؾاؽ العخبية. عالسيا، الثالث والثالثيؽعمى السخكد 

( 333.9بكيسة سؾقية ) ، ـ 18/6/2018شخكة بتاريخ  48بمغ عجد الذخكات السجرجة بالبؾرصة و 

، واستثسار ، البشؾؾ صشاعة ، ومالية و  عة عمى خسدة قظاعات ىي :مؾز  ، مميؾف دوالر أمخيكي

شخكات  8 إلىتاميؽ في حيؽ صل عجد شخكات األوراؽ السالية األعزاء بالبؾرصة ، و وخجمات 

(www.pex.ps). 

مدظيؽ مشح انظالقتيا وتعتسج بؾرصة ف ـ ،18/2/1997تؼ عقج أوؿ جمدة تجاوؿ في البؾرصة لقج و 

حيث تعتبخ البؾرصة األولى في السشظقة التي اعتسجت ، إيجاع التدؾية االلكتخونية عمى أنغسة تجاوؿ 

" Horizonالستعمقة بالتجاوؿ واإليجاع والتدؾية ، وتعتسج البؾرصة حاليًا نغاـ " ياجسيعحؾسبة عسمياتيا 

http://www.pex.ps/
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" كشغاـ رقابة عمى Smartsتعتسج نغاـ "" كشغاـ تجاوؿ ليا ، كسا OMXالسدود مؽ قبل شخكة "

 .(www.pex.ps)التجاوؿ

وقج تؼ إنذاء ىحه الييئة بسؾجب قخار  ، تقؾـ ىيئة سؾؽ رأس الساؿ باإلشخاؼ عمى بؾرصة فمدظيؽو 

لسالية اإلشخاؼ عمى كل مؽ سؾؽ األوراؽ ا إلىوتيجؼ ىحه الييئة ، ـ 2005مجمذ الؾزراء عاـ 

كسا أنيا  ، بسا يكفل سالمة التعامل وشخكات التاميؽ وشخكات التأجيخ التسؾيمي غيخىا، "البؾرصة" 

تشغيؼ اإلفراح عؽ و  السرخفية،تقـؾ بتشغيؼ الشذاطات والخقابة واإلشخاؼ عمى السؤسدات السالية غيخ 

متابعة تظؾر السؤسدات السالية غيخ و  ،أية بيانات أو معمؾمات تخص القظاع السالي غيخ السرخفي

 .( 2014)ىيئة سؾؽ رأس الساؿ الفمدظيشي عسميا بسا يزسؽ سالمة ، السرخفية 

 التجاوؿ في بؾرصة فمدظيؽ. .3.2

ثؼ  ، ـ2000دوالر عاـ  ميؾف م 200 إلىـ 1997مميؾف دوالر عاـ  25ارتفع حجؼ التجاوؿ مؽ و 

ما يديج عمى ممياري دوالر  إلىقبل أف يختفع ، ـ 2002مميؾف دوالر عاـ  50قل مؽ أ إلىانخفض 

ـ( التجاعيات الدياسية 2003-2001يعكذ االنخفاض حجؼ التجاوؿ خالؿ األعؾاـ )و ـ. 2005عاـ 

ف أل ،التي بجورىا أثخت عمى صشاعة اتخاذ القخار، واألمشية التي أعقبت انجالع انتفاضة األقرى 

احتالؿ السجف الفمدظيشية مؽ قبل قؾات  جيعأ سار، حيث قخة وغيخ أمشة لالستثالبيئة أصبحت غيخ مدت

ثخ ، أـ ، وصاحب ذلػ حالة عجـ تيقؽ سياسي واقترادي كبيخ 2002االحتالؿ اإلسخائيمية عاـ 

حيث بمغ حجؼ ،  2006حجؼ التجاوؿ لمتخاجع خالؿ العاـ  مىسمبي عمى أداء الدؾؽ السالي وع بذكل

 223وعجد األسيؼ ما يقارب ، يخص القظاع الرشاعي  والرد مميؾف  38مشيا  :التجاوؿ مميار دوالر

 .(2006يل شخكات السداىسة العامة ،)دلمميؾف مشيا 8ظاع الرشاعي حؾالي مميؾف سيؼ ما يخص الق

http://www.pex.ps/
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 353.9بكيسة إجسالية بمغت ، مميؾف سيؼ في بؾرصة فمدظيؽ  185.5تؼ تجاوؿ  ـ2018وخالؿ عاـ 

كاف قظاع الخجمات األكثخ تجاوال مؽ حيث الكيسة و  القظاعي،وبالشدبة لمتؾزيع ، مميؾف دوالر أمخيكي 

ويميو قظاع الخجمات السرخفية  ،(التجاوؿ حجؼ مؽ 16.8% و اإلجسالية الكيسةمؽ  %33.7)

% مؽ الكيسة 30.9االستثسار ) قظاعو التجاوؿ(، % مؽ حجؼ 36.7و%مؽ الكيسة اإلجسالية 31.5)

 .بؾرصة فمدظيؽ()(2018)دليل الذخكات السداىسة العامة ،  (جؼ التجاوؿ% مؽ ح40.3اإلجسالية و

في بؾرصة فمدظيؽ وأداء الذخكات السداىسة  هواتخاذحجاث التي تؤثخ عمى صشع القخار األأىؼ ومؽ 

 بيا: 

واالقترادية التي تعيذيا فمدظيؽ خاصة في فتخة الغخوؼ الدياسة  -الدياسية: اإلحجاث  .1

جي واألجشبي لالقتراد بحلػ انعكدت سمبًا عمى جمب االستثسار الخار التي ، االنتفاضة 

 ."بؾرصة فمدظيؽ اً خاص"الفمدظيشي 

نقل  مسا، واإلقميسية وجؾد مشافدة شجيجة بالشدبة لبؾرصة فمدظيؽ بيؽ البؾرصات السحمية  .2

 (.2015)ىيئة سؾؽ رأس الساؿ أخخى بؾرصات  إلىالكثيخ مؽ السدتثسخيؽ 

لة مؽ حا إلىمسا يؤدي ذلػ ، وجؾد عجد في السؾازنة واالعتساد عمى السداعجات الخارجية  .3

)مجمة سؾؽ ججا اً نتيجة لحلػ يربح اتخاذ قخار مشاسب صعب، و عجـ االستقخار في البؾرصة 

 .رأس الساؿ الفمدظيشي( 

 اآلتية:وتدعى البؾرصة لتحقيق األىجاؼ 

  ثسخيؽ والسحافغة عمى مرالحيؼلخجمة السدت، تؾفيخ بيئة تجاوؿ آمشة. 

  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. 

  مالية ججيجة ومتشؾعةزيادة عسق البؾرصة، وتؾفيخ خجمات وأدوات. 

  خمق بيئة عسل ميشية داخل البؾرصة بالتخكيد عمى تظؾيخ الكؾادر البذخية، ومؾاكبة آخخ

)السؾقع اإللكتخوني لسجمذ إدارة سؾؽ فمدظيؽ لألوراؽ ؾرات تكشؾلؾجيا األسؾاؽ الساليةتظ

 (.2015السالية، 

 :الذخكات السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ .3.3

ىي الذخكات التي يتؼ إدراج أوراقيا السالية في البؾرصة بسؾجب أحكاـ القانؾف، ويؾفخ اإلدراج ليا 

التي ال تتؾفخ ليا خارج البؾرصة، مؽ حيث معخفة الجسيؾر بيا ، ، العجيج مؽ السدايا واإليجابيات 

ا مؽ اتخاذ القخارات السشاسبة ومتابعتو لشذاطاتيا اإلنتاجية والتجارية والتقييؼ العادؿ ألسيسيا، بسا يسكشي

وكميا أمؾر ال تتأتى إال مؽ خالؿ اإلدراج في األسؾاؽ الشغامية السجعسة ، لديادة رؤوس أمؾاليا 

بالتذخيعات واألنغسة الخقابية السالئسة، وتمتـد باإلفراح عؽ بياناتيا مؽ خالؿ التقخيخ السالي الدشؾي 

 (.2015ؽ لألوراؽ السالية، )السؾقع اإللكتخوني لسجمذ إدارة سؾؽ فمدظي
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 الدراسات الدابقة. رابعالسبحث ال .4

 العربية:الدراسات  .4.1

 اتخاذ في الكسية األساليب استخدام مدى"بعشؾان: ( 2018عسرية ، قباجة، أبؾ)دراسة أوال:

 الخميل. محافغة في الرشاعية الذركات عمى ميدانية : دراسة"القرارات

الكسية في اتخاذ القخارات في الذخكات الرشاعية  األساليبمجى استخجاـ  إلىالتعخؼ ىجفت الجراسة و 

مؽ ، العاممة في محافغة الخميل، ولتحقيق أىجاؼ الجراسة تؼ تظؾيخ استبانة كأداة لجسع البيانات 

% مؽ أفخاد العيشة لجييؼ  31.67يعسمؾف في ىحه الذخكات. وقج اعيخت الشتائج أف ، مجيخا  (251)

الكسية ىؾ  األساليب% أجابؾا أف مرجر معخفتيؼ ب 35.93الكسية، وأف  األساليبة بمعخفة متؾسظ

 والبخمجة الخظيةالتقميجية استخجاما في اتخاذ القخارات،  األساليبوأف الخبخة أكثخ ، الجراسة الجامعية 

 الكسية استخجاما في اتخاذ القخارات. األساليبأكثخ 

عسل عمى زيادة وال البعج التعميسي والتجريبي لألساليب الكسية،وقج أوصت الجراسة بزخورة االىتساـ ب

 وتؾفيخ نغاـ متكامل لمسعمؾمات. قداـ أو وحجات إدارية خاصة بيؼأحجاث إأعجاد السختريؽ، و 

اإلدارية  الكسية في اتخاذ القرارات األساليبدور ": ( بعشؾان2018،والحجار)عبد هللا  دراسة ثانيا:

 ."عدالية بالتظبيق عمى شركة سكر

اتخاذ القخار و والظخؽ الكسية في تحميل السذكالت  األساليببياف دور استخجاـ  إلىىجؼ الجراسة حيث 

أساليب التحميل اإلحرائي  استخجاـ عالقة طخدية بيؽ وجؾد إلى الجراسة توقج خمر ،السؤسداتفي 

 اتخاذ القخارات اإلدارية. جؾدةو 
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 وإنذاء إدارة، الكسية عشج اتخاذ القخارات اإلدارية  األساليببزخورة االىتساـ بتظبيق وقج أوصت 

اإلحرائية السشاسبة لتحميل  األساليبوتحجيج ، تيتؼ بجسع البيانات ، مخترة بالبيانات اإلحرائية 

 ليا.وتؾفيخ األجيدة والبشية التحتية ، الكسية  األساليباالىتساـ بو  البيانات،ىحه 

ودورها في تحديؽ ، الكسية التخاذ القرار  األساليباستخدام " :( بعشؾان2018، فاروق ) دراسةثالثا 

 .حالة بعض السؤسدات بؾالية سظيف : دراسة"الجزائريةأداء السؤسدات 

الكسية في عسمية اتخاذ القخار، ودورىا في تحديؽ  األساليببياف أىسية استخجاـ  إلىالجارسة  تىجفو 

تؼ اعتساد ثالث  حيثرادية الجدائخية بؾالية سظيف، األداء االقترادي لجى بعض السؤسدات االقت

االحرائية،  األساليبو )أساليب بحؾث العسميات، :الكسية، تسثمت في  األساليبمجسؾعات مؽ 

 ،مؤسدة 52بيجؼ جسع البيانات مؽ  ةانتؼ تظؾيخ استب سةية(، ولتحقيق أىجاؼ الجار الؾعيف األساليبو 

 اتدور لألساليب الكسية التخاذ القخار  وجؾد إلىخمرت الجراسة  عمى االنحجار الستعجد وباالعتساد

 األداء االقترادي لمسؤسدات محل الجارسة.عمى 

اتخاذ قرار التسؾيل استخدام الشساذج الكسية في " ( بعشؾان:2016دراسة )بؾقره وبؽ الشؾي،  رابعا

 ."برأس السال السخاطر

تقشية رأس الساؿ كتقشية تسؾيمية استحجثت  الكسية في األساليبدور التعخيف  إلىىجفت الجراسة حيث 

التي ال ، الشاشئة السبتكخة  في الؾاليات الستحجة في مشترف األربعيشيات، خريرا لتسؾيل السذاريع

الكسية في  األساليبجانب إبخاز أىسية استخجاـ  إلىخرائريا لمحرؾؿ عمى التسؾيل التقميجي،  تؤىل

 والستقجمة.اتخاذ القخارات السالية في الجوؿ الشاشئة 
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في بجايتيا  الكسية في ىحا السجاؿ األساليبفي مجاؿ استخجاـ  أف التجخبة الجدائخية إلى وقج خمرت

العسل  وتؾسيعوتحليل العكبات أماـ شخكات رأس الساؿ السخاطخ،  ، ؾدالجي السديج مؽ بحؿ إلىوتحتاج 

 .كافة القظاعات ومجاالت االستثسار سمؾب فيبيحا األ

وحل ، الكسية في اتخاذ القرار  األساليب"واقع استخدام بعشؾان:  (2016) خزر، دراسة ا:خامد

 .)الذق العدكري( بقظاع غزة" في السدتؾيات العميا بؾزارة الداخمية واألمؽ الؾطشي:السذكالت 

الكسية في اتخاذ القخار وحل السذاكل لجى  األساليبواقع استخجاـ  إلىىجفت ىحه الجراسة التعخؼ و 

اتخاذ  الستغيخات فيإلى ىجفت التعخؼ و  غدة،السدتؾيات العميا في وزارة الجاخمية واألمؽ الؾطشي قظاع 

واقع دعؼ  إلىوالتعخؼ  ،وحاجة العسل إلييا، الكسية  باألسالي إلىالقخار، ومدتؾى الخغبة في التعخؼ 

 .األساليبوزارة الجاخمية واألمؽ الؾطشي الستخجاـ ىحه 

الجراسة في  الذامل لسجتسعوأسمؾب الحرخ ، وقج استخجـ الباحث السشيج الؾصفي التحميمي 

 .108والبالغ عجدىؼ  السدتؾيات العميا لؾزارة الجاخمية واألمؽ الؾطشي

 األساليب"استخجاـ  والستغيخ التابعوجؾد عالقة طخدية بيؽ الستغيخات السدتقمة  إلىالجراسة  تتؾصموقج 

% مؽ مجتسع الجراسة لجييؼ الخغبة في 74قج تبيؽ أف ، و " سية في اتخاذ القخار وحل السذاكلالك

الكسية  األساليبـ ندبة دعؼ وزارة الجاخمية واألمؽ الؾطشي الستخجا وأف ،الكسية األساليب إلىالتعخؼ 

 وال السختريؽ بيحا السجاؿ.، وال السعمؾمات الجقيقة ، فيي ال تؾفخ الجعؼ السالي ، %( 10.4بمغت )
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الكسية في تحديؽ أداء  األساليبدور استخدام " :( بعشؾان2015)العرايذي،  دراسة سادسا:

 .الظبي()دراسة حالة مجسع الذفاء : "السؤسدات الرحية الحكؾمية في قظاع غزة

العؾامل السؤثخة عمى طؾؿ فتخة انتغار السخضى الظالبيؽ لخجمة  إلىىجفت الجراسة التعخؼ حيث 

استخجـ الباحث األسمؾب الؾصفي  وقج، الظبي العسميات الجخاحية في مدتذفى الجخاحة بسجسع الذفاء 

 Quantitative method) بخنامج:الكياسي الكسي مؽ خالؿ بشاء نساذج االنحجار السشاسبة مؽ خالؿ 

and production and operations management(QM-POM)   ، لعيشة مؽ السخضى في

في الفتخة بيؽ شيخ  ، قؾائؼ االنتغار في خجمة العسميات الجخاحية بسدتذفى مجسع الذفاء الظبي

 (.4/2014شيخ ) إلى( 1/2012)

مؽ عجد :  وكل ، وجؾد عالقة طخدية بيؽ متؾسط الدمؽ الالـز لالنتغار إلى ت الجراسةوقج خمر

أي مؽ  يعشي أف زياد الجخاحية وىحاعجد العسميات  العسميات،عجد تسخيض و  العسميات،عجد و  األطباء،

عالقة طخدية بيؽ نؾع العسمية )الستؾسظة( ومتؾسط و  االنتغار،زيادة متؾسط  إلىىحه الستغيخات يؤدي 

العالقة بيؽ عجد أطباء التخجيخ ومتؾسط الدمؽ الالـز لالنتغار عالقة  فلالنتغار، وأالدمؽ الالـز 

 ومتؾسط الدمؽ الالـز لالنتغار. )الرغخى(عالقة عكدية بيؽ نؾع العسمية  إلىيزا أوتؾصل  ،عكدية

 : الكسية في ترشيد القرارات اإلدارية األساليب"دور بعشؾان :(2015الشاعر، دراسة )عظياني، :سابعا

 السالي(". )دراسة ميدانية عمى شركات األدوية السدرجة أسهسها في بؾرصة سؾق عسان

الكسية في صشع القخارات اإلدارية لجى شخكات  األساليبمجى استخجاـ  إلىالتعخؼ  ىحه الجراسة تىجف

 األساليباستخجاـ  أثخجانب قياس  إلى، عساف السالي سؾؽ صشاعة األدوية األردنية السجرجة في 

ي دوية السجرجة فسع الجراسة في الذخكات لرشاعة األالكسية في تخشيج القخارات اإلدارية. وقج تسثل مجت

 90مؽ عيشة تسثمت ، كأداة لجسع البيانات  االستبانةالباحث ـ بؾرصة سؾؽ عساف السالي، واستخج
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أف الذخكات تدتخجـ نساذج  إلىيعسمؾف في شخكات األدوية األردنية  ، وقج خمرت الجراسة ، مجيخًا 

ىشاؾ ضعفا في استخجاـ  إال أف  ، الشقل والتخريص والديظخة عمى السخدوف في عسمية صشع القخارات 

الكسية  األساليبداللة إحرائية لتظبيق  اذ اً ثخ أوالتحميل الذبكي ، وأف ىشاؾ  ظيةأسمؾبي البخمجة الخ

 في تخشيج القخارات اإلدارية.

"تقييؼ مدى استخدام أساليب بحؾث العسميات في اتخاذ القرارات  :بعشؾان(2013)حدؽ، دراسة :ثامشا

 .الذركات الرشاعية الهشدسيةة عمى دراسة ميداني" : الخاصة باختيار السزيج اإلنتاجي األمثل

بياف مجى استخجاـ أساليب بحؾث العسميات في عسمية اتخاذ القخارات الخاصة  إلىىجفت الجراسة حيث 

شخكات الرشاعة اليشجسية في الداحل  وتسثل مجتسع الجراسة في، باختيار السديج اإلنتاجي األمثل 

التي يؾاجييا متخح القخار ، في اتخاذ القخار ومشظكية حل السذاكل  األساليبوذلػ ألىسية ، الدؾري 

 في ىحه الذخكات.

، الكسية تحدؽ عسمية اتخاذ القخارات الخاصة بالسديج اإلنتاجي  األساليبأف  إلىوقج خمرت الجراسة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        بالتالي يخفض التكمفة ويعغؼ الفائجة مؽ السؾارد الستاحة.

الكسية وعالقتها بجؾدة القرارات  األساليب"معؾقات استخدام بعشؾان :( 2012،)حدؾنة دراسة ا:تاسع

 .دانية لمبشؾك العاممة في فمدظيؽ()دراسة مي " :اإلدارية

وعالقتيا بجؾدة القخارات اإلدارية ، الكسية  األساليبأىؼ معؾقات استخجاـ  إلىىجفت الجراسة التعخؼ  

، الكسية  األساليبمدتؾى معخفة السجيخيؽ ب إلىحيث تؼ التعخؼ ، في البشؾؾ العاممة في فمدظيؽ 

 تظبيقيؼ ليا. ودرجة األساليبومجى حاجتيؼ الستخجاـ تمػ 
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 لجسع البيانات االستبانةواستخجمت ، بشؾؾ العاممة لامؽ  اً عذخ بشك أحجفي وقج تسثل مجتسع الجراسة 

 البشؾؾ العاممة في فمدظيؽ. في ومدؤوؿ   مجيخ   300 مؽ

مجى السعخفة  مسثمة في،  وجؾد عالقة طخدية بيؽ الستغيخات السدتقمة إلى الجراسة توقج خمر

 األساليبالستخجاـ  ةومجى الحاج، الكسية  األساليب إلىالكسية ومجى الخغبة في التعخؼ  األساليبب

ومجى تؾفخ ، الكسية  األساليبومجى دعؼ اإلدارة العميا الستخجاـ ، الكسية في العسل واالستفادة مشيا 

وجؾد عالقة عكدية بيؽ أسمؾب التجخبة والخظأ في اتخاذ  إلىوخمرت أيزا  السادية،اإلمكانيات 

الكسية يتؼ بالتؾافق مع  األساليبكسا أف استخجاـ  اإلدارية،القخارات اإلدارية وبيؽ جؾدة القخارات 

 التقميجية. األساليبالكيفية و  األساليب

 " :الكسية في اتخاذ القرارات اإلدارية األساليب" واقع استخدام  :( بعشؾان2012)طيار، دراسة: اشر اع

 .حروقات في والية سكيكدة بالجزائردراسة ميدانية بقظب الس

واقع استخجاـ السجيخيؽ لألساليب الكسية في اتخاذ القخارات بسؤسدات قظب  إلىىجفت الجراسة التعخؼ و 

 ورؤسائياالفئات الكيادية بالجدائخ، وقج تسثل مجتسع الجراسة بجسيع مجيخي  (سكيكجة)السحخوقات لؾالية 

 مؤسدات مؽ مؤسدات قظب لمسحخوقات. بدت

وأف ، الكسية في مؤسدات العيشة متؾسظة  األساليبأف درجة معخفة السجيخيؽ ب إلى خمرت الجراسةو 

مؽ أىؼ معؾقات السؤثخة في استخجاـ ىحه  ضعيف، وأفالكسية في اتخاذ القخارات  األساليباستخجاـ 

وعجـ تؾفخ السختريؽ ،  األساليبوعجـ وجؾد قدؼ مختص بيحه ، ىي قمة البخامج التجريب :  األساليب

 بيحا السجاؿ. 
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"أساليب السدخل الكسي وأهسيتها في ترشيد  :( بعشؾان2009 )الريد، دراسة -عذر: حادي 

 القرارات اإلدارية".

إبخاز أىسية السجخل الكسي في اتخاذ القخارات اإلدارية في السؤسدات  إلىىجفت الجراسة حيث 

ال تأخح بعيؽ االعتبار السذاعخ وأساليبو عيخت نتائج الجراسة أف نساذج السشيج الكسي أو ، الجدائخية

، التعقيج ، و كسا أف ىشاؾ الكثيخ مؽ السذكالت تتدؼ بالتشؾع ، دانية والخغبات الحاتية عشج تظبيقيا اإلن

 األساليبف استخجاـ وذلػ أل،  ونؾعي(ومؽ ىشا يجب بشاء نسؾذج تكاممي )كسي ، عجـ االستقخار و 

في اتخاذ القخارات  الكسية األساليب مؽالكسية يتظمب البخاعة والكفاءة في اختيار األسمؾب السشاسب 

 االدارية.
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 : األجشبيةالدراسات  .4.2

 :بعشؾان  Hassan & zaazuo ,2018)دراسة )أوال: 

(Quantitative Decision Making; Mathematical and Managerial perspectives 

Comparative Case Study (MSA Versus Cairo University)) 

مؽ وجية نغخ  الكسية في صشع القخار اإلداري  األساليبمداىسة  مجى إلىالتعخؼ  الجارسةىجفت و 

 األساليبتقجميا  بذكل أساسي عمى السداىسة التي يسكؽ أف جراسةخكد ىحه التو ، الظمبة الجامعييؽ

 وأف صشع القخار يعتسج دائسا عمى وجؾد البيانات.،  الكسية في اتخاذ القخارات اإلدارية

  ، طالب جامعة القاىخة وىؼ، مجتسع الجراسة  يسثمؾف  حيؽمجسؾعة مؽ الظمبة الػ تؼ اختيار لتشفيح ذلو 

وباستخجاـ ، إلعيار نتائج واضحة وقابمة لمتحميل ، الكسية  األساليبمعخفة سابقة بحيث كانت لمعيشة 

الكسية في اتخاذ  األساليبىسية أكجوا أ أف معغؼ السذاركيؽ  إلىخمرت الجراسة و ، سمؾب الؾصفي األ

 . والتقجيخ في عسمية صشع القخار، القخارات اإلدارية 

 : ( بعشؾانMolina , 2018) ثانيا: دراسة

(Product Mix Optimization at Minimum Supply Cost of an Online Clothing 

Store using Linear Programming). 

، حيث عسمت  نتخنتالخظية في قخار الذخاء عبخ اإلجة معخفة أثخ نسؾذج البخم إلىىجفت الجراسة و 

 .سعار عجد مؽ السؾرديؽ والبزائع السعخوضة لجييؼعمى مقارنة بيؽ أ

تؼ استخجاـ البيانات و كجراسة حالة.  لبيع السالبذ عبخ اإلنتخنت تاجخم وتسثل مجتسع الجراسة في 

استخجمت ، و  لبخمجة الخظيةا سؾذجالتي قجميا مالكؾ متاجخ السالبذ عبخ اإلنتخنت لتقجيخ معالؼ ن
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سجالت  ما يقابمياومقارنتيا مع ، في الظبيعة ىحه الجراسة إجخاء جسع البيانات التي كانت كسية

استخجاـ البخمجة  مؽ السسكؽأنو :  إلى خمرت الجراسة وباستخجاـ االسمؾب الؾصفي. السؾرديؽ الحالية

 استسخار إلىوصت الجراسة ، وأ أجل تقميل التكمفةوذلػ مؽ ، الخظية في شخاء السالبذ مؽ السؾرديؽ 

مع تقميل ،  استخجاـ البخمجة الخظية في تحجيج عجد كل مشتج يتؼ شخاؤه مؽ السؾرديؽ السالكيؽ في

 تكمفة العخض اإلجسالية.

 : بعشؾاف (,2018Aregawiثالثا: دراسة )

(Formulating and Solving a Linear Programming Model for Product- Mix 

Linear Problems with N Products). 

 التي،  الرشاعة التحؾيمية في عسميةاستخجاـ أساليب البخمجة الخظية  معخفة مجى الجراسة ىجفتو 

استخجاـ أداة مؽ خالؿ . كميا الرشاعية بكفاءة استخجاـ السؾارد في مخاحل اإلنتاج تياتتسيد استخاتيجي

وضساف ،  البخمجة الخظية مؽ أجل تحديؽ مذكمة مديج السشتجاتصشع القخار الكسي السدساة 

 تسثل مجتسع الجراسة في الذخكات الرشاعية التحؾيمية ، و  .استخجاـ السؾارد السحجودة بأفزل الظخؽ 

عمى التخريص واالستخجاـ السشاسبيؽ لؾقت  رئيذ يعتسج ربح شخكة الرشاعات التحؾيمية بذكلحيث 

لكل مشتج في الرشاعة. و ، والخبح لكل وحجة  ...، السشتجات،كل وحجة مؽ و  (،)اآلالتالسؾاد و  اإلنتاج،

حل  إلىأف استخجاـ نسؾذج البخمجة الخظية لتحميل السذكمة الخظية يؾصل  إلىوخمرت الجراسة 

 وكحلػ التؾصيات ذات الرمة إلدارة الرشاعة. ، أمثل
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 بعشؾان:( Woubante, Gw, 2017)دراسة ا: بعار 

(The Optimization problem of product mix and linear programming 

applications: case study in the Apparel Industry). 

السؾاد السدتخجمة وحجؼ  أثخ استخجاـ البخمجة الخظية عمى كل مؽ حجؼ إلىىجفت الجراسة التعخؼ و 

الكسية  األساليبأف استخجاـ  إلى، وخمرت الجراسة (أثيؾبيا)األرباح لمؾحجة في صشاعة السالبذ في 

إذا ما تؼ ، % 7.22ت سيديج أرباح الذخكة بؾاقع خاصة البخمجة في مثل ىحا الشؾع مؽ الرشاعا

 استخجاميا.

 ( بعشؾان:,Gumaah and Bakhit 2017)ا: دراسة خامد

(Extent of using Quantitative Methods in Decision Making at the university of 

Blue Nile, 2014-2017). 

جامعة الشيل  الكسية في اتخاذ القخارات في األساليبمجى استخجاـ  إلىىجفت الجراسة التعخؼ حيث 

 فيسمؾب التحميل الؾصفي أـ استخج، حيث تؼ ا 2017-2014لمفتخة مؽ  ، افاألزرؽ في الدؾد

ضخورة نذخ ثقافة  إلىوقج خمرت الجراسة  الكسية، األساليباستبانة وزعت عمى السعشييؽ بتظبيق 

 ،األساليبضخورة وجؾد اختراصيؽ في ىحه و  الكسية في اتخاذ القخار، األساليبووعي استخجاـ 

 .أجيدة حاسؾب لتخديؽ البيانات والسعمؾماتذلػ وجؾد  إلى إضافةً 
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 : ن( بعشؾاCvetkoska, 2016) سادسا: دراسة

(A survey of the use of operational research in decisions made by micro, 

small and Medium –size enterprises in Macedonia). 

مجى استخجاـ مجيخي الذخكات الرغيخة والستؾسظة والكبيخة لألساليب الكسية  إلىىجفت الجراسة التعخؼ 

وقج شسمت الجراسة مئة مجيخ  ؟، وماىي العؾائج مؽ ىحا االستخجاـ)مقجونيا(في اتخاذ القخارات في 

ف أ إلىومئة مجيخ لمستؾسظة ومئة مجيخ لمذخكات الكبيخة، وقج خمرت الجراسة ، لمذخكات الرغيخة 

مؽ الذخكات  %45والذخكات الستؾسظة،  مؽ مجيخي  %22والذخكات الرغيخة،  % مؽ مجيخي 11

في مجاؿ خفض ، قخارات خاصة الكسية في اتخاذ ال األساليبيقؾمؾف باستخجاـ  (مقجونيا)الكبيخة في 

وتعغيؼ الفائجة  الجؾدة،وتحديؽ  السخدوف،ومدتؾى  الستؾقعة،والسبيعات  يخادات،اإلونسؾ  التكاليف،

 مؽ السؾعفيؽ.

 ( بعشؾان: Oluwaseun, T.,2016: دراسة )اسابع

(Application of Quantitative techniques in decision making by healthcare 

managers and administrators in Nigeria public tertiary health institutions). 

 الظبييؽ بيؽ السجيخيؽ القخارات اتخاذ في الكسية األساليب استخجاـ مجى مقارنة إلى الجراسة ىجفتحيث 

 ،طبية غيخ قداـأ  5وا اً طبي اً قدس 52 مؽ لعيشة (،نيجيخيا) في الرحي القظاع في الظبييؽ وغيخ

 تدتخجـ العميا واإلدارة الظبييؽ غيخ أف السجيخيؽ إلى الجراسة خمرت،  الؾصفي التحميل وباستخجاـ

 األساليب تبشي تدخيع ضخورة إلى الجراسة خمرت الظبية، وقج قداـاأل مؽ أكثخ الكسية األساليب

 الرحية الخجمات تحديؽ إلى سيقؾد األساليب ىحه تظبيق أف مع االعتقاد،  القخارات اتخاذ في الكسية

 .ومخخجاتيا
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 ن( بعشؾاGawlik, 2016) دراسة: اثامش

(Methodological aspects of qualitative-quantitative analysis of decision-

making processes). 

، التي مؽ شأنيا تؾسيع جياز البحث مؽ االقترادييؽ والسجيخيؽ  األساليبتحجيج  إلىىجفت الجراسة و 

مشيجية البحث  تسثمتو مؽ خالؿ األدوات التي تدسح بإدراج السحجدات الشؾعية في التحميل الكسي. 

الكسية الشؾعية السختمظة التخاذ القخارات  األساليبمؽ مخاجعة األدبيات والتحميل الخاص لمتظبيق مؽ 

 اإلدارية.

 اإلنتاج،إدارة ىشجسة االقتراديات كإف تحميل مذكالت صشع القخار متعجد  إلىالجراسة وخمرت 

 .اتخاذ القخارو لسذاكل ا تظبيق أساليب كسية نؾعية مختمظة في حل يتظمب

  :( بعشؾانkanungo, 2014) دراسة: تاسعا

(Role of transportation in logistic management ). 

التي تستمػ مخازف في مؾاقع ، سسشت يؼ أفزل نغاـ نقل إلحجى شخكات اإلترس إلىىجفت الجراسة و 

مخاكد استيالؾ التي تقع في مؾاقع جغخافية مختمفة أيزا في والية  إلىإضافة ، جغخافية مختمفة 

(odisha في )،اليشج ( وذلػ مؽ خالؿ تؾعيف طخيقة التؾزيع السعجؿMODI ) ، مؽ أىؼ الشتائج وكاف

ي تحديؽ القخارات الستعمقة بدالسل التدويج الجراسة أف استخجاـ نساذج الشقل ساىؼ ف التي تؾصمت الييا

أقرى  إلىالكسية دورا فاعال في تخفيض تكاليف الشقل في الذخكة  األساليبكسا لعبت ، في الذخكة 

 درجة مسكشة.
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 ( بعشؾان Okechukwu et al, 2012) دراسة -: شرااع

(Evaluation of decision making criteria with special reference to quantitative 

and qualitative paradigms). 

تقييؼ مدتؾى استخجاـ السجيخيؽ لألساليب الكسية في حل السذكالت واتخاذ  إلى ةالجراسىجفت و 

تحميل و  التعادؿ،ة بالبحث والتحميل أسمؾب نقظة جراسالتي تشاولتيا ال األساليببيؽ وكاف مؽ  القخارات،

 ونساذج الشقل.، والسحاكاة ، يل االرتباط واالنحجار وتحم، السدار الحخج وشجخة القخارات 

سع الجراسة مؽ ، حيث تكؾف مجت مؽ السجيخيؽ في جسع البيانات ستكذافيةاالظخيقة ال حثاالب خجـاستو 

وبيشت نتائج ، وىي شخكات إخساد الشيخاف )اإلطفائية ( ، العيشة مؽ السجتسع  وتؼ اختيار، شخكة األمؽ 

وتجريب وزيادة  "تأىيل"وقج أوصت بزخورة ، الكسية  األساليبفي عسمية استخجاـ  اً الجراسة ضعف

مؽ  األساليبنغخا لسا ليحه ، الكسية  األساليب إلىصشع القخارات باالستشاد في الكفاءة لجى السجيخيؽ 

 تأثيخ عمى تحديؽ فاعمية وكفاءة عسمية صشع القخار.

 :بعشؾان( lee & other,2008)دراسة  -عذر: حادي 
 ) Practical Managerial Decision Making Tools: Operations Research). 

الحجس في عسمية اتخاذ  إلىباإلضافة ، الكسية  األساليبدعؼ فكخة االعتساد عمى  إلىت الجراسة ىجفو 

وتسثل مجتسع الجراسة في  (،األمخيكية)القخار كشسؾذج متكامل في عسمية اتخاذ القخار في السؤسدات 

والقؾات السدمحة ، وسامدؾنج ، شخكة فؾرد : مثل ،  (أمخيكا)السشغسات الخبحية وغيخ الخبحية في 

تعتسج في اتخاذ القخار عمى  ذات البيئة الرغيخة السؤسداتأف  إلىوخمرت الجراسة األمخيكية ، 

السؤسدات التي بيشسا ، ؼ السشغسة الكسية لتحقيق أىجا األساليبالحجس والحج األدنى مؽ استخجاـ 

كسا تؾجج ، تعسل في البيئة األكثخ تعقيجا أو األكبخ حجسا تدتخجـ كال مؽ األسمؾب الكسي والشؾعي 
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استخجاـ و  ، الدميسةاستخجاـ أسمؾب الحجس الخبخة الذخرية التخاذ القخارات االقترادية  إلىحاجة 

خاذ قخارات ذات جؾدة عالية، كسا يجب عمى اتتقشيات بحؾث العسميات تسكؽ إدارة السشغسة مؽ 

 ث العسميات.ؾ أف يكؾف لجييؼ عمؼ وأسذ اتخاذ القخارات وأساليب بح يخيؽ السج

  الدابقة.التعميق عمى الدراسات 

تعجدت الجراسات التي تشاولت مؾضؾع استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخارات ، وتشؾعت أىجافيا ، 

 فقج الحظ الباحث: وطخؽ جسع بياناتيا وتحميميا ، ومؽ خالؿ استعخاض الجراسات الدابقة 

 خبي.محجودية الجراسات التي تشاولت بحؾث العسميات وأثخىا في اتخاذ القخارات في العالؼ الع .1

إف الجدء األبخز مؽ الجراسات حاوؿ البحث عؽ أثخ استخجاـ بحؾث العسميات في تخشيج  .2

 واستغالؿ السرادر بالذكل األمثل.، القخارات 

 أغمب الجراسات استخجمت السشيج الؾصفي التحميمي في إعجاد الجراسات والتعميق عمى نتائجيا. .3

الكسية تتسثل في عجـ تؾفخ  األساليبتخجاـ أعيخت الجراسات الدابقة أف معؾقات اس  .4

 متخررة،عجـ وجؾد أقداـ و  الكسية، األساليبعجـ دعؼ اإلدارة العميا الستخجاـ و  السختريؽ،

 الكسية في اتخاذ القخارات اإلدارية. األساليبضعف السعخفة بأىسية و 

لكؽ الجراسات األجشبية  ،األساليبمجى استخجاـ ىحه  إلىحاولت الجراسات العخبية التعخؼ  .5

 . وجدئياتيا الكسية األساليبحاولت الجخؾؿ في تفاصيل 

 كؾنيا: في ، وتتفق ىحه الجارسة مع الجراسات الدابقة 

 الكسية في اتخاذ القخارات اإلدارية. األساليبتبياف أىسية استخجاـ  إلىىجفت  .1

 الكسية في اتخاذ القخارات اإلدارية. األساليبواقع استخجاـ  إلىالتعخؼ  .2

 الكسية في اتخاذ القخارات اإلدارية. األساليبتظبيق  إلىالتعخؼ  .3
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 الكسية في اتخاذ القخارات اإلدارية. األساليبمعؾقات استخجاـ  إلىالتعخؼ  .4

 أنيا استيجفت متخحي القخار في مجتسع الجراسة. .5

التعخؼ التي حاولت ، ولى في فمدظيؽ ىي أنيا األ إف ما يسيد ىحه الجراسة عؽ الجراسات األخخى إال 

وىي شخكات  فمدظيؽ،الذخكات السجرجة في بؾرصة  الكسية مؽ قبل األساليبمجى استخجاـ  إلى

ويشبغي أف تستاز بالقجرات الفشية العالية لسؾاجية ، القظاع الخاص  داخلتتشافذ ، عامة مداىسة 

 .جشبيسخائيمي واألمدتؾى السشافدة مع السشتج اإلفاع وارتوإفراحيا  اتداع األسؾاؽعاىخة 
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 لفرل الثالثا

 مشيج الجراسة 3.1

 مجتسع الجراسة 3.2

 عيشة الجراسة 3.3

 أداة الجراسة 3.4

 صجؽ الجراسة 3.5

 ثبات الجراسة  3.6

 متغيخات الجراسة 3.7

 أساليب السعالجة اإلحرائية 3.8
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 الفرل الثالث .3

 واإلجراءاتالظريقة 

وصف مجتسع الجراسة وعيشتيا، والظخيقة التي ، و  الجراسة لسشيج التعخيف شاوؿ ىحا الفرل يت

والظخؽ التي تؼ اتباعيا في إعجادىا، والتأكج مؽ صجقيا ، تؼ اختيار العيشة بيا، وأدوات الجراسة 

ة التي تؼ استخجاميا في وثباتيا، وخظؾات تظبيقيا، وترسيؼ الجراسة وإجخاءاتيا، والسعالجة اإلحرائي

 تحميل الشتائج.

:مشهج الدراسة 3.1

الكسية في اتخاذ القخارات في  األساليبواقع استخجاـ استخجـ الباحث السشيج الؾصفي لكياس 

الحي يعتسج عمى دراسة الغاىخة كسا ىي في ، الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ

 الؾاقع.

 :مجتسع الدراسة  3.2

والبالغ جسيعيا ، الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ يتسثل مجتسع الجراسة ب

 .مجرجة في بؾرصة فمدظيؽ، مداىسة عامة  شخكة 48عجدىا 

 :عيشة الدراسة 3.3

السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ ، تؼ اختيار عيشة عذؾائية طبكية مؽ الذخكات السداىسة العامة 

 في البؾرصة عمى الشحؾ اآلتي:كافة لتسثل القظاعات 
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 تؾزيع الذخكات في السجتسع حدب القظاع 1 (1.3ججوؿ رقؼ )

العجد في  القظاع

 السجتسع

  الشدبة السئؾية العجد في العيشة الشدبة السئؾية

 مؽ العيشة

 %25 9 %27.1 13 صشاعة

 %16.7 6 %14.6 7 مالية بشؾؾ

 %19.4 7 %20.8 10 استثسار

 %22.2 8 %22.9 11 خجمات

 %16.7 6 %14.6 7 تأميؽ

 %100 36 %100 48 السجسؾع

مؽ  %(75أي ما ندبتو)، رجة في البؾرصة شخكة مؽ الذخكات السج 36وقج شسمت العيشة 

مداعج و استبانة عمى أصحاب القخار في الذخكات )مجيخ عاـ ،  120تؾزيع كسا  مجتسع الجراسة ،

مؾعف و ،  )دائخة( قدؼ (رئيذمجيخ)مداعج و ،  )دائخة( قدؼ (رئيذمجيخ )و مجيخ عاـ ، )نائب( 

 .لمتحميل  ةحالص ( استبانة103إداري(، استعاد الباحث )

 :أداة الدراسة 3.4

الكسية في  األساليبواقع استخجاـ الجراسة قاـ الباحث بتظؾيخ استبانة لكياس  أسئمةلإلجابة عمى و 

، وقج تؼ تظؾيخ االستبانة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ، السداىسة العامة اتخاذ القخارات في الذخكات 
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تؼ اعجاد و  ،(1996()الظخاونة ،2018بؾ عسخية ،أ( )قباجة و 2012عمى دراسة )طيار، بعج االطالع

 وقج اشتسمت االستبانة عمى:، استبانة لجسع البيانات الخاصة بالجراسة مؾجية لسفخدات عيشة الجراسة 

السدتؾى و العسخ، و السدتجؾبيؽ: الجشذ،  ديسؾغخافية حؾؿالجدء األوؿ: اسئمة لجسع بيانات  -

 حجؼ الذخكة.و التأسيذ، و ،  القظاع التي تشتسي لو الذخكةو التعميسي، والخبخة العمسية، 

 .اتخاذ القخاراتأسئمة لكياس مجى معخفة السدتجؾبيؽ باألساليب الكسية في الجدء الثاني:  -

  .ألساليب التقميجية في اتخاذ القخاراتا أسئمة لكياس مجى استخجاـالجدء الثالث:  -

  .في اتخاذ القخارات الكسيةألساليب ا أسئمة لكياس مجى استخجاـالجدء الخابع:  -

 ألساليب الكسية في اتخاذ القخارات.الت استخجاـ امجا الجدء الخامذ: -

معؾقات الكسية في اتخاذ القخارات ) األساليبعؾقات استخجاـ مأسئمة حؾؿ الدادس:  الجدء -

،  بالبيئة الجاخميةمعؾقات متعمقة و الكسية ،  األساليبمعؾقات متعمقة بو متعمقة بستخح القخار ، 

 .معؾقات متعمقة بالبيئة الخارجية(و 

 صدق األداة 3.5

وذلػ بعخضيا عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ ، تؼ التأكج مؽ الرجؽ الغاىخي ألداة الجراسة 

قادرة  ، بحيث يكؾف صجؽ األداة بكؾنيا دارة  السشيجيةالكسية واإل األساليبالسختريؽ في مجاؿ 

 عمى قياس الؾاقع كسا ىؾ.

صياغة بعض العبارات عبخ تحديؽ ، وقج تؼ اجخاء بعض التعجيالت وفقا لتؾصيات السحكسيؽ 

 يا.وححؼ بعز
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 ثبات األداة 3.6

لمتحقق مؽ ثبات أداة الجراسة، تؼ استخجاـ ثبات االتداؽ الجاخمي لفقخات األداة باستخجاـ معادلة و  

 إلىفي كل مجاؿ مؽ مجاالت أداة الجراسة، باإلضافة ، عمى عيشة الجراسة  (كخونباخ ألفا)الثبات 

 (: 3.3الجرجة الكمية كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ )

 معامل الثبات كخونباخ ألفا لسجاالت أداة الجراسة2( 2.3) جدول رقؼ

 السجال
عدد 

 الفقرات
قيسة معامل الثبات ألفا 

 كرونباخ

 0.798 5 .التقميدية في اتخاذ القرارات األساليباستخدام 

 0.897 12 .الكسية في اتخاذ القرارات األساليباستخدام 

 0.900 14 .الكسية في اتخاذ القرارات األساليبمجاالت استخدام 

 0.960 28    .الكسية في اتخاذ القرارات األساليبمعؾقات استخدام 

وحت  قيسة اأف درجة ثبات أداة الجراسة الكمي مختفعة، حيث تخ  (3. 3الججوؿ )يالحظ مؽ و 

راسة السدتخجمة قادرة عمى %(؛ أي أف أداة الج96.0-%79.8بيؽ ) (ألفا كخونباخ)معامل الثبات 

ىجاؼ الجراسة، والشتائج الحالية فيسا لؾ تؼ إعادة استخجاميا وتؾزيعيا مخة أخخى عمى العيشة أ تحقيق 

وتفي ، نفديا؛ أي في حالة إعادة الكياس، وتعج معامالت الثبات السدتخخجة ليحا السكياس مشاسبة 

 ألغخاض الجراسة. 
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 متغيرات الدراسة  3.7

 :ةالسدتقمالستغيخات 

 وتؼ قياسو مؽ خالؿ:،  اتخاذ القخارفي معؾقات استخجاـ األساليب الكسية 

  معؾقات متعمقة بستخح القخار.  

  األساليب الكسية معؾقات متعمقة ب. 

   معؾقات متعمقة بالبيئة الجاخمية. 

  معؾقات متعمقة بالبيئة الخارجية . 

خالؿ استخجاـ الذخكات وتؼ قياسو مؽ ،  استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخار التابع:الستغيخ 

ججولة و  ،تقييؼ االستثساراتو ،  تخريص السؾارد): ساليب الكسية في اتخاذ القخار لسجاالت األ

اإلجخاءات و الريانة واإلصالح ، و ،  مخاقبة السذاريعو ،  تخريص رأس الساؿو ،  السذاريع

،  التشبؤ بالظمب عمى الدمع و الخجماتو ،  مخاقبة الجؾدةو ،  تخظيط القؾى العاممةو ،  السحاسبية

 .إدارة السخدوف( و ،  ججولة الفعالياتو ،   اختيار السؾاقعو 

 :أساليب السعالجة االحرائية 1.1

لتحميل البيانات ومؽ ، حراء الؾصفي واالستجاللي ساليب اإلأتؼ استخجاـ مجسؾعة مؽ و 

 السدتخجمة:  األساليب

 .داة الجراسةأ)كخونباخ الفا( لمتأكج مؽ ثبات  معامل ارتباط -1

 .التكخارات والشدب السئؾية لؾصف خرائص عيشة الجراسة -2
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الكسية ومجاالت  األساليبلتحجيج مجى استخجاـ ، الستؾسظات واالنحخافات السعيارية  -3

د سمؼ ااعتسقج تؼ و  ، الكسية األساليبمعؾقات استخجاـ  أىسيةودرجة ، استخجاميا 

لخابع ، حيث يقدؼ الخساسي والثالثي لتفديخ الشتائج في الججاوؿ في الفرل ا (ليكخت)

حيانًا ، أ 3.42 -2.63نادرًا ،  2.62-1.81 ال يدتخجـ ، 1.8-1لى :الدمؼ الخساسي إ

 مدتخجـ دائسا. 4.23أكثخ مؽ  غاليًا ، 4.23- 3.43

متؾسط ، أكثخ مؽ  3.67 -2.34خفض ، مش 2.33-1الثالثي :  (ليكخت)ويقدؼ سمؼ 

 عالية. 3.67

لمسعؾقات ككل  معشؾي   ذا كاف ىشاؾ تأثيخ  إاالنحجار البديط والستعجد الختبار فيسا  -4

معؾقات متعمقة بستخح القخار، معؾقات متعمقة باألساليب الكسية ، معؾقات متعمقة بالبيئة )،

الكسية في  األساليبعمى مجى استخجاـ  ،(الجاخمية ، معؾقات متعمقة بالبيئة الخارجية 

 اتخاذ القخارات.

والختبار قؾة الشسؾذج تؼ استخخاج مرفؾفة االرتباط بيؽ متغيخات الجراسة ، حيث بمعت  -5

، (R=0.544أعمى قؾة ارتباط بيؽ الستغيخات السدتقمة واستخجاـ األساليب الكسية )

 (Variance Inflation Factor (VIF)) وبالتعؾيض في معادلة

VIF = 1/1-(1-r)2     =1/1-0.544 =2.2 

فإف ذلػ يعشي عجـ وجؾد تجاخل بيؽ الستغيخات السدتقمة  VIF 5 <وبسا أف 

(Multicollinearity( مسا يكيذ قؾة الشسؾذج ،)( Berenson , M.etal, 2004. 
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 -Kolomogrov) (نؾؼخ سؾغخاؼ سسيمك)والختبار التؾزيع الظبيعي لمبيانات تؼ استخجاـ اختبار  .6

Smirnov Z( )K-S)  حيث بيؽ أف قيسة ،(sig)   لستغيخات الجراسة أكبخ مؽ مدتؾى الجاللة

 % مسا يجؿ عمى إتباع البيانات لمتؾزيع الظبيعي.5
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 الفصل الرابع 

 تمهيد 1.1

  اإلجابة عن أسئلة الدراسة 1.1
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 الفرل الرابع .4

 تحميل نتائج الدراسة
 : تسهيد  4.1

 األساليباستخدام تزسؽ ىحا الفرل عخضا لشتائج الجراسة، التي تؾصل إليو الباحث حؾؿ        

 .السدرجة في بؾرصة فمدظيؽ، السداهسة العامة الذركات  في الكسية في اتخاذ القرارات

 أسئمة الدراسة:  اإلجابة عؽ  4.2

السدرجة السداهسة العامة الذركات الكسية  في  األساليبب السديريؽالدؤال األول: ما مدى معرفة 

 ؟ في بؾرصة فمدظيؽ

الكسية   األساليبب  كخار والشدب السئؾية لسجى معخفة السجيخيؽحداب الت تؼ  ، الدؤاؿ  ؽ ىحالإلجابة ع

 (.1.4كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ ) السجرجة في بؾرصة فمدظيؽالسداىسة العامة الذخكات في 

 الكسية األساليبتؾزيع أفراد العيشة حدب درجة السعرفة ب 3(1.4) رقؼ ججوؿ

 الشدبة التكرار الكسية األساليبدرجة السعرفة ب

 2.9 3 كبيخة ججاً 

 11.7 12 كبيخة

 23.3 24 متؾسظة     

 46.6 48 قميمة

 15.5 16 ال تؾجج

 (2012، طيار)
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 قميمة معخفة %( يسمكؾف 46.6)( أف أكبخ ندبة مؽ أفخاد العيشة 1.4يتزح مؽ الججوؿ رقؼ )و 

 ال يسمكؾف  الحيؽ ويمييؼ ، %(23.3بشدبة) متؾسظة معخفة يسمكؾف  الحيؽ يمييؼ الكسية، األساليبب

 ،%(11.7الكسية بشدبة ) األساليبب معخفة كبيخة  حيؽ يسمكؾف ثؼ يمييؼ ال ،%(15.5بشدبة ) معخفة

 %(.2.9بشدبة ) معخفة كبيخة ججاً  يسمكؾف  وأخيخًا الحيؽ

السدرجة السداهسة العامة الذركات الكسية في  األساليبب السديريؽمرادر معرفة الدؤال الثاني: ما 

 ؟ في بؾرصة فمدظيؽ

الكسية  األساليبب السجيخيؽحداب التكخار والشدب السئؾية لسرادر معخفة   الدؤاؿ تؼ   ؽ ىحالإلجابة ع

 (.2.4كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ )،  السجرجة في بؾرصة فمدظيؽالسداىسة العامة الذخكات في 

 الكسية األساليبتؾزيع أفراد العيشة حدب مرادر السعرفة ب4(: 2.4جدول )

 الشدبة التكرار الكسية األساليبمرادر السعرفة ب

 11.1 11 الجراسات الجامعية

 11.1 11 الجورات التجريبية

 10.7 11 الكتب والسخاجع

 11.1 11 السسارسة والتظبيق

 6.8 7 أخخى 

 األساليبمعخفتيؼ  مرجر أف أجابؾا أفخاد العيشة %( مؽ49.5( أف )2.4رقؼ ) الججوؿ مؽ يتزحو 

 ىؾ الكسية األساليبب معخفتيؼ مرجر أف أجابؾا، %(17.5يمييؼ ) الجامعية، الجراسة ىؾ الكسية

 الجورات التجريبية. ىؾ الكسية األساليبب معخفتيؼ مرجر أف %( أكجوا15.5والتظبيق، و)السسارسة 
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 لألساليب التقميدية في اتخاذ القرارات؟ السديريؽالدؤال الثالث: ما مدى استخدام 

 السجيخيؽحداب الستؾسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لسجى استخجاـ  الدؤاؿ تؼ   ؽ ىحالإلجابة عو 

 (.3.4كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ )، لألساليب التقميجية في اتخاذ القخارات 

 التقميدية في اتخاذ القرارات مؽ طرف أفراد العيشة األساليبمدى استخدام 5(: 3.4جدول )

 الرقؼ
 التقميدية السدتخدمة األساليب

الستؾسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

درجة 
 االستخدام

 غالباً  0.86 3.60 البجيية والحكؼ الذخري  .1

اً غالب 0.63 4.14 الخبخة  .2  

 غالباً  0.90 3.55 إجخاء التجارب  .3

 غالباً  0.88 3.48 اآلراء  .4

 ال يدتخجـ 0.99 1.37 أخخى   .5

 أحيانا   0.57 3.23 الستؾسط الحدابي العام

 اتخاذ في التقميجية األساليب استخجاـ لسجى( أف الستؾسط الحدابي العاـ 3.4يتزح مؽ الججوؿ رقؼ )و 

وىؾ ما يعشي أف استخجاـ أفخاد العيشة لألساليب التقميجية في اتخاذ القخارات  ،(3.23بمغ ) القخارات

ي: الخبخة بستؾسط أتمختبة كسا يالسدتخجمة في اتخاذ القخار  األساليبف أىؼ أ، و اً يعتبخ أحيانًا مدتخجم

( 3.60والبجيية والحكؼ الذخري بستؾسط حدابي ) ،(0.63معياري )( وانحخاؼ 4.14حدابي )

وأخيخًا  ،(0.90( وانحخاؼ معياري )3.55وإجخاء تجارب بستؾسط حدابي ) ،(0.86وانحخاؼ معياري )

 (.0.88( وانحخاؼ معياري )3.48اآلراء بستؾسط حدابي )
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 خاذ القرارات؟لألساليب الكسية في ات السديريؽالدؤال الرابع: ما مدى استخدام 

 السجيخيؽحداب الستؾسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لسجى استخجاـ  الدؤاؿ تؼ   ؽ ىحالإلجابة عو 

 (.4.4كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ )، لألساليب الكسية في اتخاذ القخارات 

 الكسية في اتخاذ القرارات مؽ طرف أفراد العيشة األساليبمدى استخدام 6 (:4.4جدول )

 الرقؼ
 الكسية السدتخدمة األساليب

الستؾسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

درجة 
 االستخدام

 نادراً  1.07 2.51  البخمجة الخظية  .1

 نادراً  1.00 2.46 السحاكاة  .2

 نادراً  1.12 2.41 نغخية القخارات   .3

 نادراً  1.06 2.38 نساذج التشبؤ  .4

 نادراً  1.13 2.07 نغخية صفؾؼ االنتغار  .5

 نادراً  1.04 2.50 نساذج السخدوف   .6

 أحياناً  1.02 2.68 التحميل اإلحرائي   .7

 أحياناً  0.95 2.82 تحميل العائج والتكمفة  .8

 ال يدتخجـ 1.22 1.73 نغخية األلعاب  .9

اً أحيان 1.08 2.66 بخمجة األىجاؼ  .11  

 نادراً  1.18 2.29 نساذج الشقل والتخريص  .11

 ال يدتخجـ 1.07 1.41 أخخى   .12
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 نادرا   0.74 2.32 الستؾسط الحدابي العام

 

 اتخاذ في الكسية األساليب استخجاـ ( أف الستؾسط الحدابي العاـ لسجى4.4يتزح مؽ الججوؿ رقؼ )و 

وىؾ ما يعشي أف استخجاـ أفخاد العيشة لألساليب الكسية في اتخاذ القخارات يعتبخ  ،(2.32بمغ ) القخارات

ي: تحميل العائج والتكمفة بستؾسط حدابي أتختبة كسا يم السدتخجمة األساليبف أىؼ أ، و اً نادرًا مدتخجم

( وانحخاؼ معياري 2.68والتحميل االحرائي بستؾسط حدابي ) ،(0.95( وانحخاؼ معياري )2.82)

 (.1.08( وانحخاؼ معياري )2.66وبخمجة األىجاؼ بستؾسط حدابي ) ،(1.02)

الكسية في الذركات  األساليب ن والسدير الدؤال الخامس: ما هي السجاالت التي يدتخدم فيها 

 ؟السداهسة العامة السدرجة في بؾرصة فمدظيؽ

حداب الستؾسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لسجاالت استخجاـ  تؼ  ، الدؤاؿ  ؽ ىحالإلجابة عو 

 (.5.4كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ )، لألساليب الكسية في اتخاذ القخارات  السجيخيؽ

 الكسية في اتخاذ القرارات مؽ طرف أفراد العيشة األساليبمجاالت استخدام 1(: 5.4جدول )

 الرقؼ
 الكسية األساليبمجاالت استخدام 

الستؾسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

درجة 
 االستخدام

 نادراً  0.87 2.56 تخريص السؾارد  .1

 أحياناً  0.80 3.34 تقييؼ االستثسارات  .2

 نادراً  0.76 2.50 ججولة السذاريع  .3

 نادراً  1.00 2.38 تخريص رأس الساؿ  .4
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 نادراً  0.84 2.54 مخاقبة السذاريع  .5

 نادراً  0.90 2.34 الريانة و اإلصالح  .6

 أحياناً  0.88 3.40 اإلجخاءات السحاسبية  .7

 نادراً  0.95 2.50 تخظيط القؾى العاممة  .8

 نادراً  0.88 2.56 مخاقبة الجؾدة  .9

 نادراً  1.00 2.36 التشبؤ بالظمب عمى الدمع والخجمات  .10

 نادراً  1.00 2.33 اختيار السؾاقع  .11

 نادراً  1.02 2.24 ججولة الفعاليات  .12

 نادراً  0.84 2.44 إدارة السخدوف   .13

 ال يدتخجـ 1.16 1.11 أخخى   .14

 نادرا   0.61 2.47 الستؾسط الحدابي العام

 

 قج الكسية األساليب ـاستخجا ( أف الستؾسط الحدابي العاـ لسجاالت5.4يتزح مؽ الججوؿ رقؼ )و 

 الشادروىؾ ما يعشي أف استخجاـ أفخاد العيشة لمسجاالت الكسية في اتخاذ القخارات يعتبخ في  ،(2.47بمغ)

ي: اإلجخاءات السحاسبية بستؾسط حدابي أتمختبة كسا يف أىؼ السجاالت السدتخجمة أ، و اً مدتخجم

 وانحخاؼ معياري ( 3.34(، وتقييؼ االستثسارات بستؾسط حدابي )0.88( وانحخاؼ معياري )3.40)

(0.80.) 
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لألساليب الكسية في اتخاذ  السديريؽالدؤال الدادس: ما هي السعؾقات السؤثرة عمى استخدام 

 ؟ السدرجة في بؾرصة فمدظيؽالسداهسة العامة الذركات القرارات في 

ىي: السعؾقات الستعمقة بستخح ، أربعة أصشاؼ  إلىتؼ تقديؼ السعؾقات ، لإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ و 

، والسعؾقات الستعمقة بيئة الجاخميةسية، والسعؾقات الستعمقة بالالك األساليبوالسعؾقات الستعمقة بالقخار، 

بالبيئة الخارجية. حيث تؼ حداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية لكل معؾؽ في كل 

 ؾاحج.ثؼ الستؾسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري اإلجسالي لكل السعؾقات في الرشف ال، صشف 

 أوال: السعؾقات الستعمقة بستخذ القرار

كسا ىؾ مؾضح ،  حداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية تؼ، لإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ و 

 (.6.4في الججوؿ )

 الكسية في اتخاذ القرارات الستعمقة بستخذ القرار األساليبمعؾقات استخدام 8(: 6.4جدول )

 الرقؼ
 السعؾق 

الستؾسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

درجة 
 االستخدام

أو  الكسية األساليبعجـ السعخفة ب  .1
 نقريا

3.68 1.04 
 عالية

عجـ القجرة عمى استخجاـ الحاسؾب   .1
 في اتخاذ القخارات

3.20 0.19 
 متؾسظة

 متؾسظة 1.06 3.61 مقاومة التغييخ  .1

الكسية عمى  األساليبعجـ انظباؽ   .1
 طبيعة العسل

3.50 0.91 
 متؾسظة
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اإلدارة ناجحة بجوف استخجاـ ىحه   .1
  األساليب

3.44 1.03 
 متؾسظة

 متؾسظة 0.94 3.65 روتيشية العسل  .1

 متؾسظة 0.76 3.51 الستؾسط الحدابي العام

 

مسا  ،(3.51)( أف الستؾسط العاـ لمسعؾقات الستعمقة بستخح القخار بمغ 6.4يتزح مؽ الججوؿ رقؼ )و 

يعشي أف درجة األىسية ليحا الرشف مؽ السعؾقات متؾسظة. حيث نجج أف أىؼ السعؾقات التي تؾاجو 

القخار مختبة  محل الجراسة والستعمقة بستخح الذخكاتالكسية في اتخاذ القخارات في  األساليباستخجاـ 

( وانحخاؼ 3.68بستؾسط حدابي )أو نقريا  الكسية األساليبعجـ السعخفة بي: أتحدب األىسية كسا ي

تمييا مقاومة و (، 0.94( وانحخاؼ معياري )3.65حدابي) بستؾسط ثؼ روتيشية العسل ،(1.04معياري )

 (.1.06( وانحخاؼ معياري )3.61حدابي) التغييخ بستؾسط

 الكسية األساليبثانيا: السعؾقات الستعمقة ب

كسا ىؾ مؾضح ،  بية واالنحخافات السعياريةحداب الستؾسظات الحدا تؼ، لإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ و 

 (.4.7في الججوؿ )

 الكمٌة األسالٌبالكمٌة فً اتخاذ القرارات المتعلقة ب األسالٌبمعوقات استخدام 9(: 4.7جدول )

 الرقؼ
 السعؾق 

الستؾسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

درجة 
 االستخدام

عجـ وضؾح الفائجة مؽ استخجاـ   .1
 الكسية األساليب

3.97 0.94 
 مختفعة
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 مختفعة 1.04 3.87 عجـ الثقة بسرجاقية الحمؾؿ  .1

 مختفعة 0.95 4.04 ارتفاع تكاليف تظؾيخ الشساذج السشاسبة  .1

 مختفعة 0.91 4.21 ارتفاع تكاليف الستخرريؽ  .11

الحاجة لمتحجيث و التظؾيخ السدتسخيؽ   .11
 البخامج ذات العالقةلمشساذج و 

4.16 0.81 
 مختفعة

 مشخفزة 0.90 2.23 التحميل يأخح وقتا كبيخا  .11

صعؾبة تظبيق الشتائج بعج التؾصل   .11
 إلييا

3.62 1.02 
 متؾسظة

تجاخل الستغيخات بذكل يديج مؽ   .11
 األساليبصعؾبة تظبيق ىحه 

4.01 0.92 
 مختفعة

تعقج الشغؼ اآللية الالزمة لتظبيق ىحه   .11
 األساليب

4.24 0.94 
 مختفعة

 مرتفعة 0.73 3.81 لستؾسط الحدابي العاما

 

 ،(3.81الكسية بمغ ) األساليب( أف الستؾسط العاـ  لمسعؾقات الستعمقة ب4.7يتزح مؽ الججوؿ رقؼ )و 

حيث نجج أف أىؼ السعؾقات التي  ،مسا يعشي أف درجة األىسية ليحا الرشف مؽ السعؾقات مختفعة

 األساليبوالستعمقة بػػػػ محل الجراسة ػػػػ  الذخكاتالكسية في اتخاذ القخارات في  األساليبتؾاجو استخجاـ 

بستؾسط حدابي  األساليبتعقج الشغؼ اآللية الالزمة لتظبيق ىحه ي: أتالكسية مختبة حدب األىسية كسا ي

وانحخاؼ  (4.21حدابي) بستؾسط ارتفاع تكاليف الستخرريؽ ثؼ ،(0.94( وانحخاؼ معياري )4.24)
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 بستؾسط الحاجة لمتحجيث والتظؾيخ السدتسخيؽ لمشساذج و البخامج ذات العالقة(، تمييا 0.91معياري )

 (.0.81( وانحخاؼ معياري )4.16حدابي)

 بيئة الداخميةالثا: السعؾقات الستعمقة بالث

كسا ىؾ مؾضح ،  حداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية تؼ، لإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ و 

 (.8.4في الججوؿ )

 لبيئة الداخميةالكسية في اتخاذ القرارات الستعمقة با األساليبمعؾقات استخدام 10 (:8.4جدول )

 الرقؼ
 السعؾق 

الستؾسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

درجة 
 االستخدام

 متؾسظة 1.39 2.87 عجـ تؾفخ الحاسؾب  .11

بججوى استخجاـ  العميا  اإلدارةعجـ قشاعة   .11
 الكسية  األساليب

3.86 1.30 
 مختفعة

 مختفعة 1.24 4.09 عجـ تؾفخ الستخرريؽ بيحا السجاؿ  .11

 مختفعة 1.11 4.22 انخفاض حجؼ ميدانيات البحث والتظؾيخ  .11

عجـ وجؾد قدؼ خاص يعشى بذؤوف ىحه   .11
 األساليب

4.24 1.12 
 مختفعة

 متؾسظة 1.23 3.20 ذخكةاتخاذ القخارات خارج ال  .11

 مختفعة 1.17 4.07 مخكدية اتخاذ القخارات   .11

بالتالي ضعف و ، ضعف قشؾات االتراؿ   .11
 األساليبالتشديق الالـز لتظبيق ىحه 

3.31 1.17 
 متؾسظة
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 مختفعة 1.10 4.10 قمة البخامج التجريبية ذات العالقة  .11

عجـ تؾفخ البيانات الالزمة لتظبيق ىحه   .11
 األساليب

4.05 1.08 
 مختفعة

 مرتفعة 0.91 3.80 لستؾسط الحدابي العاما

 

 ،(3.80بمغ ) البيئة الجاخمية( أف الستؾسط العاـ  لمسعؾقات الستعمقة ب8.4يتزح مؽ الججوؿ رقؼ )و 

حيث نجج أف أىؼ السعؾقات التي  ، مسا يعشي أف درجة األىسية ليحا الرشف مؽ السعؾقات مختفعة

بيئة والستعمقة بالػػػػ محل الجراسة ػػػػ  ذخكاتية في اتخاذ القخارات في الالكس األساليبتؾاجو استخجاـ 

بستؾسط  األساليبعجـ وجؾد قدؼ خاص يعشى بذؤوف ىحه ي: يأت مختبة حدب األىسية كسا الجاخمية

 بستؾسط انخفاض حجؼ ميدانيات البحث والتظؾيخثؼ  ،(1.12( وانحخاؼ معياري )4.24حدابي )

 بستؾسط قمة البخامج التجريبية ذات العالقةتمييا و (، 1.11( وانحخاؼ معياري )4.21حدابي)

 (.1.10( وانحخاؼ معياري )4.10حدابي)

 الخارجية رابعا: السعؾقات الستعمقة بالبيئة

كسا ىؾ مؾضح ،  حداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية تؼ، لإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ و 

 (.9.4الججوؿ )في 

 الكسية في اتخاذ القرارات الستعمقة بالبيئة الخارجية األساليبمعؾقات استخدام 11 (:9.4جدول )

 الرقؼ
 السعؾق 

الستؾسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

درجة 
 االستخدام

 مختفعة 1.04 3.86في  األساليباستخجاـ ىحه  عجـ 11
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 أو قمتيا العاممة بشفذ السجاؿ الذخكات

صعؾبة إخزاع بعض الغؾاىخ لمكياس  11
 الخقسي

3.94 1.07 
 مختفعة

عجـ استقخار الغخوؼ االقترادية  11
 بذكل يرعب معو تظبيق الشتائج

4.03 1.09 
 مختفعة

 مرتفعة 0.97 3.94 لستؾسط الحدابي العاما

، ( 3.94( أف الستؾسط العاـ  لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية بمغ )9.4يتزح مؽ الججوؿ رقؼ )و 

حيث نجج أف أىؼ السعؾقات التي  ، مختفعةمسا يعشي أف درجة األىسية ليحا الرشف مؽ السعؾقات 

والستعمقة بالبيئة ػ ػػػمحل الجراسة ػػػػ  الذخكاتالكسية في اتخاذ القخارات في  األساليبتؾاجو استخجاـ 

عجـ استقخار الغخوؼ االقترادية بذكل يرعب معو تظبيق ي: أتلخارجية مختبة حدب األىسية كسا يا

ثؼ صعؾبة إخزاع بعض الغؾاىخ  ،(1.09( وانحخاؼ معياري )4.03بستؾسط حدابي ) الشتائج

عجـ أو قمة استخجاـ ىحه تمييا و (، 1.07( وانحخاؼ معياري )3.94لمكياس الخقسي بستؾسط حدابي)

( وانحخاؼ معياري 3.86بستؾسط حدابي) العاممة بشفذ السجاؿ الشتائج الذخكاتفي  األساليب

(1.04.) 

 ،نحجار البديط تؼ استخجاـ تحميل االاألربع األولى  الختبار الفخضيات اختبار فرضيات الدراسة :

 . (0.05)حيث تخفض الفخضيات إذا كاف مدتؾى الجاللة أقل أو يداوي 

 

متخذ القرار، : نتائج تحلٌل االنحدار البسٌط لتأثٌر المعوقات المتعلقة بكل من 21(: 10.4جدول )

الكمٌة فً اتخاذ  األسالٌبالكمٌة، والشركة، والبٌئة الخارجٌة على مدى استخدام  األسالٌبو

 القرارات
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معامل  R الستغيرات
التحديد 

R2 

درجة التأثير 
B 

معامل التبايؽ 
F 

مدتؾى 
 الداللة

 0.000 14.590 0.343 0.126 0.354- السعؾقات الستعمقة بستخح القخارات

 األساليبالسعؾقات الستعمقة ب
 الكسية

-0.407 
0.166 

0.412 
20.087 0.000 

 0.000 29.416 0.386 0.226 0.475- بيئة الجاخميةالسعؾقات الستعمقة بال

الستعمقة بالبيئة  السعؾقات
 الخارجية

-0.366 
0.134 

0.278 
15.570 0.000 

 

ليس هشاك تأثير معشؾي لمسعؾقات الستعمقة بستخذ القرار عمى مدى استخدام :  الفرضية األولى

 .الذركات السداهسة العامة ، السدرجة في بؾرصة فمدظيؽالسديريؽ لألساليب الكسية في 

، الكسية  األساليبو السعؾقات الستعمقة بستخح القخار بيؽ  عكديةوجؾد عالقة  إلىتذيخ الشتائج الدابقة و 

،   (0.343) ؾاقعالكسية ب األساليباستخجاـ خفض  إلىأدى فديادة السعؾقات الستعمقة بستخح القخار 

ف ىحه الكيسة تفدخ وجؾد عالقة ارتباط خظي ضعيفة أ إلىفيي تذيخ   R=0.354)وبسا أف قيسة )

( 0.126أف ) إلى  (R2)كسا تذيخ  ،الكسية والسعؾقات الستعمقة بستخح القخار األساليببيؽ استخجاـ 

 التغيخ في السعؾقات الستعمقة بستخح القخار. إلىالكسية يعدى  األساليبمؽ التغيخ في استخجاـ 
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ليس هشاك تأثير معشؾي لمسعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية عمى مدى استخدام  الفرضية الثانية :

الذركات السداهسة العامة ، السدرجة في بؾرصة السديريؽ األساليب الكسية في اتخاذ القرارات في 

 .فمدظيؽ

 األساليبو السعؾقات الستعمقة األساليب الكسية بيؽ  عكديةوجؾد عالقة  إلىتذيخ الشتائج الدابقة 

 ؾاقعالكسية ب األساليباستخجاـ خفض  إلىالكسية أدى  األساليببفديادة السعؾقات الستعمقة  ، الكسية

ف ىحه الكيسة تفدخ وجؾد عالقة ارتباط أ إلىفيي تذيخ   R=0.407)( ، وبسا أف قيسة )0.412)

  (R2)كسا تذيخ ، كسية ال األساليبالكسية والسعؾقات الستعمقة ب األساليبخظي متؾسظة بيؽ استخجاـ 

التغيخ في السعؾقات الستعمقة  إلىالكسية يعدى  األساليب( مؽ التغيخ في استخجاـ 0.166أف ) إلى

 الكسية. األساليبب

عمى مدى استخدام الداخمية  ةلبيئ: ليس هشاك تأثير معشؾي لمسعؾقات الستعمقة باثالثةالفرضية ال

الذركات السداهسة العامة ، السدرجة في بؾرصة السديريؽ لألساليب الكسية في اتخاذ القرارات في 

 .فمدظيؽ

 األساليبو  بيئة الجاخميةالسعؾقات الستعمقة بالبيؽ  عكديةوجؾد عالقة  إلىتذيخ الشتائج الدابقة و 

 ؾاقعالكسية ب األساليباستخجاـ خفض  إلىأدى  بيئة الجاخميةبالفديادة السعؾقات الستعمقة ، الكسية

ف ىحه الكيسة تفدخ وجؾد عالقة ارتباط أ إلىفيي تذيخ   R=0.475)( ، وبسا أف قيسة )0.386)

  (R2)كسا تذيخ ،  بيئة الجاخميةبالالكسية والسعؾقات الستعمقة  األساليبخظي متؾسظة بيؽ استخجاـ 

التغيخ في السعؾقات الستعمقة  إلىالكسية يعدى  األساليب( مؽ التغيخ في استخجاـ 0.226أف ) إلى

 .بيئة الجاخميةبال
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: ليس هشاك تأثير معشؾي لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية عمى مدى استخدام رابعةالفرضية ال

الذركات السداهسة العامة ، السدرجة في بؾرصة السديريؽ لألساليب الكسية في اتخاذ القرارات في 

 .فمدظيؽ

 األساليبو السعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية بيؽ  عكديةوجؾد عالقة  إلىتذيخ الشتائج الدابقة و 

 ؾاقعالكسية ب األساليباستخجاـ خفض  إلىأدى  بالبيئة الخارجيةفديادة السعؾقات الستعمقة ، الكسية

ف ىحه الكيسة تفدخ وجؾد عالقة ارتباط أ إلىفيي تذيخ   R=0.366)( ، وبسا أف قيسة )0.278)

  (R2)كسا تذيخ ، الكسية والسعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية  األساليبخظي ضعيفة بيؽ استخجاـ 

التغيخ في السعؾقات الستعمقة  إلىالكسية يعدى  األساليب( مؽ التغيخ في استخجاـ 0.134أف ) إلى

 بالبيئة الخارجية.

 الشسؾذج والكيؼ لمعالقة بشاء عمى السدتؾيات التالية.ويقاس مجى تفديخ 

% )متؾسظة(، 40-%59.9% )قؾية( ،60-%79.9% )قؾية ججا(، مؽ80-%100مؽ 

 % )ضعيفة ججا(20% )ضعيفة(، أقل مؽ 20-%39.9مؽ

عمى مدى استخدام السديريؽ لألساليب ككل ليس هشاك تأثير معشؾي لمسعؾقات  الخامدة :فرضية ال

حيث  الذركات السداهسة العامة ، السدرجة في بؾرصة فمدظيؽ،تخاذ القرارات في الكسية في ا

 (0.05ترفض الفرضية إذا كان مدتؾى الداللة أقل أو يداوي )
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 األسالٌبنتائج تحلٌل االنحدار المتعدد لتأثٌر المعوقات ككل على مدى استخدام 21 (:11.4جدول )

 الكمٌة فً اتخاذ القرارات

معامل  R الستغيرات
التحديد 

R2 

درجة التأثير 
B 

معامل التبايؽ 
F 

مدتؾى 
 الداللة

 السعؾقات الستعمقة بستخح القخارات

-0.484 0.234 

0.034 

7.483 0.000 

 األساليبالسعؾقات الستعمقة ب
 الكسية

0.008- 

 0.313 بيئة الجاخميةبالالسعؾقات الستعمقة 

السعؾقات الستعمقة بالبيئة 
 الخارجية

0.088 

 

لمسعؾقات ككل  اً معشؾي اً ( بأف ىشاؾ تأثيخ 14.4تؾضح نتائج تحميل االنحجار الستعجد في الججوؿ رقؼ )و 

ويعشي ذلػ رفض فخضية العجـ التي  ،(≥0.05αالكسية )عشج مدتؾى  األساليبعمى مجى استخجاـ 

لألساليب  السجيخيؽلمسعؾقات ككل عمى مجى استخجاـ  اً معشؾي اً أي أنو ىشاؾ تأثيخ  ،اعتسجتيا الجراسة

 (.0.234حيث بمغ معامل التحجيج )ػػػػ محل الجراسة ػػػػ  الذخكاتالكسية في اتخاذ القخارات في 

الكسية السعؾقات الستعمقة  األساليباستخجاـ  بيؽ عكديةيتزح مؽ الججوؿ الدابق وجؾد عالقة و 

السعؾقات ف ىشاؾ عالقة عكدية بيؽ أ، وبالبيئة الخارجية ، كسا  بيئة الجاخميةبال القخار ، و بستخح

الكسية بؾحجة  األساليباستخجاـ معؾقات فديادة ، الكسية  األساليباستخجاـ و الستعمقة باألساليب الكسية 

دى أ( وحجة ، و 0.034القخار بسقجار ) الستعمقة بستخح استخجاـ األساليب الكسية نقراف إلىدى أواحجة 
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 نقراف إلى( وحجة ، و 0.008الكسية بسقجار ) األساليبالستعمقة ب استخجاـ األساليب الكسيةنقراف  إلى

استخجاـ  نقراف إلى( وحجة ، و 0.313بسقجار ) بيئة الجاخميةبالالستعمقة  استخجاـ األساليب الكسية

 ( وحجة.0.088الستعمقة بالبيئة الخارجية بسقجار ) األساليب الكسية

وجؾد عالقة ارتباط خظي متؾسظة بيؽ استخجاـ  إلىفيي تذيخ  ، (R=0.484)وبسا أف قيسة 

، وبالبيئة  بيئة الجاخميةبال الكسية ، و األساليبالكسية والسعؾقات الستعمقة بستخح القخار، وب األساليب

 إلىالكسية يعدى  األساليب( مؽ التغيخ في استخجاـ 0.234أف ) إلى  (R2)الخارجية ، كسا تذيخ 

، وبالبيئة  بيئة الجاخميةبال الكسية ، و األساليبالتغيخ في كل مؽ السعؾقات الستعمقة بستخح القخار، وب

 الخارجية .
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 الخامسالفرل  .5

 والتؾصيات نتائج الدراسة مشاقذة

 تسهيد 5.1

، التي تؾصل إليو الباحث حؾؿ مؾضؾع والتؾصيات نتائج الجراسة مشاقذةتزسؽ ىحا الفرل        

 استخدام األساليب الكسية في اتخاذ القرارات في الذركات السدرجة في بؾرصة فمدظيؽ.

 مشاقذة أسئمة الدراسة  5.2 

الذركات السداهسة العامة السدرجة باألساليب الكسية  في  السديريؽالدؤال األول: ما مدى معرفة 

 ؟ بؾرصة فمدظيؽ في

 باألساليب الكسية، قميمة معخفة يسمكؾف  %( مسؽ46.6أف أكبخ ندبة مؽ أفخاد العيشة  ) تبيؽحيث 

باألساليب  معخفة يسمكؾف ال  الحيؽ ويمييؼ ،%(23.3بشدبة) الستؾسظة معخفة يسمكؾف  الحيؽ يمييؼو 

وأخيخًا ، %(11.7الكسية بشدبة )باألساليب  ةكبيخ  معخفة يسمكؾف مؽ  ثؼ يمييؼ ،%(15.5) الكسية بشدبة

 .%(2.9بشدبة ) معخفة كبيخة ججاً  يسمكؾف  الحيؽ

لى كؾف األساليب الكسية ال يتؼ تجريديا في مداقات مشفخدة في ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إ

كيد عمييا أو التظبيق العسمي وإنسا يتؼ ذكخىا في بعض السداقات دوف التخ ، التخررات الجامعية 

، واتفقت جدئيا مع دراسة   Hassan & zaazuo ,2018))ىحه الشتائج مع  ، وتتفقليا

ف ىحه الجراسات بيشت أف حيث إ (Cvetksoska,2016)( و 2016و)خزخ، (2012)طيار،

( وذلػ الختالؼ مدتؾيات 2018مدتؾى السعخفة متؾسط ، واختمفت الجراسة مع )قباجة ،أبؾ عسخية ،

 التعميؼ لجى أفخاد العيشة .
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الذركات السداهسة العامة السدرجة باألساليب الكسية في  السديريؽمرادر معرفة الدؤال الثاني: ما 

 ؟ في بؾرصة فمدظيؽ

 ىؾ الجراسة الكسية األساليب  معخفتيؼ مرجر أف أجابؾا أفخاد العيشة %( مؽ49.5ف )أ تبيؽو 

، السسارسة والتظبيق ىؾ الكسية باألساليب معخفتيؼ مرجر أف %(أجابؾا17.5يمييؼ )و  الجامعية،

 الجورات التجريبية. ىؾ باألساليب الكسية معخفتيؼ مرجر أف أكجوا %(15.5)و

لمسعخفة  األساسي السرجر تسثل الجامعية الجراسةبيؽ أف تإلجابات عمى االستبانة مؽ خالؿ او 

ويعدو ،  الكسية باألساليب السعخفة في األوؿ السرجر الجامعية تسثل ةجراسال فأو ،  الكسية باألساليب

وأف أغمب اعتسادىؼ ، بذكل كبيخ في الذخكات  ةلى أنو ال يتؼ إعظاء دورات تجريبإالباحث ىحه الشتيجة 

ساليب ، أما بالشدبة لمحيؽ أجابؾا أف مرجر السعخفة ة في السعخفة حؾؿ ىحه األيعمى الجراسة الجامع

وىحه الشتائج ، الذخكات ساليب السدتخجمة في يأتي نتيجة لؾجؾد بعض األ، لتظبيق ىؾ السسارسة وا

 2017)( 2012،طيار)( و2012)حدؾنة ، و  (2018)قباجة ،أبؾ عسخية ،اتفقت مع دراسة 

Gumaah and Bakhit, و )(Cvetkoska, 2016)، الجراسة مع دراسة )خزخ ،  واختمفت

 Hassan & zaazuo) )مع( حيث كاف مرجر السعخفة التجريب والجورات التجريبة ، واختمفت 2016

وىحا ما حيث أجاب أفخاد العيشة أف مرجر السعخفة ىؾه قخاءة ذاتية عبخ نذخات تؾعية ،  2018,

 .نتيجة الدؤاؿ األوؿ أكجتو

 القرارات؟ اتخاذ في التقميدية لألساليب السديريؽ استخدام مدىالدؤال الثالث: ما 

 ،(3.23بمغ ) القخارات اتخاذ في التقميجية األساليب استخجاـ أف الستؾسط الحدابي العاـ لسجى تبيؽو 

ف أو  ،اً أحيانًا مدتخجمفي اتخاذ القخارات يعتبخ  لألساليب التقميجيةوىؾ ما يعشي أف استخجاـ أفخاد العيشة 

  ،(0.63) ( وانحخاؼ معياري 4.14بستؾسط حدابي ) الخبخةي: أتأىؼ األساليب السدتخجمة مختبة كسا ي
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 وإجخاء تجارب ،(0.86) ( وانحخاؼ معياري 3.60بستؾسط حدابي )الذخري والبجيية والحكؼ 

( وانحخاؼ 3.48بستؾسط حدابي )وأخيخًا اآلراء  ،(0.90) ( وانحخاؼ معياري 3.55بستؾسط حدابي )

 (.0.88) معياري 

وأصحاب القخار في الذخكات يعتسجوف عمى الخبخة في حل  يؽخ يأف السج لتغيخوتأتي ىحه الشتيجة 

 اً بعز السدتخجمة التقميجية األساليب أف إلى ذلػ الباحث ،ويعدو التي تؾاجييؼ في العسل، السذكالت 

 ،الحجس و،  الذخري حكؼال كأسمؾب : اإلدارية تالقخارا العمسية التخاذ الخظؾات مع يتؾافق ال مشيا

 القخارات التخاذ العمسية الخظؾات عمى يعتسج أف يسكؽ األخخ يؼوبعز،  والخظأ،  والتجخبة،  والتخسيؽ

و)حدؾنة ( 2018دراسة )قباجة ،أبؾ عسخية ،وتتؾافق ىحه اإلجابة مع  ، كأسمؾب الخبخة،  اإلدارية

 (.2012( و)طيار،2012،

 القرارات؟ اتخاذ في الكسية لألساليب السديريؽ استخدام مدى: ما الرابعالدؤال 

 ،(2.32بمغ ) القخارات اتخاذ في الكسية األساليب استخجاـ أف الستؾسط الحدابي العاـ لسجى تبيؽ و 

إف و  ،اً نادرًا مدتخجم في اتخاذ القخارات يعتبخ لألساليب الكسيةوىؾ ما يعشي أف استخجاـ أفخاد العيشة 

( وانحخاؼ 2.82بستؾسط حدابي ) والتكمفة العائج تحميلي: أتمختبة كسا يأىؼ األساليب السدتخجمة 

وبخمجة  ،(1.02) ( وانحخاؼ معياري 2.68بستؾسط حدابي ) حرائيوالتحميل اإل ،(0.95) معياري 

 (.1.08) ( وانحخاؼ معياري 2.66بستؾسط حدابي ) األىجاؼ

بدط ميل اإلحرائي وبخمجة األىجاؼ مؽ أيعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أف تحميل العائج والتح

وليذ ، سؾؼ تعتسج مدتكبال ، وىي في الغالب تأتي لسذاريع أو بخامج ، األساليب الكسية السدتخجمة 

 لمسذاكل أو التشبؤ بيا. حالً 
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واختمفت مع  ، ( مؽ ناحية استخجاـ األفخاد لألساليب الكسية2012اتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة )طيار،

 ويعد حيث كاف االستخجاـ  (,Gumaah and Bakhit 2017)و( 2018)قباجة ،أبؾ عسخية ،و

 أكبخ باألساليب الكسية. لسعخفة أفخاد العيشة بذكل

، حيث  كانت األساليب  اتفقت الجراسة مع أغمب الجراسات الدابقةفأما مؽ ناحية األساليب السدتخجمة 

 ، خمجة األىجاؼوب، والتحميل اإلحرائي ، تحميل العائج  الستسثمة في، بدط األساليب السدتخجمة ىي أ

 ونساذج السخدوف.

الذركات  في الكسية ساليباأل ن والسدير  فيها يدتخدم التي السجاالت هي: ما الخامسالدؤال 

 ؟ السدرجة في بؾرصة فمدظيؽ، السداهسة العامة 

 ،(2.47بمغ) قج الكسية األساليب استخجاـ أف الستؾسط الحدابي العاـ لسجاالتأعيخت الشتائج حيث 

ف أو  ،اً نادرًا مدتخجمفي اتخاذ القخارات يعتبخ  لمسجاالت الكسيةوىؾ ما يعشي أف استخجاـ أفخاد العيشة 

( وانحخاؼ 3.4بستؾسط حدابي ) اإلجخاءات السحاسبيةي: أتمختبة كسا يالسدتخجمة  السجاالتأىؼ 

 (.0.80) ( وانحخاؼ معياري 3.34بستؾسط حدابي ) االستثسارات تقييؼو  (،0.88) معياري 

 قباجة)، واختمفت مع (2012االستخجاـ مع دراسة )طيار، اتفقت ىحه الجراسة مؽ ناحية ندبةو 

 .والتي تؾصمت إلى أف السجيخيؽ غالبًا ما يدتخجمؾف ىحه األساليب ،(2018،

لى أف ىحه السجاالت التي تدتخجـ فييا األساليب ىي مجاالت يكؾف فييا ويعدو الباحث ىحه الشتائج إ

 ( و2018واتفقت ىحه الشتائج مع )قباجة ،أبؾ عسخية ،، ل والتشبؤ بديظًا لعسل تقجيخات لمسدتقبل العس

حيث ذكخت عيشة الجراسة  ،(Cvetkoska, 2016)( و2012، طيار)و( 2015، الشاعخ عظياني،)

 يؽ لتظبيق األساليب الكسية في عجة مجاالت.يأنيا كانت تدتعيؽ بسدتذاريؽ خارج ةاألخيخ 
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لألساليب الكسية في اتخاذ  يؽر ي: ما هي السعؾقات السؤثرة عمى استخدام السدالدادسالدؤال 

 ؟ السدرجة في بؾرصة فمدظيؽ، الذركات السداهسة العامة القرارات في 

 أوال: السعؾقات الستعمقة بستخذ القرار

درجة  مسا يعشي أف ،(3.51لمسعؾقات الستعمقة بستخح القخار بمغ ) أف الستؾسط العاـأعيخت الشتائج إذ 

نجج أف أىؼ السعؾقات التي تؾاجو استخجاـ  حيث ،األىسية ليحا الرشف مؽ السعؾقات متؾسظة

حدب  بستخح القخار مختبة والستعمقة ػػػػ محل الجراسةػػػػ  الذخكاتاألساليب الكسية في اتخاذ القخارات في 

( 3.68بستؾسط حدابي )أو نقريا  عجـ السعخفة باألساليب الكسية: الشحؾ اآلتيعمى األىسية 

، (0.94( وانحخاؼ معياري )3.65حدابي) بستؾسط ثؼ روتيشية العسل ،(1.04وانحخاؼ معياري )

العجيج  وىي نتيجة تتفق مع ،(1.06( وانحخاؼ معياري )3.61حدابي) بستؾسط التغييخ مقاومةتمييا و 

، لى أف نقص السعخفة أحج أىؼ أسباب عجـ استخجاـ األساليب الكسية مؽ الجراسات التي تؾصمت إ

 الجراسة الكسية األساليب  معخفتيؼ مرجر أف أجابؾايعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أف معغؼ أفخاد و 

ىحه الشتيجة مع دراسة وتتفق ،  بذكل كبيخ في الذخكات ةال يتؼ إعظاء دورات تجريب، بحيث  الجامعية

 (.2012( ودراسة )طيار،2018)قباجة ،أبؾ عسخية ،

 ثانيا: السعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية

 مسا يعشي أف ،(3.81بمغ ) الكسية باألساليبأف الستؾسط العاـ  لمسعؾقات الستعمقة أعيخت الشتائج فقج 

نجج أف أىؼ السعؾقات التي تؾاجو استخجاـ  ة. حيثختفعدرجة األىسية ليحا الرشف مؽ السعؾقات م

 مختبة الكسية باألساليب والستعمقةػػػػ محل الجراسة ػػػػ  الذخكاتاألساليب الكسية في اتخاذ القخارات في 

( 4.24بستؾسط حدابي )تعقج الشغؼ اآللية الالزمة لتظبيق ىحه األساليب ي: أتاألىسية كسا يحدب 

( وانحخاؼ معياري 4.21حدابي) بستؾسط فاع تكاليف الستخرريؽارت ثؼ ،(0.94وانحخاؼ معياري )
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 بستؾسط الحاجة لمتحجيث والتظؾيخ السدتسخيؽ لمشساذج و البخامج ذات العالقة تميياو ، (0.91)

يعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أف بشاء بخامج تعسل حيث ،  (0.81( وانحخاؼ معياري )4.16حدابي)

مجيؽ متجربيؽ عمى استخجاـ الحكاء باإلضافة إلى مبخ ، عمى تظبيق ىحه األساليب يتظمب وقت طؾيال 

ذلػ يتظمب ، و ، باإلضافة إلى ذلػ تعقج البيئة الجاخمية والخارجية وتغيخىا باستسخار الرشاعي وتظبيقو 

 .ؽ الثاني وىؾ ارتفاع التكمفةت البخامج ، ويؤدي ذلػ إلى السعؾ افي متغيخ  اً دائس اً تغييخ 

مؽ ناحية درجة  ،(2012)طيار،( و2018)قباجة ،أبؾ عسخية ،اختمفت ىحه الجراسة مع دراسة و 

 حيث أعيخ دراستيؼ أف الشدبة متؾسظة.، لمسعؾقات  الستعمقة باألساليب الكسية  األىسية

اتفقت الجراسة مع دراسة )قباجة ،أبؾ عسخية فأما مؽ ناحية السعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية 

 2017)ودراسة ( 2012)طيار ،و(  ، 2012)حدؾنة ،و( ،2015)عظياني والشاعخ،و( ، 2018،

Gumaah and Bakhit,) ،  وكسا اختمفت مع دراسة(kanungo, 2014مؽ ناحية السعؾقات ). 

 بيئة الداخميةالسعؾقات الستعمقة بالالثا: ث

 مسا يعشي أف ،(3.80بمغ ) بيئة الجاخميةبالأف الستؾسط العاـ  لمسعؾقات الستعمقة  أعيخت الشتائجو 

نجج أف أىؼ السعؾقات التي تؾاجو استخجاـ  حيث ،ةختفعدرجة األىسية ليحا الرشف مؽ السعؾقات م

حدب  مختبة بيئة الجاخميةبال الستعمقةػػػػ  محل الجراسةػػػػ  الذخكاتاألساليب الكسية في اتخاذ القخارات في 

بستؾسط حدابي  األساليب ىحه بذؤوف  يعشى خاص قدؼ وجؾد عجـ: عمى الشحؾ اآلتياألىسية 

 بستؾسط انخفاض حجؼ ميدانيات البحث والتظؾيخثؼ  ،(1.12( وانحخاؼ معياري )4.24)

 بستؾسط قمة البخامج التجريبية ذات العالقةثؼ  ،(1.11( وانحخاؼ معياري )4.21حدابي)

 (.1.10( وانحخاؼ معياري )4.10حدابي)
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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.

مختفعة  بيئة الجاخميةبالحيث كانت أىسية السعؾقات الستعمقة  ،(2012)طيار،واتفقت الجراسة مع دراسة 

 ( حيث كانت متؾسظة.2018واختمفت مع )قباجة ،أبؾ عسخية ،

( 2012، و)طيار ،(2013)حدؽ ،و( ، 2015وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة  )عظياني ،الشاعخ ، 

 (,Gumaah and Bakhit 2017)و (2018كسا تتفق مع دراسة )قباجة ،أبؾ عسخية ،بذكل كمي ، 

 بذكل جدئي بالشدبة لمسعؾقات.

 الخارجية رابعا: السعؾقات الستعمقة بالبيئة

 أف يعشي مسا ،(3.94) الخارجية بمغ بالبيئة الستعمقة لمسعؾقات  العاـ الستؾسط أف أعيخت الشتائجو 

 استخجاـ تؾاجو التي السعؾقات أىؼ أف نجج حيث ،ةختفعم السعؾقات مؽ الرشف ليحا األىسية درجة

 الخارجية مختبة بالبيئة والستعمقةػػػػ  الجراسة محلػػػػ  الذخكات في القخارات اتخاذ في الكسية األساليب

 بستؾسط عجـ استقخار الغخوؼ االقترادية بذكل يرعب معو تظبيق الشتائج: ييأت كسا األىسية حدب

الخقسي  لمكياس الغؾاىخ بعض إخزاع صعؾبة ثؼ ،(1.09) معياري  وانحخاؼ( 4.03) حدابي

أو قمة استخجاـ ىحه األساليب عجـ  تميياو  ،(1.07) معياري  وانحخاؼ( 3.94)حدابي بستؾسط

 (.1.04) معياري  وانحخاؼ( 3.86)حدابي بستؾسط الشتائج السجاؿلعاممة با الذخكاتفي استخجاميا 

مى استخجاـ األساليب الكسية، بالذخكات تؤثخ عيعدو الباحث ىحه الشتائج إلى أف الغخوؼ السحيظة و 

 ةف استخجاـ األساليب الكسية بحاجة إلى معمؾمات وبيانات واضحة ، بيشسا الغخوؼ السحيظحيث إ

 بالذخكات السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ عمى درجة كبيخة مؽ الغسؾض .
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مؽ ناحية درجة ( 2012( و)طيار،2018اختمفت ىحه الجراسة مع دراسة )قباجة ،أبؾ عسخية ،و 

 دراستيؼ أف الشدبة متؾسظة. تحيث أعيخ ، لمسعؾقات الستعمقة بالبيئة الخارجية الكسية  األىسية

 2017)وبذكل جدئي مع  ،(2012)طيار ،و( ، 2018مع دراسة )قباجة ،أبؾ عسخية ، اتفقتو 

Gumaah and Bakhit,.مؽ ناحية السعؾقات ) 

 :فرضيات الدراسةمشاقذة  5.3

بفخضيات الجراسة فقج تؼ رفض الفخضية العجمية والتي تشص عمى عجـ وجؾد تأثيخ فيسا يتعمق  .1

معشؾي لمسعؾقات الستعمقة بستخح القخار عمى مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخارات في 

، وأف ىشالػ  0.05الذخكات السداىسة العامة ، السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ عشج مدتؾى داللة 

ؾيًا لمسعؾقات الستعمقة بستخح القخار عمى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخارات في تأثيخًا معش

 . الذخكات السداىسة العامة ، السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ

مؽ التغيخ في استخجاـ األساليب الكسية يعدى إلى السعؾقات  0.126حيث أعيخت الشتائج أف  

 الستعمقة بستخح القخار.

و)طيار ( ، 2012، و)حدؾنة ، (2015فخضية مع دراسة )عظياني ،الشاعخ ،واتفقت ىحه ال

واختمفت ىحه الجراسة مع (، ,Gumaah and Bakhit 2017)وبذكل جدئي مع  ، (2012،

ى بدبب وجؾد تأثيخًا معشؾيا متعمقا ل(، تؼ قبؾؿ الفخضية األو 2018دراسة )قباجة ،أبؾ عسخية ،

 بستخح القخار.

فيسا يتعمق بفخضيات الجراسة فقج تؼ رفض الفخضية العجمية والتي تشص عمى عجـ وجؾد تأثيخ  .2

عمى مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخارات  باألساليب الكسيةمعشؾي لمسعؾقات الستعمقة 

، وأف  0.05في الذخكات السداىسة العامة ، السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ عشج مدتؾى داللة 
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عمى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ  باألساليب الكسيةالػ تأثيخًا معشؾيًا لمسعؾقات الستعمقة ىش

 . القخارات في الذخكات السداىسة العامة ، السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ

مؽ التغيخ في استخجاـ األساليب الكسية يعدى إلى السعؾقات  0.166حيث أعيخت الشتائج أف  

 ب الكسية.الستعمقة باألسالي

و)طيار  (2012، و)حدؾنة ، (2015واتفقت ىحه الفخضية مع دراسة )عظياني ،الشاعخ ،

 ثانية(، تؼ قبؾؿ الفخضية ال2018سخية ،واختمفت ىحه الجراسة مع دراسة )قباجة ،أبؾ ع (،2012،

 .باألساليب الكسيةبدبب وجؾد تأثيخًا معشؾيا متعمقا 

فيسا يتعمق بفخضيات الجراسة فقج تؼ رفض الفخضية العجمية والتي تشص عمى عجـ وجؾد تأثيخ  .3

عمى مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخارات  بالبيئة الجاخميةمعشؾي لمسعؾقات الستعمقة 

، وأف  0.05في الذخكات السداىسة العامة ، السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ عشج مدتؾى داللة 

عمى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ  بالبيئة الجاخميةالػ تأثيخًا معشؾيًا لمسعؾقات الستعمقة ىش

 . القخارات في الذخكات السداىسة العامة ، السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ

مؽ التغيخ في استخجاـ األساليب الكسية يعدى إلى السعؾقات  0.226حيث أعيخت الشتائج أف  

 الجاخمية.الستعمقة بالبيئة 

و)طيار  (2012، و)حدؾنة ، (2015واتفقت ىحه الفخضية مع دراسة )عظياني ،الشاعخ ،

(، تؼ قبؾؿ الفخضية 2018، يةواختمفت ىحه الجراسة مع دراسة )قباجة ،أبؾ عسخ ،  (2012،

 .بالبيئة الجاخميةبدبب وجؾد تأثيخًا معشؾيا متعمقا  ثالثةال

فيسا يتعمق بفخضيات الجراسة فقج تؼ رفض الفخضية العجمية والتي تشص عمى عجـ وجؾد تأثيخ  .4

عمى مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخارات بالبيئة الخارجية معشؾي لمسعؾقات الستعمقة 
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، وأف  0.05في الذخكات السداىسة العامة ، السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ عشج مدتؾى داللة 

عمى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ بالبيئة الخارجية الػ تأثيخًا معشؾيًا لمسعؾقات الستعمقة ىش

 . القخارات في الذخكات السداىسة العامة ، السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ

مؽ التغيخ في استخجاـ األساليب الكسية يعدى إلى السعؾقات  0.134حيث أعيخت الشتائج أف  

 .الخارجيةبالبيئة الستعمقة 

و)طيار ( 2012، و)حدؾنة ، (2015واتفقت ىحه الفخضية مع دراسة )عظياني ،الشاعخ ،

(، تؼ قبؾؿ الفخضية 2018ية ،واختمفت ىحه الجراسة مع دراسة )قباجة ،أبؾ عسخ ، ( 2012،

 .بالبيئة الخارجيةبدبب وجؾد تأثيخًا معشؾيا متعمقا  خابعةال

فض الفخضية العجمية والتي تشص عمى عجـ وجؾد تأثيخ فيسا يتعمق بفخضيات الجراسة فقج تؼ ر  .5

 بيئة الجاخميةبالو  متخح القخار، واألساليب الكسية،) بالسعؾقات ككلمعشؾي لمسعؾقات الستعمقة 

عمى مجى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخارات في الذخكات السداىسة (،  والبيئة الخارجية

، وأف ىشالػ تأثيخًا معشؾيًا  0.05العامة ، السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ عشج مدتؾى داللة 

عمى استخجاـ األساليب الكسية في اتخاذ القخارات في الذخكات بالسعؾقات ككل لمسعؾقات الستعمقة 

 . ، السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ السداىسة العامة

مؽ التغيخ في استخجاـ األساليب الكسية يعدى إلى السعؾقات  0.234حيث أعيخت الشتائج أف  

 .بالسعؾقات ككلالستعمقة 

( ، 2012( و)طيار ،2012)حدؾنة ،و( ، 2015واتفقت ىحه الفخضية مع دراسة )عظياني ،الشاعخ ،

 (.2018واختمفت مع دراسة )قباجة ،أبؾ عسخية ،
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 التؾصيات: 5.4

، العسل عمى تجريذ مداقات خاصة باألساليب الكسية في الجامعات مشفرمة عؽ بكية السؾاد  .1

أغمب أفخاد العيشة أف مرجر  حيث أشار ، مدتؾى السعخفة باألساليب الكسيةوذلػ لخفع 

 السعخفة ىؾ الجامعة.

العامة السجرجة في بؾرصة الذخكات السداىسة العسل عمى االىتساـ بستخحي القخار في  .2

 ، وىحاجورات ونجوات وتظبيق عسمي مؽ الؾاقع لألساليب الكسية ل إخزاعيؼ، وذلػ ب فمدظيؽ

 السعخفة والتظبيق. مدتؾيات لديادة

الذخكات السداىسة العامة العسل عمى إنذاء أقداـ متخررة باألساليب الكسية داخل  .3

لى اإلضافة إلسختريؽ باألساليب الكسية ، بمع زيادة أعجاد ا،  السجرجة في بؾرصة فمدظيؽ

تعسل عمى إدارة ، و  يكؾف مقخىا شخكة بؾرصة فمدظيؽ، ذلػ عسل قاعجة معمؾمات عامة 

 والعسل عمى زيادة السيدانية لتظؾيخ ىحه القاعجة.، األقداـ في الذخكات 

 في البؾرصة. ة العامة السجرجةالذخكات السداىسزيادة أعجاد السختريؽ باألساليب الكسية في  .4

 ربط األساليب الكسية مع العمؾـ اإلدارية واالقترادية األخخى. .5

التي ، بالذخكات السحيظة  الذخكات السداىسة العامة السجرجة في بؾرصة فمدظيؽربط  .6

 .ونفدالسجاؿ الذخكات التي تعسل في  خاصة، يًا أو عالسيًا إقميس تدتخجـ األساليب الكسية 

بدبب عجـ السعخفة باألساليب الكسية األمخ  ،السعؾقات الستعمقة بستخح القخارالعسل عمى تقميل  .7

 الحي يعسل عمى مقاومة التغييخ.

حيث يؾجج تعقيج في األنغسة الالزمة ، العسل عمى تقميل السعؾقات الستعمقة باألساليب الكسية  .8

 لتظبيق األساليب الكسية وارتفاع تكاليف السختريؽ.
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 السالحق

 استبانة الجراسة

 

 جامعة الخميل

 إدارة األعسال -كمية الدراسات العميا

 أخي السدير، أختي السديرة،

دراسة ميدانية استخدام األساليب الكسية في اتخاذ القرارات  إلىتهدف هذه الدراسة التعرف        

فمدظيؽ، و تأتي هذه الدراسة استكساال لستظمبات الحرؾل عمى الذركات السدرجة في بؾرصة  عمى

 شهادة الساجدتير في جامعة الخميل.

ستبانة. و ة عمى األسئمة الؾاردة في هذه االنأمل أن نجد التعاون السعهؾد مشكؼ مؽ خالل اإلجاب  

و نؤكد  نعدكؼ أن تعامل إجاباتكؼ بدرية تامة و أال تدتخدم إال ألغراض البحث العمسي فقط،

 استعدادنا لتزويدكؼ بشتائج هذه الدراسة إذا رغبتؼ في ذلػ.

 في السكان السشاسب.)×( مالحغات: يرجى وضع عالمة 

 شاكرا لكؼ حدؽ تعاونكؼ وتجاوبكؼ                           

 الباحث عساد شرباتي

imad.sharabati87@gmail.com 
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 أوال: معمؾمات عامة

   الجشذ:     (1

 ذكخ                                    أنثى                   

 العسخ: (1

 سشة 11 -11سشة                11 -11سشة فأقل                 11            

 سشة فأكثخ 11        سشة         11 -11سشة                11 -11                       

 السدتؾى التعميسي:    (1

 دبمـؾثانؾي فأقل                                                                 

 ماجدتيخ فأكثخ                             بكالؾريؾس                                  

 التخرص العمسي: (1

 عمؼ حاسؾب وتكشؾلؾجيا           إدارة أعساؿ واقتراد                           

 بحؾث العسميات       ىشجسة      

 أخخى )تحكخ(..................            رياضيات و إحراء                  

 السدتؾي الؾعيفي:   (1

 مجيخ عاـ                                مداعج )نائب( مجيخ عاـ                       

 مجيخ )رئيذ( قدؼ )دائخة(               نائب مجيخ )رئيذ( قدؼ )دائخة(                           

 أخخى )تحكخ( .....................                       
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 الخبخة:     (1

 سشؾات 11 -1سشؾات فأقل                          1                            

 سشة فأكثخ 11سشة                           11 -11                             

 سعرفة باألساليب الكسية و مردرهاثانيا: درجة ال

 ما درجة معخفتكؼ باألساليب الكسية؟ (1

 قميمة              ال تؾجج              كبيخة ججا         كبيخة           متؾسظة                  

إذا كانت لجيكؼ معخفة باألساليب الكسية، ما ىي مرادر حرؾلكؼ عمى السعخفة باألساليب  (1

 الكسية؟

 الجراسات الجامعية                             الجورات التجريبية                           

 الكتب و السخاجع                               السسارسة و التظبيق                         

 أخخى )تحكخ(:.....................                 

 التقميدية في اتخاذ القراراتثالثا: استخدام األساليب 

 درجة االستخدام األسمؾب الخقؼ
 أحيانا غالبا دائسا

 
 نادرا

 
 ال يدتخجـ

      .البجيية و الحكؼ الذخري 11

      .الخبخة 11

      .إجخاء التجارب 11

      .اآلراء 11

      .............تحكخ(: أخخى ) 11

  

  

  

  

 

     



116 

 

 في اتخاذ القراراترابعا: استخدام األساليب الكسية 

 درجة االستخجاـ األساليب الكسية السدتخجمة الخقؼ

 
 ال يدتخجـ نادرا أحيانا غالبا  دائسا 

       .البخمجة الخظية  .1
      .السحاكاة  .1
      .تانغخية القخار   .1
      .نساذج التشبؤ  .1
      .نغخية صفؾؼ االنتغار  .1
      .نساذج السخدوف   .1
       .اإلحرائيالتحميل   .1
      .تحميل العائج و التكمفة  .1
      .نغخية األلعاب  .1

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

- ............. 

- ............. 

- ............. 
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 في اتخاذ القرارات خامدا: مجاالت استخدام األساليب الكسية

 

 درجة االستخجاـ مجاالت استخجاـ األساليب الكسية الخقؼ
 
 
 
 

 

 ال يدتخجـ نادرا أحيانا غالبا دائسا 
      .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

 تحكخ(: أخخى ) 11
- .......................... 

- ......................... 

- ......................... 
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    معؾقات استخدام األساليب الكسية في اتخاذ القراراتسادسا: 

  
 الخقؼ

 درجة اإلعاقة السعؾؽ 
 
 
 
 
 

مختفعة 
  ججا
 ججا

 مشعجمة مشخفزة متؾسظة  مختفعة

1.  

رار
 الق

خذ
بست

ق 
تعم

ق م
سعؾ

ال
 

      أو نقريا. السعخفة باألساليب الكسيةعجـ 

عجـ القجرة عمى استخجاـ الحاسؾب في   .1
 .اتخاذ القخارات

     

      .مقاومة التغييخ  .1

عجـ انظباؽ األساليب الكسية عمى طبيعة   .1
 .العسل

     

اإلدارة ناجحة بجوف استخجاـ ىحه   .1
 .األساليب

     

      .روتيشية القخارات  .1

1.  

سية
 الك

يب
سال

باأل
ق 

تعم
ق م

سعؾ
ال

 

عجـ وضؾح الفائجة مؽ استخجاـ األساليب 
 .الكسية

     

      .عجـ الثقة بسرجاقية الحمؾؿ  .1

      .ارتفاع تكاليف تظؾيخ الشساذج السشاسبة  .1

      .ارتفاع تكاليف الستخرريؽ  .11

الحاجة لمتحجيث و التظؾيخ السدتسخيؽ   .11
 .لمشساذج و البخامج ذات العالقة

     

      .وقتا كبيخاالتحميل يأخح   .11

      .صعؾبة تظبيق الشتائج بعج التؾصل إلييا  .11

تجاخل الستغيخات بذكل يديج مؽ صعؾبة   .11
 .تظبيق ىحه األساليب

     

     تعقج الشغؼ اآللية الالزمة لتظبيق ىحه   .11
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 .األساليب
      .عجـ تؾفخ الحاسؾب   .11

بججوى استخجاـ  العميا  عجـ قشاعة اإلدارة  .11
 .األساليب الكسية

     

      .عجـ تؾفخ الستخرريؽ بيحا السجاؿ  .11

انخفاض حجؼ ميدانيات البحث و   .11
 .التظؾيخ

     

عجـ وجؾد قدؼ خاص يعشى بذؤوف ىحه   .11
 .األساليب

     

11.  

عمق
لست

ؽ ا
عؾ

الس
بال 

خمية
الجا

ئة 
بي

 

      .اتخاذ القخارات خارج الذخكة

      .مخكدية اتخاذ القخارات   .11

ضعف قشؾات االتراؿ و بالتالي ضعف   .11
 .التشديق الالـز لتظبيق ىحه األساليب

     

      .قمة البخامج التجريبية ذات العالقة  .11

عجـ تؾفخ البيانات الالزمة لتظبيق ىحه   .11
 .األساليب

     

11.  
ئة 

البي
ق ب

تعم
ؽ م

عؾ
الس

جية
خار

ال
 

في أو قمتيا استخجاـ ىحه األساليب  عجـ
 .العاممة بشفذ السجاؿ الذخكات

     

صعؾبة إخزاع بعض الغؾاىخ لمكياس   .11
 .الخقسي

     

عجـ استقخار الغخوؼ االقترادية بذكل   .11
 .يرعب معو تظبيق الشتائج

     

 شاكخا لكؼ تعاونكؼ
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