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 مرحباً أصدقائي ^_^ 

األولى مع الفصل األول أال وىو اتخاذ القرارات اإلدارية في الفكر اإلداري وعرفنا فيو كنا معكم في المحاضرة 
 القرار اإلداري وأنواعو , وخصائص عممية اتخاذ القرار اإلداري وأىميتيا ..إلخ .

  أما محاضرتنا لميوم سنتحدث فييا عن فصل جديد وىو سيل جدًا , يأتي منو أسئمة عممي ونظري لذا كونوا معنا
 

 واآلن لنبدأ بمحاضرتنا ....
 

 

تتصف ظروف عدم التأكد بعدم وضوح الرؤية أمام متخذ القرار بسبب عدم كفاية المعمومات عن بيئة القرار , أي 
ال يعمم متخذ القرار بشكل مسبق ما ىي المتغيرات أو الظروف المستقبمية التي ستواجو المنظمة , وبالتالي ال 

المتخذ في ىذه الحالة يتوجب عميو االعتماد عمى إحدى عمى القرار  يستطيع التعرف إلى المتغيرات التي ستؤثر
 :  أساليب اتخاذ القرار المعروفة بأساليب اتخاذ القرارات في ظروف عدم التأكد وىي

 
 

 

 

وتخ

 نظرية القرارات اإلدارية
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 تمف في مدى تقبل متخذ القرار لممخاطرة )مدى تحفظو تجاه المخاطرة( تجاه ظروف عدم التأكد التي يواجييا
مثاًل نجد المعيار المتفائل يتقبل المخاطرة ويرى أن جميع الظروف ستكون مواتية في حين نجد معيار االحتماالت 
المتساوية يعطي أىمية متساوية لجميع الظروف وبالتالي يكون أقل تفاؤاًل من المعيار المتفائل وأكثر تفاؤال من 

نة أكبر ليعكس اتجاىات متخذ القرار من خالل األوزان المعيار المتشائم في حين نجد معيار ىروتز يعطي مرو 
الترجيحية التي يعطييا ألقل النتائج واألوزان الترجيحية التي يعطييا ألسوأ النتائج أما معيار األسف والندم فيو 

 يساعد في اتخاذ القرار الذي يجعل أسف متخذ القرار تجاه النتائج المحققة في حدودىا الدنيا.
إلى أّن جميع المعايير المشار إلييا في الفقرات السابقة تفترض عدم وجود خصم عاقل )ذكي( في  تجدر اإلشارة

مواجية متخذ القرار بل سيكون متخذ القرار في مواجية الطبيعة وال يوجد سبب الفتراض أّن الطبيعة تضمر الشر 
 لمتخذ القرار.

 التالي :ويكون جدول االستراتيجيات والحاالت الطبيعية عمى الشكل 
             
                       

                       

                       

                       
 

 . تعبر عن حاالت الطبيعة  تعبر عن االستراتيجيات و   حيث : 

 أوالً : معيار البالس ) االحتماالت املتساوية ( : 
 

يستند ىذا المعيار عمى ما يعرف بــ " السبب غير الكافي" حيث يرى عدم توفر بيانات عن احتماالت مصادفة كل 
حالة من حاالت الطبيعة , ىذا يعني ال توجد معمومات كافية لمجزم بأن ىذه االحتماالت غير متساوية , لذلك 

االحتماالت متساوية , وبذلك تتحول القضية من قضية اتخاذ قرار في ظروف عدم التأكد إلى قضية  تعد ىذه
اتخاذ قرار في ظروف المخاطرة حيث سيتم اختيار البديل الذي سيحقق أفضل النتائج الممكنة )أعظم األرباح أو 

 أقل التكاليف(.
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 البديل الذي يحقق أعمى عائد في حالة العوائد نأخذ 
 بالنسبة لمتكاليف نأخذ البديل الذي يحقق أقل تكمفة  أما

 يف قضايا تعظيم األرباح :
 متخذ القرار سيختار البديل الذي سيحقق لو : 

      {∑
   

 

 

   
    }     {

   

 
∑    

 

   

} 

 يف قضايا تصغري التكاليف : 
 متخذ القرار سيختار البديل الذي سيحقق لو:

      {∑
 

   

 

   
    }     {

   

 
∑    

 

   

} 

 ىذا المعيار : واآلن لنأخذ مثال ونطبق عميو  

3 2 1  
15 7 12 1 
8 11 10 2 
10 14 6 3 
7 8 13 4 

 

 العائد المحقق من البديل األول : 

    
 

 
(  )  

 

 
( )  

 

 
(  )    

 

 
 

 العائد المحقق من البديل الثاني : 

    
 

 
(  )  

 

 
(  )  

 

 
( )   
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 العائد المحقق من البديل الثالث : 

    
 

 
( )  

 

 
(  )  

 

 
(  )     

 العائد المحقق من البديل الرابع : 

    
 

 
(  )  

 

 
( )  

 

 
( )   

 

 
 

 أي: واآلن بالنسبة لمعوائد نختار البديل األكبر من بين البدائل  ←

      *               +     {  
 

 

 

   
 

 
      

 

 
} 

     
 

 
 

 أي نختار البديل األول ألنو يحقق أعمى عائد 

 أما بالنسبة لمتكاليف نختار البديل األصغر من بين البدائل وفق ما يمي :  ←

      *                   +     *  
 

 

 

   
 

 
      

 

 
+ 

    
 

 
 

 . الثالث ألنو يحقق لنا أقل تكمفة أي نحتار البديل
 مالحظة : 

في ىذه الطريقة )االحتماالت المتساوية( ال يجوز في مثالنا السابق مثاًل أن نأخذ مجموع العوائد لالحتماالت 
 , ألنو يصبح عندىا عائد وسطي وليس احتماالت متساوية.  3الثالثة ثم نقسميا عمى 

 ثانيًا : املعيار املتفائل : 
 

ستكون مواتية لو حيث يتخذ قراره باالستناد إلى أفضل النتائج, عندما يكون متخذ القرار متفائاًل ويرى أّن الظروف 
في المرحمة األولى من اتخاذ القرار يحدد متخذ القرار أفضل نتيجة يحققيا كل بديل ثم يحدد أفضل نتيجة من بين 

 النتائج األفضل ويختار البديل الذي يحقق ىذه النتيجة.
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 : األرباح حالة يف -
النتائج لكل بديل )القيمة العظمى     أفضل النتائج في حالة األرباح أعظميا , لذلك يحدد متخذ القرار أعظم 

في ىذا العمود     في كل سطر( , ويضعيا في عمود إضافي إلى يمين الجدول , ومن ثّم يحدد أعظم قيمة 
 يعرف ىذا المعيار بمعيار أعظم أعظم النتائج. اإلضافي ويختار االستراتيجية التي تحقق ىذه النتيجة , لذلك

 يف حالة التكاليف )اخلسائر( : -
النتائج لكل بديل )القيمة     أفضل النتائج في حالة التكاليف أصغرىا , لذلك يحدد متخذ القرار أصغر 

في     الصغرى في كل سطر( , ويضعيا في عمود إضافي إلى يمين الجدول , ومن ثّم يحدد أصغر قيمة 
ىذا العمود اإلضافي ويختار االستراتيجية التي تحقق ىذه النتيجة , ولذلك يعرف ىذا المعيار بمعيار أصغر 

 أصغر النتائج. 
 ولنأخذ المثال التالي ونطبق عميو ىذا المعيار : 

        األفضل ومن األفضل نأخذ أفضل نتيجة أي :  نأخذبالنسبة لمعوائد  ←
 

                     
 13 9 13 7 8    

 15 12 10 6 15    

20 20 20 7 16 8    

 19 5 6 17 19    
 

  .يحقق أعمى عائد وفق المعيار المتفائلوبالتالي نختار البديل الثالث ألنو 
ونحدد فيو أكبر عنصر في كل سطر , ثم نضع عمود إضافي      )نضع عمود إضافي إلى يمين الجدول

 ونختار فيو أكبر عنصر من العناصر التي تم اختيارىا في العمود السابق(.      آخر

        التكاليف أفضل نتيجة ىي أقل التكاليف لذلك نأخذ األقل ومنيا نأخذ األقل تكمفة أي:  أما  ←
ونحدد فيو أصغر عنصر في كل سطر , ثم نضع عمود إضافي     جدول )نضع عمود إضافي إلى يمين ال

 ونختار فيو أصغر عنصر من العناصر التي تم اختيارىا في العمود السابق(.     آخر 
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 7 9 13 7 8    

 6 12 10 6 15    

 7 20 7 16 8    

5 5 5 6 17 19    
 

 أي وفق المعيار المتفائل نختار البديل الرابع ألنو يحقق لنا أقل التكاليف. 

 أقصى النتائح ( :  _ثالثًا : املعيار املتشائم ) أقصى 
 

يعد ىذا المعيار األكثر تحفظًا , ألنو يساعد متخذ القرار عمى اختيار األحسن ضمن أسوأ الظروف , ويعتمد 
عندما يرى أن الظروف غير مواتية , وينظر إلى العمل وظروفو نظرة تشاؤمية , متخذ القرار عمى ىذا المعيار 

ورغبة منو بتجنب المخاطرة , حيث يحدد في المرحمة األولى من اتخاذ القرار أسوأ النتائج التي يمكن أن يحققيا 
ويختار البديل ويضعيا في عمود إضافي إلي يمين الجدول , ثم يحدد أفضل النتائج في ىذا العمود اإلضافي 

 الذي يحقق ىذه النتيجة.
 في حالة األرباح : - 

النتائج لكل بديل )القيمة الصغرى     أسوأ النتائج في حالة األرباح أصغرىا , لذلك يحدد متخذ القرار أصغر 
في ىذا العمود     في كل سطر( , ويضعيا في عمود إضافي إلى يمين الجدول , ومن ثّم يحدد أعظم قيمة 

اإلضافي ويختار القرار )االستراتيجية ( التي تحقق ىذه النتيجة , ولذلك يعرف ىذا المعيار بمعيار أعظم أدنى 
 النتائج.
 في حالة التكاليف : - 

لكل بديل )القيمة العظمى في     أسوأ النتائج في حالة التكاليف أكبرىا , لذلك يحدد متخذ القرار أعظم النتائج 
سطر( , ويضعيا في عمود إضافي إلى يمين الجدول , ومن ثّم يحدد أصغر قيمة في ىذا العمود اإلضافي  كل

 ويختار القرار )االستراتيجية( التي تحقق ىذه النتيجة , ولذلك يعرف ىذا المعيار بمعيار أدنى أعظم النتائج.
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 ونأخذ المثال السابق لنطبق عميو : 

 يف حالة العوائد ) اإليرادات ( : 

                     
7 7 9 13 7 8    

 6 12 10 6 15    

 7 20 7 16 8    

 5 5 6 17 19    
 

 نختار البديل األول ألنو يحقق أعمى عوائد في أسوأ الظروف وفق المعيار المتشائم 
, ثم ونحدد فيو أصغر )أسوأ( قيمة في كل سطر     )في حالة العوائد نضيف عمود جديد إلى يمين الجدول 

 قيمة من العمود السابق(.     نضيف عمود آخر ونحدد فيو أكبر 

 يف حالة التكاليف : 

                     
 7 9 13 7 8    

 6 12 10 6 15    

 7 20 7 16 8    

5 5 5 6 17 19    
 

 نختار البديل الرابع ألنو يحقق أقل تكمفة في أسوأ الظروف وفق ىذا المعيار . 

أكبر )أسوأ( قيمة في كل سطر , ثم ونحدد فيو     )في حالة التكاليف نضع عمود إضافي إلي يمين الجدول 
 قيمة في العمود السابق(.     نضيف عمود آخر ونحدد فيو أصغر 

 :  رابعًا : معيار األسف / الندم ) معيار سافاج ( 
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إن المعيار المتشائم متحفظ جدًا لدرجة دفع متخذ القرار التخاذ قرارات غير منطقية , حيث يتخمى عن احتمال 
جدًا )ال تؤثر بشكل أرباح كبيرة جدًا )يتخمى عن احتمال تجنب تحمل خسائر كبيرة( , لقاء مخاطرة بسيطة 

 ممحوظ إذا وقعت(.
 : فإذا فرضنا أن الجدول التالي ىو جدول األرباح فيكون 

 

               
110.000 110.000 110.000 110.000    

 100.000 100. 000 1.000.000    
 

أحسن الظروف عائدًا مقداره نجد أنو وفق المعيار المتشائم سيختار متخذ القرار البديل األول الذي سيحقق في 
 111.111وحدة نقدية ويتخمى عن البديل الثاني الذي سيحقق في أسوأ الظروف أرباحًا مقدارىا  111.111

وحدة نقدية لكن في أحسن الظروف ستحقق أرباحًا  11.111وحدة نقدية أي أرباح تقل عن البديل األول ب 
وحدة نقدية أي تخمى عن أرباح  001.111أرباح البديل األول بـ وحدة نقدية أي تزيد عمى  1.111.111مقدارىا 

وحدة نقدية فقط !! وىذا غير  11.111وحدة نقدية ليتجنب ضياع أرباح مقدارىا  001.111محتممة مقدارىا 
 . منطقي ليذا السبب طّور سافاج معيار الندم واألسف والذي يعرف باسمو أيضاً 

 :  وفق معيار الندم واألسف

الفرق بين أفضل النتائج لو عمى عدم اتخاذ القرار األفضل , وذلك بحساب  بتحديد أكبر ندمتخذ القرار يقوم م
ويضع ىذه النتائج في جدول يعرف  لكل حالة من حاالت الطبيعة التي يمكن أن يحققها من جميع بدائل القرار

)أسف( ,  البديل الذي يحقق له أقل ندميعتمد عمى المعيار المتشائم في اختيار بجدول األسف والندم , ومن ثم 
 عمى)الخسائر(  المعيار المتشائم في حالة التكاليفوحيث إن الندم في جميع األحوال يمثل خسائر لذلك يعتمد 

 .سواء كان محسوبا أصال من جدول عوائد أو جدول تكاليف جدول الندم

  يف حالة األرباح : -
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ذلك سيقارن متخذ القرار النتيجة التي يحققيا من اختياره بأعظم نتيجة أفضل النتائج في حالة األرباح أعظميا , ل
يمكنو أن يحققيا عندما تصادف كل حالة من حاالت الطبيعة , لذلك يحدد متخذ القرار أعظم النتائج التي يمكن 

سفل أن يحققيا لكل حالة من حاالت الطبيعة )القيمة العظمى في كل عمود( , ويضعيا في سطر إضافي إلى أ
الجدول , ومن ثم يطرح منيا كل رقم من أرقام العمود الذي يحتوييا , وتوضع النتائج في جدول يعرف بجدول 

 الندم. أي تحسب قيم الجدول في حالة األرباح بالعالقة التالية :
       {   }                          

 يف حالة التكاليف )اخلسائر( : -
أفضل النتائج في حالة التكاليف أصغرىا , لذلك سيقارن متخذ القرار النتيجة التي يحققيا من اختياره بأصغر 

    نتيجة يمكنو أن يحققيا عندما تصادف كل حالة من حاالت الطبيعة , لذلك يحدد متخذ القرار أعظم 
الصغرى في كل عمود( , ويضعيا في سطر  النتائج التي يمكن ان يحققيا لكل حالة من حاالت الطبيعة )القيمة

إضافي إلى أسفل الجدول ومن ثم يطرحيا من كل رقم من أرقام العمود الذي يحتوييا , وتوضع النتائج في جدول 
 يعرف بجدول الندم. أي تحسب قيم الجدول في حالة التكاليف بالعالقة التالية:

           {   }                          
 لدينا المثال التالي نطبق عميو : 

 يف حالة األرباح : 

 نختار أكبر رقم في كل عمود ونضعو في سطر جديد أسفل الجدول : 
             
8 20 15 8    

11 9 6 12    

17 7 11 9    

17 20 15 12 Max 
, ونطبق  النتيجة في جدول جديد ثم نقوم بطرح كل عنصر في الجدول من العنصر األكبر في عموده ونضع

 :  المعيار المتشائم في حالة التكاليف عمى ىذا الجدول الجديد
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9 9 9 0 0 4    

 11 6 11 9 0    

 13 0 13 4 3    

 . عمى اختياره أقل ندملندم ألنو يحقق لنا نختار البديل األول وفق أسموب األسف وا

 يف حالة التكاليف : 

 نختار أصغر رقم في كل عمود ونضعو في سطر جديد أسفل الجدول : 
 

             
8 20 15 8    

11 9 6 12    

17 7 11 9    

8 6 6 8 Min 
 

, وثم نطبق المعيار  ثم نقوم بطرح ىذا الرقم من جميع العناصر في العمود , ونضع النتيجة في جدول جديد
 :  المتشائم في حالة التكاليف عمى الجدول

 

                     
 14 0 14 9 0    

4 4 3 3 0 4    

 9 9 1 5 1    
 

 ندم عمى اختياره. وفق معيار األسف والندم ألنو يحقق لنا أقل   الثاني أي نختار البديل

ليكم بعض المالحظات :   اآلن أصدقائنا تنتيي محاضرتنا الثانية , وا 
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ما جاء فييا وارد ومتكرر في ىذه المحاضرة من أسيل المحاضرات التي تمر معنا في نظرية القرارات , وجميع 
 أسئمة الدورات عمى شكل : أسئمة عممية , أسئمة نظرية , أسئمة نظري ومطموب وضع مثال عممي وحمو. 

 ال يعني بأنو إشارة إلى أنيا ستأتي في الدورة القادمة !! ال نعمم ذلك ! ىذا 
 لكنو مؤشر عمى أىمية التركيز عمى جميع أفكار ىذه المحاضرة. 

لالطالع عمى أسئمة الدورات المتعمقة بنظرية القرارات , بإمكانكم طمب نسخة أسئمة دورات غير محمولة من 
دورة سابقة , فييا مسائل غنية وتبين لكم  52صفحة تحتوي عمى أكثر من  31المكتبة , وىي عبارة عن حوالي 

 لمحة تاريخية عن كيفية األسئمة في االمتحان. 
 كما يمكنكم تحميل ىذه النسخة من غروب المقرر عمى الفيس بوك : نظرية القرارات اإلدارية. 

 
 درجة(.  52)    ابحث في نموذج األسف والندم مع األمثمة المناسبة 

 
 إلى ىنا تنتيي محاضرتنا , نمقاكم في المحاضرة القادمة ... 


