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إلى كل من صلى على خير   إلى كل من نطق بكلمة التوحيد لسانو وصدقيا ق لبو،
 .البرية محمد عليو الصالة والسالم

 

وسقتني لبن   ،إلى أعظم امرأة بين نساء الكون التي حملتني وىنا على وىن جنينا
 ..  ي بدعائيا كبيراتنورافق ،وعلمتني صغيرا ،التوحيد مع األخالق رضيعا

 .الغالية أطال اهلل في عمرىا  أمي
إلى الرجل الف اضل شامخ المكارم وراسخ الفضائل، الحريص علي، سندي المتين  

 .في عمرهالغالي أطال اهلل    أبي .. وأنيسي المعين
 

 .إخوتي وأخواتي،  ونما غصني بينيم، معيم  إلى من ترعرعت
 .ت وسعادتو، أبناء إخوتي وأخواتيإلى دفئ البي

 .من قريب ومن بعيد  إلى كل األىل واألق ارب
وخاصة طلبة   إلى كل من جمعني معيم المشوار الدراسي من بدايتو إلى اليوم

لى كل من  إو بجامعة بسكرة،  3122دفعة    ماجستير األساليب الكمية في التسيير
 .ىم على الدرب سائرون

 .إلى من أحببناىم بإخالص وبادلونا نفس الشعور
 

 مرة جيديثأىدي    إلى كل ىؤالء
 

  خالد بوشارب
 



 شكر وعرف ان
 

أشكر اهلل سبحانو وتعالى على توفيقو إلتمام ىذا العمل المتواضع، وانطالق ا       
   :من قول الرسول صلى اهلل عليو وسلم

ومن صنع إليكم معروف ا فكافئوه، ف إن لم تجدوا ما تكافئوه بو، ف ادعوا لو  ...}
 ،{حتى تروا أنكم كاف أتموه

بكل    فغمرونييم اهلل عونا لي  يتنازع في نفسي شكر وتقدير لكل من جعل
بخل علي  ت  لم  تيال يحياوي مفيدة ةالمشرف  ةمعاني العون وعلى رأسيم األستاذ

، كما أتقدم بالشكر  في سبيل إتمام ىذه المذكرة  ياوتوجييات  ايوما بعطائي
 :إلى كل من

 لجنة المناقشة. 
 وأخص   ،عمال وإطارات المؤسسة الجزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية بالمسيلة

 .مزعاش محمد: بالذكر دائرة التسويق وعلى رأسيم السيد
 أساتذة وموظفي قسم علوم التسيير بجامعة بسكرة. 
   موظفي مكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعتي

 .بسكرة والمسي      لة
إلى موظفي جامعة المسيلة، على    العرف انالشكر و بخالص عبارات  كما أتقدم  

 . مساندتيم لي طيلة مشواري الدراسي
 

- بارك اهلل فيكم جميعا-
 خالد بوشارب                                                                         
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 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 37 معايير ظروف القرار (1-1)الجدول 
 54 مبمكس في شكمه العاميجدول الس (1-2)الجدول 
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 139 2612كل وحدة من المنتجات لسنة ل مقدار مساهمة المواد الكيميائية (6-3)الجدول 
 142 2612لسنة  EATITالنتائج المفصمة لمنموذج الرياضي لمؤسسة  (7-3)الجدول 
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أكبر مسؤولية تواجو متخذي القرار وأخطرىا خاصة تمك التي ترتبط اتخاذ القرار عممية  تمثل     
إن إمعان النظر في المبالغ الكبيرة التي تنفق عمى القرارات والتي تنتيي . عمى المدى الطويلبتعيدات 

عة األساليب تطمق عمى مجمو . بالفشل يجعل من الضروري إيجاد أساليب عممية لتجنب ىذا الفشل
الخاصية التي ، بحوث العمميات اسم الممكنةالعممية المستخدمة في تحميل المشكالت والبحث عن الحمول 

 تحديد العوامل المؤثرة والتنبؤيتميز بيا ىذا العمم ىي إعداد نموذج عممي وعممي لنظام معين يتضمن 
 .ميمةاتخاذ القرارات المناسبة والس ةلبموغ أفضل المستويات، ومن ثم

تستخدم . ياأساليبحيث تعتبر البرمجة الخطية أول  تطورت أساليب بحوث العمميات عبر الزمن كثيرا     
أول من تحدث عن  Dantzigلحل مشاكل تعظيم أو تدنية دالة معينة، تطبق في مجاالت كثيرة ويعتبر 

التي  The simplex methodمستعمال الطريقة المبسطة في التحميل  7447البرمجة الخطية سنة 
 . تعتبر أحد اكتشافات القرن العشرين

يعاب عمى نماذج البرمجة الخطية أنيا تستخدم لحل المشاكل التي تحتوي عمى ىدف واحد مثل      
لكن بعد ذلك أثبتت التجربة أن المؤسسات ال تسعى لتحقيق ىدف واحد  .ية التكاليف أو تعظيم األرباحتدن

نما ىي مجبرة عمى  تحقيق عدة أىداف، فمتطمبات الحياة العممية والظروف والضغوط التي فقط، وا 
تفرضيا وكذا واقع المؤسسة وظروفيا الداخمية، كل ذلك جعل المؤسسة تسعى إلى تحقيق عدة أىداف 
اقتصادية وغير اقتصادية في آن واحد مثل ذلك ترغب كل مؤسسة في نفس الوقت إلى تعظيم األرباح، 

الواقع دفع الباحثين إلى التفكير في طرق أخرى يطمق عمييا البرمجة ىذا . ية الطمباتة التكاليف، تمبتدني
 .الخطية باألىداف المتعددة، الذي يشمل عدة متغيرات سواء كانت كمية أو نوعية أو كالىما

يعتبر أسموب البرمجة الخطية متعددة األىداف من األساليب الكمية الميمة التي تستخدم في اتخاذ      
القرارات الفعالة بالمؤسسة، خاصة بما يتعمق بمجال اإلنتاج، كما تستعمل في حل مشكالت األمثمية في 
التخطيط والرقابة، وخاصة في حالة تعدد أىداف المؤسسة، وتعد تقنيات البرمجة الخطية متعددة األىداف 

رشيد توزيع موارد المؤسسة من بين أىم األساليب الكمية المستعممة في اتخاذ القرار الذي يرتكز عمى ت
المتاحة، وذلك من خالل نمذجة الواقع العممي وجعمو في شكل برنامج رياضي يعكس مختمف القيود التي 
تحد من قدرات المؤسسة، سواء من حيث مواردىا المادية وطاقاتيا البشرية ومصادرىا التمويمية المتاحة، 

 .ودية مواردىا المتاحةبيدف الوصول إلى تحقيق أىداف المؤسسة في ظل محد
 ينتج عنو من تناقض بينيا ونتيجة ونتيجة لالىتمام المتزايد بدراسة مشاكل تعدد األىداف، وما قد    

لقصور البرمجة الخطية في معالجة ىذا النوع من المسائل، فإن برمجة األىداف يمكن أن تكون النموذج 
 فقد آثرنا أن نخصص ىذا البحث لتناول ، لذلكالفعال لمعالجة مجموعة من األىداف المتعددة 

محاولة وضع ىذه األىداف في المتعددة األىداف واستعراض الطريقة التي يمكن أن نعالج بيا مشاكل 
 .حسب أولويات تحددىا اإلدارة
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 :سبق يمكن طرح وصياغة اإلشكالية الرئيسية عمى النحو التالي عمى ما وبناءا    
 ؟اإلنتاجي البرمجة الخطية متعددة األهداف في اتخاذ القرار ما هو دور نموذج             

 :ولإلحاطة بجوانب الموضوع يتم االستعانة بمجموعة من األسئمة الفرعية التالية
العمميات كفيل لمقيام بعممية اتخاذ القرار الفعال في اإلنتاج و ىل استخدام األساليب العممية في إدارة  .7

 المؤسسة اإلنتاجية؟
 استخدام نموذج البرمجة الخطية متعددة األىداف في المؤسسة؟أىمية ما  .2
عمى أرضية الواقع، وبصفة أدق عمى مستوى متعددة األىداف ىل يمكن بناء نموذج البرمجة الخطية  .3

 المؤسسة اإلنتاجية الجزائرية؟
 ؟اإلنتاجي اإلدارة في اتخاذ القرار متعددة األىداف كيف تساعد تقنيات البرمجة الخطية .4

 البحث ياتفرض
يساىم في اتخاذ القرار الفعال في المؤسسة محل باألىداف المتعددة استعمال تقنيات البرمجة الخطية  .7

 الدراسة؛
 ؛تكمن أىمية استخدام نموذج البرمجة الخطية متعددة األىداف في صعوبة اتخاذ القرار اإلنتاجي .2
راسة دقيقة لمييكل اإلنتاجي يتطمب دلمبرمجة الخطية متعددة األىداف بناء النموذج الرياضي  .3

 لممؤسسة محل الدراسة؛
التي  متعددة األىداف غياب المرونة الكافية في خطة المؤسسة مقارنة بمرونة خطة البرمجة الخطية .4

 .يوفرىا عنصر تحميل الحساسية
 أسباب اختيار الموضوع

 :ىناك عدة أسباب ومبررات ودوافع دعت إلى اختيار ىذا الموضوع أىميا
 ب الذاتيةاألسبا - أ
 الميول الشخصية؛ 
  طبيعة تخصصنا الذي ندرسو في فرع األساليب الكمية في التسيير والرغبة في التعمق في ىذا

المجال مستقبال ومحاولة لفت إنتباه المؤسسات إلى ضرورة تبني خيار األساليب الكمية باستعمال 
 الوسائل الحديثة؛

 األسباب الموضوعية - ب
 جتماعية التي تفرض تأىيل المؤسسة االقتصادية الجزائرية، وذلك التحوالت االقتصادية واال

 بتحديث أساليب وآليات التسيير لمواكبة الركب العالمي؛
  أىمية الدراسات في مجال األساليب الكمية والحاجة إلى االىتمام بالدراسات الحديثة المتعمقة بيا

 ال سيما بالمغة العربية؛
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 إلنتاجية الجزائرية التي تتطمب استخدام أدوات التسيير الحديثة المرحمة التي تمر بيا المؤسسة ا
 .  لمتحكم في آليات اتخاذ القرار الفعال

 بحثأهمية ال
 :يمكن إبراز أىمية البحث في النقاط التالية

تعقد عممية اتخاذ القرارات في المؤسسة االقتصادية التي أصبحت تواجييا، فسارعت إلى التخمي عن  .7
 .مة واالستنجاد بأدوات تمكن من الوصول لمقرار المناسب لوضعيات جد معقدةاألساليب القدي

كأحد األساليب العممية الرياضية عمى مستوى الوحدات متعددة األىداف إن استخدام البرمجة الخطية  .2
االقتصادية بما فييا اإلنتاجية، يعد كتقنية متجددة من شأنيا رفع فعالية وتحسين نظام اإلنتاج والذي 

 .عكس باإليجاب عمى األىداف المتعددة لممؤسسةين
الجزائرية لألنسجة مؤسسة الأسموبا جديدا عمى مستوى  األىدافمتعددة تمثل تقنية البرمجة الخطية  .3

، من شأنو أن يزيد من درجة أىمية ىذا البحث باعتباره األول عمى بالمسيمة الصناعية والتقنية
 .ستعماالت مثل ىذه األساليبمستوى ىذه المؤسسة، والتي تغيب فييا ا

النسيج من المؤسسات اإلنتاجية الرائدة في إنتاج  الجزائرية لألنسجة الصناعية والتقنيةمؤسسة التعتبر  .4
 .، وبالتالي تشكل أحسن مثال لدراسة نواحي الضعف والقوة في القطاع اإلنتاجي عموماومشتقاتو
 أهداف البحث

حميل وتوضيح لكيفية تطبيق أحد األساليب الكمية التي تستعمميا اليدف من ىذا البحث ىو دراسة وت     
بحوث العمميات في اتخاذ القرارات، والمتمثل في البرمجة باألىداف المتعددة، ويمكن أن نمخص أىداف 

 :البحث في النقاط التالية
 الفعال؛التعرف عمى استخدام نموذج البرمجة باألىداف المتعددة في اتخاذ القرار اإلنتاجي  - 7
 إلقاء الضوء حول كيفية بناء نموذج البرمجة الخطية في ظل تعدد أىداف المؤسسة اإلنتاجية؛ - 2
معرفة مدى مساىمة تقنيات البرمجة الخطية متعددة األىداف في اتخاذ القرار عند وجود تغيرات  - 3

 مفاجئة عمى الخطط اإلنتاجية في المؤسسة؛
الخطية متعددة األىداف محل الدراسة، لمعرفة الجوانب اإليجابية توصيف وتحميل أسموب البرمجة  - 4

 والسمبية والمشكالت المترتبة عن استعماليا؛
 إبراز دور تقنيات البرمجة الخطية متعددة األىداف في ترشيد القرار اإلنتاجي األمثل؛ – 5
لتي تحافظ عمى النتائج مساعدة أصحاب القرار داخل المؤسسة محل الدراسة عمى اختيار القرارات ا – 6

 .المثمى المتوصل إلييا من طرف النموذج المستخدم
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 الدراسات السابقة
لقد سجمنا وجود بعض الدراسات السابقة تخص استخدام البرمجة الخطية فقط دون األىداف      

المتعددة، في تعظيم األرباح أو تدنية تكاليف اإلنتاج أو النقل عمى مستوى كمية العموم االقتصادية 
ير بجامعة الجزائر والتجارية وعموم التسيير بجامعة المسيمة وكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسي

وكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة ورقمة، وما سجمناه من مالحظات من خالل  3
 :إطالعنا عمى بعضيا نورده في ما يمي

 ىناك توجو إيجابي لالىتمام بيذا المجال، مما يشكل قاعدة لممستقبل؛ 
 مساىمة تمك الدراسات في إثراء المكتبة العربية؛ 
 جل الدراسات السابقة بالبرمجة الخطية فقط دون التطرق إلى البرمجة باألىداف المتعددة؛ اىتمام 
وبالرغم من النقائص المسجمة عمى محدودية المجيود البشري، فإن بعض ما تم إنجازه يمكن أن يكون    

 .قاعدة لمتواصل والتراكم المعرفي المتعمقة بالجوانب النظرية والتطبيقية
ن أجل اإللمام بمختمف جوانب الموضوع وسعيا منا إلثراء الحقل المعرفي، قمنا باإلطالع عمى وم   

 :مجموعة من الدراسات لتفادي التكرار وتحقيق التكامل معيا، ونذكر بعضيا
دراسة حالة وحدة ليند )بناء نموذج اإلنتاج األمثل باستخدام البرمجة الخطية حجيري عبد الحميد،  .7

مذكرة ماجستير غير منشورة، قسم العموم االقتصادية، تخصص نمذجة ، (حدة ورقمةغاز الجزائر و 
، حيث أن الباحث ركز عمى كيفية بناء النموذج (2172)اقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقمة 

الرياضي باستعمال البرمجة الخطية، حيث أن ىذه الدراسة شبيية لدراستنا من حيث المبدأ فقط وىو 
لنموذج، غير أن وجو االختالف يكمن في أن ىذه الدراسة اعتمدت عمى البرمجة كيفية بناء ا

تحقيق أقصى عدد ممكن من األىداف المخططة من طرف تسعى إلى الخطية، غير أن دراستنا ىذه 
 .المؤسسة محل الدراسة

سة درا)تحسين استعمال موارد المؤسسة المتاحة باستخدام تقنيات البرمجة الخطية مخوخ رزيقة،  .2
مذكرة ماجستير غير منشورة، ، (8022-8002حالة وحدة مطاحن الحضنة بالمسيمة خالل فترة 

، تيدف ىذه الدراسة إلى (2172)قسم العموم التجارية، فرع تقنيات كمية لمتسيير، جامعة المسيمة 
ة، معرفة مدى مساىمة تقنيات البرمجة الخطية في تحسين األداء باستعمال موارد المؤسسة المتاح

 . غير أن دراستنا تعتمد عمى مدى مساىمة البرمجة باألىداف المتعددة في اتخاذ القرار
دراسة حالة الشركة )تخفيض تكاليف النقل البحري باستخدام البرمجة الخطية قارون عمران،  .3

مذكرة ماجستير غير منشورة، قسم العموم االقتصادية، فرع التخطيط، جامعة ، (الوطنية لمنقل البحري
، حيث أنو تم التركيز عمى تحديد مزيج النقل األمثل باستخدام البرمجة الخطية (7447) 3الجزائر 

التخاذ القرار األمثل المحقق ألدنى تكمفة ممكنة، حيث أن طبيعة الدراسة تمثمت في محاولة تخفيض 
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لك في ظل تعدد تكاليف النقل البحري، غير أن دراستنا ىذه اليدف منيا ىو اتخاذ القرار المالئم وذ
 . أىداف المؤسسة محل الدراسة

 نطاق وحدود البحث
 :فيما يخص حدود الدراسة فيمكن تمخيصيا في النقاط التالية

وث العمميات، وىي تقنية البرمجة عمى استخدام تقنية واحدة فقط من تقنيات بح بحثاليقتصر  .7
 سب ما توفر من المعمومات؛مناسبة لموضوع البحث حتعددة األىداف، ألننا نرى أنيا الخطية م

تقتصر الدراسة عمى النشاط المتعمقة بنشاطات المؤسسة، إنما ال يتعرض البحث لجميع المشاكل  .2
 اإلنتاجي فقط؛

الجزائرية لألنسجة الصناعية مؤسسة التقتصر الدراسة عمى الحيز المكاني المحدد والمتمثل في دراسة  .3
 بالمسيمة؛ والتقنية

ألنيا تعكس  (2172-2171)ت المؤسسة محل الدراسة خالل الفترة عمى معطيا يعتمد بحثنا .4
 .الوضعية الحديثة لممؤسسة

 منهج البحث واألدوات المستخدمة
تم تصميم البحث اعتمادا عمى اإلجراءات واالعتبارات المنيجية، التي تستند إلى معالجة المشكمة      

تم االعتماد عمى منيج يات، حيث حة الفرضالبحثية ولإلجابة عن إشكالية البحث ومحاولة اختبار ص
النمذجة الذي يمكن اعتماده في دراسة الواقع؛ الذي يشتمل عمى ظواىر يمكن إخضاعيا لممالحظة 

ظيار حقيقة يمكن أن توصف بالنسبية وذلك باالعتماد عمى نماذج   والتجربة وكذلك يمكن من إبراز وا 
خضاعو لمدراسة لألنو مالئم  افتراضية يمكن أن ترد في شكل صياغات رياضية، فيم مكونات الموضوع وا 

في ذلك بمجموعة من الدراسات والبحوث المتوفرة سواء كانت في  استعناالدقيقة وتحميل أبعاده، حيث 
من و . شكل كتب، مذكرات ماجستير أو أطروحات دكتوراه، أو محاضرات أو مقاالت منشورة في مجالت

المؤسسة الجزائرية لألنسجة الصناعية تم اختيار  سسات الجزائرية،سة عمى واقع المؤ أجل إسقاط الدرا
كنموذج، باعتبارىا أحد المؤسسات اإلنتاجية اليامة التي تحاول تحسين آليات  بالمسيمة( EATIT) والتقنية
 .تسييرىا

 تقسيمات البحث
 مباحث  لمحديث عن عممية اتخاذ القرار، ويحتوي ىذا الفصل عمى ثالث خصصناه: الفصل األول

 :جاءت كاآلتي
 فيو إلى الجوانب المرتبطة بعممية اتخاذ القرار في المؤسسة، انطالقا من  ناتطرق: المبحث األول

مفيومو وأىميتو وخصائصو، مرورا بمراحل عممية اتخاذ القرار وتصنيفاتو، وصوال إلى المشكالت 
 .والعوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات
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 و تطورات الفكر اإلداري من خالل التطرق إلى المدارس الفكرية التخاذ في ناتناول: المبحث الثاني
 .القرار

 أىم النماذج والحاالت المعتمد عمييا في عممية اتخاذ القرارفيو  ناتناول: المبحث الثالث. 
 واستخداماتيا متعددة األىداف مفاىيم أساسية عن تقنيات البرمجة الخطية فيو  ناتناول: الفصل الثاني

 :خاذ القرار وتم تقسمو إلى ثالث مباحثفي ات
 إضافة ذات اليدف الوحيد كل الجوانب المحيطة بتقنيات البرمجة الخطية فيو  ناتناول: المبحث األول

 .إلى التطرق بالتفصيل ألنواع وطرق حل نماذج البرمجة الخطية
 الل التطور التاريخي من خ، نموذج البرمجة الخطية متعددة األىداففيو إلى  ناتطرق: المبحث الثاني

إلقاء الضوء عمى أىم باإلضافة إلى وعالقتيا بالبرمجة الخطية ذات اليدف الوحيد واتخاذ القرار 
  .برامج اإلعالم اآللي المستخدمة في حل ىذا النوع من النماذج

 ذج البرمجة باألىداف المتعددة، وذلك عن طريق إلقاء انم إلى أنواعفيو  ناتطرق: المبحث الثالث
ة التي تطرأ عمى الييكل الضوء حول كيفية بناء النموذج وحمو وتحميل النتائج عند التغيرات المفاجئ

 .، باإلضافة إلى توضيح أثر وحدات القياس عمى الحل األمثل في برمجة األىدافاإلنتاجي
 نتطرق فيو لمدراسة التطبيقية، حيث يتضمن ىذا الفصل ثالث مباحث كما يمي: الفصل الثالث: 
 تعريف بالمؤسسة محل الدراسة باإلضافة إلى أىميتيا االقتصادية وكذا التم فيو : لمبحث األولا

 .أىدافيا مع إبراز ىيكميا التنظيمي
 فيو المخطط أو الييكل اإلنتاجي لممؤسسة محل الدراسة باإلضافة إلى معايير  ناتناول: المبحث الثاني

 .اتخاذ القرار فييا
 اء النموذج الرياضي المقترح لممؤسسة ثم حمو باستخدام برنامج بنتم فيو : المبحث الثالث(QM)  كما

 .بتحميل ىذه النتائج ناقم
 صعوبات البحث

 :إن أبرز الصعوبات التي واجيتنا كانت في القسم التطبيقي من البحث، نوجزىا في ما يمي
 تتحفظ في  صعوبة الحصول عمى المعمومات الميمة من المؤسسة محل الدراسة، فكل المؤسسات

ألشخاص خارج المؤسسة، األمر الذي يدفعنا إلى أن نتحفظ عمى نتائج البحث إلى  تقديم المعمومات
 .أبعد الحدود

 إلى أن تقنية البرمجة الخطية متعددة األىداف تعد أمرا جديدا عمى مستوى المؤسسة محل  إضافة
 .نامع ياراسة، وىو ما صعب من تعاون عمالالد



 

 

 
 

 : ل األولـــــــــــالفص
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 تمييد
اتخاذ القرارات ىي عممية مالزمة لإلنسان منذ نشأتو، كيف يعيش؟ أين يعيش؟ وكيف يحمي  إن عممية     

. نفسو؟، كميا أمور تحتاج إلى دراسة تتناسب أساليبيا وأبعادىا مع طبيعة المشكمة واإلمكانات المتوفرة لمواجيتيا
خصية، والبيئة التي يعيشون فييا من ىنا نرى أن األفراد يتخذون قراراتيم معتمدين عمى قدراتيم وظروفيم الش

والتي تشكل بحد ذاتيا تعقيدا ليذه العممية إضافة لمصعوبة المتمثمة بعدم توفر أسس عممية ثابتة ومتعارف عمييا 
إال أنو ونتيجة الزدياد حجم المشاكل وتداخميا كان البد من البحث عن أساليب أكثر مالئمة . ليذه العممية

 .1وفعالية لمواجيتيا
ند سعيو المستمر إلشباع حاجاتو ورغباتو المادية القرار ىو وظيفة أساسية يقوم بيا اإلنسان ع اتخاذ    

ن عميو المعمومات المتجمعة لديو في التنبؤ بما ستكو ليومية، مستخدما في ذلك تجاربو و ا أمورهتسيير والمعنوية و 
مكانياالتغيرات في المستقبل، ومعتمدا عمى قدراتو العقمية و   .السميم المناسب االختيارتو المتطورة التي تؤمن لو ا 

القرارات تتغمغل وبصورة مستمرة في  كما أن الفرد يتخذ قرارات مختمفة في حياتو اليومية، فإن عممية اتخاذ    
 .رقابة، تنظيم، توجيو و في جميع عناصر العممية اإلدارية من تخطيطنشاط المؤسسة و 

عميو أن يمارسيا  يتوجب مسؤولىي ال تقتصر عمى عامل دون غيره أو مستوى إداري دون سواه، فأي و     
 .الزمان المناسبينو المعمومات الدقيقة في المكان و كي يتسنى لو اتخاذ قرارات يتطمب توفر لديألداء ميامو، و 

فة، ىذا إلى جانب كونو عممية إدارية المختم نتاجيةاتخاذ القرار يمعب دورا ىاما في ممارسة العمميات اإل    
ُينسَب إليو، حيث أن المدير الناجح ُيعرف من خالل قراراتو  مسيرإذ أن نجاح أو فشل ال ،ىامة في حد ذاتو

 .الناجحة، بينما ُيعبر القرار الضعيف عن مدى تعسر المدير في أداء ميامو
 :بحث في ىذا الفصلالمعمومات التي تحتاجيا ننوع وتطورىا التاريخي و  إتخاذ القراراتعممية  نعو   

 ماىية اتخاذ القرار: المبحث األول     

 راتاتخاذ القراوعممية  المدارس الفكرية: المبحث الثاني     
 حاالت واألساليب المختمفة التخاذ القرارال: المبحث الثالث     
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 ماىية اتخاذ القرار: المبحث األول
 مفيوم اتخاذ القرارو  أىمية: األول المطمب

  مفيوم اتخاذ القرار: الفرع األول
يتخذ الفرد في حياتو اليومية عددا من القرارات، سواء في ذلك الطالب حين يختار الشعبة التي يريد أن     

يختار الطريق الطريقة التي يراجع بيا دروسو، وسائق السيارة عندما يحدد وجيتو و يتخصص فييا، أو ينتقي 
فإذا وسعنا نطاق . ديدةيتخذون قرارات عيناك العديد غير ىؤالء يفاضمون ويختارون و ل إلييا، فوصِ التي تُ 

تخاذ القرار تصبح أكثر أىمية وأشد ا ختالف أنواعيا، فإن عمميةاأخذنا المؤسسات بالدراسة وتركنا األفراد و 
نألن القرار ال يتعمق بشخص واحد و أبعد تأثيرا، ذلك خطورة و  عدة أفراد أو جماعات، ويشمل عدة ما يتضمن ا 

 .إلخ ... قانونيجوانب بعضيا فني واآلخر تنظيمي ومالي و 
في  الموظفين، والبعض يؤثر عمى جميع العاممين، وبعض القرارات تؤثرفيناك قرارات تمس مجموعة من     

 .رالوضع االقتصادي واالجتماعي لممجتمع الكبي
عمى الجماعة التي يشرف  تؤثر أيضاكثيرا عمى وضعو الوظيفي وَتَقُدِمو و  ر تؤثرت التي يتخذىا المديافالقرار   

 .عامة ؤسسةليا تأثيرىا عمى عمل المعمييا، و 
عمى أن  وضعيا العديد من المؤلفين والكتاب، وأن جميعيم يؤكد ف كثيرة لعممية اتخاذ القراريتعار ىناك     

عمى األقل )اتخاذ القرار يقوم عمى عممية المفاضمة، وبشكل واعي ومدرك، بين مجموعة البدائل، أو حمول 
ختيار واحد منيا باعتباره أنسب وسيمة لتحقيق اليدف أو األىداف التي متاحة لمتخذ القرار ال( بديمين أو أكثر

 :الينتطرف لمبعض منيا وىي كالتسوف  .1يبتغييا متخذ القرار
 ."2ختيار إرادة منفردة لبديل مناسب في ضوء بعض المتغيرات ليترتب آثار قانونية معينةا"ىي  .1
التخاذ القرار حيث يمكن  يتضح من التعريف السابق بعض المؤشرات الجامعة لمناحية الفنية والناحية القانونية  

 :3وصفيا في العناصر التالية
 ؛لموضوع معين أو مسألة معينة، أو مشكمة ما ختيار عن وجود عدة بدائليفصح لفظ اال 
 ختيار لبديل مناسب وليس البديل األمثل نظرا ألن ىناك متغيرات كثيرة تحيط بعممية اتخاذ تتم عممية اال

 ؛القرار
 ؛، والمتمثل في متخذ القرارختصاصتتمثل اإلرادة المنفردة في صاحب اال 
 نما كميا قانونية يحدث البديل المختار تغيرات في المؤسسات، وىذه ، التغيرات ليست ألغراض شخصية، وا 

 .أي ىناك نصوص تحكميا
 

                                                           
 .13، ص 2009 ،(األردن)وائل لمنشر، عمان الطبعة األولى، دار ، (مدخل عممي التخاذ القرارات)بحوث العمميات منعم زمزير الموسوي،  - 1
 .106، ص 2006، (مصر)، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية دعم القرارات في المنظماتمحمد حافظ حجازي،  - 2
 .106، ص نفس المرجع - 3
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العممية التي تبنى عمى الدراسة والتفكير الموضوعي لموصول إلى اتخاذ قرار معين "تعني عممية اتخاذ القرار  .2
 ."1ختيار بين البدائلوبالتالي اال

ختيار من بينيا، فإذا لم توجد البدائل، فإن متخذ القرار واالىذا يعني أن أساس اتخاذ القرار ىو وجود البدائل     
ختيار بين ايعني وجود مشكمة ممثمة في اإل فوجود البدائل. ليس في حاجة التخاذ قرار ما نتيجة عدم وجود بدائل

  .2ختيار وبالتالي عدم اتخاذ القرارالبدائل المطروحة، وعدم وجودىا ينفي اال
 ."3لبديل من البدائل الممكنة القابمة لمتحقيق وفق الموارد المتاحة ختيارا"اتخاذ القرار ىو  .3
 :4لتوضيح ذلك يستوجب عمينا تحميل ىذا التعريف  
  (. بديمين عمى األقل)يعني تفضيل خيار أو بديل ضمن مجموعة بدائل متاحة : ختيارااتخاذ القرار ىو

أي )حد ذاتو، والبديل اآلخر ىو رفضو  ختياره ىو قرار فياوحتى إن كان ىناك ثمة بديل واحد، فإن 
 ؛(البديمين ىما القبول أو الرفض

 اتخاذ القراريقصد بالبدائل الممكنة تمك المتوفرة فعال في إطار ظروف  :بديل من البدائل الممكنة() ( حقل
 ؛فمتخذ القرار يستبعد البدائل الغير ممكنة في ظل مكان وزمان اتخاذ القرار، وبالتالي (القرار

سمع إستيالك، مشروعات إستثمارية، طرق أو : ختيار فيما بينياوميما كانت طبيعة البدائل المطروحة لال    
ختيار يستند إلى معايير أفضمية موضوعة مسبقا، يتم من فإن اال. إلخ... أدوات نقل، أنشطة إنتاج أو توزيع 

 .رسومة من كل بديلخالليا قياس المنفعة المرتقبة أو قدرتيا عمى تحقيق األىداف الم
 ستبعاد كل البدائل التي تتجاوز إمكانية المؤسسة اوىذا يعني : القابمة لمتحقيق وفق الموارد المتاحة

الحالية، والتي يتوقع الحصول عمييا، وىو ما يعني ضمنيا معرفة مسبقة بيذه اإلمكانيات من قبل متخذ 
 .القرار

 ."5ختيار الرشيد بين البدائل المتاحة لتحقيق ىدف معينموب االعممية أو أس"يمكننا تعريف اتخاذ القرار بأنو  .4
 :من التعريف السابق يمكننا إستنتاج النقاط التالية  
  ؛تباع عدة خطوات متتابعة تشكل أسموبا منطقيا في الوصول إلى حل أمثلإتخاذ القرار يتم من خالل اأن 
  وتحميميا ومقارنتيا عمى مدى قواعد أو مقاييس أن ألي موقف أو مشكمة عامة حموال بديمة يجب تحديدىا

 .محددة

                                                           
 .12، ص 2012، (الجزائر)الجزء الثاني، مطبعة الثقة، سطيف بحوث العمميات مدخل التخاذ القرارات، بوقرة رابح،  -1
 .12، ص نفس المرجع -2
 .13، ص 2011الطبعة األولى، مكتبة اقرأ، الجزائر، أساسيات نظرية القرارات والرياضيات المالية، رحيم حسين،  -3
 .15-14 ، صنفس المرجع -4
()- يقصد بظروف اتخاذ القرار الحاالت المختمفة التخاذ القرار والتي سنتطرق إلييا الحقا. 
، 2006، (األردن)الطبعة األولى، دار حامد لمنشر والتوزيع، عمان  القرارات اإلدارية في اإلدارة التربوية،عمي عياصرة، ىشام عدنان موسى حجازين،  -5

 .29ص 
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إلمكانية عمى أساس  من خالل ىذه التعاريف يمكن اعتبار عممية اتخاذ القرارات بأنيا عممية االختيار     
كذلك ي فوقوع القرار يتطمب وجود ىدف و بالتالو . عدة بدائل قصد تحقيق ىدف معين، من بين ربعض المعايي

اكتساب حصة في السوق أكبر، : مى أساس بعض األىداف مثلاإلمكانيات، كما أن االختيار يقوم عتعدد 
 .الخ …المبيعات وفير الوقت، زيادة حجم اإلنتاج و تخفيض التكاليف، ت

درك، بين مجموعة بدائل مقرار يقوم عمى عممية المفاضمة، وبشكل واعي و فجميع التعاريف تؤكد عمى أن ال    
عتباره أنسب وسيمة لتحقيق اختيار واحد منيا بمتاحة لمتخذ القرار ال( عمى األقل بديمين أو أكثر)أو حمول 

 .اليدف أو األىداف التي يبتغييا متخذ القرار
واحد فميس عمى وجود ىدف، ألنو إذا لم يوجد إال بديل ذ القرارات عمى بديمين أو أكثر و تخااتنطوي عممية     

يمكن  ، حتىبديمين أو أكثر -ىو وجود البدائلتخاذ القرارات اعمى ىذا فإن أساس عممية و . ىناك من قرار ليتخذ
ذا لم يكن و . ختيارالقيام بعممية اال ي بالتالختيار، و ىنا بدائل لما كانت ىناك مشكمة وذلك لعدم وجود مجال لالا 
 .تخاذ القرارال توجد حاجة ال

مى أساس المفاضمة بين عدة ف أو البديل الذي تم اختياره عفيمكن أن يعرف القرار بأنو الحل أو التصر     
فاعمية بين تمك البدائل المتاحة لمتخذ ويعتبر ىذا البديل أكثر كفاءة و . متاحة لحل المشكمةوحمول ممكنة و بدائل 
 .القرار

 أىمية اتخاذ القرار: الفرع الثاني
المسؤولون في المؤسسات المختمفة، كما تعتبر  تعتبر عممية اتخاذ القرارات أكثر األنشطة التي يمارسيا    

النشاط الوحيد الذي يميز سموك المسؤول ويميز المسؤولين غيرىم، كما أن اتخاذ القرارات يرتبط بتحقيق األىداف 
عمى إختالف أنواعيا، فحيث ما كان ىناك مجال لالختيار بين أكثر من بديل لموصول إلى ىدف كانت ىناك 

، فقدرة المدير عمى الوصول إلى فعممية اتخاذ القرارات ىي اإلختيار والمحك لإلدارة. قرارحاجة إلى اتخاذ ال
القرار الصحيح في موقف ما، ومياراتو في تحديد البدائل، ومياراتو في إقناع اآلخرين بقبول القرار الذي اتخذه، 

 .1تتعتبر من العوامل األساسية التي تؤدي إلى نجاح المسير في اتخاذ القرارا
من كونيا تمثل نقطة البدء بالنسبة لجميع  نتاجيةتستمّد عممية اتخاذ القرارات أىميتيا بالنسبة لمعممية اإل    

النشاطات والفّعاليات اليومية في حياة المؤسسات وألّن التوقف عمى اتخاذىا يؤّدي إلى شمل العمل والنشاط 
 .2وتراجع المؤسسة

، ونظرا لذلك سؤولين، وأنيا العمل الغالب لممنتاجيةالقرارات جوىر العممية اإلومن ىنا اعتبرت عممية اتخاذ     
 .عمى قدرة وكفاءة متخذي القرارات عمى اتخاذ قرارات سميمة ومناسبة نجاح المؤسسة يتوقف إلى حّد كبيرفإن 
زدياد إوصعوبة وتعقيدا ب كما أّن ىذه العممية الصعبة تحتاج إلى قدرات فنية وعممية، وتزداد ىذه العممية أىمية  

 .حجم المؤسسات ضخامة وتعدد أىدافيا ومياميا، وارتباط تمك الميام بمصالح المجتمع
                                                           

 .24مرجع سبق ذكره، ص  القرارات اإلدارية في اإلدارة التربوية،عمي عياصرة، ىشام عدنان موسى حجازين،  -1
 .4، ص 1996الطبعة الثالثة، منشورات جامعة دمشق، سوريا،  نظرية القرارات اإلدارية،نادية أيوب،  -2
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وبالتالي فإن أساسية ومحورية عممية اتخاذ القرارات تتجّمى من خالل تكامميا مع الوظائف اإلدارية المختمفة،     
الذي ييتم  ، ىذا األخير ىونخطط ثم نتخذ القرار أن األول وىو فنجد مثال أن التخطيط ال يتم إال باتخاذ القرار

  :1بتحديد ما يمي
 ؛األىداف من التخطيط الواجب تحقيقيا 
 ؛الموارد الالزمة لتحقيق ىده األىداف 
 ؛طريقة تنفيذ األعمال وتحديد النشاطات الاّلزمة لتحقيق األىداف 
 مكان وزمان تنفيذ الخطط. 
أّما بالنسبة لمتنظيم فإنو يتطمب . اتخاذ القرارات عممية ىامة ومكممة لوظيفة التخطيطولذلك تعّد عممية     

 : 2مجموعة أخرى من القرارات لمعالجة بعض المشاكل األساسية من بينيا قرارات تبين
 ؛المسؤولية وأسس توزيع العمل عمى المناصب 
 ؛العالقات بين األقسام واإلدارات  
 زاء المؤسسةخطوط االتصال بين مختمف أج. 

 .وغيرىا من األمور التي يفصل فييا عن طريق عممية اتخاذ القرارات
بل ترتبط بشكل ، اإلنتاجية بعممية اتخاذ القرارات اعتمادية وأعالقة وثيقة عمى  ليستونرى أّن وظيفة التوجيو    

 : 3تبين ما يميسمسمة من القرارات اإلدارية التي  فتتخذكبير بعممية اتخاذ القرار اإلداري، 
  ؛(توقراطيأديمقراطي أو )األسموب األفضل في التوجيو و إصدار األوامر والتعميمات  
  ؛(مادية، معنوية، االثنين معا)الوسائل المستخدمة في التحفيز 
 طرق اإلشراف المتبعة. 

بينيم وكذا ما يساعد وكّل ما من شأنو القضاء عمى التضارب بين مصالح العاممين واإلدارة وبين العمل فيما 
 .عمى متابعة سير العمل واإلشراف عميو

 :4كما ال يمكن أن تتّم وظيفة الّرقابة دون اتخاذ مجموعة من القرارات والتي تتعمق بتوضيح ما يمي   
 ؛النشاطات التي تخضع لمّرقابة 
 ؛أنواع ومعايير الّرقابة 
 ؛نوع المعمومات المطموبة لمّرقابة 
  لتصحيح اإلنحرافاتالوقت المناسب. 
فكّل ىذه الوظائف ال يتحقق وجودىا وتنفيذىا إال إذا تّم اتخاذ قرارات بشأنيا وجميع النشاطات األخرى      

 . المتعمقة بيا وىذا ما يجعمنا نيتم بيذه العممية بشكل يّدعم المجتمع والمؤسسة معا
                                                           

 .5، ص سابقمرجع نادية أيوب،  -1
 .5، ص نفس المرجع -2
 .6، ص نفس المرجع -3
 .9، ص نفس المرجع -4
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 في المؤسسةعممية اتخاذ القرارات  (: 1-1)الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 .10ص ،1996، بق ذكرهأيوب، مرجع س ديةنا :المصدر

 خصائص عممية اتخاذ القرارو  مراحل: الثاني المطمب
 Characteristics of Productivity Decisionsخصائص القرارات اإلنتاجية : الفرع األول

 :1في المؤسسة بصفة عامة بجممة من الخصائص من بينياقرار يتسم ال
 تعتبر القرارات اإلدارية وباألخص القرارات المتكررة مجرد امتداد  :عممية تمتد من الماضي إلى المستقبل

لقرارات اتخذت في السابق وبالتالي ال يمكن عزل ىاتو القرارات عن سابقتيا، ألننا قد نجد قرارات مرتبطة 
جدا بقرارات اتخذت من قبل، باإلضافة إلى نتائج القرارات المرتقبة في المستقبل لذلك يجب التدقيق في 

 ؛2معرفة درجة التأكد من نجاح ىاتو القرارات في المستقبل
  أي أن ىناك عدة عوامل متداخمة فيو، وبالتالي يحتاج اتخاذ القرار إلى عمق في التحميل : التعقيدالصعوبة و

 وقدرة عمى الربط بين مختمف المتغيرات الداخمة في العممية؛
 إلى تخصيص موارد لجمع المعمومات ومعالجتيا، ذلك أن اتخاذ القرار يحتاج قبال  :التكمفة والجيد

 وتخصيص موارد لتنفيذ مختمف األعمال المرتبطة باتخاذ القرار؛
 كحالة غائبة، وىو مايجعل النتائج إحتمالية ومحفوفة بالمخاطر :عدم التأكد. 
من القرارات بصفات ويتصف ىذا النوع . 3يطمق عمى القرارات التي تتعمق بنشاط اإلنتاج لفظ قرارات اإلنتاج    

  : 4متعددة، وفيما يمي بعض الخصائص التي تمتاز بيا القرارات اإلنتاجية
                                                           

 .15 ، صمرجع سابق، رحيم حسين -1
أطروحة دكتوراه في العموم  بمغنية، BDLأنواع نماذج البرمجة الخطية باألىداف المبيمة مع دراسة حالة لعممية االئتمان في بنك موسميم حسين،  -2

 .3، ص 2012/2013، (الجزائر)االقتصادية، تخصص إدارة العمميات واإلنتاج، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان 
 .125 ، ص2006، (األردن)، الطبعة األولى، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان الكمية في اتخاذ القراراألساليب محمد عبيدات، عمي عالونة،  -3
 .130-126ص  ، صنفس المرجع -4

 التخطيط

 التوجيو
 

 اتخاذ القرارات التنظيم الرقابة
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 .استخدام النماذج: أوال
وقد تكون النماذج طبيعية . النموذج ىو عبارة عن اختصار، فيو يمثل ترجمة مبسطة غير مكتممة لمحقيقة    

الحقيقية كل من نماذج الطائرات، السيارات والمباني وغيرىا، ومن األمثمة عمى النماذج . أو تصويرية أو رياضية
أما النماذج التصويرية فيي تتضمن قميال من الخصائص الطبيعية لمحقيقة كالخرائط والصور والرسومات 
والمخططات وغيرىا، وتمتاز النماذج التصويرية بسيولة إعدادىا وسيولة إجراء التعديل عمييا، وفيما يتعمق 

 .الرياضية فيي أكثر بعدا عن حقيقتيا كاألرقام والمعادالت والرموزبالنماذج 
من تباين أنواع النماذج المختمفة، فإن ىذه النماذج تتالقى في عدة خصائص، فيي جميعا  وعمى الرغم     

 ويعني ذلك. تستخدم من أجل المساعدة في اتخاذ القرار، وجميعيا تستخدم في تبسيط الحقيقة عبارة عن أدوات
أن لمنماذج فوائد عظيمة من حيث قدرتيا عمى مساعدة متخذ القرار في فيم المشكمة وتمكينو من إيجاد حل لتمك 
المشكمة، وبسبب أىمية الدور الذي تمعبو النماذج في اتخاذ قرارات اإلنتاج فالبد من معرفة اليدف من استخدام 

عرفة كيفية تحميل النتائج واستخدام تمك النتائج، أي نموذج، وكيفية استخدام النموذج في الوصول لمنتائج وم
 .والمحددات الخاصة بالنموذج إضافة لمعرفة االفتراضات

 :تستخدم النماذج من جانب المسيرين بطرق عديدة ولعدة أسباب من أىميا  
 أنيا في الغالب سيمة االستخدام وأقل تكمفة من التعامل مع المشكمة الحقيقية عمى أرض الواقع؛ 
  أنيا تتطمب من مستخدمييا تنظيم معموماتيم وتحويميا إلى معمومات كمية، وأنيا جميعا تشير إلى المكان

 الذي تتوافر بيا المعمومات اإلضافية؛
 أنيا توفر مدخال منظما لحل المشكمة؛ 
 تزيد من فيم متخذ القرار لممشكمة؛ 
  ؛(؟ذا لوأسئمة ما)أنيا تمكن المسؤولين من طرح أسئمة تحميل الحساسية 
 أنيا تتطمب من مستخدمييا أن يكونوا محددين تجاه أىدافيم؛ 
 أداة مالئمة لمتقييم؛ 
 تمكن المستخدمين من تسخير عمم الرياضيات لممساعدة في حل المشكمة؛ 
 أنيا توفر طرقا نمطية لتحميل المشكمة؛ 
  الخطأ عمى أرض الواقعتخفيض تكمفة الخطأ، حيث تكون تكمفة الخطأ منخفضة جدا إذا ما قورنت بتكمفة. 
الستخدام النماذج، فإن استخدام تمك النماذج اليخمو من السمبيات  وعمى الرغم من المبررات واألسباب المتعددة  

 :التي تتمخص فيما يمي
 تركيز ىذه النماذج عمى المعمومات الكمية عمى حساب المعمومات الوصفية؛ 
  تفسير النتائج الناجمة عن تطبيقو؛قد يتم تطبيق النموذج بشكل خاطئ، وقد يساء 
 قد يصبح بناء النموذج غاية وليس وسيمة. 

 



 .عممية اتخاذ القرارمفاىيم عامة حول ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل األول
 

04 
 

 .الخاصية الكمية: ثانيا
ىي عبارة عن محاولة الحصول عمى حمول رياضية مثمى لممشكالت اإلدارية، وتتصف النماذج المستخدمة     

ولقد . في اتخاذ القرارات الخاصة باإلنتاج باعتمادىا بشكل كبير عمى البيانات والمعمومات ذات الطبيعة الكمية
المية الثانية، وكان ذلك االستخدام منصبا كانت البداية الحقيقية الستخدام األسموب الكمي مع بداية الحرب الع

أن وضعت تمك الحرب بشكل بالغ عمى الجوانب العسكرية، بحيث اتسع استخدامو لممجاالت اإلدارية بعد 
ومن أبرز األساليب الكمية المستخدمة في اتخاذ القرار، نموذج صفوف االنتظار، ونموذج المخزون، . أوزارىا

ىذا األخير سنتطرق إليو . ؤ والنماذج اإلحصائية ونموذج البرمجة الخطيةشبكات األعمال، أساليب التنب
 .بالتفصيل في الفصل الموالي

زاد التطور المتسارع في مجال الحاسب من أىمية األسموب الكمي في اتخاذ القرارات نظرا لمدقة ولقد     
 .برمجيات الخاصة بيذا المجالوالسرعة التي يمكن من خالليا حل النماذج الكمية المختمفة باستخدام ال

وبالرغم من الدور الكبير الذي يمعبو األسموب الكمي في اتخاذ القرار، إال أن ذلك ال يعني عدم استخدام     
الكمية والوصفية،  األساليب والنماذج الوصفية، حيث يمكن لمتخذ القرار أن يمزج في استخدامو بين األساليب

، وىذا ماتحدده طبيعة المشكمة وطبيعة ى األساليب الوصفية في اتخاذ القراركما يمكن لو أن يعتمد كميا عم
 .المعمومات المتعمقة بتمك المشكمة

 التحميالت المتقابمة: ثالثا
عادة كثيرا من القرارات المتقابمة، مثل القرار المتعمق بتحديد الكمية االقتصادية  يواجو متخذ قرارات اإلنتاج    

المتعمق بتحديد مستوى الخدمة لمعميل، والقرار المتعمق بتحديد تكمفة الشراء وتكمفة االحتفاظ لمطمب والقرار 
وفي الغالب، ترتفع التكمفة المتوقعة كمما زاد العائد المتوقع، إال أن ىناك نقطة وسطى يمكن . بالمخزون وغيرىا

لى األضرار  عندىا تحقيق األرباح المثمى، لذا عمى متخذي القرارات أن ينظروا إلى المنافع المتوقع تحقيقيا وا 
 .التي تمحق بالمنشأة عند اتخاذىم لمقرار لكي يتمكنوا من اختيار القرار المناسب

ولتوضيح التحميالت المتقابمة، فإن التحميالت المتقابمة تعني أن ارتفاع التكاليف أو األرباح في جانب معين     
ويعد نموذج الكمية االقتصادية لمطمب نموذجا واضحا عمى ىذا النوع . يقابمو انخفاض أو ارتفاع في جانب آخر

من التحميل، فانخفاض تكمفة االحتفاظ بالمخزون يقابمو ارتفاع في تكاليف الطمب، وكذلك الحال فإن انخفاض 
واضحا خط اإلنحدار مثاال ويعتبر نموذج . تكمفة الطمب أو الشراء يقابمو ارتفاع في تكاليف االحتفاظ بالمخزون

كذلك عمى ىذا النوع من التكاليف، فارتفاع مستوى تقديم الخدمة لمعميل يقابمو ارتفاع في تكاليف تقديم تمك 
 :وىو مايمثمو الشكل الموالي .الخدمة
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 العالقة بين مستوى تقديم الخدمة لمعميل وتكاليف تقديم الخدمة: (2-1)الشكل 

 
 .نموذج الكمية االقتصادية لمطمب ىمع دامتعالاب من إعداد الطالب :المصدر    
 تحميل الحساسية: رابعا

". ماذا لو؟"أو ما يسمى بتحميل  ()معظم األساليب الكمية بقابميتيا إلجراء مايسمى بتحميل الحساسية تمتاز    
ويعني تحميل الحساسية قدرة المستخدم لألسموب الكمي عمى إختبار حساسية الحل إذا ما تغيرت قيمة واحد أكثر 

وتعتبر المعرفة واإللمام بتحميل الحساسية عمى قدر كبير من األىمية نظرا . من المقاييس المستخدمة في النموذج
تحميل الحساسية أنيا تمكن المدير أو المسير من معرفة تأثير التغيرات عمى الحل من لمفوائد الخاصة بإجراء 

    .حيث القيم واالتجاه
 مدخل النظم: خامسا

تتبع القرارات المتعمقة باإلنتاج والعمميات ما يسمى بمدخل النظم، ويعتبر مدخل النظم مفيدا في عممية اتخاذ     
لكيان المنظم المركب والذي يجمع بين أجزاء وأشياء تؤلف في مجموعيا تركيبا ا"ويعرف النظام عمى أنو . القرار

 ." كميا موحدا
أعمال، فإن المؤسسة تعتبر عبارة عن نظام يتكون من مجموعة من األنظمة فإذا كان الحديث يتعمق بمؤسسة   

حيث يعتبر كل نشاط عبارة عن . إلخ...الفرعية والتي تتمثل في نشاط اإلنتاج، نشاط التسويق، والنشاط المالي 
ون من وحتى النظام الفرعي الواحد قد يتك. نظام فرعي يعمل ضمن النظام الكبير المتمثل بمؤسسة األعمال

ويؤكد مدخل النظم عمى وجود العالقات الداخمية المتبادلة بين األنظمة الفرعية التي تتبع . أنظمة فرعية وىكذا
النظام الواحد، ولكن فكرتو األساسية ىي أنو كنظام متكامل يؤدي أعمال كبيرة تزيد عن إجمالي أعمال أنظمتو 

ومن المضامين التطبيقية التي تعود لألساليب . بشكل مستقل الفرعية المختمفة فيما لو كان كل منيا يعمل لوحده
                                                           

() - سنتطرق إلى تحميل الحساسية بالتفصيل في الفصل الموالي. 
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الكمية ىو أن العديد من األساليب تؤدي إلى حمول مثمى في مفيوميا الضيق، ولكن تمك الحمول ال تعتبر مثمى 
األمثل بشكل مستمر ضمن اإلطار العام وباتالي إجراء  لذا يترتب عمى المسيرين تقييم الحل. في المفيوم الواسع

 .التعديل عمى القرار في ضوء ذلك
 اإلعتراف باألولويات: سادسا

يتعامل المسير في غالب األحيان مع مواقف وجوانب عمل تكون مؤكدة بشكل أكثر من غيرىا من المواقف     
والجوانب األخرى، وىذا ما يمكن ذلك المسير من توجيو وتركيز جيوده عمى الجوانب التي تعد أكثر نفعا وتجنب 

وقد يكون ىناك بعض جوانب العمل التي . الوقت والطاقة في الجوانب التي ال تعتبر مفيدة أو أنيا أقل نفعا ىدر
تحتل مواقع متوسطة بين الجوانب ذات النفع الكبير والجوانب ذات النفع المتدني، حيث يفترض أن تعطي ىذه 

 .   ع منافعياالجوانب ذات النفع المتوسط اإلىتمام الذي يتناسب مع طبيعتيا وم
 مراحل عممية اتخاذ القرار: الفرع الثاني

تمر عممية اتخاذ القرار بعدة مراحل كل مرحمة تحتاج إلى عدة إجراءات وذلك بيدف الوصول إلى قرارات     
سميمة، ويختمف عدد ىذه الخطوات وطريقة ترتيبيا باختالف المفكرين، وىناك تصنيفات مختمفة لمراحل 

 :اتخاذ القرار وكل تصنيف يمثل وجية نظر معينة ويمكن تبني وجية النظر التاليةوخطوات عممية 
 مراحل عممية اتخاذ القرار (:3-1)الشكل 

 
              دار حامد لمنشر  الطبعة األولى،األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية، كاسر نصر منصور،  :المصدر

 .45ص  ،2006، (األردن)والتوزيع، عمان 
 :مراحلمن ىذه ال مرحمةسنستعرض فيما يمي شرح موجز لكل  

 تشخيص طبيعة المشكمة

يجاد البدائل   تحميل المشكمة وا 

 تقييم البدائل

   (اختيار البديل األمثل)إتخاذ القرار 

 تنفيذ القرار ومتابعتو
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 Diagnosis of the Nature of the Problem تشخيص طبيعة المشكمة: المرحمة ااألولى
تنشأ المشكمة نتيجة وجود اختالف بين الحالة القائمة عن الحالة المرغوب الوصول إلييا أي وجود تفاوت      

 .النتائج المرجوة وبين مستوىاإلنجاز أو األداء الفعميبين األىداف أو 
إن حل المشكمة يتطمب أن يقوم المسير باتباع أسموبين ييدف من خالليما إما تغيير الحالة القائمة أو تغيير     

، أي يتوجب عميو أوال تحديد األىداف التي سوف يتخذ القرار المناسب (األىداف)الحالة المرغوب في تحقيقيا 
إكتشاف طبيعة المشكمة وارتباطيا مع جوانب اإلنتاج األخرى، وغالبا ما تكون المشكالت في شكل تحقيقيا، ثم ل

 :1مما يمي
 .تتناول مسائل يومية تتكرر باستمرار مثل دوام العاممين: مشاكل تقميدية أو روتينية .1
 .مل مثل وضع الخططيكون نطاق آثارىا أوسع من المشكالت التقميدية عمى سير الع :مشاكل حيوية .2
تحدث بشكل طارئ بسبب التغير في ظروف البيئة المحيطة بالمنظمة أو عوامل أخرى  :مشاكل طارئة .3

 .كتعطل اآلالت وتأخر وصول المواد
بالضرورة إلى ارتكاب أخطاء في جميع المراحل  وتحري أسبابيا يؤدي والحقيقة أن سوء تشخيص المشكمة    

فمثال الحظ المسير ىبوطا . إذ ال قيمة ألي عالج ميما كان فعاال طالما بني عمى تشخيص خاطئ. التالية ليا
في مستوى اإلنتاج في وحدتو فإنو يكون أمام مشكمة يتوجب عميو البحث عن أسبابيا، فقد يكون سبب ىذه 

المعنوية لدى العاممين أو ضعف أجورىم أو نقص تدريبيم أو ضعف الرقابة عمييم، فإذا المشكمة ىو تدني الروح 
تصور لممسير أن السبب األساسي ىو إنخفاض األجور، ثم قام بزيادة األجور وتبين أن ىذا الحل دزن جدوى 

ار السمبية عمى ألن السبب الحقيقي يكمن في ضعف الرقابة التي يمارسيا عمييم فإن قراره سوف يزيد من اآلث
عمما أن المسير الناجح يستطيع التنبؤ بالمشكالت قبل وقوعيا ويستعد ليا بقرارات مسبقة إذا . مصمحة المؤسسة

   .ما ظيرت أعراضيا
يجاد البدائل  :المرحمة الثانية  Identifying Alternatives  (الحمول المختمفة)تحميل المشكمة وا 

عموما  وتصنف المشكالت ظروف كل مشكمة،المثالية حسب طبيعة و  إلى الحمولتختمف طرق الوصول     
 : 2ح بنيتيا، ىيإلى ثالث أنواع حسب مدى وضو 

 مشكالت محددة البنية؛  -
 مشكالت ذات بنية ضعيفة التحديد؛ -
 .مشكالت غير محددة البنية -
ليا ويمكن  ي الوصول إلى الحل المثاليأساليب خاصة تستخدم فولكل نوع من ىذه المشكالت طرق و     

 :3تصنيفيا عمى النحو اآلتي
                                                           

 .46، ص 2006، (األردن)دار حامد لمنشر والتوزيع، عمان  الطبعة األولى،األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية، كاسر نصر منصور،  -1
غير منشورة، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، فرع إدارة  ، رسالة ماجستيرفي إطار إدارة المؤسسة المدير وعممية اتخاذ القراريبالة سميرة،  -2

 .142ص  ،2004األعمال، جامعة الجزائر، 
 .143ص  مرجع سابق،يبالة سميرة،  -3
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 اإلحصائية؛تساب القرارات وبحوث العمميات والطرق الرياضية و قواعد احو ( القياسية)اإلجراءات النمطية  -
 غيرىا من األساليب االحتمالية؛و  (Simulation)المحاكاة و ( المدخل النظمي)أسموب تحميل النظم  -
 . (Expert- Heuristic Methods)الطرق الكشفية أو التنقيبية  -
كذلك القرارات  النفقات،التحديد الدقيق لألىداف والبدائل و بوح تميز المشكالت ذات البنية المحددة بالوض    

ىكذا فإن حل المشكالت من ىذا النوع يتم م إتخاذىا استنادا إلى إجراءات وقواعد محددة مسبقا، و نفسيا يت
تحديد : ومن أمثمة ىذه المشكالت. ومنيج واضح ومعروف تماما بطريقة محددة باستخدام إجراءات وقواعد

غيرىا  أو حساب الحوافز أو و استخدام الطاقات المتاحةاالحتياجات لمموارد المختمفة استنادا إلى خطة اإلنتاج، أ
جراءات وقواعد محددة بشكل مسبق ومعروفة لدى متخذ  من القرارات التي القرار يتم حميا استنادا إلى تعميمات وا 

معظم المشكالت دام النماذج الرياضية البسيطة، و يتم حل ىذا النوع من المشاكل باستخوالقائمين عمى اتخاذه، و 
ىذا النوع بدءا من دراسة الجدوى وحتى برمجة اإلنتاج ومرورا التي تواجو إدارة المؤسسات تكون عادة من 

دارة المخزون و   .الصيانة وغيرىابالتسويق والتمويل وا 
دة المدى فيما يخص السياسات بعيلتحديد فتتعمق عادة بوضع الخطط و أما المشكالت ذات البنية الضعيفة ا    

ة يستند حل ىذه المشكالت باإلضافمختمف جوانب ومجاالت نشاط المؤسسة والتي يتم تنفيذىا عمى مراحل، و 
لكن و  صعبة القياسيفة التحديد و إلى العوامل الكمية المعروفة والمحددة جيدا عمى عناصر وعوامل أخرى ضع

الشك في ث تجعمو يتصف بحالة عدم التأكد و تأثيرىا قوي جدا في الموقف الذي يمثل المشكمة قيد الدراسة بحي
بحوث ت فيي تعتمد عمى المنيج الكمي و النتائج المرتقبة، أما الطرق المستخدمة لحل ىذا النوع من المشكال

االعتبارات المنطقية الوصفية المستخدمة لقياس ية و الطرق الرياضية الشكم العمميات وغير ذلك، ىذا النوع من
طرح منتجات جديدة أو تخطيط : من األمثمة عمى ىذا النوع من المشكالتو . لعوامل التي يصعب قياسيا كمياا

 .سةاستخدام تكنولوجيا حديثة أو وضع استراتيجية فنية بعيدة المدى أو تطوير النظم اإلدارية في المؤس
ددة البنية بعدم التأكد الشديد وصعوبة صياغة األىداف والبدائل بشكل دقيق أخيرا تتميز المشكالت غير محو     

متخذ القرار وعمى التفكير المنطقي المنظم لمثل ىذه المشكالت عمى التجربة والخبرة و  يعتمد حلومحدد، و 
الت فتعتمد عمى التفكير الذىني وتحميل النوع من المشككفاءتو، أما الطريقة العممية لحل ىذا مستوى تأىيمو و 

تطوير القوى العاممة  خططلتخطيط االستراتيجي و ا :ومن األمثمة عمى ذلك. وغيرىا( طريقة دلفي)آراء الخبراء 
التنبؤ بالتطوير المستقبمي في مجال نشاط المؤسسة واالتجاىات المتعمقة بظيور تكنولوجيا وتقنيات وتوزيعيا و 

 .غيرىاو مة متقد
ست دائمة، فخالل ليمذكورة أعاله ذات طبيعة مؤقتة و إن تبعية ىذه المشكمة أو تمك إلى أي نوع من األنواع ال   

غير  مقيا تتحول المشكالت ذات البنيةتععممية الدراسة والتحميل والبحث ومع ازدياد وتقدم المعارف اإلنسانية و 
الثاني إلدارية غالبا ما تسمى القرارات المتعمقة بالنوعين األول و ادة، وفي الكتابات تصبح ذات بنية محدالمحددة و 

  .، أما القرارات المتعمقة بالنوع الثالث فتسمى بالقرارات غير المبرمجة()من المشكالت بالقرارات المبرمجة
                                                           

()-  في المطمب المواليسنتطرق إلييا. 
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 Evaluate Alternativesتقييم البدائل : المرحمة الثالثة
، ويعتمد المدير في (ولالحم)ف لكل بديل من البدائل المتاحة الضعالخطوة تحديد كافة نقاط القوة و  تتم ىذه    

لن يكون ممما لو أن يستعين بخبرات اآلخرين ألنو ة المعمومات المتعمقة بكل بديل و عمى دقذلك عمى خبرتو و 
ي ىذه الخطوة ىوعدم إمكانية تحديد ى التي ستواجيو فالضعف لكل بديل، إن المشكمة األولبكافة نقاط القوة و 

غي عميو التنبؤ لمواجية ىذه المشكمة ينبا الرتباطيا وارتباط آثارىا بالمستقبل، و النقاط قوة أم ضعفا نظر ىذه  آثار
أما المشكمة الثانية فتكمن  عن طريق األساليب الكمية، التنبؤ بما ستكون عمييا أثارىا مستقبال بآثار كل بديل أو

بالتالي يصبح الموقف أكثر تعقيدا إذا كان رتب عن البديل السابق آثار سمبية، و تقييم بديل آخر إذ تفي إعادة 
 .1الموقف ال يسمح بانتظار معرفة كافة النتائج المترتبة عن القرار

  Choose the Optimal Alternative (اختيار البديل األمثل)إتخاذ القرار : المرحمة الرابعة
ىنا يقوم المدير باتخاذ القرار من بين البدائل المتاحة لمحل، و  المرحمة اختيار البديل األفضل في ىذهيتم و     

ا البديل يالئم كافة المتطمبات لكن قبل ذلك يجب التأكد من أن ىذفضل الذي تم اختياره، و استنادا إلى البديل األ
 غير لسابقة، فقد يفضل أحيانا حال آخرحمة االتي لم تؤخذ بعين االعتبار خالل المر والعوامل األخرى لممشكمة و 

أو أن تكون الظروف الحالية في ذ الحل أو البديل األفضل العتبارات يراىا المدير ضرورية مثل سيولة التنفي
ىكذا فإن ىذه لعاممين المسؤولين عن التنفيذ، و المؤسسة ال تسمح بحل يتوقع أن يجد مقاومة كبيرة من قبل ا

  :2عوامل أىمياراعي عدة المرحمة ت
 التأكد من قابمية البديل الذي تم اختياره لمتنفيذ و مدى مالءمتو لممتطمبات و لمظروف الحالية لممؤسسة؛ 
 الصيغة العممية ليذا البديل بشكل قرار إداري وفقا لممتطمبات القانونية السائدة. 
  وليست المتعمقة بقسم إو إدارة فقط إذ مراعة اختيار البديل الذي يساىم في تحقيق األىداف الكمية لممنظمة

 .3يمكن تصنيف ىذه األىداف إلى أىداف ميمة ينبغي تحقيقيا وأىداف أقل أىمية يستحسن تحقيقيا
 األخذ بعين االعتبار اآلثار المترتبة عن تنفيذ البديل األنسب.  

     Implementation of Resolution متابعتوتنفيذ القرار و  :المرحمة الخامسة
المدير يقوم فقط بيذه المرحمة بتوجيو القائمين عمى ن تنفيذه يتم عن طريق اآلخرين، و بأ 4تتميز طبيعة القرار    

ل الذي يتوجب عمييم القيام بو، والدور المطموب من كل منيم والموارد المتاحة لمتنفيذ، التنفيذ  مبينا ليم العم
يتم ذلك من خالل مبدأ المشاركة في اتخاذ عمى أدائو، و  طمب تفيم القرار من قبل منفذيو وتحفيزىمىذا يتو 

نسجم أىداف القرارات مع أىداف القرارات حيث يشعر المنفذون بأن القرار من صنعيم، ومن الميم جدا أن ت
 .تحسينوىؤالء المنفذين لمستوى أدائيم و  طموحات القائمين عمى تنفيذىا حيث ينعكس ذلك في رفعو 

                                                           
 .143 مرجع سبق ذكره، ص، في إطار إدارة المؤسسة المدير وعممية اتخاذ القراريبالة سميرة،  -1
 .143 ، صنفس المرجع -2
 .26مرجع سابق، ص  بمغنية، BDLأنواع نماذج البرمجة الخطية باألىداف المبيمة مع دراسة حالة لعممية االئتمان في بنك موسميم حسين،  -3
 .144 المرجع ، صنفس  -4
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 العقبات التيستمرة  ليتعرف عمى أوجو القصور و القرار، يقوم متخذ القرار بالمتابعة الم بعدما يبدأ تطبيقو     
تأسيسا عمى ة المستمرة الوقوف عمى النتائج والمتطمبات، و يمكنو من خالل المتابعتنشأ أثناء التنفيذ لتذليميا، و 

 .اتخاذ إجراءات إضافية لتنفيذه وغيرىا ذلك النظر في تعديل القرار أو
 تصنيف القرارات: الثالث المطمب

، تتعدد المعايير التي يمكن اتخاذىا أساسا لمتصنيف كما في أنواع القرارات المنظور إلييا من زوايا مختمفة    
 :ىذه التصنيفات جاءت كاآلتي

 وفقا إلمكانية برمجتياتصنيف القرارات : الفرع األول
 :1ىماالقرارات إلى نوعين و ( H.Simon) (*)قسم سايمون

بصورة  صف بأنيا متكررةىي تمك القرارات التي تتو  :(Programmed Decision)القرارات المبرمجة  .1
غالبا ما تكون ىناك إجراءات شكمية مستقرة تمر بيا مستمرة، وتتعمق غالبا باألعمال الجارية والمعتادة، و 

 ايمكن البت فييا بناءروتين معين، و عممية اتخاذ مثل ىذه القرارات، حيث يمكن جدولتيا أو برمجتيا وفقا ل
و أتحميل  وأ، وال تحتاج إلى دراسة ةفوريو  ةعادة بطريق تمقائي عمى التجارب السابقة، وىذه القرارات تصدر

القرار بمنح إجازة ألحد العاممين بالمؤسسة، أو القرار : جيد ذىني التخاذىا، ومن أمثمة ىذه القرارات
 وة الدورية لمموظف أو العامل، أوء العمل الرسمي، أو القرار بصرف العالبالتصريح لو بالخروج قبل إنيا

 إلخ؛...القرار بتحديد ساعات العمل اإلضافية 
ىي القرارات التي تصدر بقصد معالجة و  :(Non-Programmed Decision)غير المبرمجة  القرارات .2

يغمب عمى ىذه القرارات الصفة باستمرار، و كرر التي ال تتعقدة التي تتطمب اىتماما خاصا، و المشاكل الم
تنفيذىا ييدد المؤسسة ويعرضيا  االلتزام بتنفيذىا لفترة طويمة، لذلك فإن اإلخالل بيا أو القصور فيو  الدائمة،

ي التحميل الخاص لمنواحلقرارات يتطمب الدراسة المعمقة والبحث و ، كما أن اتخاذ ىذه ارلألخطار والخسائ
السوق الذي  أو المشروع أو موقع المؤسسة تؤثر فييا، كما في اختيار االجتماعية التيية و المالية واالقتصاد

تعديل أنواع المنتجات أو أو سيمارسو سيعمل بو، أو تحديد مجال النشاط اإلنتاجي أو الخدمي الذي 
فعالية مستقبل و عمى  وتحتم طبيعة ىذه القرارات وأىميتيا وأثرىا. إلخ...أو إنشاء فرع جديد لو، ،الخدمات

رسم السياسات العامة، أما القرارات عميا التي تقوم بتحديد األىداف و المؤسسة أن تتخذ في مستويات اإلدارة ال
 .المبرمجة فتتخذ في المستويات التنفيذية

، إنما الذي يتطرق إليو ال يخضع لنمذجة ، بما أن المشكلات بحاجة أكثر لذكاء متخذ القرارىذه القرار     
ة الحمول التي يمكن الوصول إلييا، يخضع لمسعى كشفي الذي يقوم بالبحث عن أحسن حل ممكن من مجموع

                                                           
، ركزت أعمالو عمى ميكانزمات اتخاذ القرار، ليذا 1978، صاحب جائزة نوبل لالقتصاد سنة 1916اقتصادي أمريكي ولد سنة : (H. Simon) سايمون (*)

 .النفس، عمم االجتماع والمعموماتية من ناحية الذكاء االصطناعيعمم االقتصاد، عمم : يمقب بأبو اتخاذ القرار، اىتم بالعديد من العموم أىميا
 .129 ، ص بقا، مرجع سةيبالة سمير  -1
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دراج منتوج جديد في السوق لقرارات عند اختيار مورد جديد أوه اذفتتخ ى أن القرارات تتسم دائما ن، بمععند بث وا 
 :1تتميز ىذه القرارات بالخصائص التالية. التجددو  بالحداثة

 الية من عدم التأكد؛درجة ع 
 جد معقدة لكثرة المتغيرات التي تشارك في اتخاذ القرار؛ 
  استثنائية؛تحل مشاكل جديدة و 
  عشوائي؛تدفق المعمومات متقاطع و 
  معمومات كمية؛التحتاج إلى معمومات نوعية أكثر من 
  المحيط؛  تتعمق بمستقبل المؤسسة و  غير كافية أو استحالة الحصول عمييا ألنياالمعمومات قميمة و 
 صعوبة تحديد المعالم األساسية لممشكل المطروح. 

 ذىااتخوفقا لطرق اتصنيف القرارات : الفرع الثاني
 :إلى طرق اتخاذىايمكن تصنيف القرارات من حيث   
من  الشأنالذي ينفرد متخذ القرار بصنعو دون مشاركة في ىذا  اإلنفرادي ىو القرار :نفراديةإقرارات  .1

ختيار البديل المناسب لحميا لتالي فإن عممية تحديد المشكمة وتحميميا و باجانب من يعنيو أمر القرار، و  ا 
 .األحكام الشخصية لمفرد متخذ القرارمتأثرة كميا بالخيارات السابقة و تعتبر عمميات 

حسب درجة تأثير ، و لجماعي فيو الذي يكون ثمرة جيد ومشاركة جماعيةأما القرار ا :قرارات جماعية .2
 :يق بين ثالثة أنواع من مشاركاتيمأفراد الجماعة عمى إتخاذ القرار النيائي، يمكن التفر 

  ىو الذي يتخذ القرارأفراد الجماعة ينصحون المقرر و. 
  تدعى و ينميو، بالموافقة عمى القرار النيائي، ومتخذ القرار يدير النقاش و أفراد الجماعة ال بد أن ُيجمعوا

 .القرارات الجماعية باإلتفاقأيضا 
 الذي يسبقو ىو أنو ىنا ال يمزم إجماع كل اعة توافق عمى القرار النيائي، والفرق بين ىذا النوع و أغمبية الجم

 .ىذا ما يسمى بالقرارات الجماعية باألغمبيةتكون ىناك أغمبية عمى القرار، و  أفراد الجماعة، بل يمزم أن
تشف نوعين من األنماط القيادية، كيمكننا أن ن( اإلنفرادية والجماعية)قرارات من خالل ىذين النوعين من ال  
فالقرار اإلنفرادي يعكس األسموب البيروقراطي التسمطي في اإلدارة، بينما يمثل الثاني األسموب الديمقراطي "

 " .2ليا
 وفقا ألىميتياتصنيف القرارات : لثثاالفرع ال

 :وىي أنواع من القراراتحسب ىذا المعيار نميز ثالث   

                                                           
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، فرع ، المؤسسة في مساىمة األنظمة الخبيرة في عممية اتخاذ القرارشـــادر ســـعــاد،   -1

 .09، ص 2004 ،األعمال، جامعة الجزائرإدارة 
 .107 ص، بدون سنة نشر ، (العراق) بغداد، مؤسسة دار الكتب لمطباعة والنشر، مبادئ إدارة األعمال، خميل محمد حسن الشماع -2
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ا يتأثر بمحيط ، فيذا النوع إذ1ىي تمك القرارات التي تخص عالقة المؤسسة مع محيطياو  :قرارات إستراتيجية .1
مؤسسة، بتحديد برنامج العمل المستقبمي لم ىفالقرارات اإلستراتيجية تعن .عالقاتيا المتبادلةالمؤسسة الخارجي و 

السياسات كقرارات تحديد مجال النشاط اإلنتاجي أو الخدمي الذي ستمارسو إعداد الخطط المستقبمية و 
، مثل إقامة مصنع أجل ضمان تكيف المؤسسة مع المحيطالمنتجات من األسواق و  ختيارإالمؤسسة أو 

 .2إلخ...تحديد أىداف المؤسسة لمسيارات، قرار تعميم استعمال األنترنيت، 
عادة تغطي  ة اإلدارة العميا في المنظمات، وىيعند قمة الييكل التنظيمي بواسطىذا النوع من القرارات يؤخذ     
 .زمنية أطول من النوعين اآلخرين مدة
العالقات والمسؤوليات و  حدود السمطاتق بإعادة الييكل التنظيمي و ىي قرارات تتعمو  :(إدارية) قرارات تكتيكية .2

ارد تطوير المو ، تنظيم و (اقتناء)اكتساب : تسيير المواردالقرارات ينصب عمى بين الوظائف، فيذا النوع من 
ىو الذي يضمن تدفق الموارد اإلنتاجية ألن التنظيم اإلداري الجيد ، 3التكنولوجيةالمادية، البشرية، المالية و 

 إدارية، ومن أمثمة ىذه القرارات عمل ميزانية لممؤسسة العام القادم، قرارات لتنفيذ العمميات اإلنتاجية المختمفة
 .4إلخ...بتعيين أو فصل أو ترقية موظف 
 .أقل مما تؤخذ فيو القرارات اإلستراتيجية( اإلدارة الوسطى) تؤخذ ىذه القرارات عند مستوى إداري 

، 5ىي تمك القرارات الالزمة لمتعامل مع المشاكل المتصمة بتنفيذ خطط المنظمة :(تشغيمية)قرارات تنفيذية  .3
 األنشطة الروتينية البسيطة لممنظمة،يير األعمال اليومية التشغيمية و بسيطة تعني بتسفيي قرارات روتينية 

تتعمق و  .االستقاللية، كون معظميا إجراءات نمطية معينةداع و مثل ىذه القرارات تتطمب قدرا ضئيال من اإلبو 
اإلنتاج التي تعمل عمى تحديد أفضل أساليب ر اإلنتاج و ىذه القرارات بتحديد وسائل االستخدام األمثل لعناص

وتنظيم حركة التوزيع والنقل  جدولة إجازاتيم،تكاليف أو ضبط توقيت الموظفين، و زيادة األرباح أو تخفيض ال
 .ُتصنع ىذه القرارات في المستويات التنظيمية الدنياو . والتسعير وغيرىا

   لممؤسسةوفقا لموظائف األساسية تصنيف القرارات : رابعالفرع ال
 ،إلنتاج ،حجم المصنعحجم ا: مثليتضمن ىذا النوع قرارات عديدة في ىذا المجال : تتعمق باإلنتاج قرارات .1

 ،طرق دفع األجور ،إجراءات الشراء كمية المخزون ،طرق اإلنتاج ،التصميم الداخمي لممصنع ،موقع المصنع
الحصول عمى عناصر اإلنتاج صادر كذلك تتضمن ىذه القرارات م .إلخ...أىمية التفتيش ،مدى البحث الفني

  .6جودتوج و الرقابة عمى اإلنتاو 

                                                           
1
- M. Darbelet, Economie d'entreprise, Ed: Foucher, Paris(France), 1992, P : 20.  

 .27، ص 2000، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، اإلدارة وعممية اتخاذ القرارجمال الدين لعويسات،  -2
3
- M. Darbelet, OP-CIT, P : 20.  

 .28، مرجع سابق، ص جمال الدين لعويسات -4
 .110 ص، مرجع سابق، خميل محمد حسن الشماع -5
 .130 ، صمرجع سابق، يبالة سميرة -6
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مواصفاتيا، المتعمقة بتحديد نوعية السمعة و  تشمل ىذه القرارات تمكو : (التسويق) قرارات تتعمق بالمبيعات .2
 ارات المتعمقةكما تتضمن القر . تحديد األسواق التي سيتم البيع فييا و قنوات التوزيع التي توصميا إلى السوقو 

تقديم ببرامج اإلعالن والدعاية وبحوث التسويق المستخدمة و  القيامبتعبئة المنتجات وتغميفيا وتسعيرىا و 
نوع اإلعالنات، طرق مدى و ، العالمة التجارية المستخدمة ،موقع مكاتب البيع: كما تيتم بـ .خدمات البيع

 .إلخ... مداىاو  بيعات، بحوث التسويق المستخدمةمكافأة رجال البيع، جيود ترويج الم
القرارات التي تتخذ في ىذا المجال تحدد حجم رأس المال الالزم ورأس المال العامل : قرارات تتعمق بالتمويل .3

قروضا مصرفية أو شخصية أو إعادة استثمار ) خطط إعادة التمويل أو والسيولة النقدية، وطرق التمويل
كما تتضمن تحديد نسبة األرباح المطموب تحقيقيا وكيفية توزيعيا واإلجراءات المحاسبية الخاصة (. األرباح
 ،اإلجراءات المحاسبية، االندماج ،تحديد تكاليف العمميات: كما ييتم ىذا النوع من القرارات بـ .بذلك

 .إلخ...التصفية
، مصادر الحصول عمى القوى العاممةبتحديد تتخذ في ىذا المجال قرارات تتعمق : رادتتعمق باألفقرارات  .4

وسياسات دفع األجور  وطرق اختيارىم وتعيينيم وبرامج تدريبيم، وأسس تحميل الوظائف وتوصيفيا وتقويميا،
معالجة التأخير العمل، و ما تتضمن تحديد أساليب الترقية والتقاعد والفصل من ك .والتعويضات والمكافآت

المؤسسات المختمفة المرتبطة والغياب وشكاوي العاممين وعالقة المؤسسة باإلتحادات والنقابات العمالية و 
 .1بالعاممين

 وفقا لمضمونياتصنيف القرارات : الفرع الخامس
حسب طبيعة المشكمة  .2تصنف القرارات وفقا لمضمونيا إلى قرارات اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ثقافية     

جتماعي  .3التي يعالجيا ويمكن أن تجمع بعض القرارات بين جانبين أو أكثر، كأن يكون القرار اقتصادي وا 
بنفس الوقت، مثل قرار زيادة رواتب موظفي القطاع العام، فيو قرار اقتصادي ألنو يؤدي إلى زيادة اإلنفاق 

جتماعي ألن من شأنو رفع مستوى معيشة ا  .لعاممين في القطاع العامالعام، وا 
وعندما يكون الحديث عن المؤسسة فقد يكون القرار ىو قرار إنتاجي إذا كان يتعمق بالنشاط اإلنتاجي،   

. وتسويقي إذا كان يتعمق بالنشاط التسويقي لممؤسسة، ومالي إذا كان ذو عالقة بالنشاط المالي لممؤسسة وىكذا
ذلك بين أكثر من جانب من جوانب عمل المؤسسة بحيث أن يكون القرار وقد يجمع القرار المتخذ في المؤسسة ك

عمى سبيل المثال إنتاجي وتسويقي بآن واحد، مثل قرار إنتاج سمعة جديدة ليتم تسويقيا وتوجيييا لمنطقة بيعية 
مى ، حيث يعد ىذا القرار إنتاجي وتسويقي بنفس الوقت، ومثل قرار توزيع نسبة من أرباح المؤسسة عمعينة

العاممين فيو قرار ذو جانب مالي ألنو يتضمن إنفاق جزء من أرباح المؤسسة، وىو بنفس الوقت يتعمق بالقوى 
 .4البشرية العاممة في بالمؤسسة، ألن مثل ىذا القرار ييدف إلى تحفيز األيدي العاممة بالمؤسسة

                                                           
 .47 ص، بقامرجع س. أيوب ةنادي -1
 .124 ، صابقمرجع س محمد عبيدات، عمي عالونة، -2
 .25، ص بقامرجع سمحمد أحمد الطراونة، سميمان خالد عبيدات،  -3
 .125 ، صمرجع سابق محمد عبيدات، عمي عالونة، -4
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القرارات يمكن أن يشتمل عمى أكثر من جانب  يعتبر ىذا النوع من التصنيف تصنيفا عاما حيث أن بعض    
بنفس الوقت وبشكل يصعب معو إدراجيا تحت تصنيف معين، وغالبا ما يحدث ىذا النوع من التداخل عند رسم 

 .1السياسات العامة سواء لمؤسسات القطاع العام أو الخاص
 : والشكل الموالي يمخص أىم معايير تصنيف القرارات

 تصنيف القراراتمعايير  (:4-1)الشكل 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .من إعداد الطالب :المصدر    

 القراراتالمشكالت والعوامل المؤثرة في اتخاذ : الرابع المطمب
 عناصر عممية اتخاذ القرار: الفرع األول

 :2تتمثل عناصر عممية اتخاذ القرار في ما يمي  
 متخذ القرار: أوال
فردا أو )يطمق لفظ متخذ القرار سواء كان مديرا أو مسؤوال مفوضا أو أي مستوى في الييكل التنظيمي     

المفوضة من  (النظام الداخمي لممؤسسة)لو الصالحيات في اتخاذ القرارات الممنوحة لو بموجب القانون  (جماعة
 .الجية الرسمية التي تمتمكيا

                                                           
 .25، ص مرجع سابقمحمد أحمد الطراونة،  -1
 .28-27ص  ،ابقمرجع سموسميم حسين،  -2

 وفقا إلمكانية برمجتيا
 القرارات غير المبرمجة -

 القرارات المبرمجة -

 وفقا ألىميتيا
 قرارات إستراتيجية -

 (إدارية)قرارات تكتيكية  -

 (تشغيمية)قرارات تنفيذية  -

 وفقا لطرق اتخاذىا

 نفراديةإقرارات  -

 قرارات جماعية -

 األساسية لممؤسسة وفقا لموظائف
 قرارات تتعمق باإلنتاج -

 (التسويق) قرارات تتعمق بالمبيعات -

 قرارات تتعمق بالتمويل -

 قرارات تتعمق باألفراد -

 وفقا لمضمونيا
 اجتماعية -
 اقتصادية -
 سياسية -
 ثقافية -

 تصنيف القرارات
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 موضوع القرار: ثانيا
التي يجب عمى متخذ القرار حميا قبل تفاقميا وغالبا ما تكون مشاكل تقميدية  يمثل موضوع القرار المشكمة    
، تتكرر باستمرار أو مشاكل حيوية كوضع الخطط وىناك مشاكل طارئة تحدث نتيجة تغير في ظروف (روتينية)

 .البيئة المحيطة بالمنظمة
 األىداف والدوافع: ثالثا
ن األمور الضرورية، فكما ىو معروف في مجال العموم السموكية إن وجود ىدف ودافع وراء اتخاذ القرار م    

والدافعية االنسانية وراء كل عمل أو سموك دافع، ووراء كل دافع حاجة معينة يراد اشباعيا، إذن فاليدف ىو 
 تجسيد لمحاجة، لتحقيق اليدف يعني حدوث عممية اإلشباع وبناءا عميو ال يتخذ القرار إال إذا كان وراءه دافع

كمما ازدادت أىمية األىداف المراد تحقيقيا من ىذا القرار المتخذ  لتحقيق ىدف معين؛ فتزداد أىمية القرار المتخذ
  .وعميو يمكن أن نقول أن اليدف ىو مبرر التخاذ القرار

 المعمومات والبيانات: رابعا
إن جمع المعمومات والبيانات الالزمة لتحميل المشكمة أمر ضروري فيي المردود الرئيسي لممنظمة الذي     

يعطي لمتخذ القرار رؤية واضحة عن طبيعة المشكمة ويجب أن تتصف ىذه المعمومات بالمصداقية والثقة، عدم 
 . التحييز والشمولية والتوقيت المناسب

 التنبؤ: خامسا
إن معظم القرارات التي يصدرىا متخذ القرار تتوقف عمى متغيرات مستقبمية التي يجب تقديرىا وتحديد     

 .نتائجيا وتأثيرىا عمى المنظمة
 البدائل: سادسا

يار، فوجود بديل واحد يدل كما سبق لنا وأن ذكرنا أنو البد من وجود بدائل في عممية المفاضمة أو االخت    
  .في االختيار وىي حالة نادرة جدا عمى عدم وجود مشكمة

 القيود: سابعا
يواجو متخذ القرار عدد من قيود البيئة الداخمية والخارجية التي تؤثر عمى قراره، باإلضافة إلى قيود أخرى     

: كعنصر الزمن، أىمية القرار الذي يجب أن يخفف من اآلثار السمبية ليذه القيود ومن األمثمة عن ىذه القيود
 . إلخ...اإلمكانيات المالية المتوفرة، كفاءة العاممين، 

 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات: الثانيفرع ال
 تطرقنا إلى مراحل عممية إتخاذ القرار، من تحديد المشكمة إلى أن يتخذ القرار بإختيار أكثر البدائل    

اليدف من إتباع ىذه الخطوات ىو الوصول إلى القرار السميم، ألن وقوع أية المطروحة أفضمية لحل المشكمة، و 
ار إلى عدم العناية بدراسة البدائل المطروحة يؤدي إلى الوصول بمتخذ القر  البيانات أو المعمومات أوطاء في أخ

في مراحميا مى عممية إتخاذ القرار في الحقيقة فإن ىناك عوامل متعددة تؤثر عو . قرار غير سميم أو خاطئ
أو يمقى العديد من  خر في صدورهتؤدي إلى التأالمختمفة، قد تعيق صدور القرار بالصورة الصحيحة، أو قد 
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المؤسسة لعدم تحقيقيا مع لحيم، أو من المتعاممين المعارضة سواء من المنفذين لتعارض القرارات مع مصا
 :ىذه العواملبين مصالحيم، من لغاياتيم و 

 عمى اتخاذ القرار تأثير البيئة الخارجية: أوال
من العوامل البيئية الخارجية التي وتتأثر بمحيطيا الخارجي، و لمؤسسة كنظام مفتوح فإنيا تؤثر باعتبار أن ا    

المنافسة ذ القرار ىي الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع، و قد تؤثر في إتخا
العادات اإلجتماعية، ضف إلى ذلك القرارات نية و التطورات التقوالمستيمكين، والتشريعات و الموجودة في السوق 

، ويمكن تمخيص أىم عوامل البيئة الخارجبة التي التي تتخذىا المؤسسات األخرى سواء أكانت منافسة أو متعاممة
 :1تؤثر في اتخاذ القرار كالتالي

 الظروف االقتصادية والسياسية والمالية السائدة في المجتمع؛ 
 طة االقتصادية؛التطورات التقنية التكنولوجية والقاعدة التحتية التي تقوم عمييا األنش 
 النقابات، التشريعات والقوانين الحكومية والرأي العام : العوامل التنظيمية واالجتماعية واالقتصادية مثل

 والسياسة العامة لمدولة وشروط اإلنتاج؛
 درجة المنافسة التي تواجو المؤسسة. 

 عمى اتخاذ القرار تأثير البيئة الداخمية: ثانيا
في المؤسسة من حيث حجم المؤسسة ومدى نموىا وعدد العاممين فييا يتأثر القرار بالعوامل البيئية الداخمية     

 البيئة المناسبة لكي يتحقق نجاح القرار المتخذ،إلدارة عمى توفير الجو المالئم و ، لذلك تعمل اوالمتعاممين معيا
اإلبداع حتى إتخاذ القرار وتشّجع فيو القدرة عمى اإلبتكار و ا ما يتطمب من اإلدارة أن تحدد وتعمن اليدف من ىذو 

لذا يترتب عمى إدارة المؤسسة خمق المناخ الداخمي الذي  .يخرج القرار بالسرعة المالئمة والصورة المطموبة
 .2يمكنيا من اتخاذ القرارات التي من شأنيا أن ترفع من كفاءة العمل وفعاليتو

ك التي تتعمق بالييكل التنظيمي وطرق اإلتصال والتنظيم التي تؤثر عمى إتخاذ القرار، تممن العوامل البيئية و     
، ويمكن تحديدىا بالتفصيل الفنيةوافر مستمزمات التنفيذ المادية والمعنوية و تالرسمي وغير الرسمي وطبيعة و 

 :3كاآلتي
 عدم وجود نظام لممعمومات داخل المنظمة تفيد متخذ القرار بشكل جيد؛ 
 عدم وضوح درجة العالقات التنظيمية بين األفراد واإلدارات واألقسام؛ 
 درجة المركزية وحجم المنظمة ودرجة انتشارىا الجغرافي؛ 
 درجة وضوح األىداف األساسية لممؤسسة؛ 
 مدى توفر الموارد المالية والبشرية والفنية لممؤسسة؛ 

                                                           
 .29ص  ،ابقمرجع سموسميم حسين،  -1
 .119 ، صمرجع سابق محمد عبيدات، عمي عالونة، -2
 .29ص  ،ابقمرجع سموسميم حسين،  -3
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 القرارات التي تصدر عن مستويات إدارية أخرى. 
ختالف الجوىري بين البيئة الخاجرية والبيئة الخارجية يتمثل في درجة السيطرة التي تتميز بيا ىذه إن اإل    

األخيرة عن األولى فأي مؤسسة تستطيع التحكم في العوامل الداخمية وبالتالي خمق مناخ داخمي يمكنيا من اتخاذ 
ارجية التي ال يستطيع متخذ القرار التحكم في القرارات التي تؤدي إلى رفع كفاءة وفعالية العمل عكس البيئة الخ

 .  تأثيرىا
 تأثير متخذ القرار: ثالثا

سموكو التي تتأثر أنماط بشكل وثيق بصفات الفرد النفسية ومكونات شخصيتو و تتصل عممية إتخاذ القرار     
حدوث أربعة أنواع من اإلجتماعية، مما يؤدي إلى  ئمية أو اإلقتصادية أوبظروف بيئية مختمفة كاألوضاع العا

؛ ىذه كميا عوامل تؤثر عمى طبيعة قراره لذا نجد 1التيورىي المجازفة والحذر والتسرع و  ك عند متخذ القرارالسمو 
 .2بعض متخذي القرار سرعان ما يتراجعون عن قراراتيم التي أصدروىا تحت إحدى ىذه الحاالت

في إتخاذ خبرات وميارات وما يممك من ميول تؤثر  لك فإن مستوى ذكاء متخذ القرار وما إكتسبو منكذ    
بتقاليد البيئة التي يعيش فييا وعاداتيا، ويعكس من خالل تصرفاتو قيميا القرار، كما أن متخذ القرار يتأثر 

 .3معتقداتيا التي يؤمن بياو 
 تأثير ظروف القرار: رابعا

العوامل والظروف المحيطة بالمشكمة والمؤثرة عمييا، طبيعية لممشكمة من حيث يقصد بيذه الظروف الحالة ال    
في ظروف عدم التأكد أو ؤدي إلى إتخاذ القرار إما دقة المعمومات المتوفرة، ىذا ما يومدى شمولية البيانات و 

، حيث أن اإلختيار ينتج عنو عائد والعائد يولد تكاليف وبالتالي ()ظروف التأكد أو تحت درجة من المخاطرة
 .4ميم جدا في اإلحاطة بظروف التأكد عدم التأكدفالزمن 

نتائج كل منيا، يبقى فقط تحديد الحل التأكد عمى عمم بجميع البدائل و  يكون متخذ القرار في ظروفو     
كل بديل  القرار يستطيع أن يقدر نتائج المناسب الذي يعطي النتيجة القصوى، أما في ظروف المخاطرة فمتخذ 

فإن متخذ القرار في المرغوبة، وأخيرا  حدوث كل نتيجة، ثم يختار البديل الذي يعطي النتيجةلعممو بإحتماالت 
ظروف عدم التأكد ال تتوافر لديو المعرفة الخاصة بإحتماالت حدوث كل نتيجة لبدائل الحل، لذلك يعتمد عمى 

 .اسبإستخدام معايير معينة يحدد فييا ظروف القرار ثم ينتقي تبعا لذلك البديل المن
 تأثير أىمية القرار: خامسا

في دراستيا، إدراك المشكمة من جميع أبعادىا والتعمق إن إتخاذ قرار لحل مشكمة ما يتطمب من متخذ القرار     
سب ليا بالتالي أىمية القرار المناو الوصول إلى الحل الجذري ليا، وكمما إزدادت أىمية المشكمة و حتى يمكن

                                                           
 .35بق، ص امرجع سبحوث العمميات مدخل التخاذ القرارات، بوقرة رابح،  -1
 .29ص  بق،امرجع س، موسميم حسين -2
 .120 ، صمرجع سابق محمد عبيدات، عمي عالونة، -3
()  من ىذه المذكرة 36الصفحة إلى أنظر لإلطالع أكثر. 
 .35ص مرجع سابق، بحوث العمميات مدخل التخاذ القرارات، بوقرة رابح،  -4
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تتعمق األىمية النسبية لكل قرار و المعمومات الالزمة لضمان الفيم الكامل ليا، زادت ضرورة جمع الحقائق و 
 :1بالعوامل اآلتية

  درجة ىذا التأثير؛األفراد الذين يتأثرون بالقرار و عدد 
 حيث تزداد أىمية القرار كمما كانت التكاليف الناشئة عنو أو ن حيث الكمفة و العائدتأثير القرار م ،

 متحصل عميو نتيجة ىذا القرار مرتفعا؛العائد المتوقع ال
 أطول ليكتسب الخبرة فكمما ازدادت أىمية القرار احتاج اإلداري إلى الوقت  ،الوقت الالزم إلتخاذه

 .والمعرفة بالعوامل المختمفة المؤثرة في القرار
 التي تعترض عممية اتخاذ القرارات المشكالت: الثالثالفرع 

بالصعوبة والتعقيد فكثيرا ما يجد اإلداري نفسو معرضا لكثير من العوائق التي  2القراراتتتصف عممية اتخاذ     
 :تمنعو من الوصول إلى القرار المناسب وىذه العوائق تتمثل فيما يمي

 صعوبة إدراك المشكمة وتحديدىا: أوال
كثيرا ما تكون المشاكل التي يراجعيا اإلداري مرتبطة ببعضيا وتتداخل مسبباتيا مع نتائجيا مما يجعل     

اإلدارة غير قادرة عمى تمييزىا بدقة وبالتالي تتجو جيودىا لمعالجة المظاىر الفرعية لممشكمة واألعراض وتيمل 
 . المشكمة األساسية لعدم قدرتيا عمى تحديدىا وتعريفيا

 عدم القدرة عمى تحديد األىداف: ثانيا
إن متخذي القرارات يسعون دائما إلى تحقيق مجموعة من األىداف من وراء ىذه القرارات وىذه األىداف     

ترتبط ببعضيا البعض أحيانا وقد تتعارض أحيانا أخرى كما قد تختمف من حيث أىميتيا مما يتطمب من اإلداري 
 .األىدافمتنسيق بين لأوال التمييز بين األىداف الميمة واألقل أىمية وكذلك 

 عدم القدرة عمى تقييم البدائل: ثالثا
حيان يجد اإلداري صعوبة في تقييم البدائل حيث يصعب عميو إيجاد معايير يستخدميا لتقييم في بعض األ    

 .وتحديد المزايا والعيوب لكل بديل وتزداد ىذه الصعوبة حينما تتعدد األىداف
 البدائلصعوبة االختيار والمفاضمة بين : رابعا
تعد القدرة عمى المفاضمة بين البدائل وتحديد مدى سالمة القرار وصحتو من أىم المشاكل التي تواجييا     

اإلدارة عند اتخاذىا لقرارات مختمفة وخاصة عند التشابو النسبي بين كل بديل، أو عدم معرفة قيمة كل نتيجة أو 
 .3تنبؤ بالنتائج المرتبة عن كل بديل من البدائل المتاحةعدم توفر المعمومات الكافية وكذا عدم قدرة عمى ال

 
 

                                                           
 .39مرجع سابق، ص كاسر نصر منصور،  -1
 .54-53، ص ابقعمي عياصرة، ىشام عدنان موسى حجازين، مرجع س -2
 .120 ، صمرجع سابق عالونة،محمد عبيدات، عمي  -3
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 نقص المعمومات والبيانات الالزمة: خامسا
يعد عدم توفر المعمومات الكافية التخاذ القرار من أىم الصعوبات التي تواجو متخذ القرار، إذ تعد     

صورة محددة عن بيئة العمل المعمومات من أىم موارد المؤسسات في العصر الحديث، حيث يجب أن تعطي 
مكانيتو، توضح ليا األوضاع القائمة خارج المؤسسة وداخميا وتساعد في اتخاذ قرارات سميمة  .وظروفيا وا 

 راتاتخاذ القراوعممية  المدارس الفكرية: المبحث الثاني
اتخاذه ظيرت عدة نتيجة التطورات الكبيرة في مفيوم اتخاذ القرار وفمسفتو وفي األساليب المستخدمة في     

 :مدارس ونظريات في دراسة اتخاذ القرارات سنتناول منيا ثالث مدارس وىي
 المدرسة الكالسيكية: األول المطمب

إفترضت المدرسة الكالسيكية أن التصرفات التي يقوم بيا متخذ القرار في أي نظام إقتصادي ىي تصرفات     
 .المؤسسة وفق مواردىا المحدودةرشيدة، إذ يسعى من خالليا لتحقيق أىداف 

، وصانع القرار 1يرى رواد ىذه المدرسة أن المؤسسة تيدف دائما إلى تحقيق أكبر مقدار ممكن من األرباح    
ولذلك يطمق عمى . األكثر ربحية، لذا تعتبر قراراتيم رشيدة -أو القرار–يختار دوما من بين بدائل عديدة، البديل 

ويقصد بالقرار الرشيد أنو القرار الذي يؤمن الحد األقصى في تحقيق . القرار الرشيد ىذه المدرسة أيضا مدرسة
أىداف المؤسسة ضمن معطيات البيئة التي يعمل بيا وقيودىا، ولذلك فإن األىداف ووسائل تحقيقيا يجب أن 

 .2تكون معروفة
المحتممة لكل بديل أو تصرف موجود أما متخذ القرار الرشيد فيو ذلك الفرد الذي يستطيع تحديد النتائج     

وترتيب تمك النتائج تبعا ألىمية كل منيا بالنسبة لو وألىداف المؤسسة ثم اختيار البديل األفضل الذي  أمامو،
فمتخذ القرار ىذا، يضع مصمحة المؤسسة فوق كل اعتبار، إذ أنو لو شعر أن منصبو . يحقق المنافع القصوى

 .ا بإلغائوغير ضروري فإنو سيقدم إقتراح
 أساس المدرسة الكالسيكية : الفرع األول

 :تعتمد ىذه المدرسة في إتخاذ القرارات عمى ناحيتين أساسيتين
أن يتوفر متخذ القرار عمى قدرات مميزة كالرشد والوعي، فيختار البديل األفضل الذي يحقق المنفعة القصوى  .1

 .3البديمة الممكنة لمتنفيذمن بين البدائل المتاحة بعد تحديد األىداف والحمول 
عمى متخذ القرار أن يأخذ بعين اإلعتبار النتائج المترتبة عن كل بديل، ثم يرتبيا وفق معايير معينة ترتبط  .2

 .4بأىدافو وأىداف المؤسسة ليختار البديل الذي يحقق لو أكبر ربح أو أقل الخسائر
 :واجب توفرىا في متخذ القرار الرشيد والمتمثمة فيىاتين النقطتين األخيرتين يمكننا عرض الشروط ال ومن خالل

                                                           
 .13بق، ص امرجع سبحوث العمميات مدخل التخاذ القرارات، بوقرة رابح،  -1

2
- http://islamfin.go-forum.net/t771-topic    (08:00عمى الساعة  27/05/2013أطمع عميو يوم ) 

 .17، ص ابقمرجع س كاسر نصر منصور، -3
 .14، ص ابقمرجع سبحوث العمميات مدخل التخاذ القرارات، بوقرة رابح،  -4
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  أن يعرف كل األىداف التي يرغب في تحقيقيا، أو المشاكل التي يرغب في حميا، ثم يرتب ىذه األىداف
 .حسب أىمية كل منيا

 أن يعرف كل الحمول البديمة الممكن اتباعيا التخاذ القرار األفضل لمحل. 
  ،ثم يرتب ىذه البدائل وفقا لنتائجيا بحيث تندرج بدءا من أكثر البدائل أن يعرف مزايا وعيوب كل بديل

 .أىمية حتى أقميا أىمية
  أن يختار دائما البديل األفضل الذي يؤدي إلى إيجاد الحل األمثل والرشيد لممشكمة أو يحقق اليدف بصورة

 .مثمى
 انتقادات المدرسة الكالسيكية: الثانيالفرع 

 :1دم بيذه المدرسة، إذ تعرضت لعدد من اإلنتقادات أىمياولكن الواقع العممي يصط
تفترض أن متخذ القرار يعمل ضمن نظام مغمق بعيدا عن تأثيرات البيئة الخارجية لممؤسسة التي تتميز  .1

عمى أىمية  ويود رفض فكرة النموذج المغمق إلى ظيور مفيوم النظام المفتوح الذي يركز. بالتغير المستمر
 .المؤسسةالمحيط في حياة 

فالنظام حسب المفيوم الجديد إذا، ىو مجموعة من العناصر المتفاعمة مع بعضيا من أجل تحقيق ىدف ما   
وبما أن النظمتكون عمى درجة كبيرة من التعقيد فإن متخذي القرارات يحاولون أن . ومع البيئة المحيطة بيا

النظام بحالة من التوازن، لكن صعوبة التعرف عمى يسمكوا الرشد في إحداث التغييرات والتعديالت إلبقاء ىذا 
ىذا التعقيد بصورة كافية، وعدم التمكن من السيطرة عمى البيئة الخارجية لممؤسسة يبعد متخذي القرار عما يسمى 

 .بالقرار العقالني، أي أن مبدأ النظام المغمق يتنافى مع مبدأ الترشيد المدعوا إليو
محرك األساسي ىي وجود العنصر البشري الذي يعتبر المى دعامة أساسية و لمختمفة تقوم عإن المؤسسات ا .2

المؤثرات المختمفة التي يخضع لمجموعة من العوامل و بما أن السموك اإلنساني لمختمف فعالياتيا ونشاطاتيا، و 
 اعدة معينة تبنى عمييا األحكاملق( السموك اإلنساني)ن إخفاءىا، ىذا ما يصعب إخضاعو ال يمك
 . بشكل عام عمى درجات من عدم الرشدلذلك فإن العمل في المنظمات البشرية يحتوي و . تنتاجاتواالس

الخفية فتحقيق أىداف ىذه المنظمات غالبا ما ترافقيا أو تنافسيا أىداف العاممين الشخصية والممارسات   
 .البقاءاألمن و من أجل الحفاظ عمى السمطة و ( انيالنواحي غير الرشيدة في السموك اإلنس)
يؤثر فيو يتأثر بيا و ( بيئتو الداخمية والخارجية)تعامل مع جماعة متعددة األطراف كون متخذ القرار فردا ي .3

رار قد تحتوي عمى أىداف متعددة من جية ثانية أن كل حالة من حاالت اتخاذ القفييا ىذا من جية، و 
 .أمر غير مضمون( القرار)األمثل خاذ القرار لتحديد الحل متناقضة، مما يجعل عممية الرشد في اتو 

 مدرسة العالقات اإلنسانية: الثاني المطمب
النقطة أي في نفس الوقت تعتبر ىذه د وجو إلى المدرسة الكالسيكية، و إن إعتبار اإلنسان كآلة كان أىم إنتقا    

 .اإلنسانيةضرورة إرضائو البداية إلتجاه جديد أطمق عميو مدرسة العالقات أىمية العنصر البشري و 
                                                           

 .18، ص نفس المرجع -1
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العالقات التي تفاعالت التي تتم بين األفراد، و فمصطمح العالقات اإلنسانية ينطبق في أوسع معانيو عمى ال    
 .في مختمف أنشطتيم تقوم فيما بينيم

  أساس مدرسة العالقات اإلنسانية: الفرع األول
ىو إبراز أىمية الدور الذي تمعبو العالقات اإلنسانية في السموك  ىذه المدرسةكان اليدف األساسي من     

 . التنظيمي لممؤسسة
 :1فمساىمة مدرسة العالقات اإلنسانية ممخصة في النقاط اآلتية

العكس فيو مدفوع إلثبات الذات  ال تشكل القوة الدافعة المؤثرة عمى العامل لرفع اإلنتاجية، فعمى زيادة األجور .1
الحوافز غير )بات الفرد النفسية واالجتماعية الخ، فعمى المؤسسة أن تشجع رغ… احترام اآلخرين والمشاركة و 
 (.االقتصادية

 .األمن، يعد أكبر حافز لزيادة اإلنتاجعور العامل بإنتمائو إلى جماعة وشعوره باإلستقرار و ش .2
ى ىدف طريقة واحدة لموصول إل التنظيم غير الرسمي يتكون بطريقة تمقائية بين أفراد المجموعة قصد إتباع .3

اإلدارة فيما تقترحو من كمواجية )مثل في حماية مصالحيم المشتركة وضمان مستقبميم المتجماعي واحد، و 
 (.حوافزمعايير و 

ة لو تأثير تم اكتشاف أىمية العوامل االجتماعية في اإلنتاج، حيث أن تماسك الجماع لمدرسةمن خالل ىذه ا    
سموكيم، و من ثم استنتج بأن التغيرات التي تؤثر في السموك التنظيمي تتمثل في العناصر العمال و عمى إنتاجية 

  :2اآلتية
 القيادة و نمط اإلشراف داخل المؤسسة. 
 في فعالية التنظيم الت و دور التنظيمات غير الرسميةاإلتصا. 
 المشاركة من خالل إدماج العمال في عممية التسيير و إتخاذ القرارات. 
  :في مجموعة من النقاط نذكر من بينيا( الكالسيكية)المدرسة قد إختمفت عن سابقاتيا بيذا تكون ىذه و  

 .الالمركزية في إتخاذ القرارات -
 .دليس عمى األفرااإلعتماد عمى الجماعات و  -
 .ليس ممثل لمسمطةداخل الجماعة أو بين الجماعات و  يعتبر المسؤول عضو إتصال -

 .عوض السمطة الثقةاإلدماج و قوة 
 .اإلعتماد عمى المراقبة الذاتية والمسؤولية عوض المراقبة الفوقية -
نما ىو شخص يمتمك شعورا وأحاسيس، رشيدة تحكمو الحوافز المادية، و  الفرد ليس برجل إقتصادي أو آلة - ا 

 .واحتياجاتو ليست كميا مادية بل منيا ما ىو معنوي
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باعتبارىم أعضاء في جماعات ليا تقاليد، ويتم السعي لمالئمة أىمية الجماعات في تحديد سموك العمال  -
 .ىذه التقاليد مع أىداف التنظيم

أي شرح لعممية إتخاذ القرارات، بل ركزوا عمى أن متخذ ( العالقات اإلنسانية)لم يعط أصحاب ىذه المدرسة     
 .حدودهىذا اإلشراك و لم يبينوا كيف يتم لكنيم و . ن يشارك العمال في ىذا القرارالقرار يجب أ

المعمومات من خالل شبكة رسمية وأخرى غير رسمية ىي  حسب ىذه المدرسة فمتخذ القرار يحصل عمىو     
 .بالتالي مع مصادر المعموماتن ليا عالقات مباشرة مع العمال و تمعب دورا أكبر، ألأسرع و 

 مدرسة العالقات اإلنسانيةانتقادات : الفرع الثاني
  :بو مدرسة العالقات اإلنسانية غير أنيا جيمت الكثير من األمور، فوجيت ليا إنتقادات منيارغم ما جاءت   
 .إعتبرت التنظيم نظاما مغمقا كسابقاتيا من المدارس -
  .ركزت عمى التحفيز المعنوي في تفسير السموك اإلنساني داخل المنظمة متناسية التحفيز المادي -
يتم التعبير عن التنظيم كوحدة لمتنظيم، و سة دون العناصر األخرى تتخذ من العنصر البشري مجاال لمدرا -

لكن الواقع يثبت وجود مصالح مشتركة " ،التنظيمات غير الرسمية"إجتماعية تتفاعل مع جماعات العمل 
: الصراع، بعبارة أخرىأن ذلك ال ينفي وجود اإلختالف و  بين عناصر الجماعة من الناحية اإلقتصادية، إال

 ".التسمطراغب في السيطرة و اإلنسان إجتماعيا بطبعو فيو أناني كذلك، طموح، منافس و  إذا كان"
الضوء  أدت ىذه المدرسة إلى تطور كبير في الفكر التنظيمي مقارنة بالمدرسة الكالسيكية من خالل تسميط   

 أثر الحوافز عمى اإلنتاجية، لكنو لم يحدث التغيير الضروري عمى التنظيم غير الرسمي والعالقات غير الرسمية و 
 .بالتالي عمى جودة القرارات المتخذةابيا عمى عممية إتخاذ القرارات و الذي يؤثر إيج

نطالقا من اإلنتقادات او      مدرسة العالقات اإلنسانية، ظيرت المدرسة لموجية إلى المدارس الكالسيكية و ا 
 .النظريات الحديثة السموكية التي تعتبر من

 المدرسة السموكية: الثالث المطمب
ت اإلنسانية، إذ تعتبر إمتدادا وتطورا ليا إال أنيا تختمف تأثرت ىذه المدرسة إلى حد كبير بمدرسة العالقا    

سة الكالسيكية تركز عمى العمل، عن المدرسة الكالسيكية في الكثير من الفروض، فبعد أن كانت المدر عنيا و 
 .الكيفية التي تسمح بإثارة دافعيتوصر البشري وخصائصو و أن ركزت العالقات اإلنسانية عمى أىمية العن بعدو 
ىذا . إلنساني كفرد وجماعات في المنظمةعمى العكس من ذلك ركزت المدرسة السموكية عمى دراسة السموك ا  

" الرجل اإلجتماعي" بـ  الو " الرجل اإلقتصادي"بالفكرة اإلقتصادية الكالسيكية ما يدل عمى عدم إقتناع أصحابيا 
 .1لمدرسة العالقات اإلنسانية في تفسير الدافعية أو دوافع اإلنتاج

 أساس المدرسة السموكية: الفرع األول
عتمدت ىذه المدرسة في و    منو جميع العالقات التي تنشأ في المنظمة عمى دراسة سموك الفرد أثناء العمل، و ا 

                                                           
1
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  :1تتمثل فيثالث مداخل 
  ىو عمم دراسة السموك اإلنساني بصفة عامةو : عمم النفس. 
  مدى تأثيرىا عمى المؤسسةيبحث في معرفة ووصف التصرف اإلنساني والجماعات و : عمم اإلجتماع. 
  السموك كان عائـميا، فنيا أو إجتماعيا وتأثيره عمى يبحث في السموك الذي أكتسبو سواء : عمم دراسة اإلنسان
 .التصرف اإلداريو 
لبيئة المحيطة عبر قيود يؤثر باسسة عبارة عن نظام مفتوح يتأثر و إن رواد ىذه المدرسة إعتبروا بأن المؤ     

ا ىي التي تحدد مواصفات وخصائص العالقات الناشئة بينيمة و البيئجية، فيذا التفاعل بين المنظمة و خار داخمية و 
  .القيود التي تتعرض ليا المنظمة لتحديد مناخ إتخاذ القرار اإلداري فيياأنواع وأىداف والفرص البديمة و 

لقد الحظ سايمون قصور مفيوم الرشد والمعيار االقتصادي في اتخاذ القرار والذي بنيت عميو النظرية     
ذلك الكالسيكية، وبين أن متخذ القرار اليستطيع الوصول إلى الحمول المثمى لممشكالت موضوع الدراسة و 

 :2لألسباب التالية
 .أن الحل األمثل في فترة زمنية معينة قد اليبقى كذلك في فترة زمنية أخرى -
أن بدائل العمل المتاحة أمام متخذ القرار قد تكون كثيرة وأن اختياره إلحداىا يتوقف عمى إمكاناتو وقدراتو  -

 .في دراستيا جميعا، وتحديد نتائجيا وتوفير الوقت الالزم لذلك
مواجية متخذ القرار الكثير من العوامل الداخمية والخارجية التي اليستطيع السيطرة عمييا أو اليممك المعرفة  -

 .بيا
المصداقية، كما لمعمومات لذا يشترط فييا الدقة و حسب المدرسة السموكية فإن المسؤول يتمقى العديد من او     

من أسفل إلى أعمى، وتعتبر عممية اتخاذ اإلتجاىات من أعمى إلى األسفل و  ترى بأن المعمومات تسير في كل
 .القرارات من أىم ميام المسؤول لذا تم التأكيد عمى ضرورة تحديد مستويات إتخاذ القرار

  .كذا ضرورة إشراك العمال في ىذه العمميةاذ القرار حسب المعرفة المينية والفنية لمتخذه و يكون إتخو     
  :ذه المدرسة عن المدارس السابقة في العناصر اآلتيةتختمف ى

 .إعتبار التنظيم نظاما مفتوحا -  
بعد أن ركزت مدرسة العالقات سة الكالسيكية ترتكز عمى العمل والييكل التنظيمي، و بعد أن كانت المدر  -  

ركزت المدرسة  يتو،مدى الكيفية التي تسمح بإثارة دافعسانية عمى أىمية العنصر البشري وخصائصو و اإلن
  .السموكية عمى إعتبار التنظيم نظاما إجتماعيا يقوم بإتخاذ القرارات

  المدرسة السموكية انتقادات :الثانيالفرع 
المدرسة إىتمام ىذه  لعمى أىميا، ىوقاتيا من المدارس من إنتقادات، و لم تسمم المدرسة السموكية كساب    

ىتماميا بتحديد الشروط التنظيمية لتحضير الفرد لإلسيام في العمل المفرط بالعنصر البشري وخصائصو و  ا 
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 .التنظيمي
لكن الشيء الذي يجب أن ال نتناساه ىو أن ىذه المدرسة كانت بمثابة المبنة األولى لنظريات التنظيم و     

وعندما تحدثت سموكية عمى التنظيم اإلقتصادي، الحديث وأىميا نظرية القرار التي نشأت بتطبيق النظرية ال
 .كذا اإلتصاالتعن التنظيم المفتوح وأىمية إتخاذ القرارات و ( السموكية المدرسة)

 حاالت واألساليب المختمفة التخاذ القرارال: المبحث الثالث
 حاالت اتخاذ القرار: المطمب األول

السميمة في الوقت المناسب مما يعد التردد في اتخاذ القرار من العوامل التي تعيق عممية إصدار القرارات     
يؤثر عمى المشكمة وكفاية حميا، ويعود التردد في اتخاذ القرارات إلى العالقة التي ترتبط بين القرار والمستقبل، 

وغالبا ما تكون ىذه العمميات غير معمومة . وىذه العالقة تقوم عمى المعمومات المرصودة لممستقبل ودرجة دقتيا
ستقبل، مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات في ظروف مختمفة تتراوح بين درجة التأكد ودرجة عدم النتائج بدقة في الم

 :، وذلك كما ىو موضح في الشكل التالي1التأكد
 حاالت اتخاذ القرارات: (5-1)الشكل 

 
 :وفي ىذا السياق فإننا نشير إلى مايمي
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 حالة التأكداتخاذ القرار في : الفرع األول
يكون متخذ القرار عمى عمم بجميع البدائل ونتائج كل منيا وبالتالي فإن تحديد الحل المناسب يعتمد عمى     

       .1التي ترغب اإلدارة بالحصول عمييا اختياره لمبديل الذي يعطي النتيجة األفضل
تعتبر أسيل الحاالت في اتخاذ القرارات ألن نتيجة القرار تكون واحدة، وىذا يعني أن المشكمة إما تتعمق و     

فمثال لو كان ىناك فرصة إلنتاج . بتحقيق أكبر ربح ممكن أو تتعمق بتحقيق أقل التكاليف من عممية إنتاجية ما
وأن العائد المحقق من المنتجات عمى الترتيب ىو  (A3و  A2و  A1)ثالث منتجات متمثمة في  منتج واحد من

في . ألنو يحقق أكبر عائد  A3، فإن المنطق يقول عمى القائم بالعممية اإلنتاجية إنتاج (210و 180، 150)
معامالت متغيراتيا تكون ىذه الحالة من حاالت اتخاذ القرارات عادة ما تستعمل فيو أساليب البرمجة الخطية ألن 

 .2معروفة بصورة مؤكدة، وىذا ما سنتناولو في الفصل القادم
 حالة المخاطرةاتخاذ القرار في : الثاني الفرع

يقدر نتائج كل بديل ألنو يكون عمى عمم باحتماالت حدوث كل نتيجة ثم يختار يستطيع متخذ القرار أن     
 .3البديل الذي يعطي النتيجة المرغوبة من قبل اإلدارة

تتميز ىذه الحالة عن سابقتيا بأنو يمكن أن تظير عدة نتائج محتممة الحدوث، كما أن المعمومات المتعمقة     
توفرة مسبقا، لذا تستخدم نماذج تستعمل فييا معامالت ترجيحية لكل حالة بالمشكمة القرارية تكون معروفة أو م

 :طبيعية متوقعة أو ممكنة الحدوث أي اإلحتماالت المتوقعة، وىذا بتوفر الشروط األساسية التالية
 .تتخذ القرارات تحت نفس الظروف -
 .يوجد نتائج متعددة لكل قرار -
 .4المعامالت الترجيحية أو إحتمال حدوث كل نتيجة ممكنةتوفر الخبرة والمعمومات السابقة لتحديد  -

 حالة عدم التأكداتخاذ القرار في : الثالث الفرع
الميزة البارزة ليذه الحالة أنيا ال تتوفر عمى معمومات سابقة من أجل تحديد معامالت ترجيحية، كما أن     

الظروف المحيطة باتخاذ القرار تختمف باختالف الزمان والمكان، وبالتالي فإن متخذ القرار في ىذه الحالة سوف 
مثل أو األنسب الذي يتماشى مع الظروف يعتمد عمى النتيجة الخاصة بكل قرار من أجل اختيار القرار األ

ىذا النوع من . الحالية، كما أن متخذ القرار قد يستخدم تقديراتو الشخصية استنادا إلى التجربة والخبرات السابقة
الحاالت عادة ما تتماشى مع العمميات التجارية الخفيفة والتي تمارس يوميا، وبالتالي يكتسب التاجر خبرة بالتقادم 

 .5الذي يمارس فيو نشاطو، مثل معرفتو لمزبائن الحقيقين وبالتالي معرفة الطمب عمى السمعةحيط البيئي حول الم
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 اتخاذ القرارخصائص حاالت : المطمب الثاني
قبل التطرق إلى الخصائص يجدر اإلشارة إلى المعايير التي عمى أساسيا تم إستنتاج الخصائص، حيث قدم     

Ducan  معايير ظروف اتخاذ القرار والتي نبرزىا في الجدول التالي: 
 معايير ظروف القرار :(1-1)الجدول 

 معقدة بسيطة البيئة أ                 البيئة ب
 بيئة مستقرة بسيطة مستقرة

 (حالة التأكد)
 بيئة مستقرة معقدة

 (حالة المخاطرة)
 بيئة متغيرة بسيطة متغيرة

 (التأكدبين المخاطرة وعدم )
 بيئة متغيرة معقدة

 (عدم التأكد)
دار حامد لمنشر  الطبعة األولى،األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية، كاسر نصر منصور،  :المصدر

 .52، ص 2006، (األردن)والتوزيع، عمان 

مايليأن الخصائص مبينة ك Ducanولقد بين 
1

9 

 المعقدةو الظروف البسيطة : أوال
 ىي تمك الظروف التي تكون فييا العوامل الواجب أخذىا بالحسبان عند اتخاذ القرار قميمة: البسيطة -

 .وموجودة في مراكز قميمة التخاذ القرار
ىي تمك الظروف التي تتضمن عددا كبيرا من العوامل المتوزعة في عدد كبير من مراكز اتخاذ : المعقدة -

 .القرار
  والمتغيرةالظروف المستقرة : ثانيا
ىي تمك الظروف التي تبقى فييا العوامل الواجب أخذىا بالحسبان عند اتخاذ القرار نفسيا دون أن : المستقرة -

ذا تغيرت فإن تغيرىا يكون بصورة بطيئة يمكن تحديد احتماالت حدوثيا  .تتغير وا 
 .ىي تمك الظروف التي يتغير فييا عوامل اتخاذ القرار بصورة كبيرة وغير متوقعة: المتغيرة -
ىي أربع ولكل منيا خصائصيا المميزة، وفيما يمي  (1-1)في الجدول   Ducan إن الحاالت التي أوردىا   

 :توضيح تمك الخصائص
مستقرة وبسيطة حيث تحتوي عمى عدد قميل من العوامل والمؤثرات ( الظروف)بيئة القرار  :حالة التأكد -

 .المتشابية والتي تبقى نفسيا خالل فترة اتخاذ القرار وخالل تنفيذه وذلك كما في القرارات الروتينة
بيئة القرار مستقرة ومعقدة وتحتوي عمى عدد كبير من العوامل والمؤثرات التي تؤثر عمى  :حالة المخاطرة -

وىذه العوامل تكون مختمفة ولكنيا تبقى ثابتة خالل عممية اتخاذ القرار وأثناء تنفيذ ، عممية اتخاذ القرار
 .القرار كما في القرارات التشغيمية
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ئة القرار متغيرة وبسيطة وتحتوي عمى عدد قميل من العوامل بي (:المتغيرة)حالة المخاطرة وعدم التأكد  -
 .والمؤثرات والتي تتشابو فيما بينيا إلى حد كبير لكنيا تتغير بصورة مستمرة مثل القرارات اإلدارية

بيئة القرار متغيرة معقدة وتحتوي عمى عدد كبير من العوامل والمتغيرات التي ال تتشابو  :حالة عدم التأكد -
 .1والتي تتغير بصورة مستمرة مثل القرارات االستراتيجية مع بعضيا

 اإلنتاجي األساسية التخاذ القرارالمقترحات والطرق  : ثالثال المطمب
 أىمية الطرق الكمية في اتخاذ القرار: الفرع األول

السيئ قد تنجر  عممية اتخاذ القرارات الركيزة األساسية واألكثر أىمية في المؤسسات، ىذا ألن القرارتشكل      
ومن أىم  عنو عواقب وخيمة قد تؤدي إلى عدم قدرة المؤسسات عمى المنافسة وبالتالي اإلنسحاب من السوق،

الطرق الكمية التي قد تساعد المسيرين في اتخاذ القرارات، مايعرف باسم بحوث العمميات، التي اكتشفت 
كونة من باحثين ومتخصصين في مجاالت مختمفة واستعممت أثناء الحرب العالمية الثانية، من طرف لجنة م

ولكن بعد الحرب تبين بأن كثير من األساليب التي استخدمت في  كالرياضيات، االقتصاد، اإلحصاء، اليندسة،
، وقد تم استخداميا لدراسة وبحث مختمف الصعوبات اإلدارية المجال العسكري يمكن تطبيقيا في اإلدارة

 .لى الحل األمثل أو القرار السميم او الخطة المثاليةوالصناعية من أجل الوصول إ
ومن أىم الطرق التابعة لبحوث العمميات ىناك البرمجة الخطية، التي تستخدم لحل مشاكل تعظيم أو تدنية     

 .دالة معينة، التي تطبق في مجاالت معينة
ومن عيوب نماذج البرمجة الخطية أنيا تستخدم لحل المشاكل التي تحتوي عمى ىدف واحد كتدنية التكاليف     

نما ()أو تعظيم األرباح ، ولكن في السنوات األخيرة أثبتت التجربة أن المؤسسات ال تسعى لتحقيق ىدف واحد، وا 
ممية والظروف والضغوط التي تفرضيا عمى تحقيق عدة أىداف؛ فمتطمبات الحياة الع ىي مجبرة عمى تحقيق

وظروفيا الداخمية، كل ذلك جعل المؤسسة تسعى إلى تحقيق عدة أىداف اقتصادية وغير  وكذا واقع المؤسسة
إلخ، وقد أدى ... اقتصادية في آن واحد مثل تدنية التكاليف، تعظيم األرباح، تمبية الطمبيات، تدنية وقت العمل

نة األخيرة إلى التفكير في طرق أخرى التي يطمق عمييا برمجة األىداف التي ذلك بالباحثين خاصة في اآلو 
تساعد عمى اتخاذ القرار في ظل مجموعة من األىداف وذلك بتعيين حل مرضي بالنسبة لكل األىداف والتي 
ر تشمل عمى مجموعة من المتغيرات سواء كانت متغيرات كمية أو متغيرات نوعية أو كالىما حيث يمكن اعتبا

 .2أو كالىما معا، فيي تيتم بدراسة عدة أىداف في آن واحد بعض األىداف لمتعظيم وأخرى لمتدنية
 األساليب األساسية التخاذ القرار اإلنتاجي: الثانيالفرع 

بناءا عمى أىمية عممية اتخاذ القرارات وبكونيا أساس النشاط اإلداري واإلنتاجي فإنيا تستمزم توافر قدرات     
ولما تتصف بو ىذه العممية . خاصة عند متخذ القرار من حيث الحيوية والقدرة عمى التفكير واإلبداع واالبتكار
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() - سنتطرق إلى عيوب البرمجة الخطية الحقا. 
 .46، ص ابقمرجع س، موسميم حسين -2
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فعمى المدير أثناء  .داخل وأساليب متنوعة ليامن الشمول والتعقيد وأىمية النتائج، فقد تطورت واستخدمت م
 .1(الوصفي)معالجتو لمشكمة اتخاذ القرار، أن يأخذ في حسبانو كال العاممين الكمي والكيفي 

ويقصد باألسموب ىو الطريقة التي يتم بيا إنجاز عممية اتخاذ القرارات، وجميع ىذه األساليب تعتمد عمى     
 .أساس العممية واألسموب الرئيسي ليااستخدام المعمومات بإعتبارىا 

 :2وتصنف األساليب المتبعة إلتخاذ القرارات إلى صنفين أساسيين
 Descriptive Approachاألسموب الوصفي أو التقميدي  -
 Scientific or Quantitative Approach األسموب العممي أو الكمي -
 األسموب الوصفي أو التقميدي في اتخاذ القرار: أوال
يقصد باألسموب الوصفي أو التقميدي في اتخاذ القرار ىو أسموب يفتقر لمتدقيق والتمحيص العممي، وال يتبع     

 .المنيج العممي في عممية اتخاذ القرارات
 Trial)وتعود جذور ىذا األسموب إلى المدارس اإلدارية القديمة التي كانت تستخدم أسموب التجربة والخطأ     

and Error )شاكميا معتمدة اعتمادا كبيرا عمى مجرد الخبرة السابقة والتقدير الشخصي في حل م(Rule of 

Thumd ) ،حيث كانوا يتخذون قراراتيم استنادا إلى الفيم والمنطق والخبرة السابقة والمعرفة الثاقبة لإلداريين
 .بتفاصيل العمميات والمشاكل اإلدارية ومراحميا

 :األساسية التي تستخدم بكثرة ىي( النوعية)ومن األساليب التقميدية 
  Experienceالخبرة  .1

يمر متخذ القرار بعديد التجارب أثناء أدائو لميامو اإلدارية يخرج منيا بدروس مستفادة من النجاح والفشل     
متخذ وىذه الدروس المستفادة من التجارب الماضية غالبا ما تكسب . تنير لو الطريق نحو العمل في المستقبل

القرار مزيدا من الخبرة التي تساعده في الوصول إلى القرار المطموب، ومن مجاالت تطبيق أسموب الخبرة 
 .3القرارات المبرمجة التي يكتفي متخذ القرار فييا بتطبيق قواعد معينة ويكون في ىذا التطبيق الحل المطموب

   Experimentationإجراء التجارب  .2
تطبيق أسموب إجراء التجارب في الكثير من مجاالت البحث العممي، ثم انتقل إلى إدارة منظمات لقد بدأ      

األعمال لالستفادة منو في مجال اتخاذ القرارات، وذلك بأن يتولى متخذ القرار نفسو إجراء التجارب آخذا في 
ر، حيث يتوصل من خالل ىذه اإلعتبار جميع العوامل الممموسة واإلحتماالت المرتبطة بالمشكمة محل القرا

يمكن ىذا األسموب متخذ . التجارب إلى إختيار البديل األفضل معتمدا في ىذا اإلختيار عمى خبرتو العممية

                                                           
ترجمة مصطفى موسى، دار نمذجة القرارات وبحوث العمميات باستخدام صفحات االنتشار االلكترونية، باري رندر، رالف ستير، ناجراج باالكريشان،  -1

 .36، ص 2007، (السعوديةالعربية )الرياض المريخ لمنشر، 
 .23-21، ص ص مرجع سابقمنعم زمزير الموسوي،  -2
 .21 ، صنفس المرجع -3
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ويمكن أن يتم في . القرار من أن يتعمم من أخطائو ومحاولة تالفي ىذه األخطاء في القرارات التي يتخذىا الحقا
 .1تجربة معا لتحقيق اليدفمواقف معينة الجمع بين الخبرة وال

  Intuitionالبدييية والحكم الشخصي  .3

استخدام متخذ القرار حكمو الشخصي واعتماده عمى سرعة البديية في إدراك العناصر  يعني ىذا األسموب     
وتقييم  والتقدير السميم ألبعاده، وفي فحص وتحميل الرئيسية اليامة لممواقف والمشكالت التي تعرض عميو،

وتبدو صعوبة ومخاطر استخدام ىذا . المعمومات المتاحة والفيم العميق والشامل لكل التفاصيل الخاصة بيا
األسموب في أنو يقوم عمى أسس شخصية نابعة من شخصية متخذ القرار وقدراتو العقمية واتجاىاتو وخمفياتو 

باختالف المجتمعات والبيئات، كما أنيا مرىونة  وىذه كميا سمات وقدرات تختمف. النفسية واالجتماعية ومعارفو
بالمقومات المختمفة والمتعددة لممجتمع الواحد وقواعد السموك التي تحكمو، واالتجاىات السائدة فيو، والتطورات 

إال . الشخصي عمى األمور والمواقف التي تواجيو المختمفة التي يمر بيا، وكل ذلك يؤثر في حكم متخذ القرار
ويعتبر ىذا األسموب في  .ألسموب يمكن أن يكون مفيدا في اتخاذ القرارات المبرمجة والشبو مبرمجةأن ىذا ا

 .2اتخاذ القرارات من األساليب الجدلية نظرا ألنو أسموب غير عممي قياسا باألساليب األخرى
 في اتخاذ القرار األسموب العممي أو الكمي: اثاني
فمن القرارات ما يتعمق بأمور روتينية أو ظواىر . تتفاوت من حيث أىميتياأشرنا فيما سبق أن القرارات     

في مثل ىذه الحاالت يكون اتخاذ القرار سيال وكثيرا ما . متكررة ويكون عنصر عدم التأكد فييا قميال لمغاية
سبق اتخاذه وتكرر ذلك أنو إذا نجح قرار . يكون االعتماد عمى الخبرة السابقة ىو األداة الرئيسية التخاذ القرار

 .مجالو مرة أخرى محاطا بنفس الظروف المؤثرة، فإن اعتماد صانع القرار الجديد عمى سابق خبرتو لو ما يبرره
غير أنو في معظم المجاالت الرئيسية التخاذ القرارات ال يتكرر الموقف بنفس مالباساتو السابقة منيا    

تعقيدا تفرض نفسيا في حياة المؤسسة مما يجعل مجرد االعتماد والمستقبمية، كما أن ثمة مواقف جديدة وأكثر 
 .عمى الخبرة السابقة في اتخاذ القرار أمرا يستحيل معو تحقيق اليدف المنشود

ولقد أحدث التطبيق الرياضي لألساليب الكمية تطورا ىائال في اتخاذ القرارات، إذ مكنت من الدرجة األولى     
لممتغيرات الكثيرة المؤثرة في القرار وبالنسبة لمعالقات المتشابكة، كما مكنت من توسيع نطاق البحث بالنسبة 

ولقد ساعد ىذا . الحصول عمى إجابات كمية لمنتائج المترتبة عمى كل بديل من البدائل مما ييسر اتخاذ القرار
قيود المشكالت الحسابية التطور ذلك التقدم المشيود في استخدام تكنولوجيا المعمومات التي حررت الباحثين من 

 .والرياضية في معالجة البيانات الرقمية اليائمة والعالقات المتشابكة بينيا
ولعل من أىم األساليب الكمية التي انتشر استخداميا في مجال اتخاذ القرارات، والتي ال تعتمد عمى استخدام     

كاة، نظرية المباريات، نظرية صفوف النماذج كأساس لحل مشكمة القرار، ىي، التخطيط الشبكي، المحا
 . اوليا بالتفصيل في الفصل الموالينىذه األخيرة سنت. االنتظار، والبرمجة الخطية

                                                           
 .22، ص مرجع سابقمنعم زمزير الموسوي،  -1
 .73، مرجع سابق، ص جمال الدين لعويسات -2
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الكمي لمعوامل  ومن الميم جدا اإلشارة إلى أنو بالرغم من اعتماد األساليب الكمية عمى القياس والتحديد   
ع العوامل والظروف الموضوعية التي تمثل ين اإلحاطة بجموالمتغيرات المحيطة بالمشكمة فإنيا تبقى قاصرة ع

فمثال ال يمكن . فكثير من المشكالت ذات جوانب معنوية غير قابمة لمقياس والتحديد الكمي الدقيق. مشكمة القرار
والمعنوية السائدة وردود الفعل الناتجة عنيا، مما يجعل استخدام المدخل الكمي بمفرده  قياس العالقات اإلنسانية

االعتماد عمى ىذا األسموب  غير كافيا لموصول إلى قرار رشيد يغطي الجوانب المختمفة لممشكمة، ولذلك ال يمكن
يا الحكم الشخصي فيما يتعمق بشكل مطمق بل يمكن اعتباره من األدوات الميمة التخاذ القرارات والبد أن يدعم

 .1بالجوانب المعنوية
 المقترحات التي تؤدي إلى زيادة فعالية القرارات: الثالثالفرع 

عمى ضوء العوائق والعوامل سواء الوظيفية، اإلدارية، والبيئية المشار إلييا تجاه اتخاذ القرارات السميمة فإن     
بالمخاطر، وىو مايزيد من حساسية وقمق القيادة تجاه البديل عممية القرارات تصبح من ثم عممية محفوفة 

 .2المختار، فالقائد متخذ القرار ال يعرف وبشكل مؤكد أن البديل األفضل سيعود حتما بالنتائج المطموبة
يعتبر النظام اإلداري في ظل الثورة التقنية التي نعيشيا اليوم من أىم األنظمة المنتجة لممعمومات، ولعل     
حوث العمميات تمثل أىم جزئية من ىذا النظام اإلداري والتي تختص بمساعدة المسؤولين في اتخاذ القرارات، ب

من خالل استخداميا لممعمومات الجيدة والمالئمة الختيار البديل األمثل في حل المشكالت اإلدارية، خاصة وأن 
 .ات اليائل الذي يمرر إليياالمشكمة الرئيسية التي تواجو اإلدارة العميا ىو حجم المعموم

ومن ىنا تصبح عممية اختيار المعمومات المطموبة التخاذ القرارات فعالة؛ مبنية عمى التدفق المستمر     
لممعمومات الجديدة والمحدثة باستمرار، خاصة بالنسبة لممشروعات الكبرى التي تتميز عممياتيا اإلدارية بالتعقيد 

، واستخدام من اتخاذ القرار مشكمة تتطمب الكثير من البيانات النوعية والكمية والتشابك إلى الحد الذي يجعل
 .األساليب الكمية التي تساىم في تحميل ىذا البيانات بغرض الوصول إلى الحمول المثمى

يأخذ في حساباتو كافة البيانات والمعمومات فالقرار الجيد ىو ذلك القرار المبني عمى المنطق، وىو الذي     
لمتاحة، ويعطي لكل البدائل المحتممة اىتماما، كما يستخدم األساليب الكمية لممساعدة في تقييم البدائل الختيار ا

البدائل األفضل من خالل استخدام بعض النماذج الرياضية في حل المشاكل اإلدارية، حيث أصبحت تعتمد ىذه 
عممية اإلدارية، ومن أىم األساليب الكمية المعتمدة األساليب الكمية في عممية اتخاذ القرار الذي يمثل جوىر ال

 .في اتخاذ القرارات نجد بحوث العمميات، والبرمجة الخطية بصفة خاصة
واستعماالتيا في مجاالت مختمفة، تجدر بنا اإلشارة ( أساس بحوث العمميات)ونظرا ألىمية البرمجة الخطية     

ميتو، وكيفية ظيوره، ومجاالت استعماالتو األولى، وأىم الوسائل في ىذا المقام إلى التعريف بيذا األسموب وأى
 .الميمة التي سوف نثيرىا في ىذه المذكرة المعتمدة في ىذا األسموب الكمي، وغيرىا من النقاط

 :اروالشكل الموالي يوضح عالقة باحث العمميات باإلدارة ودوره ضمن مراحل عممية اتخاذ القر 
                                                           

 .23، ص مرجع سابقمنعم زمزير الموسوي،  -1
 .31ص  بق،امرجع سموسميم حسين،  -2
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 اإلدارة بباحث العمميات خالل مراحل عممية اتخاذ القرارعالقة  :(6-1)الشكل 
              

 اإلدارة                 
 
 

 الباحث واإلدارة            
 
 

 الباحث             
 
 
 
 

 الباحث             
 
 
 

 الباحث واإلدارة         
 
 
 

 اإلدارة              
 
 

 اإلدارة والباحث         
 
 
 ليبيا، العميا، الدراسات أكاديمية ،وتطبيقات نماذج العمميات بحوث أساسيات كعبور، محمد محمد :المصدر  

 .42، ص 2005
 

فيما إذا  -من وجية النظر التنظيمية-التعرف 
 كانت المشكمة قد تكونت

تقدير المتغيرات التي أخذت في الحسبان، ثم 
 وضع ىذه المتغيرات في صورة نموذج رياضي

إختبار الطرق التي ستستخدم في حل المشكمة 
المحددة آنفا، وتحديد الوسائل الرياضية 

 المناسبة لالستعمال

 .إيجاد حل لممشكمة، وكذلك الحمول البديمة

 .تحديد االفتراضات التي قامت عمييا ىذه الحمول

 .إختبار الحمول البديمة

تحديد الحل األكثر فاعمية، وذلك باألخذ بعين 
االعتبار بعض المحددات الموجودة في المؤسسة 

 -شرح معنى الحل لممؤسسة-

 اختيار وتحميل الحل الذي سيستخدم

تسويق القرار لممديرين المنفذين والتأكد من فيميم 
 لمحل والحصول عمى تأييدىم ومشاركتيم
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 األول خالصة الفصل
إن عممية اتخاذ القرارات ىي تمك العممية التي تمر بمراحل معينة ويقوم بيا متخذ القرار وذلك قصد ترشيده      

سميم يعالج المشكالت القائمة أو لمواجية حاالت أو مواقف معينة محتممة الوقوع أو ومحاولة صنع قرار بشكل 
 .لتحقيق أىداف مرسومة

وتتنوع ىذه القرارات إلى عدة أنواع تصنف حسب أسس معينة مثل درجة األىمية ومدى التكرار وبيئة القرار     
ل البيئية الداخمية والخارجية، وتؤثر فييا من ووظائف المشروع، كما أن ىذه العممية تتأثر بمجموعة من العوام

حيث جودة القرار الصادر أو من حيث الناحية الشكمية ليذا القرار كما أن ىناك بعض المشاكل تعترض ىذه 
العممية وتعيقيا من الوصول إلى األىداف المرجوة ولعل من أىم ىذه المشاكل ىو عدم توفر المعمومات الالزمة 

ذا ما يجعمنا ندعو إلى إيجاد نظام معموماتي يزود المدراء بيذه المعمومات في المكان والوقت التخاذ القرار، وى
 .المناسبين

إن اتخاذ القرار يمثل أحد األنشطة اإلستراتيجية في المؤسسة وييدف إلى الحكم عمى األمور من حيث     
، كما ييدف أيضا إلى إيجاد حمول اختيار أولوية األىداف الواجب تنفيذىا حسب الخطة المرسومة لممؤسسة
يتميز استخدام األساليب الكمية بدقة . لممشاكل التي قد تعترض المؤسسة سواء أكانت مالية، إدارية أو إنتاجية

 .المعمومات ثم سرعة إعطاء النتائج
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 تمييد
أىـ المشاكؿ التي تعاني منيا المؤسسات االقتصادية كيفية اتخاذ القرار السميـ، خاصة مع كبر  مف بيف    

القرار المناسب حجميا وتعدد أىدافيا، األمر الذي يتطمب ضرورة البحث عف أسموب جديد يساعد عمى اتخاذ 
 .لبدييية والحكـ الشخصي القائميف عمى أساس الذاتي لمتخذ القراربعيدا عف ا

األساليب الكمية الحديثة  مف أكثروتعد البرمجة الخطية بصفة عامة والبرمجة باألىداؼ بصفة خاصة     
القرار الرشيد مف أجؿ  تساعد عمى اتخاذ، فيي طريقة رياضية حؿ مسائؿ اتخاذ القراراتاألكثر استخداما في 

تحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ معينة، بحيث يكوف مف المستطاع التعبير عف اليدؼ أو األىداؼ والقيود التي تحد مف 
 :وييدؼ الفصؿ إلى تحقيؽ مايمي القدرة عمى تحقيقيا في صورة تحميؿ كمي،

 ؛استعراض سريع ألوجو استخدامات البرمجة الخطية .1
 ،البرمجة الخطية توضيح كيفية استخداـ طرؽ حؿ .2
  ؛استعراض نظرة شاممة ونظرية حوؿ البرمجة باألىداؼ المتعددة .3
 والبرمجة الخطية؛بيف برمجة االىداؼ  لمفرؽاستعراض  .4
 ؛استعراض لكيفية صياغة وحؿ نموذج برمجة األىداؼ .5
 .وأثر وحدات القياس عمى الحؿ األمثؿ في نموذج برمجة األىداؼتوضيح دور  .6

 :سوؼ نتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث كالتاليبناءا عمى ما سبؽ 
 ةمدخل عام لتقنيات البرمجة الخطي: المبحث األول    
 مدخل لنموذج البرمجة الخطية متعددة األىداف: المبحث الثاني    

 أنواع نماذج البرمجة باألىداف المتعددة: المبحث الثالث    
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 لتقنيات البرمجة الخطيةمدخل عام : المبحث األول
تعتبر البرمجة الخطية مف الحاالت الخاصة لمنموذج الرياضي، والذي ييدؼ إلى إيجاد الحموؿ الممكنة     

لممشكمة وىذا في ظؿ قيود معينة، كما تعد البرمجة الخطية مف أحد أىـ األركاف الرئيسية لبحوث العمميات ومف 
 .اتخاذ القرارأىـ أدواتيا في حؿ المشاكؿ المتعمقة ب

  ماىية البرمجة الخطية :المطمب األول
 .نيدؼ مف خبلؿ ىذا المطمب إلى إيضاح مفيـو البرمجة الخطية، مع إبراز فرضيات وشروط تطبيقيا  

 مفيوم البرمجة الخطية وأىمية استخداميا :الفرع األول
 مفيوم البرمجة الخطية: أوال
األساليب الرياضية التي يمكف اإلستعانة بيا لمعالجة المشاكؿ التي تعد البرمجة الخطية مف أبسط وأسيؿ      

قد تواجو المؤسسة االقتصادية، وتيدؼ عموما إلى حؿ المسائؿ أو المشاكؿ بتعييف التوليفة المثمى لئلنتاج، 
 .1(تعظيـ النتيجة كالربح أو التخفيضات كالتكاليؼ)وذلؾ لتحقيؽ ىدؼ محدد 

ة العديد مف التعريفات، وىذا حسب مختمؼ المفكريف والمحمميف وميوليـ االقتصادية ولقد شيدت البرمجة الخطي  
 :أو اإلدارية، مف بينيا التعاريؼ التالية

  أسموب رياضي ييتـ بتخصيص الموارد المتاحة بشكؿ أمثؿ عمى االستخدامات "البرمجة الخطية ىي
 ."2المختمفة، بيدؼ تعظيـ األرباح أو تدنية التكاليؼ

  طريقة أو أسموب رياضي يستخدـ لممساعدة في التخطيط "تعريؼ البرمجة الخطية بأنيا عبارة عف يمكف
 ."3واتخاذ القرارات المتعمقة بالتوزيع األمثؿ لمموارد المتاحة وذلؾ بيدؼ زيادة األرباح أو تخفيض التكاليؼ

  وزيع أو التخصيص األمثؿ أسموب رياضي يساعد عمى اتخاذ القرارات المتعمقة بالت"البرمجة الخطية ىي
 ."4لمجموعة مف الموارد المحدودة عمى مجموعة مف االستخدامات المتعددة

  إنتاجية، مالية، )أسموب أو تقنية رياضية تبحث عف حؿ أو حموؿ لمشكمة اقتصادية سواء "البرمجة ىي
فضؿ أو الحؿ واختيار أفضؿ الحموؿ التي تمثؿ الحؿ األ( نقؿ، تحميؿ المشاريع، مباريات أو خدمات

 ."5األمثؿ
  ذلؾ األسموب الرياضي الذي ييدؼ إلى إيجاد أحسف استخداـ لمموارد المحدودة وفقا "البرمجة الخطية ىي

 ."6لمعيار أفضمية معيف

                                                           
دراسة حالة وحدة مطاحن الحضنة بالمسيمة خالل فترة )تحسين استعمال موارد المؤسسة المتاحة باستخدام تقنيات البرمجة الخطية مخوخ رزيقة،  -1

 .24، ص 2012، (الجزائر)مذكرة ماجستير غير منشورة، قسـ العموـ التجارية، فرع تقنيات كمية لمتسيير، جامعة المسيمة ، (8008-8022
 .22، ص 2004، (مصر)اإلسكندرية دار الجامعة الجديدة، استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية، جبلؿ إبراىيـ العبد،  -2
 .76، ص مرجع سابؽ ،د الطراونة، سميماف خالد عبيداتمحمد أحم -3
 .42، ص 2006 ،(مصر)القاىرة ، الطبعة األولى، ايتراؾ لمنشر والتوزيع، بحوث العممياتالياميف فالتة،  -4
 .42، ص 2009، (الجزائر)الجزء األوؿ، جامعة المسيمة ، (مع دراسة حالة)بحوث العمميات بوقرة رابح،  -5
 .42، ص 1996، الجزء األوؿ، بدوف دار نشر، بحوث العمميات وتطبيقاتيا في حل المشكالت واتخاذ القرارات ،فريد عبد الفتاح زيف الديف -6
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 الموارد لتخصيص رياضية طريقة مف التعاريؼ السابقة يمكف استخبلص أف البرمجة الخطية ىي عبارة عف     
   .عادة ما يكوف إما تعظيـ األرباح أو تخفيض التكاليؼ معيف ىدؼ تحقيؽ أجؿ مف المحدودة أو النادرة
 التكاليؼ تقميؿ ناحية مف سواء ميما دورا تمعب الخطية البرمجة أف إلى وصمنا التعاريؼ ىذه خبلؿ مف     

 نشاط الستمرارية القوي المؤشر وىو األرباح تعظيـ خبلؿ مف أو معينة، لمؤسسة تنافسية ميزة يعد والذي
 .العممي الواقع في واسعا استخداما ظيرتأ التقنية ليذه األىداؼ وىذه االقتصادي، المحيط في المؤسسة

 البرمجة الخطية استخدامأىمية : ثانيا
 :1يمكف تحديد أىمية وفوائد البرمجة الخطية في حؿ مشاكؿ المؤسسات االقتصادية كالتالي

تحميؿ المشاكؿ اإلدارية تحميبل رياضيا، وخاصة تمؾ المشكبلت التي تخرج عف تساعد البرمجة الخطية عمى  .1
 نطاؽ قدرة األساليب التقميدية النوعية، والتي تعتمد عمى البدييية والحكـ الشخصي لمتخذ القرار

 إف أسموب البرمجة الخطية يمكف المؤسسات اإلنتاجية أو الخدمية مف تحقيؽ التوافؽ بيف أىدافيا المتمثمة .2
 :في
 .تحقيؽ أفضؿ استغبلؿ لمطاقة المتاحة -
 .إنتاج حجـ معيف مف بعض المنتوجات لموفاء باحتياجات معينة -
 .تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف األرباح أو تخفيض أكبر قدر ممكف مف التكاليؼ -
 .وسيمة مساعدة في اتخاذ القرارات الكمية باستخداـ الطرؽ العممية الحديثة .3
طية مف الوسائؿ العممية المساعدة في اتخاذ القرارات بأسموب أكثر دقة وبعيد عف يعتبر أسموب البرمجة الخ .4

 .العشوائية الناتجة عف التجربة والخطأ
يعتبر أسموب البرمجة الخطية فف وعمـ في آف واحد فيي تتعمؽ بالتخصيص الكؼء لمموارد المتاحة، وكذلؾ  .5

 .ماذج رياضية تطبيقيةقابميتيا الجديدة في عكس مفيـو الكفاءة والندرة في ن
تساعد عمى تركيز االىتماـ عمى الخصائص اليامة لممشكمة دوف الخوض في تفاصيؿ الخصائص التي ال  .6

 .تؤثر عمى اتخاذ القرار، ويساعد ىذا في تحديد العناصر المبلئمة واستخداميا لموصوؿ إلى األفضؿ
 فرضيات وشروط تطبيق البرمجة الخطية :الفرع الثاني

 الشروط الالزمة لتطبيق البرمجة الخطية: أوال
ـ األرباح، وجود ىدؼ تسعى المؤسسة لتحقيقو، يمكف التعبير عنو في شكؿ دالة كتخفيض التكاليؼ، تعظي .1

 .2إلخ...تعظيـ رقـ األعماؿ 
وجود بدائؿ مختمفة الستخداـ الموارد المتاحة قيد البرمجة بحيث يكوف بمقدور متخذ القرار االختيار  .2

 .3مة بيف ىذه البدائؿوالمفاض
                                                           

 .48مرجع سابؽ، ص  رزيقة، مخوخ -1
 .42ص  بؽ،االياميف فالتة، مرجع س -2
مذكرة ماجستير غير ، (دراسة حالة وحدة ليند غاز الجزائر وحدة ورقمة)بناء نموذج لإلنتاج األمثل باستخدام البرمجة الخطية حجيري عبد الحميد،  -3

 .55، ص 2012، (الجزائر)قاصدي مرباح، ورقمة منشورة، قسـ العمـو االقتصادية، تخصص نمذجة اقتصادية، جامعة 
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ينبغي أف تكوف الموارد المتاحة لتحقيؽ اليدؼ محدودة، وىذا يعني أنو ليس ىناؾ حاجة لبرمجة خطية  .3
ف كانت تمثؿ عنصرا أساسيا في تحقيؽ اليدؼ  .1الستخداـ الموارد التي ال تتصؼ بالمحدودية حتى وا 

المتاحة، فمو كانت الموارد متوفرة تماما لما كانت ىناؾ ينبغي استخداـ البرمجة الخطية في حالة ندرة الموارد  .4
، فيذه الندرة تمثؿ أحد أىـ العقبات التي تخضع ليا اإلدارة في سعييا لتحقيؽ اليدؼ وىي تشكؿ قيود 2مشكمة

ت وتسمى التربط المتغيرات الداخمة في دالة اليدؼ ببعضيا البعض، وتكوف عمى شكؿ متراجحات ومعاد
 .ةبالقيود الييكمي

يجب أف تكوف العبلقة بيف الموارد المحدودة ومتغيرات اليدؼ المراد تحقيقو عبلقة خطية متجانسة مف الدرجة  .5
 .3األولى، وقابمة لمصياغة في صور معادالت ومتراجحات رياضية

 .إمكانية التعبير عف كافة بيانات المشكمة وىدؼ الدراسة والمتغيرات في صورة كمية أو عددية .6
 .4صياغة المسألة في شكؿ نموذج رياضيإمكانية  .7

 فرضيات البرمجة الخطية: ثانيا
يتميز النموذج الرياضي العاـ لمبرمجة الخطية بعدد مف الفرضيات لكي يكوف مناسبا ومقبوال مف الناحية     

 :العممية والعممية، حيث تقوـ البرمجة الخطية عمى الفرضيات التالية
مى أف العبلقة بيف المتغيرات الداخمة في المشكمة خطية، أي يتـ التعبير عنيا تعبر ىذه الفرضية ع: الخطية. 2

في صورة معادالت لخطوط مستقيمة عند تمثيميا بيانيا، وىذه الفرضية تفرض عمى دالة اليدؼ والقيود معا أف 
 :6صيغة التاليةويجري التعبير عف العبلقة الخطية عادة وفؽ ال. 5تكوف معادالت ومتراجحات مف الدرجة األولى

A1X1+ A2X2+ …+ AnXn 

 .قيـ المتغيرات X1 ،X2 ،... ،Xnثوابت،  A1 ،A2 ،... ،Anحيث 
 .7وتتحقؽ الفرضية الخطية إذا توفر شرطاف أساسياف ىما شرط التناسب وشرط القابمية لئلضافة   
الموارد المتاحة تتناسب ويقصد بيا أف مساىمة كؿ متغير في دالة اليدؼ أو استخدامو مف  :التناسبية. 8

، بعبارة أخرى أف كؿ نشاط قد يعتبر مستقبل عف اآلخر، ذلؾ أف معيار اإلنجاز ىو 8تناسبا مع قيمة المتغير
حاصؿ جمع مساىمات العوامؿ المختمفة، كذلؾ فإف الكميات التي يتـ استخداميا مف الموارد المختمفة تتناسب 

إذا كنا نحتاج إلى أربع وحدات مف : فعمى سبيؿ المثاؿ. 9ىذه المواد مع احتياجات العوامؿ المختمفة مف كؿ مف

                                                           
 .54، ص سابؽ، مرجع حجيري عبد الحميد -1
 .276، ص 2005، (مصر)، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية (استخدام األساليب الكمية في صنع القرار)بحوث العمميات محمد إسماعيؿ ببلؿ،  -2
 .46مرجع سابؽ، ص مخوخ رزيقة،  -3
 .42ص  ،فالتة، مرجع سابؽالياميف  -4
 .51، ص بؽامرجع سحجيري عبد الحميد،  -5
 .159بؽ، ص امرجع س، األساليب الكمية في اتخاذ القرارمحمد عبيدات، عمي عبلونة،  -6
 .51، مرجع سابؽ، ص حجيري عبد الحميد -7
 .51، ص نفس المرجع -8
 .45مرجع سابؽ، ص مخوخ رزيقة،  -9
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المواد األولية إلنتاج وحدة تامة مف منتج معيف، فإننا نحتاج إلى أربعيف وحدة مف المواد األولية إلنتاج عشر 
 .1وحدات مف ىذا المنتج، وىذه الفرضية ىي أساس الفرضية الموالية

 اإلضافية. 3
فرضية أنو ال يوجد تداخؿ بيف الفعاليات أو األنشطة المختمفة الواجب القياـ بيا إلنتاج السمعة وتعني ىذه ال    

 ,x1)، وبناءا عمى ذلؾ فإف ىذه الفرضية تتضمف ما معناه أنو لو أخذنا مستويات أو جوانب النشاط 2أو الخدمة

x2 , …, xn)  فإف إجمالي الكمية المستخدمة مف كؿ مورد والقيمة الناتجة لميدؼ يكوف مساويا لمجموع الكميات
إذا كنا ننتج ثبلث منتجات والربح الناجـ عف بيع : فعمى سبيؿ المثاؿ.3التي تتحدد بأداء كؿ نشاط بصفة مستقمة

إجمالي الربح الناجـ عف إنتاج وبيع  وحدات نقدية عمى التوالي، فإف( 8، 10، 6)وحدة واحدة مف المنتجات ىو 
 .  وحدة نقدية 96( = 8+10+6) × 4أربع وحدات مف كؿ منتوج ىو 

 المحدودية. 4
وىذه الفرضية تعني محدودية الموارد واألنشطة حيث اليوجد عدد النيائي مف األنشطة البديمة والموارد     

 .4المتاحة
 التأكد التام. 5
تعبر ىذه الفرضية عف توفر عنصر التأكد أي إذا كانت المشكمة محدودة ومؤكدة، ويمكف القوؿ أف تقنية      

فمتخذ ، ()البرمجة الخطية تقتصر في تطبيقيا عمى تمؾ المشاكؿ التي تتضمف اتخاذ القرار في حالة التأكد التاـ
مـ التاـ بالظروؼ والعبلقات التي سوؼ تسود في القرار ال تواجيو عممية التنبؤ أو التخميف، حيث أنو يفترض الع

المستقبؿ، ىذا ما يتنافى مع الواقع الذي يميز الحياة العممية، ومنو يجب أف تكوف كؿ األرقاـ الموجودة في دالة 
 .5اليدؼ وكذا القيود معروفة وثابتة وغير قابمة لمتغيير أثناء فترة معالجة المشكمة موضوع الدراسة

 عدم السمبية. 6
تعني ىذه الفرضية ضرورة أف تكوف قيـ كافة قيود مسألة البرمجة الخطية قيما موجبة، وتعتبر ىذه الفرضية     

 .6منطقية ألنو مف غير الممكف أف تكوف الكمية المنتجة ىي كمية سالبة
 خطوات بناء النموذج الرياضي لمبرمجة الخطية: الفرع الثالث

 :7أف يمر بخطوات تتمثؿ فيما يميمة البد إف بناء النموذج الرياضي ألي مشك  
 

                                                           
 .45بؽ، ص امرجع س مخوخ رزيقة، -1
 .158 ، ص، مرجع سابؽمحمد عبيدات، عمي عبلونة -2
 .51، مرجع سابؽ، ص حجيري عبد الحميد -3
 .52، ص نفس المرجع -4
() -  مف ىذه المذكرة 36أنظر الصفحة. 
 .44مرجع سابؽ، ص مخوخ رزيقة،  -5
 .158مرجع سابؽ، ص محمد عبيدات، عمي عبلونة،  -6
 .82-81ص  ،4222 ،(األردف)عماف  لمنشر، وائؿ دار الثانية، الطبعة ،العمميات لبحوث المدخل ،عبد الرزاؽ الموسوي -7
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 صياغة دالة اليدف :أوال
وتكوف دالة اليدؼ قد اتخذت الشكؿ العاـ . يسعى متخذ القرار إلى تحقيؽ ىدؼ معيف كتعظيـ األرباح مثبل   

  :1التالي  nn XCXCXCZMax  ...2211 
حيث أف كممة      Max ىي اختصار لكممة Maximize  1:أي التعظيـ، وترمز كؿ مفX ،2X ،... ،

nX  2، 1إلى عدد الوحدات المنتجة مف المنتجات ،... ،n  عمى التوالي، أو إلى ما يجب أف تقتنيو المؤسسة
، ...، 1C ،2C: مف آالت أو وسائؿ نقؿ أو غير ذلؾ مف متغيرات المشكمة، أما كؿ مف 

nC  فيي ترمز إلى
 .إلى الربح الكمي Zويرمز. عمى التوالي n، ...، 2، 1الربح المحقؽ بالوحدة الواحدة مف المنتجات 

 وضع القيود :ثانيا
القيود ىي محددات المشكمة التي ال يمكف تجاوزىا والتي تؤدي إلى تحقيؽ اليدؼ، فقد تكوف القيود ممثمة     

 كما تفرض ىذه القيود قيودا. يرىاالعمؿ أو غبالمواد األولية أو العدد المطموب مف القوى العاممة أو ساعات 
ما يمكف إنتاجو مف المنتوج أو ما : عمى ما يمكف تخصيصو مف الموارد المتاحة لتحقيؽ ىدؼ معيف، مثؿ 

يمكف بيعو أو ما يمكف نقمو مف مصنع معيف أو الكميات الدنيا والقصوى الواجب تسميميا إلى مستودع معيف أو 
 .إلى غير ذلؾ

AXaXaXa    :  2ذ القيود الشكؿ العاـ التاليوقد تأخ   nn  ...2211 
 :حيث أف 

  1a ،2a ،... ،
na المنتجات  خاـ مثبل إلنتاج وحدة واحدة  مفىي الكمية التي تحتاجيا المؤسسة مف المادة ال

1 ،2 ،... ،n وتمثؿ . عمى التواليA  الكمية المتوفرة مف المادة الخاـ لدى المؤسسة فيي تبيف الحد األعمى
 .الذي يمكف استخدامو مف المادة الخاـ إلنجاز أعماؿ تمؾ المؤسسة

 شرط عدم السمبية :ثالثا
ألف ذلؾ ليس لو معنى في الواقع، . أي أف الكميات المستيدفة لمتغيرات القرار ال يمكف أف تكوف سالبة    

وبالتالي . وبتعبير آخر يمكف لممؤسسة أف ال تنتج منتوج معيف ولكف ال يمكف أف تستيدؼ إنتاج كمية سالبة
 .1X،2X ،...،nX0:  يمكف التعبير عف شرط عدـ السمبية كما يمي 

 طرق حل نماذج البرمجة الخطية: الثاني المطمب
لموصوؿ إلى الحؿ األمثؿ  عدة طرؽبعد بناء النموذج فإف الخطوة الموالية ىي حمو، ولكي يتـ ذلؾ ىناؾ     

 :نوجزىا كالتاليلممشكمة محؿ الدراسة، 
 
 

                                                           
 المتحدة، العربية اإلمارات لمنشر، القمـ دار ،(القرار اتخاذ في المساعدة الكمية الطرق) العمميات بحوث أساليبعبد الستار أحمد محمد اآللوسي،  -1

 .42، ص 4222
 .42نفس المرجع، ص  -2
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 ةالبيانيطريقة ال :الفرع األول
وتعتمد فكرة ىذه الطريقة بالدرجة . عندما يكوف عدد المتغيرات لممشكمة اثنيف فقط ةطريقة البيانيالتستخدـ     

أف يتـ في إطار اإلحداثيات األفقية والعمودية،  رات المشكمة، الذي مف المفروضاألولى عمى الرسـ البياني لمتغي
التي يشيع ( العمودية)والمحاور الصادية ( األفقية)بالمحاور السينية حيث تعبر ىذه اإلحداثيات عف ما يسمى 

 :ىذا ما يوضحو الشكؿ الموالي .1استخداميا في اليندسة التحميمية
 المستخدمة لمتعبير عن اإلحداثيات المحاور األفقية والعمودية :(2-8)الشكل 

 
 .162ص  ،4222، (األردف)، دار اليازوري لمنشر، عماف األساليب الكمية في اإلدارةمؤيد الفضؿ،  :المصدر

    
في الربع األوؿ جاءت موجبة في حيف نجدىا غير ذلؾ في  X2و  X1: يبلحظ مف خبلؿ الشكؿ أف قيـ     

فإف إظيار ( شرط عدـ السمبية)يجب أف تكوف موجبة أو مساوية لمصفر  X2و  X1: باقي األرباع، وبما أف قيـ 
الحموؿ والنتائج النيائية لممشكمة يكوف في الربع األوؿ فقط وليذا السبب يتـ التركيز عميو وعدـ إظيار بقية 

 :األرباع، فيصبح الشكؿ كما يمي 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .824، ص 4222، (األردف)، دار اليازوري لمنشر، عماف األساليب الكمية في اإلدارةمؤيد الفضؿ،  -1

 الربع الثاني الربع األوؿ

 الثالثالربع  الربع الرابع

1 2 3 

1 

2 

3 

-1 
-1 -3 

-2 

-3 

-2 
+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + + 

(+X1,+X2) (-X1,+X2) 

(-X1,-X2) (+X1,-X2) 

 س

 ص
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 لممشكمة الممكنةمنطقة الحمول  :(8-8) الشكل

 
 .163مؤيد الفضؿ، مرجع سابؽ،  :المصدر      

 :1فيي تتمثؿ فيما يمي ةطريقة البيانيالأما فيما يخص خطوات الحؿ وفؽ 
 :يتـ رسـ القيود عمى أنيا معادالت وذلؾ كما يمي :الخطوة األولى -
بالنسبة لمقيد األوؿ يتـ افتراض أف أحد المتغيراف معدوـ وبالتالي يمكف حساب المتغير اآلخر ونفس الشيء     

يتـ افتراض أف المتغير الثاني معدوـ ليتـ حساب المتغير األوؿ وبيذا تكوف ىناؾ نقطتاف يتـ مف خبلليما رسـ 
لقيود وبتقاطعيا يتـ التحصؿ عمى منطقة الحموؿ وبنفس الطريقة يتـ رسـ مستقيمات باقي ا. مستقيـ القيد األوؿ

 (.أو  ىؿ )الممكنة ويجب مبلحظة اتجاه المتراجحات أو القيود 
إيجاد قيمة دالة اليدؼ عند كؿ نقطة زاوية ونختار أفضميا في كمتا الحالتيف، فإذا كانت دالة  :الخطوة الثانية -

اليدؼ تعظيـ  Max  يتـ اختيار أكبر قيمة وفي حالة كوف دالة اليدؼ تدنية Min يتـ اختيار أصغر قيمة .
 :2وىناؾ أربع حاالت لمحموؿ ىي. النقطة المختارة تمثؿ لنا الحؿ األمثؿ لممسألة

 .وجود حؿ أمثؿ وحيد لمسألة البرمجة الخطية :الحالة األولى    
ة وجود أكثر مف حؿ واحد مف الحموؿ المثمى، وفي ىذه الحالة فإف لمسألة البرمجة الخطي :الحالة الثانية    

حموال مثمى بديمة أو متعددة، ويمكف بطريقة الرسـ معرفة ىذه الحالة عندما يبلمس الخط المستقيـ لدالة اليدؼ 
 .جزء كامبل مف خط مستقيـ يمثؿ جزء مف محيط منطقة الحموؿ الممكنة

تتضمف أية  اليعني أف منطقة الحموؿ الممكنة مسألة البرمجة الخطية غير ممكنة الحؿ، وىذا  :الحالة الثالثة   
 .3وىذا ناتج بالطبع عف حالة القيود التي ربما تكوف متعارضة والتي يجب النظر فييا. نقاط تحقؽ جميع القيود

                                                           
 .64عبد الستار أحمد محمد اآللوسي، مرجع سابؽ، ص  -1
 .65-64نفس المرجع، ص  -2
 .29عبد الرزاؽ الموسوي، مرجع سابؽ، ص  -3
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مسألة البرمجة الخطية غير محددة الحؿ، وىذا يعني وجود نقاط في منطقة الحموؿ الممكنة  :الحالة الرابعة    
الحالة مف خبلؿ تحريؾ خط دالة اليدؼ بشكؿ متواز في اتجاه  ذات قيـ كبيرة جدا، ويمكف بالرسـ معرفة ىذه

 .زيادة قيمتيا وال يفقد التماس مع منطقة الحموؿ الممكنة لممسألة
 (The Simplex Method)المبسطة طريقة ال :الفرع الثاني

واألكثر استعماال حيث تـ اكتشافيا مف طرؼ  البرمجة الخطيةتعد خوارزمية السمبمكس مف أىـ نماذج      
وتعتبر ىذه الطريقة كخطوة متقدمة  .19491دانتزنج الذي قاـ بتطويرىا وذلؾ في عاـ العالـ الرياضي األمريكي 

في حؿ المشاكؿ التي تناولتيا البرمجة الخطية، فصفة البساطة التي لوحظت في طريقة الرسـ البياني كانت 
في حالة زيادة عدد المتغيرات وكذلؾ القيود وىي يرات ال يتعدى االثنيف، ولكف عدد المتغمناسبة عندما يكوف 

إلى طريقة أكثر فاعمية ويسرا وخاصة بعد أف استخدمت ياة العممية، تظير الحاجة الصفة الغالبة في الح
 .2الحاسبات اإللكترونية فظيرت طريقة السمبمكس

األولى ىي أنيا تتكوف مف مراحؿ متكررة حيث تمثؿ كؿ مرحمة : 3ىماوتتميز طريقة السمبمكس بخاصيتيف     
مف تمؾ المراحؿ حبل قائما بذاتو، وكؿ تمؾ الحموؿ تـ التوصؿ إلييا وفؽ أسموب محدد ومعروؼ، مع مبلحظة 

والثانية  أف كؿ حؿ مف تمؾ الحموؿ . أف كؿ حؿ ىو أفضؿ مف سابقو وىكذا حتى الوصوؿ إلى الحؿ األمثؿ
يمة دالة اليدؼ يبيف ق Z السمبمكس فيمكف  أما فيما يخص خطوات الحؿ وفؽ طريقة. المترتبة عف ذلؾ الحؿ

 :4إيجازىا كما يمي
نات القيود يقصد بذلؾ تحويؿ متباي :()(القياسية)المعيارية الصيغة وضع المشكمة في شكؿ  :الخطوة األولى   
معادالت، أي استخداـ المساواة  إلى   بدال مف)أو( ودالة  تـ التعامؿ مع القيود والمتغيراتي. في القيود

 :5اليدؼ كما يمي
يمكف تحويؿ القيد مف نوع أصغر مف أو يساوي  -     المتغير العاطؿ: إلى معادلة بإضافة متغير يسمى 
يجب أف تكوف قيمة ىذا المتغير مساوية لمصفر أو أكبر . إلى الطرؼ األيسر مف القيد (أو متغير الفوارؽ الراكد)

، فإذا كانت قيمة المتغير الجديد مساوية لمصفر فيعني ذلؾ أف المتباينة أصبحت معادلة (شرط عدـ السمبية)منو 
فر فيعني ذلؾ أف الجانب األيسر أما إذا كانت قيمة المتغير الجديد أكبر مف الص. في المتباينة معنى وىذا 

 .ىذا المتغير معاممو صفر في دالة اليدؼ. مف المتباينة أقؿ مف الجانب األيمف وىذا ىو معنى 

                                                           
1

- Yves Nobert, Roch Ouellet et Régis Parent, La recherche opérationnelle, 3
ème

 édition, Gaёtan Morin 

      Editeur, CANADA, 2001, p. 169. 
 .43عبد الرزاؽ الموسوي، مرجع سابؽ، ص  -2
 .152، ص 2005 ليبيا، العميا، الدراسات أكاديمية وتطبيقات، نماذج العمميات بحوث أساسيات كعبور، محمد محمد -3
 .59-38، ص 1992، (مصر)القاىرة المكتب العربي الحديث، ، األساليب الكمية في مجال إدارة اإلنتاج والعمميات، محمد توفيؽ ماضي -4
()- عبارة شكل لمنموذج غير موجود في الواقع لكن يوضع لتسييل عممية الحل بالطريقة المبسطة  الشكؿ المعياري أو القياسي ىو(Simplex)،  وىو

والشكؿ النموذجي أو  (ىو النموذج الذي يحتوي معادالت ومتراجحات) الرياضي لمبرمجة الخطية باإلضافة إلى الشكؿ العاـ أو المختمطأحد أشكاؿ النموذج 
 .=( أو ≥ أو ≤: ىو النموذج الذي يحتوي قيود مف نفس الشكؿ) النظامي

 .91عبد الستار أحمد محمد اآللوسي، مرجع سابؽ، ص  -5
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فبمجرد إضافتو إلى القيد الذي يمثؿ متباينة مف الشكؿ أصغر أو يساوي  1S: بافتراض أف المتغير العاطؿ ىو  
  يتحوؿ إلى معادلة وذلؾ كما يمي: 

ASXaXaXa nn  12211 ...        AXaXaXa nn  ...2211
 

يمكف تحويؿ القيد مف نوع أكبر مف أو يساوي  -    متغير ) المتغير الفائض: إلى معادلة بطرح متغير يسمى
 .وىذا المتغير يجب أف يكوف غير سالب أيضا ومعاممو صفر في دالة اليدؼ. مف الطرؼ األيسر لمقيد (الزيادة

يتـ طرحو مف الطرؼ األيسر لممتباينة ذات الشكؿ أكبر مف أو يساوي  2S: بافتراض أف المتغير الفائض ىو  
 :لتصبح معادلة وذلؾ وفؽ ما يمي

ASXaXaXa nn  22211 ...       AXaXaXa nn  ...2211
 

يمكف أف يكوف الطرؼ األيمف مف القيد غير سالب دائما، وذلؾ بضرب طرفي القيد في  -    1.  ويمكف
 :إيضاح ذلؾ كما يمي

AXaXaXa nn  ...2211            )1()...( 2211  AXaXaXa nn 
يمكف عكس اتجاه المتراجحة عند ضرب طرفييا في  -    1  كما يمي: 

AXaXaXa nn  ...2211         AXaXaXa nn  ...2211 
أما فيما يخص دالة اليدؼ فإف جميع المتغيرات الجديدة سواء كانت متغيرات عاطمة أو متغيرات فائضة يتـ   

 :إضافتيا ليا بمعامبلت معدومة وذلؾ كما يمي 
  knn SSSXCXCXCZMax 0...00... 212211     nn XCXCXCZMax  ...2211

 
 :أما شرط عدـ السمبية فيصبح كاآلتي 

, 1S , 2S ,… , 0kS   nX ,...,2X ,1X 

بعد تحويؿ المتباينات إلى متساويات بإضافة المتغيرات : مبمكس األولييوضع جدوؿ الس :الخطوة الثانية   
عف طريؽ تجريد  بجدوؿ الحؿ اإلبتدائيالجديدة إلى كؿ المتباينات يتـ بناء جدوؿ السمبمكس األوؿ الذي يسمى 

مف معامبلتيا ووضعيا في جدوؿ السمبمكس الذي قد يأخذ الشكؿ العاـ ( القيود)كؿ مف دالة اليدؼ والمتساويات 
 :التالي 

 مبمكس في شكمو العاميجدول الس: (2-8)الجدول 

 
 .154محمد محمد كعبور، مرجع سابؽ، ص  :المصدر       

 معامبلت دالة اليدؼ
 متغيرات دالة اليدؼ

Q V C 

ات
كمي
ال

(
وارد

الم
)

 

 
 مصفوفة
 الوحدة

مصفوفة المشكمة المراد 
ت  حميا

غيرا
لمت
ا

سية
ألسا

ا
بلت 

عام
الم

 

 سطر التقييـ قيمة دالة اليدؼ
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 :يكوف كاآلتي بتدائيمبمكس لمحؿ اإليومنو فجدوؿ الس
 وفق طريقة السيمبمكس إلبتدائيجدول الحل ا: (8-8)الجدول 

 
 .90عبد الستار أحمد محمد اآللوسي، مرجع سابؽ، ص  :المصدر         

1A ،2Aمساوية لمصفر ووجود  1X ،2X ،... ،nX: مبمكس األولي كؿ قيـ المتغيرات يمف خبلؿ جدوؿ الس  

 ،... ،kA  أما قيمة (. عاطمة)في عمود الكميات يدؿ عمى أف كؿ الطاقات غير مستغمة Z  المعدومة فيي
يميف وأما معامبلت دالة اليدؼ الموجودة عمى . تعني أف الربح وفقا ليذا الحؿ سيكوف صفرا Z  في الجدوؿ

بالنسبة لسطر التقييـ الموجود عمى يميف . 1X ،2X ،... ،nX: فيي تمثؿ صافي الربح الناجـ عف  Z  فإف
 :قيمو تحسب بالطريقة التالية 

 سطر عنصر معامؿ ( اليدؼ دالة معامبلت × التقييـ سطر لقيمة المقابؿ العمود قيـ) مج=  التقييم سطر
 اليدؼ دالة في التقييـ

 :تحسب وفؽ العبلقة التالية( 2انظر الجدوؿ رقـ )الموجودة في سطر التقييـ  1Cالقيمة : كأف نقوؿ بأف 
1C (معامل المتغير المقابل ليذه القيمة في دالة اليدف )-       112111 00...0 aaaC k  
أما قيمة    Z في نفس الجدوؿ فتحسب عف طريؽ جداء عمود الكميات بعمود المعامبلت. 

      ZAAAk  12 00...00 
يتـ مف خبلؿ ىذه الخطوة القياـ باختبار بسيط لمعرفة ما إذا كاف الحؿ : اختبار مثالية الحؿ :الخطوة الثالثة   

ففي حالة تعظيـ الربح . المتوصؿ إليو أمثبل أـ ال ZMax ، في سطر التقييـ ىي إذا كانت كؿ القيـ الموجودة
ذا كانت قيمة واحدة أوأمثبل، قيـ صفرية أو سالبة فإف الحؿ الموجود يكوف حبل  أكثر موجبة فإف الحؿ ال يعد  وا 

أما في حالة تقميؿ التكاليؼ . أمثبل CMin إذا كانت كؿ القيـ الموجودة في سطر التقييـ ىي قيـ صفرية أو ،
ذا كانت قيمة واحدة أو أكثر ذات قيمة سالبة فإف الحؿ ال يعد أم  .1ثبلموجبة فإف الحؿ يكوف أمثبل، وا 

                                                           
  .48-47ص ابؽ، مرجع س، محمد توفيؽ ماضي -1

      C1        C2  …    Cn          0  ….…..      0     

      X1        X2  …    Xn         S1      S2  …  Sk 

Q V C 

      a11        a12  …   a1n          1       0   …   0   

      a21        a22  …   a2n              0       1   …   0 

       :           :             :             :       :           : 

      ak1        ak2  …   akn          0       0   …   1 

A1 

A2 

: 

Ak 

S1 

S2 

: 

Sk 

0 

0 

: 

0 

      C1         C2  …   Cn           0       0   …   0 Z = 0 
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عند وجود قيـ موجبة في الصؼ األخير في حالة التعظيـ يعني ذلؾ : البحث عف حؿ أفضؿ :الخطوة الرابعة   
، ...، 1X ،2X: أف الحؿ ليس أمثبل، ومعنى ذلؾ أف أي تغيير في قيـ كؿ مف 

nX  يترتب عميو زيادة
 األرباح، وىذا ما يستدعي البحث عف حؿ أفضؿ وذلؾ مف خبلؿ إدخاؿ المتغير الذي يعطي أكبر عائد ممكف

فذلؾ يعني  2Xالذي يمثؿ المتغير  (2-2)ىو األكبر في سطر التقييـ في الجدوؿ  2Cإلى الحؿ وبافتراض أف 
في الحؿ قبؿ أي متغير آخر، وبذلؾ يسمى العمود الذي يقابؿ أكبر عائد  2Xأنو يجب إدخاؿ  2C  بعمود

 .1الدوراف أو العمود الداخؿ
ؾ بقسمة عناصر عمود الكميات وذل (سطر الدوراف) بعد تحديد المتغير الداخؿ، يتـ تحديد المتغير الخارج    

ناجمة عف عممية القسمة  ، ويكوف المتغير المقابؿ ألقؿ قيمة موجبة(العمود الداخؿ)الدوراف عمى عناصر عمود 
دخاؿ المتغير الداخؿ محموتمؾ  ، وبالتالي 2S: وليكف المتغير الخارج ىو. ىو المتغير الذي يجب استبدالو وا 

 .2Sمحؿ المتغير  2Xر يحؿ المتغي
بعد تحديد المتغير الخارج تأتي مرحمة إيجاد قيـ الصؼ الجديد المترتب عمى عممية االستبداؿ وذلؾ بقسمة     

ليصبح ( الخارج السطرمع  الداخؿنقطة تقاطع العمود ) عنصر الدورافجميع عناصر الصؼ المستبدؿ عمى 
 :الجدوؿ مف الشكؿ التالي

 وفق طريقة السيمبكمس عنصر الدورانتحديد المتغير الداخل والمتغير الخارج و : (3-8)الجدول 

 عنصر الدوراف                  العمود الداخؿ                  السطر الخارج        
 

   C1      C2  …   Cn      0      0   …  0 Q V C 

   X1      X2  …   Xn     S1     S2  … Sk    

   a11      a12  …   a1n     1      0   …  0    

   a21      a22  …   a2n     0      1   …  0   

    :         :             :       :       :          :   

    :         :             :       :       :          : 

   ak1      ak2  …   akn     0      0   …  1  

A1 

A2 

: 

: 

 

 

S1 

S2 

: 

: 

0 

0 

: 

: 

    C1      C2  …    Cn     0      0   …  0  Z = 0  

 .مف إعداد الطالب :المصدر                        

 :وبالتالي فإف قيـ الصؼ الجديد بعد االستبداؿ تصبح      
00

22


a

 , … , 
22

1
a

 ,  00
22


a

 ,  
22

2

a
a n  , … , 1

22

22 
a

a  , 
22

21

a
a  , 

22

2

a
A 

                                                           
 .156محمد محمد كعبور، مرجع سابؽ، ص  -1
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أما باقي . وأف حسبت كما سبؽ 1: التي تستبدؿ بػ بالنسبة لمعمود األمثؿ يصبح كمو أصفار عدا قيمة المحور   
 :1التالية( Gauss-Jordan) وفقا لصيغة غوص جوردوفالقيـ الموجودة في الجدوؿ فتحسب 

 
11: في الجدوؿ الموالي لجدوؿ الحؿ المبدئي ىي 11a:ػلفمثبل القيمة الجديدة   

22

1221 a
a

aa


  وبيذا يصبح

 :الجدوؿ كاآلتي
 وفق طريقة السيمبمكس جدول الحل الثاني: (4-8)الجدول 

  C1      C2  …   Cn      0      0    …   0 Q V C 

  X1      S2   …   Xn      S1     S2  …  Sk    

   *        0   …   *        *      *    …   *    

  2221 aa    1  … 
222 aa n

  0   221 a  …   0   

    :         :           :         :       :           :   

    :         :           :         :       :           : 

    *        0   …   *        *      *   …   *  

A1 

222 aA

: 

: 

 

 

S1 

X2 

: 

: 

0 

C2 

: 

: 

    *      0  …    *     *      *   …  *  Z =  2222 aAC   

 .مف إعداد الطالب :المصدر          

فإف ذلؾ يعني أف ( حالة تعظيـ األرباح)بعد حساب قيـ سطر التقييـ، إذا وجد أف كؿ القيـ صفرية أو سالبة     
عف  موجبة في ىذا السطر فإنو ال بد مف البحثأما إذا كانت ىناؾ قيمة أو أكثر . ىذا الحؿ ىو الحؿ األمثؿ

المبسطة طريقة الخطوات الحؿ وفؽ ويمكف إيضاح . حؿ أفضؿ وذلؾ بإتباع نفس الخطوات التي سبؽ ذكرىا
(Simplex )مف خبلؿ الشكؿ التالي: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .28ص  بؽ،امرجع س، (مع دراسة حالة)بحوث العمميات بوقرة رابح،  -1

 (القيمة المقابمة لو في سطر الدوران()القيمة المقابمة لو في عمود الدوران)_   القيمة القديمة  =  القيمة الجديدة 
 عنصر الدوران                                                                 
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 مبمكسيخطوات الحل وفق طريقة الس :(3-8)الشكل 

 
 .37 ، مرجع سابؽ، صاألساليب الكمية في مجال إدارة اإلنتاج والعممياتمحمد توفيؽ ماضي،  :المصدر

 
 
 
 
 
 

 المشكمة في شكؿ إنشائي

 المشكمة في شكؿ نموذج رياضي
 دالة ىدؼ، قيود

 المشكمة في شكؿ الصيغة النمطية 

 اختبار الحؿ المبدئي

 ىؿ
 الممكف عمؿمف 

 التحسيف

 حدد المتغير الذي
 يدخؿ الحؿ

 حدد المتغير الذي
 يخرج مف الحؿ

 حدد قيمة الحؿ
 الحالي     

 الحؿ الحالي: توقؼ
 ىو الحؿ األمثؿ

 ال

 نعـ
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 Mمكس باستعمال تقنية بطريقة السيم: الفرع الثالث
 .1غرامة كبيرة جدا موجبة، تسمى أحيانا بطريقة الجزاء Mحيث 

فإنو يصعب تحديد المتغيرات األساسية، ألف = أو  ≥في الحاالت التي تكوف فييا برامج بقيود عمى الصورة     
وعند تحويميا إلى الشكؿ المعياري، تظير لنا متغيرات فائضة وليست أساسية ألنيا تظير  ≥القيود عمى شكؿ 

 .2 (1-)بمعامؿ 
( الراكدة)إلى معادالت فإنو يتـ طرح متغيرات الفوارؽ  ≥أثناء تحويؿ المتراجحات مف النوع أكبر أو تساوي     
Si  لممتراجحات وليس إضافتيا كما ىو الحاؿ في حالة القيود األصغر أو ( الطرؼ األيسر)مف الطرؼ األكبر

ضافة متغيرات إصطناعية ≤تساوي   .3وىو التغير الطفيؼ المستعمؿ في ىذه الطريقة ti ()وا 
 :4وتكوف خطوات الحؿ وفؽ ىذه الطريقة كاآلتي 

 (.Standard form)يحوؿ النموذج الرياضي إلى الشكؿ المعياري  :2الخطوة    
إلى كؿ معادلة مف معادالت الشكؿ المعياري التي يكوف فييا  tiتضاؼ المتغيرات االصطناعية : 8الخطوة    

ذو إشارة سالبة أو يكوف معدوـ أي بمعامؿ صفر أي في حالة القيد مف نوع ( Slack variable)المتغير الراكد 
نما يضاؼ المتغير الراكد   tiفبل يضاؼ إلييا ( ≤)المساواة، أما في القيود التي تكوف أصغر أو يساوي مف  وا 

 .ألنيا قادرة عمى المساىمة في تحسيف الحؿ
 ≥في حالة القيد      

   AtiSXaXaXa nn    ... 22211         AXaXaXa nn  ...2211 
 الشكؿ المعياري                               الشكؿ العاـ

 =في حالة القيد      
   AtiXaXaXa nn    ...2211         AXaXaXa nn  ...2211 

 الشكؿ المعياري                               الشكؿ العاـ
ستكوف قيمتيا   ti ال يغير مف قيـ متغيرات القيد ألف ىذه المتغيرات  tiإف إضافة المتغيرات االصطناعية     

أما إذا لـ يكف ( Optimal condition)صفر عندما تبمغ الحؿ األمثؿ لممسألة في حالة وجود حؿ مبلئـ ليا 
ىناؾ حؿ مبلئـ لممسألة فإنو سيكوف عمى األقؿ واحد مف ىذه المتغيرات االصطناعية لو نتيجة موجبة في الحؿ 

 .النيائي، وىذا ال يجوز ففي مثؿ ىذه الحالة يقاؿ ليس ىناؾ حؿ مبلئـ

                                                           
 .67بؽ، ص امرجع س، (مع دراسة حالة)بحوث العمميات بوقرة رابح،  -1
 .65نفس المرجع، ص  -2
()-  ،ىي متغيرات ال معنى ليا إقتصاديا أي ال تحدث تأثيرات إقتصادية عمى العممية اإلنتاجية، تدعى المتغيرات االصطناعية بالمتغيرات الوىمية أو الخيالية

ف طريؽ تحميميا فيي تساعد فقط عمى الحؿ، لذلؾ مف األفضؿ أف ال تظير في جدوؿ الحؿ النيائي المتضمف الحؿ األمثؿ، ويستحسف التخمص منيا ع
 .تعمؿ عكس دالة اليدؼ Mضريبة أو غرامة كبيرة جدا موجبة 

 .57الياميف فالتة، مرجع سابؽ، ص  -3
 .74-73ص ، 2007، (األردف)، الطبعة األولى، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عماف الجديد في األساليب الكمية وبحوث العمميات ،سييمة عبد اهلل سعيد -4
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التخمص منيا عف طريؽ تخصيص جزء مقابؿ إف الزيادة الناجمة عف إضافة المتغيرات االصطناعية يتـ     
غرامة أو ) Mوىذا الجزء يكوف كبير جدا ويرمز لو بػ ( Objective Function)يضاؼ إلى دالة اليدؼ

تعمؿ عكس دالة اليدؼ أي تكوف سالبة  Mلكؿ متغير اصطناعي يستخدـ في حؿ النموذج، حيث ( ضريبة
(M-)  إذا كانت دالة اليدؼ تعظيـ(Maximum )في حالة دالة اليدؼ تخفيض  أما(Minmum ) تكوف

  +(.M)موجبة أي  Mإشارة 
  nn XCXCXCZMaxorMin  ...2211

 
  )(0...00... 212211 tiMSSSXCXCXCZMaxorMin knn    

موقع المتغيرات االصطناعية في جدوؿ الحؿ اإلبتدائي سيكوف في عمود المتغيرات األساسية : 3الخطوة   
(Basic Variables ) لمقيد الذي يعود لو، أما بقية المتغيرات فتكوف غير لذا تمثؿ الحؿ األساسي األولي

 (.Non-basic)أساسية
 Mمكس باستعمال تقنية بطريقة السيمجدول الحل اإلبتدائي وفق : (5-8)الجدول 

   C1      C2  …   Cn      0      0   …  0     ±M … ±M Q V C 

   X1      X2  …   Xn     S1     S2  … Sk       t1  ….  ti    

   a11     a12   …  a1n      ±1     0   … 0       0 .....   0 

    :         :            :        :        :         :        :          : 

    :         :            :        0       0        1        :          :  

    :         :            :        :        :         :        1  ....   0 

    :         :            :       :         :         :        :          : 

   ak1      ak2  …   akn     0      0   …  0        0 .....   1    

A1 

: 

: 

: 

: 

Ak 

S1 

: 

Sk 

T1 

: 

ti 

0 

: 

0 

±M 

: 

±M 

    C1      C2  …    Cn     0      0   …  0      ±M     ±M  Z = *  

 .مف إعداد الطالب :المصدر       
إلى أف تصؿ إلى الحؿ األمثؿ حيث تكوف  Simplexتطبؽ جميع خطوات أسموب السيمبمكس : 4الخطوة 
المعروفة بالنسبة  ()في دالة اليدؼ مساوية لمصفر، ىذا يعني تحقؽ الحؿ األمثؿ وحسب الشروط  tiمعامبلت 

 .لممتغيرات األخرى
 ((The Two – Phase Techniqueمرحمتين  طريقة السيمبمكس عمى: الفرع الرابع

 :1عمى مرحمتيف، ألنيا تستعمؿ مرحمتيف لموصوؿ إلى الحؿ األمثؿ Simplexسميت طريقة   
 :المرحمة األولى   
يتـ تكويف دالة ىدؼ جديدة تعبر عف مجموع المتغيرات االصطناعية المضافة إلى  الطريقة هبموجب ىذ    

، Maxوبإشارة سالبة إذا كانت دالة اليدؼ األصمية  Minالقيود وبإشارة موجبة إذا كانت دالة اليدؼ األصمية 

                                                           
()- يعني أف تكوف جميع عناصر عمود الموارد أو الكميات أكبر مف أو تساوي الصفر، ( اإلمكانية)تحقؽ شرطي العممية واألمثمية، فشرط العممية  يقصد بيا

 (.Max)وموجبة في حالة ( Min)سالبة في حالة ( Z)وشرط األمثمية ىو أف تكوف كؿ قيـ سطر التقييـ 
 .22ص  بؽ،امرجع س، (مع دراسة حالة)بحوث العمميات بوقرة رابح،  -1
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، أو يتـ  Minصميةفي حاؿ كانت دالة اليدؼ األ وباستخداـ طريقة السمبمكس يتـ إيجاد أصغر قيمة ليذه الدالة
 .Maxإيجاد أكبر قيمة ليذه الدالة في حاؿ كانت دالة اليدؼ األصمية 

في حالة التمكف مف إعداـ كؿ المتغيرات االصطناعية مع قيمة صفر لدالة اليدؼ، فيذا يدؿ عمى الوصوؿ     
الثانية، في حالة عدـ ، بعد الوصوؿ إلى الجدوؿ األوؿ العممي نتوجو إلى المرحمة ()إلى جدوؿ أوؿ عممي

الوصوؿ إلى إعداـ المتغيرات االصطناعية ودالة اليدؼ بقيمة صفر، نتوقؼ عف العمؿ، البرنامج ال يوجد لو 
 .جدوؿ أوؿ عممي، أي ال يوجد لو حؿ

 :ليكف البرنامج الخطي التالي
  214 XXZMin  

Sabject to                                      

33 21  XX 
634 21  XX 

42 21  XX 

0, 21 XX 

 تحويؿ البرنامج إلى الشكؿ المعياري
  )(004 212121 ttMSSXXZMin  

  MMSXMXMZMin 9)41()74( 121  

Sabjest to                                 

211121 3333 XXttXX  

12122121 346  6  34 SXXttSXX  

4  2 221  SXX 

1S , 2S , 0, 21 tt   ,2X ,1X 

 :كالتالي دالة ىدؼ جديدة تعبر عف مجموع المتغيرات االصطناعيةوضع 
  21 ttWMin  

  12121 34633 SXXXXWMin  

  121 479 SXXWMin  
S.T                               

33 121  tXX 

6  34 2121  tSXX 

4  2 221  SXX 

1S , 2S , 0, 21 tt   ,2X ,1X 

 جدوؿ السيمبمكس
 
 
 

                                                           
()- يقصد بالحؿ أوؿ عممي أف شرط العممية محقؽ وشرط األمثمية غير محقؽ. 
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 عمى مرحمتينمكس بطريقة السيمجدول الحل اإلبتدائي وفق : (6-8)الجدول 

   -7      -4       1        Q V C 

   X1      X2     S1          

    3       1        0       

    4        3      -1       

    1        2       0       

3 

6 

4 

t1 

t2 

S2 

1 

1 

0 

    7       4       -1      W=9  

 .مف إعداد الطالب :المصدر                           
 :نواصؿ الحؿ بطريقة السيمبمكس العادية لنحصؿ في األخير عمى الجدوؿ أوؿ عممي التالي

 عمى مرحمتينمكس بطريقة السيمجدول أول عممي وفق  (:7-8)الجدول   

   -7      -4       1       Q V C 

   X1      X2     S1         

    1        0      1/5       

    0        1     -3/5       

    0        0       1       

3/5 

6/5 

1 

X1 

X2 

S2 

-7 

-4 

0 

    0        0       0     W=0  

 .مف إعداد الطالب :المصدر                          
مع ( عدـ ظيورىا عمى عمود المتغيرات األساسية)المتغيرات االصطناعية  إعداـ كؿ (7-2)نبلحظ مف الجدوؿ 

 .قيمة صفر لدالة اليدؼ
 : المرحمة الثانية 
نستعمؿ الجدوؿ أوؿ عممي األخير الذي وصمنا إليو مف المرحمة األولى كبداية لحؿ البرنامج األصمي، وذلؾ     

 .المرحمة األولىباإلعتماد عمى المتغيرات التي لـ تدخؿ الحؿ خبلؿ 
أف المتغيرة  (7-2)الجدوؿ نبلحظ مف 

1S لـ تدخؿ الحؿ إذف يمكف تعديؿ البرنامج األصمي باإلعتماد عمى
1S. 

 : لدينا    
                             

11
5

1

5

3
SX   ،  

12
5

3

5

6
SX  

 : بالتعوبض في دالة اليدؼ األصمية نجد
214 XXZ  

)
5

3

5

6
()

5

1

5

3
(4 11 SSZ  

5

18

5

1
1  SZ 
 :يتـ وضع قيـ سطر التقييـ الجديدة في جدوؿ جديد
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 جدول الحل اإلبتدائي لمبرنامج األصمي وفق طريقة السيمبمكس عمى مرحمتين: (8-8)الجدول 

   -7      -4       0       Q V C 

   X1      X2     S1         

    1        0      1/5       

    0        1     -3/5       

    0        0       1       

3/5 

6/5 

1 

X1 

X2 

S2 

-7 

-4 

0 

    0        0       1/5     Z=18/5  

 .مف إعداد الطالب  :المصدر                         
 .الحؿ بعدىا إلى غاية الوصوؿ إلى الحؿ األمثؿ لمبرنامجنواصؿ 

 لبرمجة الخطيةنموذج االحساسية ل تحميل :المطمب الثالث
يمثؿ الطريقة التي يمكف بواسطتيا اختيار كيفية تغير نتيجة معينة إذا لـ يتـ تحقيؽ تحميؿ الحساسية  إف    

 .1البيانات األصمية المخططة أو إذا ما تغير افتراض أساسي معيف
غير  في معظـ المشاكؿ العممية تكوف معامبلت دالة اليدؼ، الموارد المتاحة ومعامبلت المتغيرات األخرى    

ونحف . اليدؼ في بعض األحياف التقدير أو التنبؤ بقيـ معامبلت دالة أكيدة، وقد يتطمب األمرفة بصورة معرو 
عف طريؽ حؿ المسألة  نعمـ أف اإلدارة ترغب دائما في إجراء بعض التغييرات في المعامبلت عمى الحؿ األمثؿ

 .2مرة أخرى
وييتـ متخذ القرار بتحميؿ الحساسية انطبلقا مف بدييية تشير إلى أف استخداـ قيمة مؤكدة لمتغيرات القرار في    

مشكمة البرمجة الخطية ال يعكس الواقع حقيقة، والذي تأخذ فيو المتغيرات قيما متعددة وفقا لؤلحداث والظروؼ 
ؿ عميو مف نموذج البرمجة الخطية ىو حؿ مقيد التي تطرأ باستمرار، وعمى ذلؾ فإف الحؿ األمثؿ الذي نحص

 ؟3فماذا يحدث لو تغيرت قيمة أو أكثر من قيم متغيرات المشكمةبقيـ معينة لممتغيرات، 
 لتحميل الحساسية المعنى االقتصادي: الفرع األول

 وتمثيميا فيا مسائؿ تخصيص أي توزيع الموارد المتاحة، نييمكف النظر إلى مسائؿ البرمجة الخطية عمى أ    
  . ابيالقياـ  النموذج الرياضي لممسألة يكوف بثوابت الطرؼ األيسر عمى األنشطة والوظائؼ المختمفة المطموب

فمف الميـ جدا  وكما ىو معروؼ، فإف المعمومات عف الموارد المتاحة قد تتغير بالزيادة أو بالنقصاف، لذلؾ    
 .4الحؿ األمثؿ ىذا التغير عمى قيمة دالة اليدؼ عند لمتخذ القرار أف يكوف عمى دراية مسبقا بأثر

 المعنى االقتصادي لمتغيرات الثنائية: أوال
 :باستخداـ التعريؼ العاـ التالي يمكف التعبير عف تساوي قيمة دالة اليدؼ األولى مع الثنائية  

                                                           
، ص 2005، (األردف)دار وائؿ لمنشر، عماف ، (مدخل صناعة القرارات)التحميل المالي منير شاكر محمد، إسماعيؿ إسماعيؿ، عبد الناصر نور،  -1

214. 
  .130، ص سابؽمرجع  ،سييمة عبد اهلل سعيد -2
 .822-852، ص مرجع سابؽجبلؿ إبراىيـ العبد،  -3
  .117، ص 1998، (مصر)، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية مقدمة في بحوث العمميات ،محمد أسعد عبد الوىاب النيداني -4
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،   المورد تمثؿ الوحدات مف مقدار   و ( األرباح)تمثؿ الوحدات النقدية   وبتحميؿ ىذه المعادلة سنجد أف 
 :وعميو فبلبد أف تكوف
 .األرباح( =  وحدات المورد ( ) ممثمة لموحدات النقدية لموحدة مف المورد    )

 استخداـ ، ويمكف(الظؿأسعار )والتي يطمؽ عمييا   يمثؿ قيمة الوحدة مف المورد    إذف فالمتغير الثنائي     
تظير المشكمة  فعمى سبيؿ المثاؿ. 1المتغيرات الثنائية لترتيب الموارد حسب مساىمتيا في قيمة دالة اليدؼ
ويعني ذلؾ أف  ،    و      األصمية والمشكمة الثنائية الطاقة العاممة والمواد األولية عمى التوالي، 

كغ  1نقدية، كما أف زيادة  وحدات 6دة القيمة المثمى لدالة اليدؼ ب زيادة ساعة مف اليد العاممة يؤدي إلى زيا
 .نقدية وحدات 3مف المواد األولية يؤدي إلى زيادة القيمة المثمى لدالة اليدؼ ب 

قيمة  اية، إال أنو يجب أف يكوف ىناؾ حد لزيادة فينيبصفة عامة يمكف زيادة قيمة دالة اليدؼ بما ال     
 .يتوقؼ عمى الناحية الفنية والتقنية لمنموذج المورد، وال شؾ ذلؾ

  التفسير االقتصادي لمقيود: ثانيا
مع الفرؽ بيف الجانب األيسر    األولى  مبمكس، سيتساوى معامؿ دالة اليدؼ لممتغيريمسلعند أي تحسف     

وعمى ذلؾ، يمكننا ( األولىعدد المتغيرات في  =عدد القيود في الثنائية )   والجانب األيمف لمقيد الثنائي رقـ
  :2تيوالمشكمة الثنائية أف نعبر عف ىذه النتيجة رياضيا كاآل باستخداـ التعريؼ العاـ السابؽ لممشكمة األولية

      
 معامؿ دالة ىدؼ               

عف  تعبر   مما يعني أف    تمثؿ ربح الوحدة مف مخرجات النشاط    وبتحميؿ ىذه المعادلة سنجد أف     
        ولذلؾ يجب أف تكوف. القيمة النقدية لموحدة

،   عكس إشارة  ا تظير بإشارةنيأل" تكمفةال"تمثؿ     
        وبناءا عمى ذلؾ يمكف إعتبار.  تمثؿ مقدار المورد     كذلؾ أيضا نجد أف 

ا تكمفة نيعمى أ    
المعمومات إلى التعبير عف المعادلة السابقة  ، وتؤدي ىذه يا الوحدة المنتجة مف النشاط الموارد التي تستخدم

 :تيكاآل
 الوحدة(/ربح أو تكمفة(= )وحدة/تكمفة) -(وحدة/ربح)

موجبة أـ  نبلحظ أف الجانب األيسر يمكف أف يكوف ربح أو تكمفة بناءا عمى ما إذا كاف إشارة الجانب األيمف    
ىناؾ معامؿ ىدؼ سالب  مبمكس، سنجد أنو إذا كافيفي نظرية الس( التعظيـ)وبالرجوع إلى شرط األمثمية . سالبة

معامؿ دالة اليدؼ صفر أو موجب،  ، أما إذا كاف(متغير غير أساسي      0 =أي أف)لنشاط غير مستخدـ 
 . عميا أسوأ مما ىي عميوالعكس قد تج فأي زيادة في ىذا النشاط لف تحسف مف قيمة دالة اليدؼ بؿ عمى

 

                                                           
 .179، ص 1996، (العربية السعودية)حسيف، دار المريخ لمنشر، الرياض ترجمة أحمد حسيف عمي مقدمة في بحوث العمميات، حمدي طو،  -1
 .181-180نفس المرجع، ص  -2
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 متغيرات الثنائية وتحقيق المستوى األمثل من اإلنتاج: ثالثا
مف طرؼ تسيير اإلنتاج يحقؽ ليا منفعة ىامة في تحقيؽ المستوى  إف معرفة متغيرات الثنائية معرفة كاممة    

 وفرة، حيث أف الموارد النادرة ىيالمتفي معرفة الموارد النادرة والموارد  األمثؿ مف اإلنتاج، وتظير ىذه الفائدة
الثنائية الذي لو قيمة أكبر مف الصفر، بينما الموارد غير النادرة أي المتوفرة  الموارد التي تكوف ممثمة بمتغير

 .الثنائية الذي لو قيمة صفر فيي الموارد الممثمة بمتغير
 النادر لمورد الذي بو طاقة عاطمة، والموردومف خبلؿ متغيرات الثنائية يتمكف تسيير اإلنتاج مف معرفة ا    

 وتحدد ليا أقصى اإلنتاج مف معرفة أسعار ظؿ الموارد النادرة، ييروالمستغؿ كامبل باإلضافة إلى ذلؾ يمكف لتس
نتاجيا يحقؽ زيادة أو نقص ممكف مف ىذا المورد، ومعرفة المنتجات األساسية التي تدخؿ ضمف  الحؿ األمثؿ وا 

 .1المؤسسة تكمفة فرصة بديمة مؤسسة، ومنتجات غير أساسية التي إنتاجيا يكمؼأكبر األرباح لم
 رات ليا تأثير عمى شرط العمميةتغي: الثانيالفرع 

قيد جديد  يرات التي ليا تأثير عمى الموارد المتاحة والتغييرات التي ستحدث بإضافةىذه التغييرات تشمؿ التغ    
 .عمى شرط العممية

 الموارد المتاحةرات في تغي: أوال
يمكف أف يمثؿ الموارد  ≤مسبوؽ بالعبلمة  تغييرات الموارد المتاحة تخص تغير قيمة الطرؼ األيمف ألي قيد    

 ، أو ربمالآلالتشكؿ ساعات عمؿ، أو وقت متاح  الحالية المتاحة لدى المؤسسة، والموارد يمكف أف تكوف عمى
معرفة مدى حساسية الحؿ األمثؿ لمتغير في الموارد يعتبر أمرا ميما  كانت مواد أولية أو مواد خاصة متاحة، إف

 .2بسبب ظروؼ السوؽ الديناميكية
 إضافة قيد جديد: ثانيا

تغيير شكؿ المنتج، أو في ) يعني أف المؤسسة ليا إستراتيجية، ىذه اإلستراتيجية يمكف أف تكوف ممثمة في    
المؤسسة إحداثيا عمى المنتج نتيجة  ، ىذه التغييرات التي تريد(أخرىلوف المنتج، أو أي مواصفات أو تغييرات 

 شرط العممية، وفي ىذه الحالة يتـعمى  معطيات تسويقية معينة أو ظروؼ منافسة مفروضة، يمكف أف تؤثر
 السيمبمكسباستعماؿ طريقة حؿ خاصة تسمى بطريقة  المجوء إلى حؿ المسألة انطبلقا مف الحؿ األمثؿ السابؽ

 .3ثنائيةلم
 مثميةتأثير عمى شرط األ رات لياتغي: الثالثالفرع 
قرارية  عمى معامبلت دالة اليدؼ، والتغييرات التي ستحدث عند إضافة متغيرات ىذه التغييرات ليا تأثير    

 .جديدة عمى شرط األمثمية
 

                                                           
 .164، ص 2004، (مصر)الدار الجامعية، اإلسكندرية ، (تطبيقات باستخدام الحاسب)مدخل معاصر في بحوث العمميات فتحي رزؽ السوافيري،  -1
ترجمة مصطفى موسى، دار نمذجة القرارات وبحوث العمميات باستخدام صفحات االنتشار االلكترونية، باري رندر، رالؼ ستير، ناجراج باالكريشاف،  -2

 .223، ص 2007 ،(العربية السعودية)المريخ لمنشر، الرياض 
 .882ص  بؽ،امرجع س، (مع دراسة حالة)بحوث العمميات بوقرة رابح،  -3
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 رات في معامالت دالة اليدفتغي: أوال
 فييا معامبلت المتغيراتتعظيـ األرباح، وتكوف  حالتيف األولىمف المعروؼ أف دالة اليدؼ تنطوي عمى     

فييا المعامبلت الخاصة بالمتغيرات ممثمة لمتكمفة  ممثمة لؤلرباح المباشرة، والثانية تدنية التكاليؼ وتكوف
 :1نقطتاف ىما وىنا تظير. التفاضمية لممتغيرات موضع المفاضمة

  Z .الجديدة معامبلت أساسية حالية، نقوـ باحتساب قيـ الثنائيةإذا اشتممت التغيرات في دالة اليدؼ عمى  .1
 .الجديدة ثـ نقوـ بإعادة احتساب معامبلت معادلة

غير  لممتغيرات مباشرة مف)إذا اشتممت التغيرات عمى متغيرات أساسية فقط، نستخدـ القيـ الثنائية الحالية  .2
لف تحدث  ا فقط،تيمعامبل ، في إعادة احتساب معامبلت معادلة(الجدوؿ الحالي Zاألساسية التي تغيرت 

 .تغيرات أخرى في الجدوؿ
 إضافة متغيرات جديدة: ثانيا

أف إضافة ىذا المتغير الجديد المضاؼ  يؤثر عمى أمثمية المسألة حيث( منتج جديد)إف إضافة متغير جديد     
 تكف القدرة ، أما إذا لـ(قيمة دالة اليدؼ)الحؿ  ويكوف لو دور في تحسيفقد يصبح متغيرا أساسيا إذا دخؿ الحؿ 

 .2أساسي وقيمتو صفر عمى تحسيف قيمة دالة اليدؼ فإنو سيكوف متغير غير
 تغيير معامالت القيود: ثالثا
الثنائية يمكف أف األولية أما في المسائؿ  إف تغيير معامبلت القيود يمكف أف يؤثر عمى شرط األمثمية لممسألة    

 .لممسألة المبلئمةشرط  تؤثر عمى الجانب األيسر لقيود المسألة الثنائية أي تؤثر عمى
عناصر  إف أىـ نقطة في تغيير طبيعة معامبلت المتغيرات األساسية ىي أف ىذا التغير سوؼ يؤثر عمى    

   تحميؿ الحساسية،  ميما في كؿ حساباتالمصفوفة لجدوؿ الحؿ االبتدائي، وبما أف ىذه المصفوفة تمعب دورا 
 أمثؿ، أو ربما قد يصبح غير وعميو فإف التغير الجديد قد يؤدي إلى جعؿ الحؿ الحالي لممسألة غير مبلئـ وغير

النوع مف التغييرات ىي صعوبة  لكف في بعض األحياف تواجينا بعض المشاكؿ في مثؿ ىذا. أساسي أصبل
األمثؿ يضاؼ إلى ذلؾ أف التحميبلت  عامبلت المتغيرات األساسية عمى الحؿدراسة أثر التغير الذي يشمؿ م

التي تتعمؽ باألمثمية والمبلئمة لممسألة الجديدة  نية بالمعموماتآوالحسابات سوؼ لف تزودنا بصورة مباشرة و 
 .3لذا يجب إعادة حؿ المسألة( بعد إدخاؿ التغير)
 البرمجة الخطية يبحث عف توزيع الموارد المحددة بيفتوصمنا مف خبلؿ ىذا المبحث أف أسموب     

جية، ومف  دؼ تحقيؽ اإلنتاج األمثؿ ىذا مفبياالستخدامات البديمة ضمف إطار القيود والمحددات المفروضة 
  .المفروضة عمى اإلنتاج األسموب يساعد في تمبية احتياجات الطمب باألخذ بعيف االعتبار القيود جية أخرى ىذا

 

                                                           
 .196، ص مرجع سابؽ، طوحمدي  -1
  .144، ص مرجع سابؽ ،سييمة عبد اهلل سعيد -2
  .143، ص نفس المرجع -3



 .اإلنتاجي البرمجة الخطية متعددة األىداف واستخداماتيا في اتخاذ القرار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني
 

67 
 

 مزايا وعيوب نموذج البرمجة الخطية: الرابع الفرع
 :إف الستخداـ نموذج البرمجة الخطية العديد مف المزايا والعيوب يمكف إيجاز أىميا فيما يمي  

 استخدام نموذج البرمجة الخطية مزايا: أوال
 :1قد يكوف أىـ مزايا استخداـ نموذج البرمجة الخطية ما يمي  
 ؛العدد الكبير مف المتغيرات والشروط، أي تمؾ الكبيرة المعقدة تساعد عمى تحميؿ المشاكؿ ذات 
 ؛تمكف مف االستعماؿ األمثؿ لعوامؿ اإلنتاج في المؤسسة 
 ؛تحسيف نوعية القرارات المتخذة في المؤسسة 
 ؛تعد وسيمة لتعميـ المسيريف الجدد وزيادة مياراتيـ 
  المتوسط المدى؛ نظرا لتسييميا لعممية اتخاذ تعتبر البرمجة الخطية وسيمة فعالة مف بيف وسائؿ التخطيط

 الخطيةنو باستعماؿ البرمجة إال أ ير مف المنتجات ليس باألمر السيؿ،فتحديد خطة اإلنتاج لعدد كب ،القرار
 .2ؿ العممية وتزداد فعاليتيا أكثرستسي

 استخدام نموذج البرمجة الخطية عيوب: ثانيا
 :البرمجة الخطية ما يمييمكف أف يكوف أىـ عيوب استخداـ نموذج  

 لكف ليا . ىناؾ بعض المتغيرات النوعية غير خاضعة لمقياس؛ أي ال يمكف صياغتيا عمى شكؿ قيود
غير أنو يمكف القوؿ أف ميارة متخذ القرار في استعماؿ البرمجة . تأثيرىا فيما بعد عمى البرنامج الخطي

لؾ بأف ذو  .قد يمكنو مف تجاوز ىذه المشكمة .لنوعيةأثر المتغيرات اوكذا خبرتو بالظروؼ البيئية و  .الخطية
 ؛3خاصة عند وضع الكميات عمى الطرؼ األيمف لمقيود. يصيغ النموذج بطريقة حذرة

 ألف ىناؾ بعض المشاكؿ ال تخضع لعبلقة  شكؿ عيبا مف عيوب البرمجة الخطية،قد ت فرضية الخطية
 طية؛في ىذه الحالة يمكف استعماؿ البرمجة البلخو  ،الخطية

  إف التحميؿ يتطمب كمية مف المعمومات قد يكوف مف الصعب الحصوؿ عمييا في الظروؼ العادية خاصة
 ؛في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 ؛تالي ضرورة استخداـ الحاسب اآلليحؿ المشاكؿ الكبيرة يحتاج إلى وقت كبير وبال 
  نموذج لنشاط معيف فقطال يمكنيا بناء نموذج كامؿ لنشاط المؤسسة، بؿ يمكنيا بناء. 

 
 

                                                           
رسالة ، (بسكرة –دراسة حالة مؤسسة صناعات الكوابل ) تخطيط اإلنتاج في المؤسسة الصناعية باستعمال بحوث العمميات، بمحسف محمد عمي -1

 .86-85، ص 2008/2009، (الجزائر)، فرع اقتصاد تطبيقي، جامعة بسكرة وعمـو التسييركمية العموـ االقتصادية ماجستير غير منشورة، 
غير  رسالة ماجستير، (دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل الكيربائية بسكرة)اتخاذ قرار تخطيط اإلنتاج باستعمال البرمجة الخطية  ،بوريش نصرالديف -2

 .882-882ص، 4224 ،الجزائرجامعة كمية العمـو االقتصادية،  منشورة،
 .882، ص نفس المرجع -3
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 مدخل لنموذج البرمجة الخطية متعددة األىداف: المبحث الثاني
رنا سابقا إلى أف أسموب البرمجة الخطية في شكمو المعتاد يتعامؿ مع دالة ىدؼ واحدة، أو يتعامؿ مع لقد أش    

متخذ القرار تممي عميو ضرورة ولذلؾ إذا كانت المشكمة التي تواجو . ()ىدؼ واحد وليس مجموعة مف األىداؼ
 .1فينا تبرز أىمية استخداـ برمجة األىداؼ لمتعامؿ مع ىذه المشكبلت. التعامؿ مع مجموعة مف األىداؼ

نما ىي مجبرة عمى حيث أثبتت      التجربة لممؤسسات في السنوات األخيرة أنيا ال تسعى لتحقيؽ ىدؼ، وا 
ة والظروؼ والضغوط التي تفرضيا وكذلؾ واقع المؤسسة وظروفيا تحقيؽ عدة أىداؼ، فمتطمبات  الحياة العممي

 .2الداخمية، كؿ ذلؾ جعؿ المؤسسة تسعى لتحقيؽ أىداؼ متعددة اقتصادية وغير اقتصادية
ونتيجة لئلىتماـ المتزايد بدراسة مشاكؿ تعدد األىداؼ، وما قد ينتج عنو مف تعارض وتناقض بيف تمؾ     

األىداؼ، ونتيجة لقصور النماذج التقميدية لمبرمجة التقميدية لمبرمجة الخطية في معالجة ىذا النوع مف المشاكؿ، 
متعددة لتي يمكف أف نعالج بيا المشاكؿ لذلؾ فقد آثرنا أف نخصص ىذا المبحث لتناوؿ واستعراض الطريقة ا

 .3األىداؼ
 ماىية البرمجة الخطية متعددة األىداف :المطمب األول

 التطور التاريخي لبرمجة األىداف :الفرع األول
في ظيور فكرة برمجة  (Ferguson)وفرغيسوف  (Cooper)يرجع الفضؿ إلى كؿ مف كوبرتاريخيا     

بإعداد جدوؿ لؤلجور لمعامميف بأحد  1952األىداؼ، وذلؾ حينما عيدت إلييـ شركة جينيراؿ إلكتريؾ في عاـ 
األقساـ اإلنتاجية بالشركة، عمى أف يراعي في ىذه األجور تحقيؽ عدد مف األىداؼ منيا أف تتناسب مع مستوى 

نمو المؤسسة، ازدياد ستوى المعيشة، التحفيز، مالخدمة المتوقعة،  ةقيمولية الممقاة عمى شاغؿ الوظيفة، المسؤ 
وليذا فقد استطاعا أف يتوصبل إلى نموذج رياضي يعمؿ عمى تخفيض اإلنحرافات . الخبرة وغيرىا مف األىداؼ

 .4عف مجموعة األىداؼ المحددة إلى أدنى حد ممكف
دراسة في مفيوـ برمجة األىداؼ وتبياف أىميتيا  (Yuji Ijiri)" يوجي إيجيري"أضاؼ  1965وفي عاـ     

" تشارنز وآخروف"دخؿ مفيوـ برمجة األىداؼ حيز التطبيؽ العممي عندما استخدمو  1968وفعاليتيا، وفي عاـ 
في تخطيط الحمبلت اإلعبلنية مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ، حيث يعود أوؿ االستخدامات والتطبيقات الموسعة 

و  Clyon 1972)مجة باألىداؼ في الميداف العممي لسنوات السبعينات مف طرؼ كؿ مف والفعمية لنموذج البر 
Lee 1973  ثـIgnizio 1976 )ثـ توسعت بعد ذلؾ لتشمؿ العديد مف  وبالخصوص في الميداف الصناعي

                                                           
()-  والذي يشير إلى حقيقة أف حؿ مشكمة برمجة األىداؼ ال يتولد عنيا حبل مثاليا في كؿ  "أقرب ما يمكن"تقوـ برمجة األىداؼ عمى مبدأ أساسي ىو مبدأ

 .األحواؿ، ولكف في الواقع الحؿ الناجـ يمثؿ أكثر الحموؿ إرضاءا لمتخذ القرار مف خبلؿ تحديد أقرب حؿ ممكف وليس أمثؿ حؿ
 .252، ص مرجع سابؽجبلؿ إبراىيـ العبد،  -1
أطروحة دكتوراه في العموـ  بمغنية، BDLأنواع نماذج البرمجة الخطية باألىداف المبيمة مع دراسة حالة لعممية االئتمان في بنك موسميـ حسيف،  -2

 .53، ص 2012/2013، (الجزائر)االقتصادية، تخصص إدارة اإلنتاج والعمميات، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف 
 .422ص  ،مرجع سابؽ ،فريد عبد الفتاح زيف الديف -3
 .422ص  ،نفس المرجع -4
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تسيير تخطيط اإلنتاج، جدولة اإلنتاج، )المجاالت والتخصصات المختمفة والمتنوعة كتسيير اإلنتاج والعمميات 
 .1، الميداف الفبلحي(إختيار محطات الميترو)، تسيير الموارد المائية، ميداف النقؿ (المخزونات، مراقبة الجودة

ومنذ ذلؾ الحيف وأسموب البرمجة باألىداؼ المتعددة يطرؽ كؿ يوـ أبوابا عديدة في مجاالت التطبيؽ العممي     
دارة حافظة األوراؽ الماليةتقييـ العقاراتالميداف الفبلحي، مثؿ تخطيط القوى العاممة،  ومما يساعد عمى . ، وا 

ازدياد ىذه المجاالت واحتماالت توسعيا مستقببل، تطوير برامج خاصة لمحاسبات اإللكترونية لحؿ مشاكؿ برمجة 
 .2األىداؼ بطريقة أكثر فعالية مف وجية النظر الحسابية

 تعريف برمجة األىداف :الفرع الثاني
امتدادا ألسموب البرمجة الخطية، ويتـ صياغة برمجة األىداؼ بتحديد  ()أسموب برمجة األىداؼ يعتبر    

المراد تحقيقيا والقيـ المقابمة لكؿ ىدؼ والتي تعرؼ بالقيـ المستيدفة ثـ يعبر عف كؿ ىدؼ  goalsاألىداؼ 
بقيد يعرؼ بقيد اليدؼ في صورة معادلة تحتوي عمى متغيريف يمثؿ أحدىما الكمية الزائدة عف القيمة المستيدفة 

يف، ويتـ صياغة الدالة االقتصادية ويمثؿ اآلخر الكمية الناقصة، ويعرؼ ىذيف المتغيريف بالمتغيريف اإلنحرافي
 .3لؤلىداؼ في تصغير أو تقميص مجموع متغيرات االنحرافات

نموذج  وتعريؼ لقد ظيرت خبلؿ السنوات الماضية العديد مف المحاوالت إلعطاء فكرة عامة حوؿ مفيوـ     
(M. Tamiz, D. Jones, C. Romero) أيف عرفيا كؿ مفالبرمجة باألىداؼ، 

طريقة رياضية " عمى أنيا 4
تميؿ إلى المرونة والواقعية في حؿ المسائؿ القرارية المعقدة والتي تأخذ بعيف االعتبار عدة أىداؼ والعديد مف 

(Blaid Aouni)، كما عرفيا ."المتغيرات والقيود
نموذج برمجة األىداؼ ىو ذلؾ النموذج الذي يأخذ "بأف  5

 ."ذلؾ تحت إطار إختيار الحؿ األمثؿ مف بيف الحموؿ الممكنة بعيف اإلعتبار عدة أىداؼ دفعة واحدة، ويكوف
(Sang M. Lee)أما حسب 

البرمجة باألىداؼ يعتبر إحدى طرؽ التسيير العممي األوؿ الموجو  نموذج"فإف  6
ومف خبلؿ ىذه التعاريؼ يمكف استخبلص أف نموذج البرمجة ." ار ذات الطابع متعدد األىداؼلحؿ مسائؿ القر 

لعدة أىداؼ، وىذا تحت إشكالية اختيار ( في نفس الوقت)باألىداؼ تسمح باألخذ بعيف االعتبار دفعة واحدة 
ىداؼ الذي يعتبر يمكف تعريؼ نموذج برمجة األ بصفة عامة .أحسف حؿ مف بيف مجموعة مف الحموؿ الممكنة

إمتداد لنموذج البرمجة الخطية بأنو عبارة عف نموذج رياضي يقوـ بالبحث عف الحؿ الذي يحقؽ مجموعة مف 
 .األىداؼ في آف واحد عف طريؽ تخفيض بقدر اإلمكاف مجموع اإلنحرافات بيف القيـ الحقيقية والقيـ المستيدفة

                                                           
 .54ص  ،مرجع سابؽ ،موسميـ حسيف -1
 .252، ص مرجع سابؽجبلؿ إبراىيـ العبد،  -2
()- تختمؼ تسمية برمجة األىداؼ باختبلؼ المفكريف، حيث يطمؽ عمييا البرمجة باألىداؼ المتعددة وأحيانا البرمجة متعددة األىداؼ. 
 .52مرجع سبؽ ذكره، ص  ،موسميـ حسيف -3

4
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5
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6
- Sang M. Lee, Goal Programming for Decision Analysis (Auerbach Management and Communication 

Series), Auerbach Pub, California (USA), 1972, p: 23. 
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 والبرمجة الخطيةالفرق بين برمجة األىداف  :الفرع الثالث
يعتبر أسموب البرمجة باألىداؼ أحد شرائح البرامج الرياضية، فيو إمتداد لمبرامج الخطية، وعمى الرغـ مف     

 :1ذلؾ فإنو توجد فروؽ جوىرية بيف البرمجة باألىداؼ والبرمجة الخطية يمكف توضيحيا بإيجاز فيما يمي
يـ الربح أو ظكأف يتـ تع)خاضعا لعدد مف القيود تسعى البرمجة الخطية إلى تحقيؽ ىدؼ واحد يكوف  .1

، بينما تسعى البرمجة باألىداؼ إلى تحقيؽ أىداؼ (تخفيض التكاليؼ في ظؿ قيود الطاقة اإلنتاجية المتاحة
 .متعددة قد تكوف متناسقة أو متعارضة

أو أولويات تعبر البرمجة باألىداؼ عف أىداؼ المشكمة موضع الدراسة في صورة إعطاء أوزاف نسبية  .2
 .لؤلىداؼ المختمفة، بينما ال يمكف لمبرمجة الخطية تحقيؽ ذلؾ

 مجاالت وأىمية تطبيق برمجة األىداف :المطمب الثاني
 أىمية برمجة األىداف :الفرع األول

في ضوء المفاىيـ السابقة فإنو يمكف القوؿ أف البرمجة باألىداؼ تعالج بصفة أساسية األىداؼ المتعددة     
كانت متناسقة أو متعارضة، حيث تحاوؿ التوصؿ إلى أفضؿ حؿ يوفؽ بينيا ودلؾ طبقا ألولوياتيا سواء 

المتعددة وذلؾ عف طريؽ تقميؿ مجموع االنحرافات سواء كانت موجبة أو سالبة عف األىداؼ المحددة سمفا إلى 
 .2قدر ممكف صىأق
نما تحاوؿ التوصؿ إلى أقرب  عمى تعظيـ أو تدنية فإف برمجة األىداؼ ال تعمؿ وبالتالي    ىدؼ معيف بذاتو، وا 

نتيجة لقيـ األىداؼ المحددة سمفا مف خبلؿ تقميؿ مجموع انحرافات النتائج عف األىداؼ المحددة سمفا إلى أقؿ 
 .قدر ممكف

وبصفة عامة يمكف القوؿ أف نموذج البرمجة باألىداؼ يتسـ بالعديد مف الخصائص والسمات، يمكف    
 :3يإيجاز فيما يميتوضيحيا 

 . تسعى البرمجة باألىداؼ إلى تحقيؽ أىداؼ متعددة سواء كانت تمؾ األىداؼ متناسقة أو متعارضة .1
 .يتـ التعبير عف األىداؼ في صورة رتب أو أولويات .2
تسعى البرمجة باألىداؼ إلى تخفيض االنحرافات بيف األىداؼ المحققة واألخرى المستيدفة إلى أدنى حد  .3

 .ؿ إلى الصفرممكف قد يص
أسموب البرمجة باالىداؼ في المواقؼ والمشكبلت التي تتميز بتعدد األىداؼ، وكذلؾ في  ويفضؿ استخداـ    

المواقؼ والمشكبلت التي ييدؼ المدير مف وراءىا إلى تحقيؽ مستوى مرض مف النشاط وليس الوصوؿ إلى 
 .المستوى األمثؿ لو

                                                           
أطروحة دكتوراه في العموـ االقتصادية، تخصص إدارة استخدام البرمجة باألىداف في تحميل االنحدار المبيم لمتنبؤ بأسعار البترول، ساىد عبد القادر،  -1

 .119، ص 2012/2013، (الجزائر)العمميات واإلنتاج، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف 
 .117، ص نفس المرجع -2
 .118، ص نفس المرجع -3
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لمبرمجة الخطية يمكنو التعامؿ مع األىداؼ باعتبارىا واجبة التحقيؽ إلى إف ىذا األسموب الذي يعد امتدادا     
جزء مف معادلة اليدؼ يتـ  درجة مطابقة ما أمكف في حدود القيود العممية لممشكمة فبدال مف أف يكوف كؿ ىدؼ

س مقدار إنجاز التعبير عنو عمى أنو قيد، تتضمف تمؾ المعادلة المتغيرات المعروفة بمتغيرات االنحراؼ التي تقي
األىداؼ عف القيـ الحقيقية المستيدفة وبيذا تبرز أىمية البرمجة باألىداؼ في تقميؿ ىذه اإلنحرافات إلى أقصى 

 .ما يمكف
 مجاالت تطبيق برمجة األىداف :الفرع الثاني

استعماليا  باألىداؼ، حيث يمكفىنالؾ مجموعة واسعة مف المجاالت التي تستخدـ فييا البرمجة في الحقيقة     
في العديد مف مياديف الحياة، ولحؿ الكثير مف المسائؿ التي تواجينا، غير أننا سوؼ نذكر فقط بعض مف 

 :المجاالت التي يمكف استعماليا في المؤسسات مف بينيا مايمي
 لتموينالمشاكل المتعمقة با: أوال
يسمح بتحقيؽ ىدؼ معيف وفي ظؿ كميات كتحديد التشكيمة الممكنة مف مختمؼ المنتجات وكمياتيا مما     

 .1مة اإلنتاجيمتاحة مف عوامؿ اإلنتاج تدخؿ جميعيا في تشك
 تحديد المزيج اإلنتاجي: اثاني
المشكؿ ىنا متمثؿ في العناصر التي تمزج مع بعضيا بكيفية معينة وبنسب مختمفة، لمحصوؿ عمى منتج     

واليدؼ ىنا ىو تحديد الكميات التي يجب . األغذية، الدىف، وغيرىاجديد كصناعة األدوية واألعبلؼ واألسمدة، 
استخداميا مف كؿ عنصر، وذلؾ لصنع المنتج الجديد عند أقؿ تكمفة، مع ضماف وجود خصائص إنتاجية معينة 

 .2في ذلؾ المنتج
 التخطيط لمدعاية واإلعالن :ثالثا
د حجـ األمواؿ التي يجب صرفيا عمى مجموعة يكوف اليدؼ مف وراء التخطيط لمدعاية واإلعبلف تحدي     

: مختمفة مف وسائؿ اإلعبلف، مف أجؿ الترويج لمسمعة المنتجة بطريقة مثمى، وذلؾ تحت عدد مف القيود، مثؿ
 .3محدودية الموارد المالية، القدرة االستيعابية لمسوؽ وغيرىا مف القيود

 تخطيط االستثمار :رابعا
مف البدائؿ االستثمارية تبرز المشكمة في االختيار والبحث عف البديؿ الذي يحقؽ عندما تتوفر كمية محددة     

 .4أكثر ربحية مف ضمف البدائؿ األخرى
تكرير باإلضافة إلى ذلؾ يمكف استخداـ البرمجة باألىداؼ المتعددة في تخطيط اإلشيار، تخطيط المخزوف،     

تحديد أماكف  مجاؿ الفبلحة، مجاؿ المحاسبة، ،اإللكترونيةاستخداـ األجيزة ، تخطيط المناىج البحرية و النفط
 .إلخ ...إقامة الوحدات 

                                                           
 .41ص  ،مرجع سابؽالياميف فالتة،  -1
 .47، ص مرجع سابؽمخوخ رزيقة،  -2
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كخبلصة يمكف القوؿ بأف البرمجة باألىداؼ المتعددة تستخدـ في جميع المجاالت المختمفة، وذلؾ في ظؿ     
 .توافر المعمومات والبيانات المبلئمة لمشروط األساسية ليذا النموذج

 خدام برامج اإلعالم اآللي في حل نماذج برمجة األىدافاست :الفرع الثالث
الطريقة الوحيدة لمحؿ  عندما طورت البرمجة الخطية ألوؿ مرة في األربيعينيات مف القرف العشريف، كانت    

السنوات التالية مع تطور تقنية الحاسب،  استخداـ الحؿ الرياضي اليدوي وفؽ طريقة السيمبمكس، لكف خبلؿ
في حؿ نماذج البرمجة الخطية باإلضافة إلى نماذج البرمجة باألىداؼ التي تعتبر  استخدـ الحاسوب أكثر وأكثر

إمتداد لمبرمجة الخطية، أي كؿ البرمجيات التي تستخدـ لحؿ نماذج البرمجة الخطية تستخدـ أيضا لحؿ نماذج 
 يث برمجت الخطوات الرياضية لطريقة السيمبمكس ببساطة في مجموعات نظـ برامج سابقة ح البرمجة باألىداؼ،

إلخ، حيث ساعدت ...، مشاكؿ النقؿ اإلعداد صممت لحؿ العديد مف المشاكؿ كالبرجة الخطية، برمجة األىداؼ
وجد العديد مف البرمجيات عمى حؿ ىذه المشاكؿ بسرعة، وبأقؿ تكمفة بغض النظر عف حجـ المشكمة، وحاليا ي

 .1مجموعات نظـ البرامج التي ليا إمكانيات البرمجة الخطية
استخداـ الحاسبات الشخصية وبرمجيات اإلعبلـ اآللي في البرمجة الخطية، واستغبلليا بأقؿ  ونتيجة لسيولة    

تكمفة وجيد فقد قؿ التركيز عمى الطرؽ اليدوية في تعميـ البرمجة الخطية، لذلؾ فإننا إرتأينا أف نركز عمى ىذه 
 .ي تطرقنا إلييا بالتفصيؿ خطوة بخطوةالنقطة في إنجاز مذكرتنا تركيزا كامبل دوف أف نتجاىؿ الطرؽ اليدوية الت

 QMسوؼ نستخدـ خبلؿ ىذه المذكرة لحؿ نماذج البرمجة باألىداؼ المتعددة برمجية الطرؽ الكمية لمنوافذ     

for Windows وىي مجموعة نظـ برامج تستخدـ ألغراض الخاصة بالطرؽ الكمية أعدىا ىووارد ويز ،
(Howard Weiss)

مف أحدث البرمجيات، الذي يستخدـ خصيصا لحؿ مشاكؿ البرمجة الخطية وكذا  يوى، 2 
القياـ بتحميؿ الحساسية، لذلؾ فإف استخداـ ىذا البرنامج جعؿ حؿ مشاكؿ البرمجة الخطية أمرا يسيرا وذا سرعة 

: مثؿ دارة نواع المشاكؿ التي تواجو اإلمقاطع برامج لحؿ كؿ نوع مف أ( QM)لمطرؽ الكمية لمنوافذ فائقة، 
 Game) ، نظرية األلعاب(Goal programming) ، برمجة األىداؼ(Linear programming) البرمجة الخطية

theory)البرمجة باألعداد الصحيحة ، (Integer programming)الشبكات ، (Networks)مراقبة الجودة ، 
(Quality control)إدارة المشاريع ، (project management PERT/CPM)المحاكاة ، (Simulation)النقؿ ، 
(Transportation) ...ويوجد عدد كبير مف برمجيات الطرؽ الكمية ليا سمات . ((2)رقم  الممحقأنظر ) إلخ

مكانيات شبيية بالطرؽ الكمية لمنوافذ  ، وفي أغمب الحاالت يكوف عميؾ إدخاؿ بيانات QM for Windowsوا 
في عارضة النموذج، وتنقر عمى زر الحؿ ليظير الحؿ في صورة نافذة ( أي معممات النموذج)المشكمة ببساطة 

 .إلخ... Excel ،Storm ،Win QSB ،QSB ،Toraصفحات إنتشار إكسؿ : مف بيف ىذه البرمجيات نذكر
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 قرارية وفقا لنموذج البرمجة باألىدافصياغة المشاكل ال :المطمب الثالث
إف لمشكمة البرمجة باألىداؼ المتعددة سواء كانت خطية أو غير خطية سواء حمت بأي طريقة كانت قد     

كتخطيط القوة العاممة، تخطيط وسائؿ  ج في مجاالت متعددة مف الحياة الواقعيةفسحت المجاؿ الستخداـ النموذ
فكؿ مجاؿ منة ىذه المجاالت يتطمب أف توضع المشكمة في شكؿ نموذج يحدد فيو معالـ . إلخ...اإلعبلف 

المشكمة وأىدافيا وأولوياتيا وىي تشترؾ جميعا بأنو يمكف أف تحؿ كنموذج يحدد فيو معالـ المشكمة وأىدافيا 
 :1نو يمكف أف تحؿ كنمودج مفرد اليدؼ، وإلعداد النوذج يجب أف نتبع ما يميوأولوياتيا وىي تشترؾ جميعا بأ

 .ليا تعيف األىداؼ بوضوح وتحدد القيمة المستيدفة .1
يعبر عف األىداؼ في صورة معادلة قيد تتضمف انحراؼ المتغيرات عف القيـ المستيدفة والتي تمثؿ مقدار  .2

عمما أنيا ليست )متغيرات اإلنخراؼ في دالة اليدؼ الزيادة والنقصاف عف اليدؼ المطموب، يتـ تقميؿ 
وكذلؾ القيود عمى ( إلخ...كقيود الموارد والوقت )ويتـ صياغة قيود المشكمة العممية ( المتغيرات القرارية

اليدؼ، وعند تحديد األىداؼ األصمية يؤخذ بنظر االعتبار الحكـ والتقدير الشخصي لؤلىمية النسبية 
يدىا مسبقا في صياغة النموذج بحيث توضع أوزاف معينة لؤلىداؼ حسب أىميتيا، لؤلىداؼ التي تـ تحد
 .عامبلت لمتغيرات اإلنحراؼ في دالة اليدؼوتكوف ىذه األوزاف كم

متغيرات انحرافات وىي ليست )التعبير عف التقميؿ في معادلة اليدؼ التي تتضمف معادلة إنحرافات فقط  .3
        (. متغيرات القرار األصمية

 :2مجة باألىداؼ المتعددة كما يميخطوات الرئيسية لصياغة نموذج البر تتحدد ال
 تحديد المتغيرات القرارية لممشكمة :الفرع األول

أو بصفة عامة وفقا )تتمثؿ الخطوة األولى لصياغة المشكمة القرارية وفقا لنموذج البرمجة باألىداؼ المتعددة     
، وىي المتغيرات أو العوامؿ التي يمكف لمتخذ القرار التحكـ المتغيرات القراريةفي تحديد ( ألي نموذج رياضي

 .فييا أو تغييرىا، وتمثؿ الناتج األخير لمقرار أو النموذج
تمثؿ المتغيرات  Xnلمتعبير عف المتغير القراري لمنموذج الرياضي، لذلؾ  (X)بصفة عامة يستخدـ الرمز     

ويتـ صياغة النماذج الرياضية ( يمثؿ عدد المتغيرات القرارية المكونة لمنموذج n= 1,2, …, kحيث )القرارية 
 .وحميا بيدؼ تحديد القيـ المثمى التي تتخذىا ىذه المتغيرات

 صياغة دوال أىداف النموذج :الفرع الثاني
إف نموذج البرمجة الخطية يقوـ دائما عمى أساس صياغة دالة وحيدة اليدؼ يتـ تعظيميا أو تخفيضيا في     

ظؿ عدد مف القيود، ومف واقع إجراءات النموذج يفترض أنو يحدد بوضوح وبشكؿ قاطع في استخدامو لمفيـو 
ا نجد خط فاصؿ حقيقي يكفؿ دقة التمييز و ماىو القيد؟، إال أنو في الحياة العممية نادرا مأالدالة ما ىو اليدؼ؟ 

                                                           
، مجمة تكريت لمعمـو اإلدارية واالقتصادية، المجمد "بناء نماذج برمجة األىداف لتقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط"مظير خالد عبد الحميد، . ـ.ـ -1
 .191-190ص  ، ، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، العراؽ2009، 14، العدد 5
 .126-123، ص ص مرجع سابؽساىد عبد القادر،  -2
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يسعى  كؿ منيما يمثؿ رغبة أو ىدؼ لمتخذ القرار، ذلؾ أف بينيما إف كاف في الواقع يوجد مثؿ ىذا التمييز فعبل
 :لتحقيقو، وبناءا عميو نستخدـ مفيوـ ىدؼ أو أىداؼ عموما عندما تكوف منبثقة عف

 رغبات متخذ القرار؛ -
 نقص أو محدودية الموارد؛ -
 .أي شروط صريحة أو ضمنية تفرض عمى اختيار قيمة المتغيرات القرارية -
ويمثؿ المنيج المقترح لصياغة نموذج برمجة األىداؼ في تحديد أىداؼ متخذ القرار وفقا لثبلث مجموعات،    

 :يمكف عمى سبيؿ المثاؿ أف تشمؿ المجموعة األولى مف األىداؼ ما يمي
 تعظيـ الربح ألقصى حد ممكف؛ 
 تخفيض التكاليؼ ألقؿ حد ممكف؛ 
 تخفيض المخاطر؛ 
 تخفيض ساعات العمؿ اإلضافي. 

 :بالنسبة لممجموعة الثانية مف األىداؼ فيمكف أف تشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ محدودية توافر كؿ مف  
 ميزانية التمويؿ؛ 
 المواد الخاـ؛ 
  ساعات العمؿ أو ساعات دوراف اآلالت؛ 
 أي موارد أخرى لمنشاط. 

نسبة لممجموعة الثالثة مف األىداؼ فتتضمف الشرط الطبيعي بعدـ سمبية قيـ المتغيرات القرارية في حؿ بال    
النموذج أو أي اشتراطات أخرى تنبثؽ عف تعاقد رسمي أو قانوني يستوجب أف تكوف قيمة المتغيرات القرارية 

معينة بناءا عمى عقد دنى مف وحدات تساوي أو تتجاوز أي قيمة محددة كحد أدنى، مثبل اإللتزاـ بتوريد حد أ
 .قانوني

 تحديد مستويات أولويات تحقيق أىداف النموذج :الفرع الثالث
عمى رغبات متخذ القرار بشأف األىداؼ المختمفة السابقة لممشكمة، يتـ دراستيا معا بيدؼ  عقب التعرؼ    

العمؿ عمى تخفيضيا إلى أقؿ حد ممكف عف طريؽ استبعاد بعض األىداؼ التي يتبيف عدـ الحاجة إلييا نتيجة 
ف تعظيـ الربح إلى وجود أىداؼ أخرى لممشكمة تتضمنيا أو تستوعبيا، فعمى سبيؿ المثاؿ قد يوجد ىدؼ بشأ

جانب ىدؼ آخر لخفض التكاليؼ عموما، وكبلىما يمكف أف يصاغ كيدؼ واحد باعتبار إف ىدؼ تعظيـ الربح 
 . يستوعب األىداؼ التي يتبيف أنيا ذات أىمية محدودة في النموذج

 صياغة دالة تحقق النموذج :الفرع الرابع
ذج يأتي البدء في الصياغة الرياضية لدواؿ أىداؼ بعد تحديد مستويات أولويات تحقيؽ أىداؼ النمو     

 :في صياغة كؿ دالة مف دواؿ األىداؼ مايمي النموذج، ويراعى
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تمثؿ القيمة  jbبمعنى أف ، jbيتعيف أف يتحدد لكؿ دالة ىدؼ مف أىداؼ النموذج قيمة لمطرؼ األيمف  .1
المحدد مقدما كيدؼ يتعيف عمى الطرؼ األيسر أف يحققو بالضبط أو يتجاوزه أو يقؿ المستيدفة أو المستوى 

 .عنو وذلؾ حسب مجموعات رغبات متخذ القرار التي أشرنا إلييا سابقا
عمى أساس  ةتصاغ جميع دواؿ األىداؼ في النموذج الرياضي لمبرمجة باالىداؼ في صورتيا األخير  .2

لطرفي كؿ ىدؼ، لذلؾ يتعيف أف يتضمف الطرؼ األيسر لدالة كؿ )=( استخداـ عبلقة المساواة الرياضية 
di)ىدؼ متغيرات اإلنحراؼ الموجبة والسالبة 

+،di
  .iشرط المساواة لطرفي كؿ ىدؼ بحيث يتحقؽ ( -

 :1فإف نموذج برمجة األىداؼ يمكف تمثيمو كاآلتيولذلؾ 
jj

p

j j bxfWMin  
)(

1
 

jjjj bddxf 


)( 

  j = 1, 2, …….., P   و  i = 1, 2, ……., m   حيث
0)( xLi

 

 :وحيث


jd: عف القيمة المستيدفة أو المحددة مقدما كيدؼ لمدالة، ويتحدد ليذا المتغير  تمثؿ متغير اإلنحراؼ السالب
 jbتقؿ عف القيمة المستيدفة ( الطرؼ األيسر لميدؼ) iقيمة موجبة لو القيمة القابمة لمتحقؽ مف دالة اليدؼ 

di، وبخبلؼ ىذه الحالة يتخذ (الطرؼ األيمف لميدؼ)
 .قيمة الصفر  -



jd :عف القيمة المستيدفة أو المحددة مقدما كيدؼ لمدالة، ويتحدد ليذا المتغير  تمثؿ متغير اإلنحراؼ الموجب
 jbتزيد عف القيمة المستيدفة ( الطرؼ األيسر لميدؼ) iقيمة موجبة لو القيمة القابمة لمتحقؽ مف دالة اليدؼ 

di، وبخبلؼ ىذه الحالة يتخذ (الطرؼ األيمف لميدؼ)
 .قيمة الصفر  +

jb :أو القيمة المستيدفةالطرؼ األيمف لمعادلة اليدؼ تمثؿ مستوى الطموح أو ،. 
)(xf j :تمثؿ الدالة الخطية الممثمة لدالة اليدؼ. 

السيمبمكس وىذا مف أجؿ تحديد المتغير القراري الذي يحقؽ أمثمية ىذا النموذج يمكف حمو باستعماؿ طريقة 
 .اليدؼ

di)وحيث أف   
+

،di
-

ىما اإلنحراؼ السالب والموجب عف القيمة المستيدفة، فيما متغيراف يكمبلف بعضيا عند  (
 .لميدؼ( الطرؼ األيمف)والقيمة المستيدفة ( الطرؼ األيسر)تحديد الفرؽ بيف القيمة القابمة لمتحقؽ 

 :التالية ويمكف تمخيص الخطوات السابقة لصياغة نموذج البرمجة باألىداؼ وحمو وتطبيقو في الخطوات  
 
 
 
 

                                                           
 .120ص  ،2012، (الجزائر)الجزء الثاني، مطبعة الثقة، سطيؼ بحوث العمميات مدخل التخاذ القرارات، بوقرة رابح،  -1



 .اإلنتاجي البرمجة الخطية متعددة األىداف واستخداماتيا في اتخاذ القرار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني
 

76 
 

 خطوات صياغة نموذج البرمجة باألىداف المتعددة وحمو وتطبيقة: (4-8)الشكل 

 
 .127ص ، مرجع سبؽ ذكره، ساىد عبد القادر :المصدر              

 :1خطوات بناء النموذج يمكف مبلحظة اآلتيمف خبلؿ
تنقسـ القيود في نموذج برمجة األىداؼ إلى نوعيف؛ معادالت اليدؼ وقيود البرمجة الخطية العادية،  -

وبالتالي فإف بعض عمماء بحوث العمميات يعطوف تسمية لمنوع األوؿ مف القيود بقيود اليدؼ والنوع الثاني 
نموذج برمجة األىداؼ مف منظور  كما يمكف النظر في قيود. مف القيود بقيود النظاـ أو القيود التكنولوجية

والتي يمكف خرقيا وىذا بإدخاؿ عمييا  Softوالتي ال يتـ خرقيا والمعروفة بقيود النظاـ، وقيود  Hardقيود 
 .عقوبة تتمثؿ في معامبلت متغيرات اإلنحراؼ في دالة اليدؼ نتيجة الخرؽ والمعروفة بقيود اليدؼ

                                                           
()- كتغير أولويات أىداؼ النموذج أو أوزانيا الترجيحية. 

1
- Anderson, Sweeney, Williams , Quantitative Methods for Business , South-Western College 

Publishing, Cincinnati-Ohio (USA), 1998, p 733. 

 تعريؼ المشكمة

 (Xn)تحديد المتغيرات القرارية 

   jbتحديد مستويات أولوية تحقيؽ األىداؼ 

ىؿ الحؿ 
 مناسب؟

 ال

 نعـ

xf)(صياغة دواؿ أىداؼ النموذج  j 

صياغة دالة تحقيؽ النموذج 
jj

p

j j bxfWMin  
)(

1
 

 

 تحميؿ حساسية الحؿ وتطبيقة

 حؿ النموذج بالحاسب أو بدونو

التقرير عف 
 أمثمية الحؿ

 (*)تعديؿ النموذج
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اإلنتقاؿ مف مشكؿ البرمجة الخطية عند مستوى األولوية  كذلؾ يمكف مبلحظة أف القيد المضاؼ نتيجة -
وبالتالي  Hardاألولى إلى مشكؿ البرمجة الخطية لمستوى األولوية الموالي األقؿ يصبح قيد نظاـ، أي قيد 

 .فبل وجود لمقدار مف ىدؼ األولوية األعمى مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ أولوية أقؿ
 .P األولوية مجموعة مف األىداؼ يمكف تحقيؽ األمثمية ليا والمتمثمة فيفي حالة ما اتخاذ القرار يحتوي عمى 

 أنواع نماذج البرمجة باألىداف المتعددة: المبحث الثالث
تعتبر دالة اليدؼ في البرمجة الخطية أحد أىـ المتغيرات المكونة لمنموذج، وأىـ المقاييس التي يعتمد عمييا     

إال أنو في الحقيقة لممؤسسة أىدافا عديدة، أحيانا ما تجعؿ مف عممية اتخاذ .متخذ القرار في إصدار القرارات
تسعى لتعظيـ األرباح، وتقميؿ التكاليؼ، تعظيـ  القرار مشكمة في حد ذاتيا، فالمؤسسة خبلؿ فترة معينة قد

إلخ، لذا فإف تعدد األىداؼ أثناء حؿ نموذج البرمجة الخطية يتطمب ...المبيعات، استغبلؿ أمثؿ لمموارد المتاحة 
وفي مثؿ ىذه الحاالت فإف . 1استخداـ طرقا ونماذج تختمؼ باختبلؼ طبيعة المسألة واألىمية النسبية لكؿ ىدؼ

 .   النماذج غير القابمة والقابمة لئلحبلؿ: ماذج المستخدمة لحؿ المسائؿ متعددة األىداؼ ىيأشير الن
 النماذج غير القابمة لإلحالل :المطمب األول

وىي مختمؼ النماذج والطرؽ التي يمجأ إلييا متخذ القرار في الحاالت التي ال يمكنو الترتيب المسبؽ ليذه     
ىدؼ محؿ ىدؼ آخر، ولحؿ مثؿ ىذه المسائؿ نستخدـ العديد مف النماذج أشيرىا األىداؼ وال يستطيع إحبلؿ 

يتمثؿ ىذا النموذج في  Procédure d'Orientation Progressive (P.O.P) التدريجي التوجو جراءنموذج إ
صياغة نموذج البرمجة الخطية واليدؼ المراد تحقيقو وفي كؿ مرة يختمؼ اليدؼ، ويتـ الحؿ عندئذ باستعماؿ 

ويتخذ . إحدى طرؽ البرمجة الخطية المعروفة، والوصوؿ في األخير لصياغة جدوؿ تمخص فيو كافة النتائج
 .2تمؼ األىداؼالقرار النيائي بناءا عمى األوزاف النسبية لمخ

 :3ولتوضيح ىذا النوع مف النماذج نأخذ المسألة التالية  
( M1)باستعماؿ مادتيف أولتيف ( P2)و( P1)تقـو مؤسسة ما لصناعة جميع أنواع الببلط بإنتاج وبيع المنتجيف 

 :، وفؽ البرنامج التالي(M2)و
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .422ص  الياميف فالتة، مرجع سابؽ، -1
 .422ص  ،نفس المرجع -2
 .421ص  نفس المرجع، -3
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(                      1)تعظيـ الربح  -  211 2070 XXZMax  
(             2)تعظيـ رقـ األعماؿ  -  212 130120 XXZMax  
(                  3)تعظيـ تشغيؿ اآللة  -  213 45 XXZMax  

                                                                      Sabject to 

15003(             M1)قيد المادة األولية  - 21  XX 

100021(             M2)قيد المادة األولية  -  XX 
3001قيد ىيئة التسويؽ                    - X 
,0شرط عدـ السمبية                    - 21 XX 

 :حيث أف
1X  تمثؿ عدد الوحدات المنتجة مف المنتج(P1) ،2X  تمثؿ عدد الوحدات المنتجة مف المنتج(P2) 

 :المطموب
تحديد حجـ اإلنتاج األمثؿ إذا كانت المؤسسة تريد تعظيـ الربح وتعظيـ رقـ األعماؿ، وتحقيؽ أقصى     

 استغبلؿ آللة التركيب والتغميؼ؟
 المسألةحل : الفرع األول

لمحؿ األمثؿ المتوصؿ إليو في حالة البحث عف تحقيؽ أقصى ربح دوف اإلىتماـ  aXنرمز بالرمز     
باألىداؼ األخرى، ونرمز بالرمز 

bX  لمحؿ األمثؿ في حالة البحث عف أقصى رقـ أعماؿ دوف اإلىتماـ ببقية
األىداؼ األخرى، وبالرمز 

cX لمحؿ األمثؿ في حالة البحث عف أقصى استغبلؿ آللة التركيب.   
 :ةوذلؾ وفؽ الحاالت التالي Simplexقة السيمبمكس يلمبحث عف الحؿ األمثؿ سنقوـ بحؿ المسألة بطر 

 (دالة اليدؼ األولى)تعظيـ الربح : الحالة األولى
  211 2070 XXZMax    

Sabject to                           

15003 21  XX 
100021  XX 

3001 X 

0, 21 XX 
 تحويؿ البرنامج إلى الشكؿ المعياري

  211 2070 XXZMax  

Sabject to                     

15003 121  SXX 
1000221  SXX 

30031  SX 

0,,,, 32121 SSSXX 
 جدوؿ السيمبمكس 
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 ( حالة تعظيم الربح)جدول الحل اإلبتدائي لحل المسألة : (9-8)الجدول 

   70      20      0       0        0 Q V C 

   X1      X2      S1     S2         S3    

    3        1       1       0        0 

    1        1       0       1        0 

    1        0       0       0        1 

1500 

1000 

300 

S1 

S2 

S3 

0 

0 

0 

  -70     -20      0      0        0  Z1=0  

 .مف إعداد الطالب  :المصدر                  
 :بعد مواصمة الحؿ وفؽ طريقة السيمبمكس سنصؿ إلى جدوؿ الحؿ األمثؿ التالي

 ( حالة تعظيم الربح)جدول الحل األمثل لحل المسألة  (:20-8)الجدول 

   70      20      0       0        0 Q V C 

   X1      X2      S1     S2         S3    

    0        1        1       0        -3 

    0        0       -1       1        2 

    1        0        0       0        1 

600 

100 

300 

X2 

S2 

X1 

20 

0 

70 

    0        0      30      0        10  Z1
*
=33000  

 .مف إعداد الطالب  :المصدر                
 :الحؿ األمثؿ في ىذه الحالة ىو كما يميوعميو فإف 

Xa = (X1= 300, X2= 600, Z1= 33000) 

مع تحقيؽ أقصى ربح قدره  P2وحدة مف المنتج  600و  P1وحدة مف المنتج  300عند ىذه النقطة يمكف إنتاج 
 .وف 33000

 . Dيتمثؿ الحؿ األمثؿ في حالة تعظيـ الربح بيانيا عند النقطة 
 (دالة اليدؼ الثانية)تعظيـ رقـ األعماؿ : الحالة الثانية

  212 130120 XXZMax  

Sabject to                           

15003 21  XX 
100021  XX 

3001 X 

0, 21 XX 
 تحويؿ البرنامج إلى الشكؿ المعياري
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  212 130120 XXZMax  

Sabject to                     

15003 121  SXX 
1000221  SXX 

30031  SX 

0,,,, 32121 SSSXX 
 جدوؿ السيمبمكس 

 ( حالة تعظيم رقم األعمال)جدول الحل اإلبتدائي لحل المسألة  (:22-8)الجدول 

  120     130      0       0        0 Q V C 

   X1      X2      S1     S2         S3    

    3        1       1       0        0 

    1        1       0       1        0 

    1        0       0       0        1 

1500 

1000 

300 

S1 

S2 

S3 

0 

0 

0 

 -120   -130      0      0        0  Z2=0  

 .مف إعداد الطالب  :المصدر                  
 :بعد مواصمة الحؿ وفؽ طريقة السيمبمكس سنصؿ إلى جدوؿ الحؿ األمثؿ التالي

 ( حالة تعظيم رقم األعمال)جدول الحل األمثل لحل المسألة : (28-8)الجدول 

  120    130      0       0        0 Q V C 

   X1      X2      S1      S2         S3    

    2        0        1      -1        0 

    1        1        0       1        0 

    1        0        0       0        1 

500 

1000 

300 

S1 

X2 

S3 

0 

130 

0 

   10       0        0     130      0  Z2
*
=130000  

 .مف إعداد الطالب  :المصدر                
 :فإف الحؿ األمثؿ في ىذه الحالة ىو كما يميوعميو 

Xb = (X1= 0, X2= 1000, Z2= 130000) 

مع تحقيؽ أقصى رقـ   P1فقط وعدـ إنتاج المنتج  P2وحدة مف المنتج  1000عند ىذه النقطة يمكف إنتاج 
 .وف 130000أعماؿ قدره 

 .Bيتمثؿ الحؿ األمثؿ في حالة تعظيـ رقـ األعماؿ بيانيا عند النقطة 
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 (دالة اليدؼ الثالثة)تعظيـ تشغيؿ ساعات عمؿ اآللة : الحالة الثالثة 
  213 45 XXZMax  

Sabject to                           

15003 21  XX 
100021  XX 

3001 X 

0, 21 XX 
 تحويؿ البرنامج إلى الشكؿ المعياري

  213 45 XXZMax  

Sabject to                     

15003 121  SXX 
1000221  SXX 

30031  SX 

0,,,, 32121 SSSXX 
 جدوؿ السيمبمكس 

 ( حالة تعظيم تشغيل اآللة)بتدائي لحل المسألة جدول الحل اال: (23-8)الجدول 

    5       4        0       0        0 Q V C 

   X1      X2      S1     S2         S3    

    3        1       1       0        0 

    1        1       0       1        0 

    1        0       0       0        1 

1500 

1000 

300 

S1 

S2 

S3 

0 

0 

0 

   -5      -4       0        0        0  Z3=0  

 .مف إعداد الطالب  :المصدر                  
 :بعد مواصمة الحؿ وفؽ طريقة السيمبمكس سنصؿ إلى جدوؿ الحؿ األمثؿ التالي

 ( حالة تعظيم تشغيل اآللة)جدول الحل األمثل لحل المسألة : (24-8)الجدول 

    5       4        0       0        0 Q V C 

   X1      X2      S1      S2         S3    

    0        1      -1/2    3/2      0 

    0        0      -1/2    1/2      1 

    1        0      -1/2    -1/2     0 

750 

50 

250 

X2 

S3 

X1 

4 

0 

5 

    0        0       1/2     7/2      0  Z3
*
=4250  

 .مف إعداد الطالب  :المصدر                 
 :وعميو فإف الحؿ األمثؿ في ىذه الحالة ىو كما يمي

Xc = (X1= 250, X2= 750, Z3= 4250) 
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مع تحقيؽ أقصى ساعات  P2وحدة مف المنتج  750و  P1وحدة مف المنتج  250عند ىذه النقطة يمكف إنتاج 
 .ساعة عمؿ 4250عمؿ اآللة  قدرىا 

 .Cيتمثؿ الحؿ األمثؿ في حالة تعظيـ الربح بيانيا عند النقطة 
 جدول النتائج: الفرع الثاني

بعد إيجاد كؿ الحموؿ يجب التأكد مف صحة تطبيقيا عمى مختمؼ قيود المسألة، وبتعبير آخر يجب التأكد    
 .مع القيود( Xa, Xb, Xc)مف إمكانية توافؽ كؿ مف الحموؿ 

 :فإن( Xa)عند الحل . 2
1500)600()300(3(:        M1)قيد المادة األولية  -  محقؽ. 

)900)600(300(:        M2)قيد المادة األولية  -   وحدة مف ىذه المادة غير مستغمة 100تبقى. 
3001:              قيد ىيئة التسويؽ - X محقؽ. 
 :فإن( Xb)عند الحل . 8

10001000)0(3(:        M1)األولية قيد المادة  -    وحدة مف ىذه المادة غير مستغمة 500تبقى. 

100010000(:        M2)قيد المادة األولية  -  محقؽ. 
01:               قيد ىيئة التسويؽ - X 
 :فإن( Xc)عند الحل . 3

1500750)250(3(:        M1)قيد المادة األولية  -   محقؽ. 

1000750250(:        M2)قيد المادة األولية  -   محقؽ. 
2501:               قيد ىيئة التسويؽ - X محقؽ. 

 :يمكف تمخيص النتائج السابقة في الجدوؿ التالي
 (P.O.P)جدول النتائج لممسألة حسب طريقة : (25-8)الجدول 

   األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 

 الحػػػػػػػػػػػموؿ (Z1)الربح  (Z2)رقـ األعماؿ  (Z3)ساعات عمؿ اآللة 
3900 114000 33000 Xa = (X1= 300, X2= 600) 

4000 130000 20000 Xb = (X1= 0, X2= 1000) 

4250 127500 32500 Xc = (X1= 250, X2= 750) 

350 16000 13000 
i 

4050 123834 28500 
iX 

 .مف إعداد الطالب :المصدر  
يمثؿ المدى أو اإلنحراؼ في قيـ  i، و (قيـ األىداؼ) يمثؿ المتوسط الحسابي لممقاييس  iX: حيث أف  

 (.وأقؿ قيمة في دالة اليدؼالفرؽ بيف أكبر قيمة )األىداؼ 
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 ختيار الحلاكيفية : الفرع الثالث
 :عمى متخذ القرار في المؤسسة أف يقارف مختمؼ األىداؼ بالمتوسط الحسابي عمى النحو التالي  

  :فإف Xaبالنسبة لمحؿ 
  الربح(Z1 ) 1أكبر مف المتوسطX 
  رقـ األعماؿ(Z2 ) 2أقؿ مف المتوسطX 
  عدد ساعات تشغيؿ اآللة(Z3 ) 3أقؿ مف المتوسطX 

، وال يمكف (رقـ األعماؿ وعدد ساعات عمؿ تشغيؿ اآللة)نقوؿ أنو عند ىذا الحؿ فإف مقياسيف أقؿ مف المتوسط 
 .المرور بمختمؼ الحموؿ بعدقبولو أو رفضو إال 

 :فإف Xbبالنسبة لمحؿ 
  الربح(Z1 ) 1أقؿ مف المتوسطX 
  رقـ األعماؿ(Z2 ) 2أكبر مف المتوسطX 
  عدد ساعات تشغيؿ اآللة(Z3 ) 3أقؿ مف المتوسطX 

 :فإف Xcبالنسبة لمحؿ 
  الربح(Z1 ) 1أكبر مف المتوسطX 
  رقـ األعماؿ(Z2 ) 2أكبر مف المتوسطX 
  عدد ساعات تشغيؿ اآللة(Z3 ) 3أكبر مف المتوسطX 

 :مثؿ ىوأف كؿ المعايير أكبر مف المتوسط الحسابي، وعميو فإف الحؿ األ  Xcنبلحظ أف عند الحؿ الثالث 
(X1= 250, X2= 750)  و(Z1= 32500, Z2= 127500, Z3= 4250) 

 :لتحقؽ (P2)وحدة مف المنتج  750و  (P1)وحدة مف المنتج  250بمعنى أف تنتج المؤسسة 
 .وف 32500أقصى ربح قدره  -
 .وف 127500أقصى رقـ أعماؿ قدره  -
 .ساعة عمؿ 4250أقصى استغبلؿ آللة التركيب والتغميؼ بمقدار  -
 .1كما أف عند ىذا الحؿ وكما رأينا سابقا فإف موارد المؤسسة استغمت بالكامؿ 
في بعض الحاالت ال تظير البرمجة بيذه الكيفية فقد تتغير القيود مف ىدؼ إلى ىدؼ، ويصبح النموذج في     

وؿ النتائج لكف ، نستعمؿ نفس الطريقة السابقة ويتـ االختيار باستعماؿ جدحد ذاتو متغيرا مف حالة إلى أخرى
بعد أف يتـ توحيد األىداؼ عف طريؽ ضرب معامبلت دالة اليدؼ المختمفة عف الدواؿ األخرى في اإلشارة 

، أو تحويؿ المسألة األصمية التي توافؽ دالة اليدؼ المختمفة عف الدواؿ األخرى إلى المسألة المقابمة (-)السالبة 
 .كحؿ نيائي ()ثـ نختار أسعار الظؿ

                                                           
 .216الياميف فالتة، مرجع سابؽ، ص  -1
()- أسعار الظؿ ىي القيـ المقابمة لممتغيرات الراكدة عمى سطر التقييـ. 
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 النماذج القابمة لإلحالل :الثانيالمطمب 
تستخدـ ىذه النماذج في الحاالت التي يمكف إحبلؿ ىدؼ محؿ ىدؼ آخر، وقد يمجأ متخذ القرار في المؤسسة   

 .1لمثؿ ىذه النماذج عندما يستطيع ترتيب أىداؼ المسألة حسب أىميتيا مما يستدعى تعويض أحدىما باآلخر
 .ميف أساسيف وىما الشكؿ الترتيبي والشكؿ الرقميوتأخذ النماذج القابمة لئلحبلؿ شك

 الشكل الترتيبي :الفرع األول
حيث يتـ ترتيب األىداؼ أو األولويات حسب أىميتيا، ويتـ استخداـ أوزاف ترتيب لؤلىداؼ حسب أولويتيا     

األىداؼ، وبعد وفي ظؿ ىذا الشكؿ يقوـ متخذ القرار بترتيب األىداؼ حسب أىميتيا وتحديد قيـ فرضية ليذه 
ذلؾ يتـ إيجاد حؿ أو حموؿ لمنموذج يتحقؽ عندىا أدنى إنحراؼ ممكف لميدؼ الذي يحتؿ األولوية األولى في 
الترتيب، وفي حالة تعدد الحموؿ التي تحقؽ ذلؾ فإنو يتـ تحديد ىذه الحموؿ التي تحقؽ أدنى إنحراؼ ممكف 

حتى يصؿ إلى الحؿ الذي يقترب قدر اإلمكاف مف القيـ  لميدؼ الذي يحتؿ المرتبة الثانية في الترتيب وىكذا
ذا كاف النموذج وفقا ليذه الصورة يتطمب مف متخذ القرار أف يحدد  المحددة سمفا لؤلىداؼ حسب أولويتيا، وا 
مسبقا ترتيب األىداؼ كما ال يسمح بأي مبادالت تعويضية فإنو ال يتوفر في ىذا النموذج المرونة الكافية لكؿ 

 .2متعددة األىداؼ المشاكؿ
إف مجاؿ استخداـ الطريقة البيانية في حؿ مشاكؿ برمجة األىداؼ كما سنتناولنا الحقا يقتصر فقط عمى تمؾ     

المشاكؿ التي تتضمف متغيريف فقط مف المتغيرات القرارية كما ىو الحاؿ تماما عند تطبيقيا عمى مشاكؿ البرمجة 
اتباع خطوات ومراحؿ طريقة السيمبمكس لمعالجة المشاكؿ المتعددة  الخطية ذات اليدؼ الواحد، ومف الممكف
وحتى يمكف الوقوؼ عمى كيفية استخداـ طريقة السيمبمكس عمى . 3األىداؼ في إطار نموذج برمجة األىداؼ

 :ىذا النوع مف المشاكؿ يجب االستعانة بالمسألة التالية
لمسنة القادمة، حسب التجربة التي تخضع ( X2و  X1)مؤسسة إنتاجية أرادت دخوؿ السوؽ بإنتاج منتوجيف     

 .ليا ودراسة السوؽ تبيف أف كا ماينتج يمكف تسويقو
 :بعد التحقؽ مف عممية التصنيع ىيأة التسيير تمكنت مف ضبط طاقة العمؿ في التالي   

 3ساعة عمؿ بينما إنتاج وحدة واحدة مف النموذج الثاني فتأخذ  2تطمب منتوج األوؿ يإنتاج وحدة واحدة مف ال
 .ساعات عمؿ

التكاليؼ )وحسب مديرية المحاسبة وبعد تحميميا لمختمؼ التكاليؼ المشاركة في العممية اإلنتاجية لكؿ منتج     
وف  1000حقؽ ربحا قدره ي X1، تـ تحديد ىامش الربح، إذ أف إنتاج وحدة واحدة مف المنتج (الثابتة والمتغيرة

 .وحدة نقدية 1200يحقؽ ربحا قدره   X2بينما إنتاج وحدة واحدة مف المنتج 

                                                           
 .207الياميف فالتة، مرجع سابؽ، ص  -1
 .129-128، ص مرجع سابؽساىد عبد القادر،  -2
 .282ص  ،مرجع سابؽفريد عبد الفتاح زيف الديف،  -3
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باإلضافة إلى ذلؾ ومراجعة مختمؼ المصالح والمديريات لممؤسسة تـ تحديد حجـ ساعات العمؿ المتاحة     
 .ساعة عمؿ يومية متاحة لمطاقة العاممة 24اليومية والمقدرة بػ 

ال يمكف  X2وحدات بينما عمى  10ال يمكف أف يتجاوز  X1يرية التسويؽ فإف الطمب اليومي عمى وحسب مد  
 .وحدات 7أف يتجاوز 

يوميا في ظؿ المعطيات ( X2و  X1)المشكؿ الذي يواجو المؤسسة ىو كـ يجب عمييا أف تنتج مف المنتجيف   
 السابقة؟ 

 تحديد القيود: أوال
إلى أف قيود برمجة األىداؼ ليا نوعيف مف القيود، قيود تكنولوجية أو فنية  مف خبلؿ ما سبؽ فقد اشرنا    

وقيود أىداؼ، المسألة التالية يوجد بيا ثبلث قيود، قيد الطاقة اإلنتاجية ويعبر عف قيد فني أو تكنولوجي، أما 
عمى األقؿ وقيد  وحدة نقدية 70.000القيديف اآلخريف فيعبراف عف قيود األىداؼ، وىما قيد عائد المساىمة 

 .وحدة عمى األكثر في األسبوع 5.000مستوى المخزوف 
72002                      قيد الطاقة اإلنتاجية -1 21  XX 
700001015                  قيد عائد المساىمة -2 21  XX 
500021                    قيد مستوى المخزوف -3  XX 
المسألة يجب تحويؿ القيود إلى الشكؿ المعياري، حيث أف القيد األوؿ يعتبر قيد فني، فيذا يعني تحويمو لحؿ 

إلى معادلة مثؿ قيود البرمجة الخطية، وحيث أف القيد عمى شكؿ أصغر أو يساوي، فيتـ إضافة المتغير الراكد 
 .لمطرؼ األيسر لمقيد حتى يصبح عمى شكؿ مساواة

72002                    اإلنتاجيةقيد الطاقة  -1 121  SXX 
أما بالنسبة لمقيد الثاني فيعتبر قيد ىدؼ األولوية األولى، وعميو في بعض الحاالت قد يتـ تحقيؽ اليدؼ بأكبر   

مما ىو مخطط لو، وفي حاالت أخرى بأقؿ مما ىو مطموب، وحيث أف كبل اإلحتماليف وارديف إذا يتـ إدخاؿ 
 : متغيرات اإلنحراؼ كالتالي

d1بافتراض أف  -
 .ذي يقؿ بو ىدؼ األولوية األولىتمثؿ المقدار ال -

d1بافتراض أف  -
ولوية األولى +  .تمثؿ المقدار الذي يزيد بو ىدؼ األأ

 :ىذا يعني أف القيد الثاني يصبح كالتالي
700001015                     قيد عائد المساىمة   -2 1121 


ddXX 

d1ولمتعمؽ في ىذا الشكؿ المعياري لمقيد نجد أف متغير اإلنحراؼ     
d1يشبو متغير اإلنحراؼ الراكد وأف  -

+  
واليدؼ مف إضافة كبل المتغيريف إلى قيد اليدؼ، ىو أنو يجعمنا نقؼ عمى حقيقة أنو قد . يشبو المتغير الفائض

 :1وحدة نقدية تماما وبالضبط ألف 70000ال يكوف في مقدورنا تحقيؽ أرباح مقدارىا 
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  وحدة نقدية  70000قد يكوف مقدار الربح القابؿ لمتحقيؽ يساوي تماما وبالضبط مستوى اليدؼ المطموب
d1وبالتالي يكوف 

+  =d1
 .وىنا ال يوجد إنحراؼ يحقؽ مستوى ىدؼ األلوية األولى 0=  -

 وحدة نقدية وبالتالي يكوف  70000يؽ أقؿ مف مستوى اليدؼ المطموب ققد يكوف مقدار الربح القابؿ لمتح
d1

d1أي يساوي قيمة الفرؽ بيف الربح المحقؽ والربح المخطط بينما  0أكبر مف  -
وىنا يوجد إنحراؼ  0=  +

 .سالب لمستوى ىدؼ األولوية األولى
  وحدة نقدية وبالتالي يكوف  70000قد يكوف مقدار الربح القابؿ لمتحقيؽ أكبر مف مستوى اليدؼ المطموب

d1
d1ف الربح المحقؽ والربح المخطط بينما أي يساوي قيمة الفرؽ بي 0أكبر مف  +

وىنا يوجد إنحراؼ  0=  -
 .موجب لمستوى ىدؼ األولوية األولى

القيد الثالث يمثؿ كذلؾ قيد ىدؼ األولوية الثانية وبالتالي تكوف معالجتو مثؿ قيد ىدؼ األولوية األولى،  -3
50002221: وبعد إضافة متغيرات اإلنحراؼ السالبة والموجبة يصبح القيد كالتالي 


ddXX 

 دالة اليدف: ثانيا
ميـ جدا معرفة منطؽ تشكيؿ دالة اليدؼ لمبرمجة باألىداؼ المتعددة، إذ يبلحظ أنو بعد وضع المتراجحة     

، مما يعني إختفاء اإلتجاه األصمي لميدؼ أقؿ =واستبداليا بإشارة  ≤و  ≥عمى شكؿ معادلة، ىذا يعني إختفاء 
البة إلى القيد األصمي لـ يعد باإلمكاف مف أو أكبر مف، وعمى ذلؾ وبإضافة متغيرات اإلنحراؼ الموجبة والس

 .استنتاج اتجاه اليدؼ مف معادلة القيد
50002221فمثبل القيد  


ddXX   

21)مستوى المخزوف ال يوضح لنا ما إذا كنا نرغب أف نجعؿ      XX  ) وحدة أو أف يقؿ عف  5000يزيد عف
تماما، ونفس األمر يحدث بالنسبة لقيد األولوية األولى والخاص بمستوى األرباح وىذا  5000ذلؾ أو أف يساوي 

ال يحدث إال مع قيود األىداؼ فقط، أما القيود ) Loss of Directionفقد االتجاه ما نطمؽ عميو مصطمح 
رى فبل تواجينا ىذه المشكمة حيث ال يضاؼ إلييا متغيرات اإلنحراؼ، ولكف التكنولوجية وقيود الحدود األخ

 .1(يضاؼ إلييا المتغيرات الراكدة، أو الفائضة، أو المتغيرات اإلصطناعية وىذا ال يفقدنا االتجاه األصمي لمقيد
عرفة االتجاه إف التخوؼ مف حالة فقد االتجاه ال يمثؿ مشكمة معقدة إذ يمكف عبلجيا واإلبقاء عمى م    

 . 2الصحيح لقيد اليدؼ وذلؾ مف خبلؿ إجراء تصحيح وتعديؿ بسيط ويسير عند صياغة ووضع دالة اليدؼ
لقيود  Undesirableإف دالة ىدؼ نموذج برمجة األىداؼ تسعى إلى تخفيض اإلنحرافات غير المرغوب فييا     

وحدة نقدية،  70000اليدؼ، فمثبل حيث أف مدير اإلنتاج قد قرر أف يكوف الربح المستيدؼ يساوي عمى األقؿ 
لذلؾ فإف األمر يتطمب اعتبار أف عدـ تحقؽ ىذا اليدؼ بكاممو أو بمعنى آخر مقدار عدـ تحققو والمقاس 

d1بمتغير اإلنحراؼ 
ى تخفيضو، لذا ينبغي إضافة ىذا المتغير ىو إنحراؼ غير مرغوب فيو ينبغي العمؿ عم -
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d1إلى دالة اليدؼ لمعمؿ عمى تخفيضو، وبناءا عمى ذلؾ الفيـ والتوضيح فإنو ال ينبغي أف يضاؼ المتغير 
+ 

 .والذي يقيس المبالغة أو الزيادة أو التجاوز في تحقيؽ ىدؼ الربح ألنو إنحراؼ مرغوب فيو
 5000والمتمثؿ في تحديد حجـ اإلنتاج مف المنتجيف معا بما ال يزيد عف  أما بالنسبة ليدؼ األولوية الثانية    

يعتبر إنحرافا غير ( وحدة 5000أي إنتاج أكثر مف )وحدة، فإف المبالغة أو الزيادة في تحقيؽ ىذا اليدؼ 
غير مرغوب فيو، لذلؾ فإف متغير اإلنحراؼ الذي سيتـ إضافتو إلى دالة اليدؼ مف أجؿ تخفيضو، ىو ذلؾ المت

d2الذي يمثؿ اإلنحراؼ غير المرغوب فيو، أي المبالغة في تحقيؽ اليدؼ، وىو متغير اإلنحراؼ 
وال يضاؼ  +

d2متغير اإلنحراؼ اآلخر 
 .ألنو يمثؿ إنحراؼ مرغوب فيو -

، فإنو يتعيف إضافة متغير اإلنحراؼ الذي يبالغ (أقؿ مف أو يساوي) ≤إذا كاف قيد اليدؼ : 1وكقاعدة عامة    
d)أو يؤدي إلى زيادة اليدؼ 

، فإنو (أكبر مف أو يساوي) ≥أما إذا كاف قيد اليدؼ . إلى دالة تخفيض اليدؼ( +
d)يجب ضـ متغير اإلنحراؼ الذي يقيس مقدار النقص أو يؤدي إلى تخفيض اليدؼ 

إلى دالة تخفيض ( -
 .اليدؼ، ألف كبل منيا في تمؾ الحالة يمثؿ إنحرافا غير مرغوب فيو

ومف ىذا المنطمؽ ستكوف مكونات دالة ىدؼ نموذج برمجة األىداؼ عبارة عف كافة متغيرات اإلنحراؼ     
. وسيكوف ىدؼ تمؾ الدالة ىو العمؿ عمى تخفيض تمؾ اإلنحرافات. غير المرغوب فييا وفقا لمقاعدة السابقة

يبقى تمثيؿ أولويات األىداؼ في دالة اليدؼ، فميس مف المعقوؿ أف نقوـ بتخفيض اإلنحراؼ غير ولكف 
إف اليدؼ ىو تخفيض اإلنحرافات . المرغوب فيو ليدؼ أدنى ويكوف ذلؾ عمى حساب ىدؼ ذات أولوية أعمى

 . غير المرغوب فييا ولكف في إطار مراعاة أولويات األىداؼ المحددة بالمشكمة
ا أف ىدؼ الربح في مثالنا ىذا يمثؿ أولوية أولى عمى مستوى المخزوف الذي يمثؿ أولوية ثانية، فإف وبم    

 :الصيغة الرياضية لنموذج برمجة األىداؼ يكوف كالتالي
Min Z = P1 d1

-
 + P2 d2

+
 

Sabject To                        
72002 121  SXX 

700001015 1121 


ddXX 

50002221 


ddXX 

0,,,,,, 2211121 


ddddSXX 
وحدة مف المنتجيف بعد تخفيض  5000تخفيض عدد الوحدات المنتجة زيادة عف : والتي يمكف قراءتيا كالتالي

 .وحدة نقدية 70000النياية الصغرى لئلنحراؼ غير المرغوب فيو لمستوى األرباح والتي مقدارىا 
 إعداد جدول السيمبمكس: ثالثا
بعداإلنتياء مف إعداد الصياغة الرياضية لنموذج برمجة األىداؼ، ووفقا لطريقة السيمبمكس، فإننا نستطيع     

 :إعداد جدوؿ الحؿ اإلبتدائي التالي
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 جدول الحل اإلبتدائي لحل مسألة النماذج القابمة لإلحالل وفق طريقة السيمبمكس : (26-8)الجدول 
d2 القيـ

+ d2
- d1

+ d1
- S1 X2 X1  المتغيرات

 األساسية
 معامبلت اليدؼ لممتغيرات األساسية

L1                  L2 
7200 
70000 
5000 

0 
0 
-1 

0 
0 
1 

0 
-1 
0 

0 
1 
0 

1 
0 
0 

1 
10 
1 

2 
15 
1 

S1 

d1
- 

d2
- 

0                 0 
1                 0 
0                 0 

 صفر =دالة اليدؼ   0 0 0 0 0 0 1 األرباح الداخمة
  L2 0 0 0 0 0 0 0 التكاليؼ الداخمة
   0 0 0 0 0 0 1 صافي التغير
 70000= دالة اليدؼ   0 0 0 1 0 0 0 األرباح الداخمة
  L1 15 10 0 1 -1 0 0 التكاليؼ الداخمة
   -15 -10 0 0 1 0 0 صافي التغير

 .مف إعداد الطالب :المصدر

 :تحديد المتغيرات األساسية بالجدول .2
يتـ ذلؾ بنفس الكيفية التي تمت في طريقة السيمبمكس لحؿ مسائؿ البرمجة الخطية، ومف خبلؿ الشكؿ     

d1و  S1المعياري لنموذج برمجة األىداؼ فإف المتغيرات األساسية ممثمة في 
d2و  -

كذلؾ يبلحظ أف  ، -
معامبلت اليدؼ لكؿ متغير أساسي في العمود األوؿ مف الجدوؿ وما داـ جدوؿ السيمبمكس لبرمجة األىداؼ 
يتعامؿ مع مجموعة مف األىداؼ، لذلؾ يجب أف تعكس معامبلت دالة اليدؼ ىذا التعدد في األىداؼ، وما داـ 

ليدؼ األولوية الثانية، وىذا   L2ة األولى والرمز ليدؼ األولوي L1يوجد ىدفيف في المسألة، فقط أعطي لرمز 
 .معناه أنو لكؿ متغير أساسي معامميف، أحدىما ليدؼ األولوية األولى والثاني ليدؼ األولوية الثانية

d1بالنسبة ليدؼ األولوية األولى وىو ىدؼ الربح، يكوف متوازنا عندما يكوف متغير إنحراؼ عدـ التحقؽ     
- 

مف قيد عائد المساىمة نجد . 1 (ألنو ال إنتاج وبالتالي ال أرباح)ومتغير التحقؽ مساويا لمصفر  70000معادال 
X1 = X2 = d1)أي أف ( أي قبؿ بداية اإلنتاج)أنو في مرحمة الزمف صفر 

 :وبالتالي فإف( 0 = +
700001015 1121 


ddXX 

 بالتعويض بالقيـ السابقة نجد   

70000

70000)0()0(10)0(15

1

1









d

d 

d1وعميو فإف متغير اإلنحراؼ     
وحدة  70000سيظير كمتغير أساسي وبقيمة مقدارىا الطرؼ األيمف لمقيد  -

 .نقدية
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وحدة مف  5000أما بالنسبة لقيد مستوى المخزوف يكوف متعادال عندما يكوف متغير التحقؽ يساوي      
بالجدوؿ األوؿ، أيف الزمف يساوي الصفر، أي ال يوجد )المنتجيف معا ومتغير إنحراؼ التجاوز يساوي صفر ألنو 

d2ومنو نستنتج أنو ال يوجد تجاوز وبالتالي X1 = X2 = 0إنتاج وبالتالي فإف 
 (.سيكوف مساويا لمصفر  +

X1 = X2 = d2)وما داـ      
d2فإف ( 0 = +

d2 ومنو فإف متغير اإلنحراؼ 5000 = -
سيظير كمتغير  -

 .وحدة 5000أساسي وبقيمة مقدارىا 
تخفيض قيمة اإلنحراؼ السالب  فبالنسبة ليدؼ األولوية األولى وىو ىدؼ الربح، فالعمؿ يكوف عمى أساس     

d1
 :لذلؾ فإف دالة ىدؼ مستوى األولوية األولى ىي( أو ما يسمى بمتغير إنحراؼ عدـ التحقؽ) -

Min : 0X1+0X2+0S1-d1
- +0d1

+ +0d2
- +0d2

+ 
d1وحيث أف 

 :يظير كالتالي L1متغير أساسي، لذلؾ نجد عمود  -
0 
1 
0 

وحدة مف المنتجيف معا  5000فالعمؿ يكوف عمى أساس عدـ تجاوز أما بالنسبة لدالة ىدؼ مستوى المخزوف 
d2وعميو يكوف التعامؿ مع

 :وبذلؾ يتـ كتابتيا كالتالي  +
Min : 0X1+0X2+0S1-0d1

-
 +0d1

+
 +0d2

-
 +d2

+
 

d2وحيث أف 
 :يظير كالتالي  L2متغير غير أساسي، لذلؾ نجد عمود   +

 
0 
0 
0 

 :تجسيد تعدد األىداف .8
فقد تـ تقسيمو إلى سطريف ألنو ( Z)بالنسبة لمسطر الذي كاف يعرؼ في جداوؿ السيمبمكس بسطر التقييـ     

توجد أولوية أولى وىي أولوية ىدؼ الربح وأولوية ثانية وىي أولوية ىدؼ مستوى المخزوف لممسألة، في حالة 
: ولوية إلى ثبلث أسطر فرعية تخصكما تـ تقسيـ كؿ سطر أ. وىكذا... ثبلث أولويات يقسـ عمى ثبلث أسطر

 .1سطر األرباح الداخمة؛ سطر التكاليؼ الداخمة وسطر صافي التغير
 :حساب قيم سطر األرباح الداخمة .3
 .2نقوؿ أف قيـ األرباح الداخمة ىي ببساطة معامبلت دالة اليدؼ لكؿ متغير عند مستوى األولوية المخصص  
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d1نجد أف األرباح الداخمة الوحيدة غير المعدومة ىي المقابمة لممتغير  L1فبالنسبة لمستوى األولوية األولى     
- 

فإف األرباح الوحيدة الداخمة غير المعدومة ىي   L2وعند مستوى األولوية الثانية . أي ىدؼ الربح غير المحقؽ
d2المقابمة لممتغير 

 .أي ىدؼ تحديد مستوى المخزوف مبالغ فيو  +
فإف المتغيرات التي تظير في دالة اليدؼ لنموذج برمجة األىداؼ ىي التي يظير وبصورة عامة وبسيطة،     

كما في ىذه الحالة لكؿ . 1(1)معامميا بسطر األرباح الداخمة لكؿ أولوية حسب المسألة وىذا المعامؿ يساوي 
d1مف 

d2و  -
+. 

 :  حساب قيم سطر التكاليف الداخمة .4
 :2يتـ حساب قيـ سطر التكاليؼ الداخمة بنفس األسموب المتبع في طريقة السيمبمكس والتي تتمثؿ في   

 (القيم المقابمة ليا بعمود معامالت اليدف لممتغيرات األساسية ×المعامالت الواردة بكل عمود )مج = التكاليف الداخمة 

 :األولوية األولى يحسب كالتاليبالنسبة لمتكمفة الداخمة لعمود المتغيرات عند مستوى 
 X1بالنسبة لممتغير 

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L1األساسية عند 

 التكمفة الداخمة  ناتج العممية  X1عمود  
 مج

0 

1 

0 

 

× 

2 

15 

1 

 

= 

0 

15 

0 

 

= 

 

15 

 X2بالنسبة لممتغير 

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L1األساسية عند 

 التكمفة الداخمة  ناتج العممية  X2عمود  
 مج

0 

1 

0 

 

× 

1 

10 

1 

 

= 

0 

10 

0 

 

= 

 

10 

 S1بالنسبة لممتغير 

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L1األساسية عند 

 التكمفة الداخمة  ناتج العممية  S1عمود  
 مج

0 

1 

0 

 

× 

1 

0 

0 

 

= 

0 

0 

0 

 

= 

 

0 
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d1بالنسبة لممتغير 
-

 

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L1األساسية عند 

d1عمود  
 التكمفة الداخمة  ناتج العممية  -

 مج  
0 

1 

0 

 

× 

0 

1 

0 

 

= 

0 

1 

0 

 

= 

 

1 

d1بالنسبة لممتغير 
+

 

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L1األساسية عند 

d1عمود  
 التكمفة الداخمة  ناتج العممية  +

 مج
0 

1 

0 

 

× 

0 

-1 

0 

 

= 

0 

-1 

0 

 

= 

 

-1 

d2بالنسبة لممتغير 
-

 

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L1األساسية عند 

d2عمود  
 التكمفة الداخمة  ناتج العممية  -

 مج
0 

1 

0 

 

× 

0 

0 

1 

 

= 

0 

0 

0 

 

= 

 

0 

d2بالنسبة لممتغير 
+

 

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L1األساسية عند 

d2عمود  
+

 التكمفة الداخمة  ناتج العممية  
 مج  

0 

1 

0 

 

× 

0 

0 

-1 

 

= 

0 

0 

0 

 

= 

 

0 

 :أما بالنسبة لمتكمفة الداخمة لعمود المتغيرات عند مستوى األولوية الثانية فيحسب كالتالي
 X1بالنسبة لممتغير 

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L2األساسية عند 

 التكمفة الداخمة  ناتج العممية  X1عمود  
 مج

0 

0 

0 

 

× 

2 

15 

1 

 

= 

0 

0 

0 

 

= 

 

0 

 X2بالنسبة لممتغير 

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L2األساسية عند 

 التكمفة الداخمة  ناتج العممية  X2عمود  
 مج

0 

0 

0 

 

× 

1 

10 

1 

 

= 

0 

0 

0 

 

= 

 

0 
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 S1بالنسبة لممتغير 

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L2األساسية عند 

 التكمفة الداخمة  ناتج العممية  S1عمود  
 مج  

0 

0 

0 

 

× 

1 

0 

0 

 

= 

0 

0 

0 

 

= 

 

0 

d1بالنسبة لممتغير 
-

 

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L2األساسية عند 

d1عمود  
 التكمفة الداخمة  ناتج العممية  -

 مج
0 

0 

0 

 

× 

0 

1 

0 

 

= 

0 

0 

0 

 

= 

 

0 

d1بالنسبة لممتغير 
+

 

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L2األساسية عند 

d1عمود  
 التكمفة الداخمة  ناتج العممية  +

 مج
0 

0 

0 

 

× 

0 

-1 

0 

 

= 

0 

0 

0 

 

= 

 

0 

d2بالنسبة لممتغير 
-

 

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L2األساسية عند 

d2عمود  
 التكمفة الداخمة  ناتج العممية  -

 مج
0 

0 

0 

 

× 

0 

0 

1 

 

= 

0 

0 

0 

 

= 

 

0 

d2بالنسبة للمتغير 
+

 

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L2األساسية عند 

d2عمود  
+

 التكمفة الداخمة  ناتج العممية  
 مج  

0 

0 

0 

 

× 

0 

0 

-1 

 

= 

0 

0 

0 

 

= 

 

0 

 
 :حساب صافي التغير .5
 :1يتـ حساب صافي التغير لكؿ مستوى أولوية بالطريقة التالية 

 التكاليف الداخمة لممتغير –األرباح الداخمة لممتغير = صافي التغير لممتغير لكل أولوية 

 :أولوية كاآلتيمف ىذه الصيغة يمكف حساب صافي التغير لكؿ المتغيرات وحسب كؿ 
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 L2عند  L1عند  صافي التغير لممتغير
X1 0 – 15 = -15 0 – 0 = 0 

X2 0 – 10 = -10 0 – 0 = 0 

S1 0 – 0 = 0 0 – 0 = 0 

d1
-

 1 – 1 = 0 0 – 0 = 0 

d1
+

 0 – (-1) = 1 0 – 0 = 0 

d2
-

 0 – 0 = 0 0 – 0 = 0 

d2
+

 0 – 0 = 0 1- 0 = 1 

اليدؼ مف حساب صافي التغير ىو أنو يمثؿ التأثير عمى دالة اليدؼ لكؿ مستوى أولوية، وينتج ذلؾ مف   
ستؤدي إلى تخفيض قيمة ىدؼ األولوية   X1إنتاج وحدة واحدة مف قيـ المتغيرات، فإنتاج وحدة واحدة مف 

 .ثانية ألف صافي التغير يساوي صفروحدة نقدية، بينما ال يوجد تأثير عمى ىدؼ األولوية ال 15األولى بمقدار 
سيؤدي إلى تخفيض قيمة ىدؼ األولوية   X2فإنتاج وحدة واحدة مف   X2نفس الشيء يمكف أف يقاؿ عف     

 .وحدة نقدية، بينما ال يوجد تأثير عمى ىدؼ األولوية الثانية ألف صافي التغير يساوي صفر 10األولى بمقدار 
 :اإلبتدائيحساب قيمة دالة اليدف لمحل  .6

 :1يتـ حساب القيمة الحالية لدالة اليدؼ عند كؿ مستوى أولوية كالتالي
 (معامل اليدف المقابل لذلك المتغير عند مستوى األولوية المحدد × قيمة كل متغير أساسي)مج =  قيمة اليدف عند كل مستوى

 :قيمة اليدؼ عند كؿ مستوى أولوية يحسب كاآلتي
 األولوية األولىبالنسبة لقيمة ىدؼ 

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L1األساسية عند 

 قيمة اليدف  ناتج العممية  القيم 
 مج

0 

1 

0 

 

× 

7200 

70000 

5000 

 

= 

0 

70000 

0 

 

= 

 

70000 

 بالنسبة لقيمة ىدؼ األولوية الثانية

معامالت اليدف لممتغيرات 
 L2األساسية عند 

 قيمة اليدف  ناتج العممية  القيم 
 مج

0 

0 

0 

 

× 

7200 

70000 

5000 

 

= 

0 

0 

0 

 

= 

 

0 

أي )وف، ىذا معناه أف نتيجة الحؿ اإلبتدائي  70000يبلحظ أف دالة قيمة ىدؼ األولوية األولى تساوي     
 و  X1ألف كؿ مف  70000وقع ليا إنحراؼ غير مرغوب فيو عف المستيدؼ بما مقداره ( نتيجة الجدوؿ األولي

X2  يساوي الصفر، أي أف العممية اإلنتاجية لـ تنطمؽ بعد، وبالتالي فالعمؿ يكمف في تخفيض ىذا اإلنحراؼ إلى
 .مستوى الصفر، ومتى تحقؽ ذلؾ يمكف القوؿ بأف ىدؼ األولوية األولى قد تحقؽ

                                                           
 .140ص  ،نفس المرجع -1
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رغوب فيو عف أما فيما يخص ىدؼ األولوية الثانية فيساوي صفرا، وىذا معناه أنو ال يوجد إنحراؼ غير م    
 . X1 = X2 = 0المستيدؼ ألف كؿ مف 

 : تحديد الحل األمثل .7
والتعامؿ معيا ( األعمى) تحديد الحؿ األمثؿ يكوف عف طريؽ سطر صافي التغير، وابتداءا باألولوية األولى     

يكوف بنفس الطريقة التي نعمؿ بيا في جداوؿ السيمبمكس، وحيث أف األولوية األولى يوجد بيا قيـ في سطر 
ؿ المعني ال يمثؿ جدوؿ حؿ أمثؿ، ، فيذا يعني أف الجدو (أقؿ مف أو يساوي الصفر)صافي التغير سالبة 

 .وبالتالي يتطمب األمر االنتقاؿ إلى جدوؿ جديد
أكبر مف أو يساوي )ويتـ الوصوؿ إلى حؿ أمثؿ عندما تكوف كؿ قيـ صافي التغير لؤلولوية األولى موجبة     

ا مف جديد إلى أي ال يرجعي)، وممكف لؤلولويات األخرى شرط أف ال يؤثر ذلؾ عمى األولوية األولى (الصفر
 .1 (حالة إنحراؼ غير مرغوب فيو

نجد أف شرط األمثمية غير محقؽ ألف سطر صافي التغير لؤلولوية األولى توجد بو قيـ  (16-2)مف الجدوؿ    
واستنادا إلى قواعد الحؿ بطريقة السيمبمكس، فإف المتغير األساسي . سالبة مما يعني أنو ليس جدوؿ حؿ أمثؿ

ألف لو أقؿ  S1خارج ىو كما أف المتغير ال. ألف لو أكبر قيمة متبوعة بإشارة سالبة  X1في الجدوؿ الجديد ىو 
 .2أما عنصر الدوراف فيو عنصر التقاطع بيف عمود الدوراف وسطر الدوراف والمتمثؿ في . ناتج قسمة

بعد تحديد المتغير الداخؿ والمتغير الخارج وعنصر الدوراف يتـ االنتقاؿ إلى جدوؿ جديد، وىكذا إلى غاية    
 :الوصوؿ إلى جدوؿ الحؿ األمثؿ التالي

 جدول الحل األمثل لحل مسألة النماذج القابمة لإلحالل وفق طريقة السيمبمكس : (27-8)الجدول 
d2 القيـ

+ d2
- d1

+ d1
- S1 X2 X1  المتغيرات

 األساسية
 معامبلت اليدؼ لممتغيرات األساسية

L1                  L2 
400 
1800 
6400 

0 
1 
0 

0 
-1 
0 

1/5 
-1/5 
-2/5 

-1/5 
1/5 
2/5 

2 
-1 
-2 

0 
0 
1 

1 
0 
0 

X1 

d2
+ 

X2 

0                 0 
0                 1 
0                 0 

 صفر= دالة اليدؼ   0 0 0 0 0 0 0 األرباح الداخمة
  L2 0 0 1- 1/5 1/5- 1- 0 التكاليؼ الداخمة
   0 0 1 1/5- 1/5 1 0 صافي التغير
 70000= دالة اليدؼ   0 0 0 1 0 0 0 األرباح الداخمة
  L1 0 0 0 0 0 0 0 التكاليؼ الداخمة
   0 0 0 1 0 0 0 صافي التغير

 .مف إعداد الطالب :المصدر

 :يمكف مبلحظة التالي (17-2)الجدوؿ مف 
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أف قيمة دالة ىدؼ مستوى األولوية األوؿ أصبح يساوي صفرا، ألف العائد المتوقع مف  .1
(X1=400×15=6000 ) والعائد المتوقع مف(X2=400×15=6000)  ومنو المجموع الكمي يساوي

مما يعني قد تحقؽ ىدؼ األولوية األولى بدوف أي انحراؼ، وبالتالي دالة اليدؼ في الجدوؿ تساوي  70000
 .صفر، وىذا ما يؤكده سطر صافي التغير لؤلولوية األولى حيث عناصره أكبر مف أو يساوي صفر

مما يعني أنو لـ يتحقؽ بانحراؼ غير مرغوب فيو، وحدة  1800ىدؼ األولوية الثانية قد تجاوز المطموب بػ  .2
 .وىذا ما يوضحو الرقـ بالجدوؿ في ىدؼ األولوية الثانية

بالنسبة لسطر صافي التغير لؤلولوية الثانية توجد بو إشارة سالبة مما يعني أف شرط األمثمية ليذه األولوية لـ  .3
يدؼ لؤلولوية الثانية، لكف ذلؾ سوؼ يؤثر عمى يتحقؽ، وىذا يعني أنو باإلمكاف مواصمة الحؿ حتى تحقيؽ ال

ال ينبغي أن يتم تحسين ىدف أولوية دنيا عمى حساب ىدؼ األولوية األولى، وحيث أف القاعدة تقرر بأنو 
 .يمثؿ جدوؿ الحؿ األمثؿ( 18)ومنو فالجدوؿ رقـ ىدف أولوية أعمى، 

نتاج  X1مف  400إنتاج : وعميو فاتخاذ القرار يكمف في أف حجـ اإلنتاج األمثؿ لمشركة ىو     مف  6400وا 
X2   وحدة نقدية 70000مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ األولوية األولى والمتمثؿ في. 

 الشكل الرقمي :الفرع الثاني
بتحديد مجموعة مف األوزاف الرقمية حيث يتـ تحديد قيـ مستيدفة أو مرغوبة لؤلىداؼ كما يقوـ متخذ القرار     

تتمثؿ كجزاءات لئلنحرافات عف األىداؼ، ويتـ اختبار الحؿ الذي يحقؽ أدنى قيمة لدالة اليدؼ والتي تتضمف 
مجموعة اإلنحرافات عف األىداؼ مرجحة باألوزاف، نظرا لطبيعة ىذه األوراؽ فإف نموذج األىداؼ وفقا ليذا 

إف تحديد . تعويضية بيف األىداؼ وذلؾ في حالة عدـ تحقؽ تمؾ األىداؼالشكؿ يسيؿ عممية المبادلة ال
ويضاؼ إلى ذلؾ . مجموعة مف األوزاف بصورة جيدة في بيانات قرارات معقدة تمثؿ تحديا أماـ متخذي القرارات

ي أف مف العيوب الموجية إلى استخداـ األوزاف الرقمية في نموذج البرمجة باألىداؼ حدوث تغيرات بسيطة ف
 .ىذه األوزاف قد يؤدي إلى تغييرات جوىرية في الحؿ

ىذا وعمى الرغـ مف العيوب الموجية إلى نموذج البرمجة باألىداؼ الرقمي فإنو األكثر استخداما نظرا     
 .1لسيولة فيمو

ىدؼ تعظيـ الربح في النظرية االقتصادية ىو اليدؼ الرئيسي لممؤسسة، وىذا الفرض قد يكوف مقبوال  يعد    
مف وجية نظر التحميؿ االقتصادي، ولكف نظرا ألف المحاسبة تيدؼ إلى ترجمة األىداؼ النيائية لممؤسسة إلى 

ـ بو المحاسب أساسا، فإنيا قد تواجو مجموعة مف األىداؼ الفرعية المتعمقة بالييكؿ الداخمي لممؤسسة الذي ييت
ويمكف لنموذج البرمجة باألىداؼ المتعددة أف يمتد إلى الحاالت التي . بعدة أىداؼ تسعى إلى تحقيقيا مرة واحدة

يكوف فييا لممؤسسة عدة أىداؼ تسعى إلى تحقيقيا معا، وقد تكوف ىذه األىداؼ متعارضة وغير متناسقة في 
تعارض مف طبيعة األىداؼ ذاتيا أو مف القيود المفروضة عمى األىداؼ الفرعية التي نفس الوقت، ويأتي ىذا ال

تؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ الرئيسية، وفي مثؿ ىذه الحاالت البد مف وضع ترتيب وتنسيؽ ليذه األىداؼ عف 
                                                           

 .129ص  ،مرجع سابؽساىد عبد القادر،  -1
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ض بيف طريؽ إعطاء أوزاف لكؿ ىدؼ طبقا لؤلىمية النسبية بيف األىداؼ، وذلؾ مف أجؿ حؿ مشكمة التعار 
 .1األىداؼ المتعددة

ويمكف لدالة اليدؼ في نموذج البرمجة الخطية أف تتضمف عدة أىداؼ بشرط أف تكوف ليذه األىداؼ عبلقة     
البعض وليس ألي مف ىذه األىداؼ أفضمية مطمقة، ولكف يمكف لدالة اليدؼ في  نسبية متبادلة مع بعضيا

يكوف لكؿ منيا درجة أفضمية وأىمية مطمقة عف األىداؼ نموذج البرمجة باألىداؼ أف تتضمف عدة أىداؼ 
وتعد ىذه المرونة ميزة في نموذج البرمجة باألىداؼ الذي يأخذ الصورة التالية في ضوء بيانات المثاؿ . األخرى

 .2تحقيقيالمطموب جة باألىداؼ في ظؿ تعدد األىداؼ االتالي يوضح مفيـو البرم
 :بفرض أنو لدينا النموذج التالي

  
 321321 ddddddZMin 

Sabject to                                            

125.0:1 1121 


ddXXobj 

8:2 221 


ddXobj 

8:3 332 


ddXobj 

0,,,,,,, 33221121 


ddddddXX 

وتعني   

1d  21زيادة 5.0 XX   وحدة، بينما تعني  12عف

1d  21أف تقؿ 5.0 XX   وتمثؿ . وحدة 12عف


2d  1زيادةX ساعات، بينما تعني  8عف

2d  1أف تقؿX  وتشير . ساعات 8عف

3d  2إلى زيادةX  8عف 
ساعات بينما تعني 

3d  ساعات 8أف تقؿ  عف . 
8,8، يمكف حؿ ىذا النموذج بطريقة السيمبمكس حيث سيكوف الحؿ كالتالي 21  XX  وىذا يعني أف جميع ،

0321321: األىداؼ قد تـ تحقيقيا بالكامؿ، ولذلؾ تظير 


dddddd 
يثار التساؤؿ عف شكؿ نموذج برمجة األىداؼ في حالة وجود أىداؼ متعددة ومتعارضة في  وعند ىذه النقطة   

نفس الوقت أو عمى األقؿ تختمؼ مف حيث درجة أىميتيا بالنسبة لئلدارة، وتتطمب ىذه الحالة مف اإلدارة وضع 
رى، بحيث يضمف الحؿ ترتيب ألىدافيا بإعطاء وزف لكؿ ىدؼ تمثؿ درجة أىمية النسبية بالنسبة لؤلىداؼ األخ

المرضي تحقيؽ األىداؼ ذات الترتيب األدنى بعد تحقيؽ األىداؼ ذات الترتيب األعمى حتى يصؿ الحؿ إلى 
، ويتـ تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ طريؽ حيث ال يمكف إجراء أي تحسف لمقيود المفروضة عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ

  .3قيقو بالضبط، أو الوصوؿ إلى أبعد منو أو دونوتحميؿ واختبار كؿ ىدؼ عمى حدى لتحديد مدى إمكانية تح
وعند تحديد أوزاف المتغيرات     

ii dd والتي تقيس اإلنحرافات عف األىداؼ المطموب تحقيقيا، يجب التأكد  ,
، تكوف المتغيرات (إف لـ نستطع تحقيقو بالضبط)أوال عمى اليدؼ أو تحقيؽ أقرب نقطة إليو 

ii dd الباقية  ,
تختمؼ عف الصفر، وىذه يمكف معالجتيا مع باقي األىداؼ غير المحققة بعد بنفس التحميؿ السابؽ حسب درجة 

                                                           
 .130-129، ص مرجع سابؽساىد عبد القادر،  -1
 .130، ص نفس المرجع -2
 .131، ص  نفس المرجع -3
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األىمية المحددة لترتيب تحقيؽ كؿ ىدؼ عمى حدى، وسنعرض فيما يمي مثاال بسيطا يوضح الشكؿ الرقمي 
 : 1ىداؼ المتعددة المطموب تحقيقيالمنماذج القابمة لئلحبلؿ في البرمجة باأل

ساعات في اليوـ وتستخدـ اإلدارة ىذه الطاقة في  8بفرض أف ىنا مصنع لو طاقة إنتاجية تقدر بحوالي     
 Bو  Aعمى التوالي، حيث يتطمب إنتاج الوحدة المنتجة مف كؿ مف  Bو  Aإنتاج نوعيف مف المنتجات وليكف 

 6بحوالي  Aساعة واحدة مف طاقة آالت المصنع، وتوضح دراسات السوؽ لممبيعات المحتممة مف المنتج 
وف عمى  10وف و  B 20و  Aوحدات، ويبمغ ربح بيع المنتجيف  5بحوالي  Bوحدات، ومبيعات المنتج 

 :التاليالتوالي، ولقد حددت اإلدارة قائمة مف األىداؼ التي ترغب في تحقيقيا وفقا لمترتيب 
 .الطاقة اإلنتاجية المتاحة تجنب أي عطؿ في استخداـ .1
يساوي  Aمع مبلحظة أنو نظرا لكوف ربح بيع الوحدة مف المنتج  Bو  Aتحقيؽ المبيعات المحتممة لممنتجيف  .2

بأىمية مضاعفة  A، فإف اإلدارة تحاوؿ جاىدة تحقيؽ مبيعات المنتج Bضعؼ ربح بيع الوحدة مف المنتج 
 .Bقيؽ ىدؼ مبيعات المنتج بالنسبة لتح

 .تقميؿ ساعات التشغيؿ اإلضافية في المصنع بقدر اإلمكاف .3
تعد ىذه المشكمة مف النوع الذي يصعب تحقيقيا بالكامؿ ولكف يمكف عمى األقؿ تحقيؽ جزء كبير مف      

 :األىداؼ التي تتضمنيا بالطريقة التالية
القرارية باإلضافة إلى الرموز التي تشير إلى درجات األىمية تحديد الرموز التي تشير إلى المتغيرات : أوال

 :النسبية لئلنحرافات عف األىداؼ المحددة لممصنع كما يمي
 .Aإلى الكمية المنتجة مف المنتج  1Xتشير 
 .Bإلى الكمية المنتجة مف المنتج  2Xتشير 



1w : تقميؿ)الخاص بتحقيؽ اإلستخداـ الكامؿ لطاقة المصنع اإلنتاجية ( األىمية النسبية)عامؿ التفضيؿ األوؿ


1d.) 


2w : تقميؿ)الخاص بتحقيؽ أىداؼ المبيعات بالكامؿ ( األىمية النسبية) الثانيعامؿ التفضيؿ

23 , dd ) مع
ء أىمية مضاعفة إلىإعطا

2d بالمقارنة مع

3d. 


3w :  تقميؿ )عامؿ التفضيؿ الثالث والخاص بتقميؿ عدد ساعات التشغيؿ اإلضافية لممصنع

3d.) 
اإلنحرافات عف األىداؼ المحددة إلى أدنى قيمة  وعند صياغة النموذج يجب أف يؤخذ بعيف اإلعتبار تقميؿ    

فيجب . ممكنة حسب درجة األىمية المحددة ألولوية تحقيؽ كؿ مف ىذه األىداؼ بالترتيب الذي حددتو اإلدارة
–أوال تقميؿ المتغير اإلنحرافي المرتبط بعامؿ التفضيؿ األوؿ عمى قدر المستطاع، ثـ بعد ذلؾ يحاوؿ النموذج 

تقميؿ المتغير اإلنحرافي المرتبط بعامؿ التفضيؿ الثاني، وىكذا طبقا لترتيب أولويات تحقيؽ  -بقدر المستطاع
 .األىداؼ المحددة

 :صياغة نموذج البرمجة باألىداؼ المتعددة وذلؾ عمى النحو التالي :ثانيا
                                                           

 .132، ص مرجع سابؽساىد عبد القادر،  -1
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 33332211 2 dwdwdwdwZMin 

Sabject to                                            

81121(                                    قيذ الطاقة اإلنتاجية) 


ddXX 

6221(                                            قيذ المبيعات) 


ddX 

5332(                                            قيذ المبيعات) 


ddX 

0,,,,,,, 33221121 


ddddddXX 
، إذ تعطي اإلدارة Bو  Aيبلحظ أف قيد المبيعات قد ظير في قيديف إلختبلؼ حافة الربح بيف المنتجيف     

يساوي ضعؼ ربح بيع  Aألف ربح بيع المنتج  2Xبالمقارنة مع  1Xأىمية مضاعفة لتحقيؽ ىدؼ مبيعات 
، وتعني 2Xفي المقاـ األوؿ بالنسبة لػػ  1Xوىذا يعني أف اإلدارة تضع ىدؼ ربحية  ،Bالمنتج 

1d  عدـ
821)استخداـ الطاقة اإلنتاجية لممصنع بالكامؿ، أي أف   XX) بينما تعني ،

1d  استخداـ ساعات إضافية مف
821)الطاقة اإلنتاجية لممصنع، أي أف   XX.) 

 6إنتاج  يمكف الوصوؿ إلى الحؿ المرضي الذي يتطمب( (8)رقم  أنظر الممحق) QMبرنامج وباستخداـ     
وبالرغـ مف أف ىذا الحؿ لـ . إضافية تبمغ ثبلث ساعات ، مع وجود طاقة2Xوحدات مف  5، و1Xوحدات مف 

يؤد إلى تحفيز ساعات التشغيؿ اإلضافية لممصنع إلى الصفر، وبالتالي لـ يحقؽ جميع األىداؼ بالكامؿ، إال 
، أنو يعد الحؿ األمثؿ ألنو يقترب مف جميع األىداؼ بأقصى ما يمكف في ضوء القيود المفروضة عمى المشكمة

 .حقيؽ حؿ أفضؿ منووال يمكف ت
التي تعظـ الربح، فإف القيـ الظاىرة في حؿ نموذج  2Xو 1Xفعمى الرغـ مف وجود عدد ال نيائي مف قيـ     

أي حؿ آخر سوؼ ييمؿ إما القيود الطبيعية أو يؤدي إلى البرمجة باألىداؼ ىي القيـ المثمى فقط، ذلؾ ألف 
وفي ىذه الحالة يتعارض ىدؼ تحقيؽ . ساعات تشغيؿ فقط 8إنحراؼ كبير عف طاقة المصنع المحددة بػ 

تحقيؽ اليدفيف مع ىدؼ تجنب ساعات التشغيؿ اإلضافية آلالت المصنع، فبل يمكف  2Xو  1Xمبيعات مف 
معا بالكامؿ في نفس الوقت، وتعكس ىذه المشكمة طبيعة المشاكؿ التي تواجو اإلدارة، حيث تتعدد األىداؼ 

 .المطموب تحقيقيا وقد تكوف متعارضة في نفس الوقت
ويساعد نموذج البرمجة باألىداؼ المتعددة في تحقيؽ مجموعة األىداؼ التي تتضمنيا المشكمة الواحدة عمى   
در اإلمكاف وفي ظؿ مجموعة القيود المحددة لممشكمة ودرجات األىمية الموزعة عمى األىداؼ والتي تحدد ق

أولويات تحقيؽ كؿ ىدؼ عمى حدى، وتظير فائدة ىذا النموذج إذا ما تـ مقارنتو بنموذج البرمجة الخطية 
 2Xووحدتيف مف المنتج  1Xمنتج وحدات مف ال 6األخير إنتاج ، حيث يتطمب الحؿ األمثؿ في النموذج العادية

فقط لتحقيؽ ىدؼ تعظيـ الربح، وال يظير ىذا الحؿ مدى تحقؽ األىداؼ األخرى التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقيا 
فإذا تـ صياغة ىذه المشكمة عف طريؽ جعؿ ىدؼ تجنب ساعات التشغيؿ اإلضافية آلالت . بأولويات مختمفة

وبذلؾ يتضح تفوؽ نموذج . ليا حؿالمصنع وىدؼ تحقيؽ الربح في صورة قيود، فإف ىذه المشكمة لف يكوف 
البرمجة باألىداؼ عمى نموذج البرمجة الخطية في الظروؼ التي تواجو اإلدارة فييا أىداؼ متعددةى مطموب 

  .تحقيقيا، وفي نفس الوقت تكوف متعارضة، وبذلؾ يكوف أكثر مبلئمة لتناوؿ مشاكؿ اتخاذ القرار اإلنتاجي
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 رمجة األىدافالتفسير البياني لب :المطمب الثالث
  الحل البياني لمنماذج غير القابمة لإلحالل :الفرع األول

 :، وفؽ البرنامج التالي()(المذكور ضمف النماذج غير القابمة لئلحبلؿ)لنأخذ نفس المثاؿ السابؽ 
(                      1)تعظيـ الربح  -  211 2070 XXZMax  
(             2)تعظيـ رقـ األعماؿ  -  212 130120 XXZMax  
(                  3)تعظيـ تشغيؿ اآللة  -  213 45 XXZMax  

                                                                      Sabject to 

15003        (        M1)قيد المادة األولية  - 21  XX 

100021          (      M2)قيد المادة األولية  -  XX 
3001          قيد ىيئة التسويؽ              - X 
,0              شرط عدـ السمبية            - 21 XX 

 :حيث أف
1X  تمثؿ عدد الوحدات المنتجة مف المنتج(P1) ،2X  تمثؿ عدد الوحدات المنتجة مف المنتج(P2)  يمكف تمثيؿ

 :ىذه القيود بيانيا كما ىو موضح في الشكؿ الموالي
 (P.O.P)التمثيل البياني لقيود مسألة نموذج : (5-8)الشكل 

 
 .209الياميف فالتة، مرجع سابؽ، ص  :المصدر            

 .منطقة الحموؿ العممية الممكنة (A, B, C, D, E)تمثؿ المساحة المحصورة بيف النقاط 
 .()إحداثيات األركاف، تبقى مسألة اختيار الحؿ األمثؿ فتعالج مثؿ الطريقة المذكورة سابقابعد تحديد 

                                                           
()-  مف ىذه المذكرة 79أنظر الصفحة. 
()–  مف ىذه المذكرة 84أنظر الصفحة. 
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 القابمة لإلحالل ذج امنمالبياني لحل ال: الفرع الثاني
باعتبار أف الشكؿ الترتيبي ىو النموذج المقترح لدراستو ضمف مذكرتنا ىذه لذلؾ سنقوـ بدراسة طريقة معالجتو  

  .بيانيا
 :1المسألة التاليةلنأخذ 

  21 12001000 XXZMax p  
Sabject to                           

2432قيد الطاقة العاملة                                              21  XX 
101قيد طلب                                                        X 
72قيد طلب                                                          X 

                                                                   0, 21 XX 

 يوميا في ظؿ المعطيات السابقة؟ X2و  X1المشكؿ الذي يواجو المؤسسة ىو كـ يجب عمييا أف تنتج مف 
 :الحؿ موضح في الشكؿ البياني التالي

 الحل البياني لحل مسألة النماذج القابمة لإلحالل قبل التعديل: (6-8)الشكل 

 
 .مف إعداد الطالب :المصدر             

تمثؿ ركف الحؿ  D (10 ،3/4)تمثؿ منطقة الحموؿ العممية الممكنة، والنقطة  ABCDEوحيث أف المنطقة 
 .وف Zp  =11600األمثؿ بربح أمثؿ قدره 

 :وبافتراض حدوث التعديبلت التالية
 
 
 

                                                           
 .121ص  ،مرجع سابؽبحوث العمميات مدخل التخاذ القرارات، بوقرة رابح،  -1
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  21 12001000 XXZMax p  
Sabject to                           

2432قيد الطاقة العاملة                                              21  XX 
101قيد طلب                                                        X 
72قيد طلب                                                          X 

                                                                  0, 21 XX 
 :التمثيؿ البياني لحؿ البرنامج الخطي المعدؿ كالتالي

 مسألة النماذج القابمة لإلحالل بعد التعديل الحل البياني لحل: (7-8)الشكل 

 
 .مف إعداد الطالب :المصدر           

مف التمثيؿ البياني يبلحظ أنو ال توجد منطقة حموؿ عممية ممكنة تأخذ بعيف اإلعتبار كؿ قيود البرنامج   
مثبل تعطي منطقة  1وبالتالي نستنتج أنو ال يوجد حؿ ممكف لو، فبمبلحظة التمثيؿ البياني نجد أف المنطقة 

ه المنطقة تصبح خارج منطقة الحموؿ العممية نجد ىذ( 1)وبإضافة القيد ( 3)والقيد ( 2)ممكنة معينة مع القيد 
بيذا التصور نكوف قد وصمنا إلى طريؽ مسدود ال . الممكنة، نفس الشيء يمكف أف يقاؿ عف المناطؽ األخرى

يفي بطمبات الزبائف لعدـ إمكانية وجود حؿ أمثؿ لمبرنامج ناتج عف تناقض في القيود أو في األىداؼ، ىذه 
يا إما بإعادة صياغة البرنامج الخطي مف جديد بعد إزالة التناقضات بيف القيود أو المشكمة يمكف التغمب عمي

 .استعماؿ نموذج برمجة األىداؼ حسب األولويات التي يمكف إعطاؤىا لمقيود واألىداؼ
 : وضع األولويات -
ىداؼ فإنو مف إذا استطاع متخذ القرار وضع أولويات فإنو باإلمكاف الوصوؿ إلى نتائج أما إذا تساوت األ    

ففي النموذج السابؽ وبافتراض أف متخذ القرار كاف يرغب في تحقيؽ ىدؼ الربح، . الصعب الوصوؿ إلى حؿ
والوفاء بطمبات الزبائف واالستخداـ الفعاؿ لمطاقة العاممة، فإف استخداـ برمجة األىداؼ تتطمب وضع األىداؼ 

ثؿ أولوية أولى، فإنو يجب عمى متخذ القرار العمؿ عمى السابقة حسب أولويات معينة، فإذا كاف ىدؼ الربح يم
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تحقيؽ ىدؼ الربح قبؿ األىداؼ األخرى، ثـ تحقيؽ ىدؼ األولوية الثانية إف أمكف قبؿ ىدؼ األولوية الثالثة 
 .وىكذا

الصعوبة التي يمكف مبلحظتيا ىنا تكمف في أف األىداؼ ليست بنفس وحدات القياس، لذا يجب عمى متخذ     
القرار أف يكوف في المستوى الذي يجعمو قادرا عمى تحديد ىذه األولويات بكؿ دقة حسب الزمف وحسب معموماتو 

 .1المفضمة
ولتوضيح مت تـ التطرؽ إليو سابقا فإنو يمكف أف نفترض أف المؤسسة وضعت لنفسيا ىدؼ الربح يتمثؿ في   

 :2الحالة نكوف أماـ ثبلث احتماالت وحدة نقدية كيدؼ األولوية األولى، ففي ىذه 16000تحقيؽ 
 .إمكانية تحقيؽ ىذا اليدؼ بالضبط، وبالتالي عدـ وجود إنحرافات -
 .تحقيؽ اليدؼ بمستوى أفضؿ مما ىو مطموب وبالتالي وجود إنحراؼ مرغوب فيو -
 .تحقيؽ اليدؼ بمستوى أقؿ مما ىو مطموب وبالتالي وجود إنحراؼ غير مرغوب فيو -
ومما سبؽ نجد أف برمجة األىداؼ تسعى لتحقيؽ واستفاء كؿ ىدؼ، إال أنو في حالة عدـ إمكانية استفاء      

كؿ األىداؼ لوجود تعارض وتناقض فيما بينيا، فإنيا تعمؿ عمى تخفيض اإلنحرافات غير المرغوبة، مبتدئة 
، تبدأ في اإلتجاه (األولى)لوية األعمى باليدؼ الذي يمثؿ األولوية األعمى، وعندما يتـ استفاء وتحقيؽ ىدؼ األو 

إلى األىداؼ ذات األولوية األقؿ وبالترتيب، وتنتيي الخطوات عندما تصؿ إلى النقطة التي ال يمكف معيا إجراء 
 . 3أي تحسيف في بعض أىداؼ المستويات إلى الحؿ األمثؿ

 :يبافتراض أف متخذ القرار أعاد وضع أولويات لؤلىداؼ حسب الترتيب التال
 .وف عمى األقؿ 16000تحقيؽ ربح قدره : ىدؼ األولوية األولى
 .عمى األقؿ X1وحدات مف  10إنتاج : ىدؼ األولوية الثانية
 .عمى األقؿ X2وحدات مف  7إنتاج : ىدؼ األولوية الثالثة
 .ساعة عمؿ 24عدـ استعماؿ أكثر مف الطاقة العاممة : ىدؼ األولوية الرابعة

وحيث أف أسموب برمجة األىداؼ ييمؿ األىداؼ الدنيا، حتى يتـ تحقيؽ ىدؼ األولوية األعمى، وعندما     
يتحقؽ ىذا اليدؼ نبدأ في تحقيؽ األىداؼ األخرى حسب األولويات، ونصؿ إلى الحؿ األمثؿ أو الحؿ المرضي 

ف ورائو تحقيؽ أىداؼ أولويات عندما تتحقؽ أىداؼ األولويات تسمسبل أو عندما نصؿ إلى مستوى ال يمكف مك
 :مف ىذا التحميؿ يمكف وضع دالة اليدؼ والقيود السابقة في شكؿ أولويات كالتالي. 4دنيا

1600012001000       (          1أولوية  21  XX 
101(                     2أولوية  X 
72(                      3أولوية  X 
2432(                    4أولوية  21  XX 

                                                           
 .124ص  ،مرجع سابؽبحوث العمميات مدخل التخاذ القرارات، بوقرة رابح،  -1
 .225ص  ،مرجع سابؽفريد عبد الفتاح زيف الديف،  -2
 .306نفس المرجع، ص  -3
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 :بعد وضع الترتيب السابؽ يتـ رسـ األولويات بعد تحويميا إلى معادالت 
 الحل البياني لحل مسألة النماذج القابمة لإلحالل بعد تحديد األولويات (:8-8)الشكل 

 
 .مف إعداد الطالب :المصدر            

مف التمثيؿ البياني نجد أف منطقة الحموؿ العممية الممكنة يمكف مبلحظتيا مع قيود األولويات الثبلثة األولى     
بينما ال تتحقؽ مع األولوية الرابعة ولموصوؿ إلى حؿ ليذه المشكمة يتـ رسـ خط موازي لخط األولوية الرابعة 

 .يابعدىا أي زيادة يصبح غير مرغوب في Aحتى يصؿ إلى النقطة 
وحدة نقدية، وىذا يعتبر إنحراؼ مرغوب  18400يتحقؽ لنا ىدؼ األولوية األولى بربح قدره  Aعند النقطة     

وحدات مف  10وحدة نقدية، كما يتحقؽ ىدؼ األولوية الثانية بإنتاج  16000فيو ألنو أكبر مف الربح المطموب 
X1  وحدات مف  7وىدؼ األولوية الثالثة بإنتاجX2 ساعة عمؿ إضافية حتى  17طاقة العاممة فستزيد بػػ بينما ال

 .نتمكف مف تحقيؽ الربح المطموب
ىي نقطة الحؿ األمثؿ، كما يمكف تمخيص التحميؿ السابؽ في  Aمف ىذا التحميؿ نصؿ إلى أف النقطة     

 :الجدوؿ التالي
 لإلحالل بعد تحديد األولوياتتمخيص نتائج الحل البياني لحل مسألة النماذج القابمة : (28-8)الجدول 

 النتيجة اليدؼ المحقؽ اليدؼ المخطط األولوية
تحقؽ اليدؼ بإنحراؼ  وف 18400الربح  وف 16000الربح  1

 مرغوب فيو
 تحقؽ اليدؼ X1وحدات مف  10تـ إنتاج  عمى األقؿ X1وحدات مف  10إنتاج  2
 تحقؽ اليدؼ X2وحدات مف  7تـ إنتاج  عمى األقؿ X2وحدات مف  7إنتاج  3
 لـ يتحقؽ اليدؼ ساعة 17استعماؿ وقت إضافي  ساعة عمؿ 24الطاقة العاممة  4

 .مف إعداد الطالب :المصدر
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 نماذج البرمجة باألىداف المتعددةلحساسية التحميل  :المطمب الرابع
يعتمد الحؿ األمثؿ الذي نحصؿ عميو لممشكمة التي يتـ صياغتيا في شكؿ نموذج البرمجة باألىداؼ      

المتعددة اعتمادا كميا عمى مدخبلت النموذج، والتي تتمثؿ في القيود المفروضة عمى الموارد المتاحة، ومستويات 
يذه األىداؼ، ويبقى الحؿ أمثميا إذا كانت وزاف لاألىداؼ المطموب تحقيقيا وأولويات الترتيب ليذه األىداؼ واأل

( األىداؼ والقيود)ظروؼ التنفيذ الفعمي ما زالت تتفؽ مع الظروؼ التي تـ في ظميا تخطيط متغيرات النموذج 
ولكف إذا كاف ىناؾ تغيير في مدخبلت النموذج وفي الظروؼ المحيطة بمتخذي القرار فإف ذلؾ سيؤثر عمى 

 .بالتالي سيؤثر عمى الحؿ األمثؿ بالتبعيةمشكمة البرمجة باألىداؼ و 
وكذلؾ ال يكوف الحؿ العممي ليذه المشكمة حبل كامبل وفعاال بمجرد تحديد الحؿ األمثؿ، ولكف يتطمب      

األمر ضرورة أف يمجأ القائموف عمى إعداد النموذج وحمو إلى القياـ بتحميبلت كاممة ووافية تطمئنيـ عمى سبلمة 
ليـ قبؿ إعداد التخطيط بشكؿ نيائي مدى استجابة متغيرات المشكمة ومستويات األىداؼ السابؽ تقديراتيـ وتبيف 

عند إجراء تمؾ التحميبلت، ومف أىـ التحميبلت المستخدمة  إعدادىا لمتغيرات في الظروؼ التي أخذت بالحسباف
 .في ىذا المجاؿ تحميؿ الحساسية

عمى السؤاؿ،  ماذا يحدث لو حدث تغير في كؿ أو بعض قيـ ويعتبر تحميؿ الحساسية تحميؿ كمي يبحث      
 وىؿ ثبل بعد حدوث التغيرات المختمفة؟وىؿ مازاؿ الحؿ أم غيرات الداخمة في تركيب النموذج؟معامبلت المت

وبسبب مشكمة تعدد األىداؼ  يظؿ ىو الحؿ األمثؿ لفترة طويمة؟وىؿ سوؼ  مازاؿ يحقؽ كؿ القيود الموضوعة؟
يتيا في مشكمة البرمجة باألىداؼ أصبح تحميؿ الحساسية أكثر تعقيدا ولكنو مف جانب آخر أكثر واختبلؼ أىم

 .أىمية
تأثير التغيرات في : 1ولتحميؿ حساسية النموذج يجب أف نأخذ بعيف اإلعتبار التحميبلت الرئيسية التالية    

 .مراتب األولوياتالمستوى الموضوع لميدؼ، التبادؿ النسبي بيف األىداؼ، التغيرات في 
 .حيث سيتـ التطرؽ إلى النماذج القابمة لئلحبلؿ و الشكؿ الترتيبي بالضبط ألنو موضوع بحثنا ىذا  

 تأثير التغيرات في المستوى الموضوع لميدف: الفرع األول
ما داـ نموذج برمجة األىداؼ يحقؽ مستويات موضوعة ومحددة لكؿ ىدؼ، فإنو ال يمكف مقارنتو عمى     

أساس أنو تعظيـ أو تخفيض لدالة اليدؼ مثؿ نموذج البرمجة الخطية وحيدة اليدؼ، فالسؤاؿ الممكف طرحو في 
 ىذه الحالة، ما ىو أثر التغيرات التي يمكف أف تحدث عمى المستويات الموضوعة لكؿ ىدؼ؟

لى وىدؼ مستوى ىدؼ الربح كيدؼ أولوية أو : مف المسألة السابقة نجد أف المؤسسة وضعت ىدفيف ىما    
 .المخزوف كيدؼ أولوية ثانية

كما تـ وضع ىذيف اليدفيف كقيود تشبو قيود البرمجة الخطية، لكف باختبلؼ في إضافة متغيرات االنحراؼ     
d-  ويمثؿ المتغير الراكد في نماذج البرمجة الخطية وd+  يمثؿ المتغير الفائض في البرمجة الخطية كما تمت و

 .سابقااإلشارة إلييما 
                                                           

 .145ص  ،مرجع سابؽبحوث العمميات مدخل التخاذ القرارات، بوقرة رابح،  -1
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 األساسيةغير متغيرات االنحراف : أوال
d1 نجد أف كبل مف ( (17-2)الجدوؿ )في جدوؿ الحؿ األمثؿ لممسألة السابقة  .1

d1و -
متغيريف غير   +

أساسيف ألنيما خارج عمود األساس، وبالرجوع إلى تحميؿ الحساسية في برامج الثنائية لمبرمجة الخطية، وبما 
، فإنو +dومتغير انحراؼ موجب  -dأف لكؿ ىدؼ نموذج برمجة األىداؼ يوجد متغير انحراؼ سالب 
 :  1فؽ العبلقتيف التاليتيفباإلمكاف حساب أقصى وأدنى تغير مسموح بو لمتغيرات االنحراؼ و 

  -dالعبلقة األولى تخص 
الحد األقصى لمتغير المسموح بو في مستوى اليدف 

 -dلمتغير انحراف عدم التحقق غير األساسي 
 jوالمقابل لممتغير 

 
= 

 
 ( قيمة المتغير األساسيj في الحل النيائي) 

 
÷ 

المقابل  -dمعامل المتغير )
 (jلممتغير األساسي 

 +dالعبلقة الثانية تخص 
الحد األقصى لمتغير المسموح بو في مستوى اليدف 

 +dلمتغير انحراف عدم التحقق غير األساسي 
 jوالمقابل لممتغير 

 
= 

 
 (في الحل النيائي jقيمة المتغير األساسي )

 
÷ 

المقابل  +dمعامل المتغير )
 (jلممتغير األساسي 

d1بالنسبة لممتغير 
 :الثبلثة وفقا لعدد المتغيرات األساسية في جدوؿ الحؿ األمثؿ سيتـ حساب حدوده -

d1عمود   القيم  المتغيرات األساسية
 النتيجة    -

X1 

d2
+ 

X2 

 

= 

400 

1800 

6400 

 

÷ 

-1/5 

1/5 

2/5 

 

= 
2000

)(
 

-9000 

-16000 

d1مف ىذه النتيجة نجد أف المجاؿ أو الحدود التي تقع فييا 
 :ىي -

d1مقدار التغير في  ≥ 0222
- 

≥ 9000- 
d1بالنسبة لممتغير 

 :سيتـ حساب حدوده الثبلثة وفقا لعدد المتغيرات األساسية في جدوؿ الحؿ األمثؿ +
d1عمود   القيم  المتغيرات األساسية

 النتيجة    +
X1 

d2
+ 

X2 

 

= 

400 

1800 

6400 

 

÷ 

1/5 

-1/5 

-2/5 

 

= 
2000)) 

-9000 

-16000 

d1مف ىذه النتيجة نجد أف المجاؿ أو الحدود التي تقع فييا 
 :ىي +

d1مقدار التغير في  ≥ 0222
+ 

≥ 9000- 
وىي نفس الحدود التي وجدت بالعبلقة السابقة، وتفسير ىذه الحدود أف ىدؼ األولوية األولى يمكف زيادتو     

دوف أي تأثير عمى  61000مستوى إلى  9000أو تخفيضو بمقدار  72000أي إلى مستوى  2000بمقدار 
 .أمثمية المتغيرات األساسية مف حيث قيمتيا وموقعيا في جدوؿ الحؿ األمثؿ

                                                           
 .146، ص مرجع سابؽبحوث العمميات مدخل التخاذ القرارات، بوقرة رابح،  -1
()- 2000 = (1/5-) ÷ (400-): حسبت كالتالي. 
()- 2000 = (1/5) ÷ (400): حسبت كالتالي. 
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والتي ليا متغير  X2و  X1وحدة مف المنتجيف  5000أما بالنسبة ليدؼ األولوية الثانية مستوى المخزوف  .2
d2انحراؼ سالب 

d2ومتغير انحراؼ موجب  -
وكما يبلحظ مف الحؿ األمثؿ لممسألة أف متغير االنحراؼ   +

d2
ظير كمتغير أساسي وبالتالي ال ينطبؽ عميو ىذا التحميؿ، ىذا يعني أف ىذا التحميؿ ينطبؽ عمى متغير   +

d2االنحراؼ السالب 
 .وعميو يتـ تطبيؽ العبلقة التي تحسب متغير االنحراؼ السالب وىي العبلقة األولى -

d2ممتغير بالنسبة ل
 :سيتـ حساب حدوده الثبلثة وفقا لعدد المتغيرات األساسية في جدوؿ الحؿ األمثؿ -

d2عمود   القيم  المتغيرات األساسية
 النتيجة    -

X1 

d2
+ 

X2 

 

= 

400 

1800 

6400 

 

÷ 

0 

-1 

0 

 

= 
- 

)  (
 

1800 

-  

d2مف ىذه النتيجة نجد أف المجاؿ أو الحدود التي تقع فييا 
 :ىي -

d2مقدار التغير في  ≥1800 
- 

≥  - 
 متغيرات االنحراف األساسية: ثانيا
إذا ظير في عمود ( الراكد)ذكرنا سابقا في طريقة السيمبمكس لمبرمجة الخطية، أف المتغير األساسي      

، لف يكوف لو تأثير عمى أمثمية (لـ يخرج مف الحؿ األساسي)المتغيرات األساسية عمى جدوؿ الحؿ األمثؿ 
يد بأي مقدار دوف أف يؤثر عمى ذلؾ أف يز ( الطرؼ األيسر لمقيد)المتغيرات األساسية أي يمكف لثابت ىذا القيد 

نو يعتبر قيد متوفر، وعمى ذلؾ فإنو بالنسبة لممتغير الراكد األساسي يمكف أف ينخفض الطرؼ األيسر ألالوضع، 
األصمي لمقيد بمقدار يعادؿ قيمتو في جدوؿ الحؿ األمثؿ، وبالنسبة لممتغير الفائض األساسي، فإف الجانب 

وىذا يمكف أف ينطبؽ عمى برمجة . بأي مقدار يعادؿ قيمتو في جدوؿ الحؿ النيائي األيمف لمقيد يمكف أف يزيد
 .1األىداؼ كذلؾ

d2 وحيث أف     
، وقيمتو في (وىو متغير فائض)قد ظير في جدوؿ الحؿ األمثؿ كمتغير انحراؼ أساسي +
وحدة  1800، إذف يمكف القوؿ أف مستوى الحد األقصى لممخزوف يمكف أف يزيد بمقدار 1800الجدوؿ تساوي 

 . أو أف ينخفض بأي مقدار دوف تغير الوضع األمثؿ لممتغيرات األساسية في جدوؿ الحؿ األمثؿ
وعمى العموـ سواء كنا نقوـ بحساب حدود التغير باستخداـ متغيرات عدـ التحقؽ أو متغيرات التجاوز      
فإف الحدود المحسوبة لممتغيرات في المستوى الموضوع لميدؼ ستكوف واحدة في ( متغيرات الزيادة أو المبالغة)

  .2الحالتيف
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 التبادل النسبي بين األىداف: الفرع الثاني
بالرغـ مف أف برمجة األىداؼ ال تحاوؿ أف تجري تبادال نسبيا بيف األىداؼ، إال أنو في مقدورنا أف نحدد     

ضمنيا القيـ النسبية لمختمؼ األىداؼ عف طريؽ تحميؿ واختبار جدوؿ الحؿ األخير، وذلؾ ألنو سيعطي لمتخذ 
 .قرار بناءا عمى ىذا الفيـالقرار قدرا كبيرا مف المعمومات اليامة وتعطيو مرونة في اتخاذ ال

إف التبادؿ النسبي بيف األىداؼ يعني الوقوؼ عمى األثر الذي سيتركو تخفيض االنحراؼ غير المرغوب فيو     
 .ليدؼ األولوية الدنيا عمى االنحراؼ غير المرغوب فيو ليدؼ األولوية العميا

وب فيو ليدؼ األولوية الدنيا بمقدار وحدة وىنا نريد أف نقؼ عمى حقيقة أثر تخفيض االنحراؼ غير المرغ    
 .1واحدة عمى االنحراؼ غير المرغوب فيو ليدؼ األولوية األعمى

، سنرى أف االنحراؼ غير المرغوب فيو ليدؼ األولوية (جدوؿ الحؿ األمثؿ) (17-2)الجدوؿ بالنظر إلى     
 :وحدة، ومف ىنا يمكف طرح التساؤالت التالية 1800الثانية يمثؿ ما مقداره 

أال يمكف تحسيف  ىذا الوضع؟ وبمعنى آخر أال يمكف تخفيض ىذا االنحراؼ إلى مقدار أقؿ؟، اإلجابة بأنو 
ـ ذلؾ؟ ولماذا لـ يتـ ذلؾ؟، أما كيؼ يتـ ذلؾ فإننا لو نظرنا إلى صؼ صافي يمكف تخفيضو، إذف كيؼ يت

 التغير عند األولوية الثانية سنجد أنو في اإلمكاف تحسيف دالة ىدؼ األولوية الثانية عف طريؽ اختيار المتغير
d1

حسيف دالة كمتغير داخؿ حيث أف لو قيمة صافي تغير سالبة مما يعني أف اختياره داخؿ سيؤدي إلى ت -
اليدؼ أي تخفيض االنحراؼ في ىذا اليدؼ إلى مقدار أقؿ، أما لماذا لـ يتـ ذلؾ؟، فقد سبؽ أف ذكرنا أننا ال 

d1نقـو باجراء ىذا التحسيف ألف قيمة صافي التغير لممتغير 
، بمعنى أنو إذا (1)+عند مستوى األولوية ىو  -

d1أصبح المتغير 
سيأخذىا ستعادؿ قيمة عدـ تحقؽ ىدؼ الربح ذو األولوية متغير أساسي، فإف القيمة التي  -

في ( 1/5)ومعنى ذلؾ أنو مقابؿ كؿ وحدة نقدية تنقص مف ىدؼ الربح تحصؿ عمى تخفيض مقداره . األعمى
أو بمعنى آخر، أف تخفيض عدد الوحدات . عدد الوحدات المنتجة زيادة عمى مستوى الحد األقصى لممخزوف

 5الحد األقصى لممخزوف بمقدار وحدة واحدة، سيؤدي إلى تخفيض األرباح بمقدار  المنتجة زيادة عف مستوى
ىو ( مستوى المخزوف –الربح )لذلؾ يمكننا أف نقرر أف التبادؿ أو التحويؿ الضمني بيف اليدفيف . وحدات نقدية

 .وحدات نقدية تخفيض في األرباح مقابؿ كؿ وحدة زيادة في مستوى المخزوف 5
مكف أف نستنتج مدى أىمية ىذه المعمومات لمتخذ القرار في امداده بحقائؽ تمكنو مف أف يتخذ مف ىنا ي     

وحدة نقدية مقابؿ عدـ زيادة حجـ المخزوف عف  9000القرار السميـ، فإذا كاف مستعدا لمتضحية بأرباح مقدارىا 
وية أولى، وىذا ما مخزوف أولة يكوف قد أعطى ليدؼ الاليدؼ الموضوع فإنو يمكف ذلؾ إال أنو في ىذه الحال

  . سنتطرؽ إليو في الفرع الموالي
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 التغيرات في مراتب األولويات: الفرع الثالث
قد تؤدي التغيرات في مراتب أولويات مختمؼ األىداؼ إلى إحداث تأثيرات ىامة عمى الحؿ األمثؿ الذي تـ     

تحميؿ واختبار الحساسية التي يتعيف القياـ بيا في التوصؿ إليو قبؿ تمؾ التغيرات، ولذلؾ فإف مف مجاالت 
 .مشاكؿ برمجة األىداؼ لتحديد تأثير التغيرات في مراتب األولوية عمى الحؿ األمثؿ

فعمى سبيؿ المثاؿ وجدنا في المشكمة الحالية أف ىناؾ ىدفيف يمثؿ ىدؼ الربح ذو األولوية األولى، ويمثؿ     
لثانية، وبفرض أنو قد تـ إعادة ترتيب تمؾ األولويات، بأف نأخذ ىدؼ الحد الحد األقصى لممخزوف األولوية ا

األقصى لممخزوف مستوى األولوية األولى، عندئذ نتسائؿ ىؿ إعادة ترتيب تمؾ األولويات يحتاج إلى إعادة حؿ 
أف إعادة الحؿ  المشكمة مرة أخرى مف بدايتيا ألخذ ىذه التغيرات في الحسباف؟، لئلجابة عمى ذلؾ نقوؿ أنو برغـ

مف بدايتو أمر ممكف، إال أنو ليس مف الضروري اجراؤه، وأف اختبار الحساسية كاؼ لموصوؿ إلى المعمومات 
 .التي نريدىا

لقد تبيف بكؿ وضوح أف جدوؿ الحؿ األمثؿ الذي تـ التوصؿ إليو لحؿ المشكمة الحالية يمثؿ الحؿ األمثؿ،     
مخزوف سيكوف حتى عمى حساب ىدؼ الربح، وعميو إذا تغيرت أولويات وذلؾ ألف أي محاولة لتحسيف ىدؼ ال

ىذه األىداؼ، فإف ىذا الجدوؿ لف يكوف ىو جدوؿ الحؿ األمثؿ، ألف ىدؼ المخزوف سيأخذ أسبقية عمى ىدؼ 
 . 1الربح

 المتغيرفإذا اعتبرنا أف ىدؼ المخزوف ىو الذي يمثؿ ىدؼ األولوية، وقمنا بتحسيف الحؿ عف طريؽ ضـ     
d1

إلى الحؿ باعتباره المتغير الداخؿ وذلؾ ألنو ذي القيمة السالبة الوحيدة في سطر صافي التغير ليدؼ  -
d2المخزوف، ثـ تحديد المتغير الخارج في ىذه الحالة وىو 

، باإلضافة إلى تحديد عنصر الدوراف، سنجد جدوؿ +
  :الحؿ األمثؿ التالي

 جدول الحل األمثل لحل المسألة النماذج القابمة لإلحالل بعد تغيير رتب األولويات : (29-8)الجدول 
d2 القيم

+ 
d2

- 
d1

+ 
d1

- 
S1 X2 X1  المتغيرات

 األساسية

معامالت الهذف للمتغيرات 

 األساسية

L1                  L2 

2200 

9000 

2800 

1 

5 

-2 

-1 

-5 

2 

0 

-1 

0 

0 

1 

0 

1 

-5 

-1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

X1 

d1
- 

X2 

0                 0 

0                 1 

0                 0 

 صفر= دالة الهذف   0 0 0 0 0 0 1 األرباح الذاخلة

  L2 0 0 0 0 0 0 0 التكاليف الذاخلة

   0 0 0 0 0 0 1 صافي التغير

 9000= دالة الهذف   0 0 0 1 0 0 0 األرباح الذاخلة

  L1 0 0 5- 1 1- 5- 0 التكاليف الذاخلة

   0 0 5 0 1 5 5- صافي التغير

 .مف إعداد الطالب :المصدر
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نبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أنو باإلمكاف أف نقوؿ بأنو متاح لدى المؤسسة حموال بديمة يمكف عمى أساسيا 
بينيما حسب وفي ىذه الحالة يوجد لممؤسسة بديميف يمكف المفاضمة . المفاضمة بينيا واتخاذ القرار األنسب ليا

 :أىمية كؿ أولوية مبينة كالتالي
 تحقيؽ اليدؼ مستوى  القرارية قيـ المتغيرات األولويات ترتيب 

 المخزون الربح X1 X2 الثانية األولى
 الربح

 المخزون

 المخزون

 الربح

400 

2200 

6400 

2800 

70000 

61000 

6800 

5000 

لكف لو تعددت األىداؼ واألولويات تظير ىناؾ بعض الصعوبات في عممية التغيير في مراتب األولويات،     
، مف ىذا المنطمؽ يمكف (أي أصبح ليا نفس الترتيب في األولوية)وخاصة إذا تساوت مجموعة مف األولويات 

ار في عممية التبديؿ بيف أىداؼ القوؿ بأف تعدد األىداؼ والتغيير في المراتب لو أىمية كبيرة لمتخذ القر 
 .1األولويات حسب الزمف وحسب ما ىو متاح لدى المؤسسة وحسب المنافسة والمحيط االقتصادي لممؤسسة

 أثر وحدات القياس عمى الحل األمثل في برمجة األىداف: المطمب الخامس
 تأثير وحدات القياس: الفرع األول

إف نماذج البرمجة الخطية متعددة األىداؼ التي تطرقنا إلييا في ىذا الفصؿ الزالت غامضة في كوف أف      
تغير وحدة القياس لؤلىداؼ لنفس النموذج تعطينا حموال مختمفة، أي يتأثر الحؿ األمثؿ لمنموذج بعد تغيير وحدة 

ا في إيجاد الحؿ األمثؿ لمنموذج، بحيث إذا قمنا القياس لؤلىداؼ، وبالتالي تمعب وحدة القياس لؤلىداؼ دورا كبير 
بتغيير وحدة القياس لؤلىداؼ سنجد حموال مختمفة لنموذج واحد مما ينتج عنو تناقض، وعميو سنقترح في طرقنا 

 .مختمفة تؤدي إلى نفس الحؿ عند تغير وحدة القياس لؤلىداؼ
، كأف األىداؼ تقاس بوحدة وحدات القياس لألىدافبتوحيد ىذا المشكؿ الذي يدفعنا إلى دراسة ما يسمى     

اليدؼ مف ىذه الطرؽ ىو إيجاد نفس الحؿ في حالة تغير وحدة القياس لؤلىداؼ لنفس . قياس واحدة أو معيارية
 .2النموذج

إف تغيير وحدة القياس لمقيود تؤثر مباشرة عمى الحؿ األمثؿ لنفس النموذج، أي إذا غيرنا وحدة القياس     
ى القيود، فالحؿ الذي سنحصؿ عميو يختمؼ عف الحؿ السابؽ المحسوب بوحدة القياس السابقة لنفس إلحد

 :3النموذج، ولفيـ ىذا نستعيف بالمثاؿ التالي
 :التالي M1لدينا النموذج 
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 :ىو كما يمي M1الحؿ ليذا النموذج 
X1 = 250 , X2 = 0 , Z = 190 

، وبالتالي ليس ليا أي تفسير ...(الدينار، عدد الساعات، )ىي خميط مف وحدات القياس ( Z = 190)إف القيمة 
 .اقتصادي

، ونعوض وحدة القياس الدينار بوحدة القياس (obj3) 3اآلف سنغير وحدة القياس إلحدى القيود، مثبل نأخذ القيد 
بعد  M1، أو الوحدة المعموؿ بيا في اإلتحاد األوروبي اليورو، فإف الحؿ الجديد لنفس النموذج (السنتيـ)جديدة 

 :كما يمي 3يث يصبح القيد تغيير وحدة القياس سيختمؼ عف الحؿ السابؽ بح
()

240003040 3321 


ddXX 
 :الذي يحتوي عمى ىذا القيد كما يمي M2وبالتالي يصبح حؿ النموذج 

X1 = 300 , X2 = 400 , Z = 800 

، إذف المشكؿ ىنا ىو مشكؿ تغيير وحدة القياس P2 يختمؼ عف الحؿ لمنموذج  M1نبلحظ أف الحؿ لمنموذج 
فوحدة القياس تؤثر بشكؿ مباشر عمى الحؿ األمثؿ، فميذا السبب يجدر بنا الحديث عف  النموذج،لؤلىداؼ لنفس 

 .توحيد وحدات القياس لبلىداؼ
 توحيد وحدات القياس: الثانيالفرع 

يقصد بتوحيد وحدات القياس، إختيار وحدة قياس واحدة في جميع األىداؼ، ودالة اإلنحرافات أي بمعنى     
، فجميع األىداؼ يجب أف ...القوؿ أف اليدؼ األوؿ محسوبا بالدينار، واليدؼ الثاني باساعات، آخر ال يمكف 

 (.Standard)تحسب بوحدة قياس واحدة 
 :1ويمكف تحديد طرؽ توحيد وحدات القياس كاآلتي

 (Unification Euclidean)التوحيد اإلقميدي : أوال
والقيـ  ijXلممتغيرات القرارية  ija ينص ىذا التوحيد عمى أف تقسيـ كؿ المعامبلت التكنولوجية أو التقنية     

( األىداؼ)المستيدفة 
ig  عمى القيمة

2

ija  فالنموذج  بالتاليوM1 يأخذ الشكؿ التالي: 
    )'()'()'()'()'( 4534232211


 dPdPdPdPdPZMin 

Sabject to                                            
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ddddddddXX 
وبالتالي فالدالة االقتصادية  ZMin  اإلنحرافات األولى تصبح كالتالياإلنحرافات الجديدة ببعد تعويض: 
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 :يصبح الحؿ الجديد كالتالي
X1 = 300 , X2 = 54.59 , Z = 274.60 

 (Unification Centennial)التوحيد المئوي : ثانيا
( اليدؼ)عمى القيمة المستيدفة ija( التكنولوجية)مبدأ ىذا التوحيد ينص عمى أف نقسـ المعامبلت التقنية    
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 M3يصبح النموذج الجديد  100وضربيا في إذف بعد قسمة وحدات القياس لؤلىداؼ عمى القيـ المستيدفة ليا 
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  X1 = 200 , X2 = 0  :ىو كما يمي M3الحؿ ليذا النموذج 



 .اإلنتاجي البرمجة الخطية متعددة األىداف واستخداماتيا في اتخاذ القرار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني
 

112 
 

الذي يقودنا إلى   M3اآلف لو نغير وحدة القياس إلحدى األىداؼ ونقوـ بعممية التحويؿ سنجد نفس النموذج   
  X1 = 200 , X2 = 0: نفس الحؿ

 :كما يمي 3عندئذ يصبح اليدؼ رقـ  ،السنتيـ عوض الدينار ونختار وحدة القياس 3مثبل لو نأخذ اليدؼ رقـ 
240003040 3321 


ddXX 

 :كما يمي 3وبعد استعماؿ طريقة التوحيد المئوي تصبح المعادلة   
100125.016.0 3321 


ddXX 

 .M3أي نتحصؿ عمى نفس اليدؼ الذي ظير في النموذج 
نبلحظ مف خبلؿ النموذجيف السابقيف أف عممية تغيير وحدة القياس لؤلىداؼ ليما، تؤدي إلى نفس الحؿ     

 .لمنموذج الموحد الذي يفسر مبدأ التوحيد اإلقميدي والمئوي
 مبدأ التوحيد في حالة دالة ىدف واحدة: الفرع الثالث

ستؤثر عمى الحؿ األمثؿ أـ ال؟، أي عند تغيير  ف سنرى ىؿ تغير وحدة القياس بالنسبة لدالة ىدؼ واحدةاآل    
 .1وحدة القياس لمقيود ىؿ تؤدي بنا إلى حؿ مختمؼ عف الحؿ األمثؿ السابؽ المحسوب بوحدة القياس األولى

 :التالي (M1) نفرض أنو لدينا النموذج الخطي
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 :التالي( M2)فنحصؿ عمى النموذج 
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. ، أي أف تغيير وحدة القياس لمقيود لـ تؤثر عمييا(M2)تكافئ قيود النموذج ( M1)أف قيود النموذج  نبلحظ    

لمدالة االقتصادية، فميست ليا عبلقة مع عممية تغيير وحدة القياس فيي دائما تعبر عف تعظيـ  أما بالنسبة
األرباح أو تقميص التكاليؼ بوحدة قياس واحدة فقط، سواء كانت بالدينار أو بوحدة قياس أخرى، فإنيا ال تؤثر 

 :لؾ نستعيف بالمثاؿ التاليولتوضيح ذ، عمى الحؿ األمثؿ الذي يبقى ثابتا، وبالتالي فيي موحدة دائما
 :لنفرض أنو لدينا النموذج

  21 250100 XXZMin  

Sabject to                                            
)1______(1829 21  XX 

)2______(1223 21  XX 

)3______(36126 21  XX 

)4____(__________71 X 

)5____(__________62 X 

0,, 21 XX 
 :بعد حؿ النموذج نتحصؿ عمى الحؿ األمثؿ التالي

X1 = 6 , X2 = 0 , Z = 600 

أي نعوض الدينار  100اآلف سنقوـ بتغيير وحدة القياس لمقيد األوؿ والثاني بحيث نرجح القيد األوؿ بالعدد 
 M2، أي نعوض الساعات بالدقائؽ، وعميو سنحصؿ عمى النموذج 60بالسنتيـ، أما القيد الثاني نرجحو بالعدد 

 :كما يمي
  21 250100 XXZMin  

Sabject to                                            
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720120180 21  XX 

36126 21  XX 

71 X 

62 X 

0,, 21 XX 
 :ىو( M2)الحؿ األمثؿ ليذا النموذج 

X1 = 6 , X2 = 0 , Z = 600 
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ىو نفسو، وبالتالي فإنو في  (M2)و ( M1)إذف مف خبلؿ النتائج السابقة يتضح أف الحؿ السابؽ لمنموذجيف     
حالة وجود نموذج يحتوي عمى دالة ىدؼ واحدة، فإف تغيير وحدة القياس لمقيود ال تؤثر عمى قيمة الدالة 

 (.Z)االقتصادية 
ال تعطياف تفسيرا رياضيا واقتصاديا ( أي طريقتي التوحيد اإلقميدي والمئوي)إف الطريقتيف المتيف سبؽ ذكرىا     

، أي وحدة القياس المستعممة في (Standard)لمنموذج، ألف كؿ القيود أصبحت تحتوي عمى وحدة قياس أحادية 
ما يتناقض مع المعطيات األصمية لمنموذج، اليدؼ األوؿ ىي نفسيا الموجودة في جميع القيود األخرى، وىذا 

ويستحيؿ أف نكتب القيود بدوف وحدة قياس، أو مقاسة بوحدة قياس واحدة، فمنيا مف يعبر عف العممة وأخرى 
، إضافة إلى ذلؾ فإف النموذج األصمي يتغير إلى نموذج آخر بعد تغيير وحدة القياس ...عف الوزف أو الوقت، 
 .1نموذج آخر يختمؼ تماما عف األوؿ لمقيود، كأننا نقوـ بحؿ

 مزايا وعيوب نموذج برمجة األىداف: الفرع الرابع
 مزايا استخدام نمودج برمجة األىداف: أوال
 :2ىذه المزايا فيما يمي ؿتتمث  
  تعطي لمتخذ القرار حبل مقنعا ومقبوال في نفس الوقت ألنيا تأخذ بعيف االعتبار المعمومات المفضمة لديو قبؿ

 .المسألةحؿ 
  ،السيولة في التعامؿ مع ىذه النماذج ما دامت تعطي الحؿ المقبوؿ الذي يتـ التعامؿ معو طرؼ متخذ القرار

كما أف الحؿ النيائي المحصؿ عنو طريؽ برمجة األىداؼ يعتبر أحسف حؿ مقارنة مع النماذج األخرى ألنو 
 .يأخذ بعيف االعتبار األولويات حسب أىميتيا لمتخذ القرار

 إمكانية تطبيقيا عمى مشكبلت تشمؿ متغيرات وقيود كثيرة بسيولة ويسر عف طريؽ اإلعبلـ اآللي. 
 عدـ حاجة متخذ القرار الستعماؿ معامبلت ترجيحية ليذا النوع مف النماذج لكونيا نماذج تتصؼ بػػ: 

 .سرعة الحؿ -
 .قابمية التطبيؽ -
 .دقة التنفيذ -
 سائؿ أقؿ منو كثيرا مف مسائؿ أخرى وخاصة سيولة البرامج عف الوقت المطموب لمعالجة ىذا النوع مف الم

 .طريؽ اإلعبلـ اآللي
 سيؿ التعامؿ معيا مف حيث تحميؿ الحساسية أي تصحيح االنحرافات. 
  تحسيف إمكانية معرفة تكمفة الفرصة البديمة، مما يساعد متخذ القرار في إعطاء أولوية لمموارد النادرة، كما

 .لتخطيط واالستعماؿ األمثؿ لعوامؿ اإلنتاجتساعد المسيريف في ا
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أما فيما يتعمؽ بالمآخذ عمى برمجة األىداؼ فيكمف في الصعوبة التي تواجو متخذ القرار في تحديد األولويات 
 .قبؿ حؿ النموذج

 عيوب استخدام نمودج برمجة األىداف : ثانيا
بالرغـ مف المزايا التي تمتاز بيا برمجة األىداؼ إال أف ىناؾ بعض العيوب تحسب عمييا وخاصة مف وجية   

 :1نظر اتخاذ القرار، تتمثؿ في
  إىماؿ أو عدـ إعطاء أىمية لمعوامؿ التي ال يمكف قياسيا أي تقييميا وبالتالي فإف اتخاذ القرار قد يكوف

 .منقوصا بدرجة كبيرة جدا
  التحميؿ انطبلقا مف البرمجة الخطية يتطمب الكثير مف المعمومات التي تساعد في التحميؿ وبالتالي استعماؿ

فإف صعوبة الحصوؿ عمييا أو تكييفيا مع المعمومات المطموبة وخاصة في حالة ندرة الخبرات الفنييف أو 
 .المستشاريف، قد يؤثر بدرجة كبيرة في اتخاذ القرارات

  ات الخاضعة لمبرمجة الخطية في بعض الحاالت قد تكوف غير خطية مما يتطمب األمر العبلقات بيف المتغير
 .استعماؿ نماذج البرمجة غير الخطية

  استعماؿ برمجة األىداؼ في المؤسسة اإلنتاجية أو االقتصادية يصعب تطبيقو عمى أساس نظرة كمية، مما
عمؿ قد يؤدي إلى إحداث عدـ توازف بيف األقساـ يتطمب تجزئتو عمى النشاطات أو األقساـ واإلدارات، وىذا ال

 .داخؿ المؤسسة، وفي عبلقات المؤسسة مع محيطيا االقتصادي
  الواقع االقتصادي الحالي مبني عمى ظروؼ عدـ التأكد والمخاطرة، وما دامت برمجة األىداؼ مبنية عمى

 .تحالة التأكد التاـ ىذا يعني أنيا تكوف غير فعالة في الكثير مف الحاال
  مف أىـ الصعوبات التي تعترض متخذي القرار العمؿ بأسموب البرمجة الخطية تكمف في معرفة المتغيرات

القرارية التي يمكف إنتاجيا فب حالة وجود عدد كبير مف المتغيرات القرارية وعدد قميؿ مف القيود ألنو في 
 .دالنياية يكوف عدد المتغيرات القرارية األساسية مرتبط بعدد القيو 
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 الثاني خالصة الفصل
احد، وخمصنا إلى أف البرمجة الخطية تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى دراسة البرمجة الخطية ذات اليدؼ الو      

ذات اليدؼ الواحد ال تعكس الواقع الذي تعيشو المؤسسة، فقمنا بتسميط الضوء عمى أحد أحدث الطرؽ العممية 
أىداؼ التي تعرؼ بنماذج البرمجة باألىداؼ المتعددة، حيث تساعد التخاذ القرارات في ظؿ وجود عدة 

 .المؤسسات عمى اتخاذ قرارات مثمى مراعية عدة أىداؼ
وكخبلصة عمى ما تقدـ أف البرمجة باألىداؼ المتعددة تحاوؿ تحقيؽ واستفاء كؿ ىدؼ، إال أنو في حالة     

فيما بينيا، فإنيا تعمؿ عمى تخفيض اإلنحرافات غير  عدـ إمكانية استفاء كؿ األىداؼ لوجود تعارض أو تناقض
أي )المرغوبة، مبتدئة باليدؼ الذي يمثؿ األولوية األعمى، وعندما يتـ استفاء وتحقيؽ ىدؼ األولوية األعمى 

، تبدأ في االتجاه إلى األىداؼ ذات األولوية األقؿ وبالترتيب، وتنتيي (تخفيض اإلنحراؼ غير المرغوب فيو
ندما تصؿ إلى النقطة التي ال يمكف معيا إجراء أي تحسيف في بعض أىداؼ المستويات الدنيا إال الخطوات ع

عمى حساب زيادة اإلنحرافات غير المرغوبة فييا لبعض أىداؼ األولويات األعمى، وىذا نكوف قد وصمنا إلى 
   .الحؿ األمثؿ

  



 
 

 

 :ثـــــــــــــالفصل الثال
استخدام نموذج البرمجة  
باألهداف المتعددة في  

لألنسجة  الجزائرية  المؤسسة  
 الصناعية والتقنية بالمسيلة
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 تمهيد
الموضوع حمة التطبيقية نموذجا يبيف أىمية تأتي المر حتى ال تبقى دراستنا منحصرة في الجانب النظري فقط،     

لو مف تأثير عمى حياة المؤسسات االقتصادية، فحسب أىداؼ ىذه األخيرة وفي ظؿ السوؽ الحرة  االمعالج لم
مراعاة جانب أىـ وىو تعدد أىداؼ  وجب التوفيؽ بيف رغبات المستيمكيف وموارد المؤسسة المتاحة، مع

 .المؤسسة، وال يأتي ىذا إال باتخاذ القرار السميـ
المؤسسة الجزائرية ) EATITمؤسسة وىي  عموميةالتطبيقية اخترنا مؤسسة إنتاجية  وإلجراء دراستنا    

 بالمسيمة، وكخطوة أولى سنقـو عمى التعريؼ بيذه المؤسسة مف مختمؼ الجوانب،( لألنسجة الصناعية والتقنية
، (31/12/2012 – 01/01/2012)ليذه المؤسسة خبلؿ الفترة  وفي خطوة ثانية نحاوؿ بناء النموذج الرياضي

لتأتي مرحمة تحميؿ النتائج التي سيقدميا النموذج، كما نستعرض اختبار الحساسية الذي لو دور أساسي في 
 .اتخاذ القرارات

 :وبالتالي نتناوؿ ضمف ىذا الفصؿ المباحث التالية  
 .(EATIT)الجزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية  مؤسسةمعام ل تقديم: المبحث األول

 .(EATIT)الجزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية  مؤسسةالموارد المتاحة لم: المبحث الثاني    
الجزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية  مؤسسةفي الالبرمجة باألهداؼ المتعددة  استخدام: المبحث الثالث

(EATIT )في اتخاذ القرار اإلنتاجي بالمسيمة. 
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 (EATIT) الجزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية مؤسسةمعام ل تقديم: المبحث األول
 في النسيجية الصناعة في المتخصصة األولى قتصاديةاال العمومية المؤسسات مف EATIT مجمع يعتبر     

 الخواص المستثمريف طرؼ مف والتوزيع اإلنتاج قطاع يشيدىا التي الشديدة المنافسة رغـ أنو حيث الجزائر،
 التي العمومية المؤسسات مف الكثير عكس المنافسة، ىذه أماـ الصمودEATIT  مجمع استطاع دفق واألجانب،

 والعامميف لممجمع المسيرة اإلطارات بذلتيا التي الجيود تمؾ عف السؤاؿ يطرح ما وىذا اإلغبلؽ، مصيرىا كاف
 العمود باعتبارىا المؤىمة الكفاءات استقطاب مجاؿ في وخاصة العممي، النشاط أو التسيير مستوى عمى سواء
 المجمع، قيادة اتخذتيا التي الحاسمة واإلنجازات القرارات تمؾ عف السؤاؿ إلى ذلؾ يقود كما تقدـ، ألي الفقري
 .ونموىا المؤسسة بقاء في الكبير األثر ليا كاف والتي

 EATITالتعريؼ بمؤسسة : المطمب األول
 المؤسسةلمحة تاريخية عن : الفرع األول

 إنعاش  قصد الحكومة طرؼ مف المتبعة إستراتيجية كنتيجة جاءت الصناعية األقمشة مركب إنشاء فكرة فإ     
 دراسة تـ حيث 1970 سنة المؤسسة ىذه انجاز ىي الحكومة اتبعتيا خطوة أوؿ وتعود الوطني، االقتصاد
 مف طولي متر (15.500.500) يعادؿ ما أي سنويا طف 4500 إلنتاج النسيجية بالمواد المتعمقة الخطوات
 آنذاؾ والطاقة الصناعة زيرو  طرؼ مف ىذا وكاف ؿ، التفصي قسـ إلى موجية طولي متر مبلييف5  منيا القماش
 الذي 1974/1975 اإلداري التقسيـ بعد ولكف، 1971خاص بوالية سطيؼ سنة  برنامج في تسجيمو تـ ولقد
 في مؤرخ بعقد سجؿ الذي المسيمة بوالية المشروع ىذا إنشاء تـ حيث. المسيمة والية ميبلد عنو نتج
تـ  01/12/1980، وفي 1979وانتيت سنة  11/04/1977 بتاريخ األشغاؿ بدأت وقد. 13/11/1975

 . 1الدخوؿ الفعمي في اإلنتاج
 القانونية الصناعية، التنظيمية، تالتحوال خبلؿ مف وذلؾ وجودىا، أثناء تطورات عدة EATIT عرفت وقد     

وفي  ،(SONATIX)حيث كانت ىذه المؤسسة تابعة إلى المؤسسة األـ وىي سوناتيكس  بيا، مرت التي والمالية
 لؤلنسجة الوطنية المؤسسة إلى SONATIX الصناعية الوطنية لممؤسسة تبعيتيا مف انتقمت 22/02/1998

حيث  بإفريقيا، الصناعية األنسجة صناعة مؤسسات ترتيب في 32 المرتبة تحتؿ والتيINDITEX  الصناعية
 ما لتصبح المؤسسة تطورت وقد أكبر المؤسسات التابعة ليا وذلؾ حسب رقـ األعماؿ، EATITكانت مؤسسة 

 العمؿ نظاـ وفؽ اشتغمت التي ،TINDAL الصناعية لؤلقمشة الوطنية بالمؤسسة الماضية السنوات عبر يعرؼ
 لؤلنسجة الجزائرية بالمؤسسة اآلف يسمى ما عنيا فانبثؽ 2012 سنة ىيكمتيا إعادة تـ أف إلى، المتواصؿ
، حيث أنيا تتكفؿ بما يحتاجو القطاع العسكري مف ألبسة وخيـ عمى مستوى التراب EATIT والتقنية الصناعية

 .2مف إنتاجيا موجو إلى ىذا القطاع سنويا %80الوطني، فحوالي 
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 1المؤسسة بطاقة تقنية عن: الفرع الثاني
 التسمية :أوال

 المؤسسة الجزائرية لؤلنسجة الصناعية والتقنية
Entreprise Algérienne des Textiles Industriels et Technique « EATIT » 

 العنوان: ثانيا
 المسيمة مدينة جنوب الصناعية المنطقة

BP 52 Zone Industrielle M'sila 28000 Algérie (DZ) 

Tel: 213 0 35 55 10 15/15 50 Fax: 213 0 35 55 04 
 الموقع: ثالثا
 ىاديح حيث لممدينة الجنوبية الجية في وبالضبط بعاصمة والية المسيمة الصناعية بالمنطقة المؤسسة قعت     

العمومية لمنقؿ الحضري  المؤسسة الجنوب ومف ،طراؾامؤسسة سون الشرؽ ومف ،لمبناء الوطنية المؤسسة شماال
مسكف، وتستحوذ عمى مساحة  160ومف الجية الغربية حي  واإلسمنت، لمحديد الوطنية والمؤسسةبالمسيمة 

 .مغطاة تر مربعم 65.561منيا ما يقارب  تر مربعم 329.800إجمالية تقدر بػحوالي 
 الممتمكات: رابعا
 أما عف، الدراسة محؿ واألقمشة النسيج مصنع عمى أساسا تحتوي فيي المؤسسة ممتمكاتلبالنسبة      

 :تمتمؾ فيي المصنع خارج المؤسسة ممتمكات
 .بالمسيمة لمديرية الخدمات الجامعية مؤجرة بالمسيمة "النسيج ممحقة "لئلناث الجامعية اإلقامة -
 .رمزي مبمغ مقابؿ المؤسسة لعماؿ موجية المسيمة بمدينة مسكف 124 بحي وظيفية سكنات -
 .سكف فردي خاص بإطارات المؤسسة ويقع بجوار المؤسسة 20 -
 .سكف فردي لمعماؿ العادييف ويقع بجوار المؤسسة 20 -

 EATITأهداؼ ونشاط مؤسسة : المطمب الثاني
 المؤسسة طبيعة نشاط: الفرع األول

 تنتمي وىي الصناعية األقمشة وتوزيع صناعة ىو األساسي نشاطيا لنا تبيف المؤسسة اسـ خبلؿ مف     
 :2يىو  أقساـ عأرب ىعم حتويتو  الخفيفة، لمصناعات

 الغزؿ؛ قسـ -
 النسيج؛ قسـ -
 التكممة؛ قسـ -
 .الخياطة والتفصيؿ قسـ -
  :ةلياالت منتجاتال جابإنت األقساـ اإلنتاجية قـوت حيث
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 TEXTILE( )قماش مفصؿ)مختمفة  تمنتجا والخيـ، ةاألغطي ةعلصنا يوجو ذيوال (TEXTILE)القماش 

CONFECTION ) السيارات والشاحنات والمظبلت، الخيط بحيث كالخيـ بمختمؼ األحجاـ، ومختمؼ أغطية
تجات مواد أولية ينتج الخيط بأنواع عديدة ومتنوعة ذات االستخدامات المختمفة ويستعمؿ في إنتاج ىذه المن

 .إلى الصباغات والمواد الكيميائيةباإلضافة ، القطف الطبيعي أساسية تتمثؿ في
، (أي كؿ ما ينتج يباع)فيي تقوـ باإلنتاج حسب الطمب  ،قيتسوي جاإنت عباط ةؤسسمال طانش يكتسب    

 .وتعتبر موردا لمعديد مف المؤسسات اإلنتاجية الصغيرة والمتوسطة، ووحدات الخياطة والخواص
 :أما فيما يخص التصدير فمـ تجر إال تجربتيف كانتا ضمف تسوية الديوف تجاه روسيا وبمغاريا

 .نحو روسيا 1982كانت سنة : األولى
 INDUSTRIALدوالر أمريكي وذلؾ لشركة  838.955نحو بمغاريا بقيمة  21/10/1990كانت بتاريخ : الثانية

IMPORT SOFI.  
 أهداؼ المؤسسة: الفرع الثاني

 تسعى دائما فيي لذلؾ الصناعية، األقمشة إنتاج ىو المؤسسة جموأ مف تأانش الذي الرئيسي النشاط فإ     
 :1ومنيا جمياأ مف وجدت التي األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف
 ؛المحمية السوؽ احتياجات لتغطية المنتجات مف المناسبة الكميات توفير -
 ؛البطالة نسبة تخفيض وبالتالي الشغؿ مناصب توفير -
 ؛الميني مستواىـ مف والرفع وتأىيميـ العماؿ تكويف -
 ؛التصدير طريؽ عف الصعبة العممة جمب -
 ؛لممنتجات الجيدة النوعية عمى والحرص الوطني، المستوى عمى المستيمكيف رغبات تمبية -
 فيي البعيد المدى عمى أما المؤسسة، طموحات تحقيؽ عمى سمبا تؤثر التي االستيراد فاتورة مف التقميص -

 في فعاؿ موقع عمى لمحصوؿ شراكة اتفاقيات وعقد االستثمارية المشاريع مف العديد تحقيؽ إلى تسعى
 ؛العالمية األسواؽ

 .المناسب الوقت في الطمبيات توفير -
 :إلىأيضا  EATIT مؤسسة تسعىو   
 ؛العالية الجودة ذات المنتجات مف متكاممة مجموعة تقديـ -
 الدولية؛ لممعايير تيامنتجا مطابقة -
 المبلئـ؛ والتصميـ بالقوة تتميزت منتجاتقديـ  -
 ىو الصناعة ىذه في الناشطة المؤسسات مف غيرىا عف EATIT مؤسسة يميز ما: 3i تقنية في التحكـ -

 :ويقصد بيا 3i تقنية في التحكـ
 النفاذية عدم (imputrescibilité): خبللو مف الماء لمرور مقاـو القماش أف أي. 
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 االحتراؽ عدم (ignifugation): فمنتجات لبلحتراؽ، المقاومة أي EATIT توسعتل طويمة مدة تتطمب 
 .الحريؽ حدوث حالة في فييا النيراف

 (التمؼ) هتراءاإل عدم (imperméabilité): فترة أطوؿ والبقاء الطبيعية لمعوامؿ المقاومة أي. 
 وقد الوطني، االقتصاد في ميمة باعتبارىا النسيجية المواد إلى بحاجة الجزائر كانت الشركة إنشاء وقبؿ    

 والتكاليؼ المصاريؼ مف مجموعة دفع وبالتالي الخارج مف االستيراد طريؽ عف الداخميةاحتياجاتيا  تمبي كانت
 األقمشة في مختصة مؤسسة إنشاء الدولة قررت لذلؾ المستيمكيف، طمبات تمبية جؿأ مف الصعبة بالعممة

 بارزة مكانة تحتؿ EATIT مؤسسة أصبحت وعميو المادة، ىذه مف المحمية االحتياجات مختمؼ لتمبية الصناعية
 .العسكري القطاع خصوصا تنتجيا، التي المادة مف القطاعات متطمبات تمبية في

  المشاكل التي تواجه المؤسسة: الفرع الثالث
  :1نجد المؤسسة تواجو التي المشاكؿ أىـ مف     

 ؛SONATIXمجمع ل تنتمي كانت سابقة فروع أعباء تحمؿ نتيجة المتراكمة المالية الديوف -
 ؛المؤسسة صندوؽ داخؿ البلزمة السيولة توفر عدـ -
 األـ؛ المؤسسة انيكو  اإلصبلح بعد المؤسسة عمى حممت التي البنكية لمديوف نتيجة المالية المصاريؼ ارتفاع -
 .اإلنتاج تكاليؼ ارتفاع -

 : ىذا باإلضافة إلى المشاكؿ المتعمقة بالعمميات الداخمية مثؿ
 لممؤسسة يتيح ال مما جديدة تجييزات القتناء استثمار بأي المؤسسة تقـ لـ حيث اإلنتاج تجييزات قدـ -

 لآلالت؛ الدورية الصيانة عمى فقط تعمؿ حيث التنافس إمكانيات
 ؛(التكاليؼ الوقت،) ةالصيان ناحية مف مشاكؿ خمؽ مما اإلنتاج معدات تعطؿ نسبة ارتفاع -
 اإلنتاجية؛ لمطاقة ىدر يوجد مما %30 بحوالي تقدر إنتاجية بطاقة يعمؿ المصنع -
 إلراحة فترة يتيح ال الورديتيف بنظاـ العمؿ وكذلؾ مباشرة، غير أو مباشرة تكاليؼ سواء الكبيرة اإلنتاج تكاليؼ -

 .الكيربائية الطاقة حيث مف كبيرة تكاليؼ ويضيؼ المعدات
 .إنخفاض عدد العماؿ الميرة وذلؾ بسبب إحالتيـ عمى التقاعد -
 .تذبذب سعر المواد األولوية في السوؽ -

 بالمسيمة EATITالهيكل التنظيمي لمؤسسة : المطمب الثالث
 ممؤسسةلالتنظيمي  شكل الهيكل: الفرع األول

 وجود ىو لو األولية النظرة مف مبلحظة لنا يمكف (1-3)الشكؿ  في الموضح التنظيمي الييكؿ خبلؿ مف     
 لو التابعة المصالح ماأ القرارات، اتخاذ لو يحؽ مف فقط وحده العاـ المدير الرئيس أي القرار، اتخاذ في مركزية
 التصميـ أسموب إتباع نبلحظ كما لمسمطة، وبالتالي لمييكؿ السممي التدرج حسب أي سممية عبلقات فتربطو
 لكؿ وتخصيص المؤسسة في الموجودة المياـ ونوعية ةعطبي عمى الييكؿ عدادإ في االعتماد أي لممياـ الوظيفي
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 إلى تحتاج الوظائؼ معظـ فأل وظيفية، عبلقات الوظائؼ تمؾ بيف وتربط بيا خاصة فرعية مديرية واحدة
 وعدـ التعقيد مف بنوع لممؤسسة التنظيمي الييكؿ تميز ىو بو الخروج يمكف ما وبالتالي البعض، بعضيا
 الشكؿ نوضحو في والذي اليرمي التنظيمي الييكؿ عمى أقساميا تنظيـ في المؤسسة وتعتمد المياـ في التجانس
 :التالي

 بالمسيمة EATITالهيكل التنظيمي لمؤسسة  :(1-3)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .نيابة مديرية: ـ/دائرة، ف: د :الترميز
 .التكويف بالمؤسسة مف إعداد الطالب باالعتماد عمى وثائؽ دائرة :المصدر

 

 ـ الحماية واألمف/ف
 

 مدير المركب األمانة

 التمويف/ د
 

مخزوف قطع 
 الغيار
 النظافة

 

 تسيير المخزوف/ د
 

 قسـ التكممة
 

 قسـ الغزؿ
مديرية البحث 

 والتنمية
 

مديرية اإلدارة 
 والوسائؿ

 قسـ التفصيؿ 
 

 المراقبة / د
 

 النسيجقسـ 
 

مخزوف المواد 
 الكيميائية

 

مديرية المالية 
 والمحاسبة

 اإلعبلـ اآللي/ د
 

 البرمجة/ د

 الوسائؿ العامة/  د
 

 المستخدميف  /د

الشؤوف / د
 االجتماعية 

مخزوف المواد 
 األولية

 

مخزوف المواد 
 الجاىزة

 

 التكويف/د

 ـ الشؤوف القانونية/ف

 التسويؽ/ د
 

المحاسبة / د
 التحميمية

 

 مديرية الصيانة
 

 الكيرباء/ د
 

 التصنيع/ د
 

 األجور/ د
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  المهام والوظائؼ: الفرع الثاني
 إنتاجي برنامج توفر مف بد ال وعميو الصناعية، األقمشة إنتاج في EATIT لمؤسسة الرئيسية الميمةؿ تمث     

 .وبشرية مالية مادية، وسائؿ باستعماؿ وىذا سنة كؿ يحقؽ
 المديريات مف ما نوعا كبيرا عددا تضـ المؤسسة أف يتضح سابقا الموضح التنظيمي الييكؿ خبلؿ مف     

  :1كالتالي التنظيمي الييكؿ شرح ويمكف، الصناعيةتيا قاعد ضخامة إلى راجع وىذا ،والدوائر
 األقسام اإلدارية: أوال

  اإلدارة العامة -1
 المديرياتتعتبر السمطة األعمى التخاذ القرار في المؤسسة ممثمة في الرئيس المدير العاـ، وتشرؼ مباشرة عمى   

 :التالية
  وباقي المديريات والمصالح المركبىي ىمزة وصؿ بيف مدير (: السكرتارية)األمانة. 
 النزاعات وحؿ العقود كإبراـ المؤسسة تخص التي القانونية باألمور ـيتت: القانونية الشؤون نيابة مديرية. 
 وىذا وفقا  العماؿ سبلمةو  تشرؼ ىذه الدائرة عمى حماية ممتمكات المؤسسة :األمنو  الحماية نيابة مديرية

لمقوانيف المعموؿ بيا بحيث يقوـ مساعد األمف بتنظيـ عمؿ األفواج وتقديـ التقارير اليومية واألسبوعية 
 .خطيرة مواد عمى تحتوي التي لمورشات الداخمي التنظيؼ عمى اإلشراؼلئلدارة، باإلضافة إلى 

  D.A.M مديرية اإلدارة والوسائل -2
 :تشرؼ عمى المصالح التالية 
 تالمعموما حفظ بمعالجة تـألنيا تي المؤسسة مصالح أىـ بيف مف تعتبر: اإلعالم اآللي دائرة. 
 لممؤسسة المادية الوسائؿ مع عبلقة لو ما بكؿ تـتي: الوسائل العامة دائرة. 
 االجتماعية الشؤون دائرة D.A.S.C:  تشرؼ عمى جميع البرامج الثقافية، الرياضية، واالجتماعية التي تيـ

 .العماؿ
 وتحسيف المستوى الميني لمعامميف في مختمؼ  متابعةالدائرة عمى تكويف و تعمؿ ىذه  :التكوين دائرة

  .ةسشات الداخمية لممؤسر الو 
  تعمؿ ىذه الدائرة عمى تسيير الموارد البشرية ، وذلؾ بوضع البرامج لمتوظيؼ، الترقية،  :المستخدميندائرة

ؾ في النمو والتسيير االستراتيجي التأجير، التحفيز، تقييـ األداء وتحسيف ظروؼ العمؿ، كما تشار 
لممؤسسة، وتساعد في تحقيؽ األىداؼ المتوسطة وطويمة المدى، وتعتبر ركف أساسي مف أركاف الييكؿ 

تقوـ بالتصريح عف العماؿ لدى ىيئة الضماف االجتماعي، باإلضافة إلى جميع التنظيمي لممؤسسة، كما 
بمتابعة ممفات التصريحات الخاصة بحوادث العمؿ والعطؿ المرضية ودفع ممفات التعويضات، كما تقوـ 

تتـ في ىذه الدائرة ، باإلضافة إلى ذلؾ العماؿ فيما يخص الشؤوف االجتماعية مف زواج ازدياد وغيرىا
معالجة األجور وتحضيرىا واستخراج اليوميات وأوامر الدفع ومختمؼ التصريحات الشيرية والسنوية الخاصة 
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عتيـ مف حيث الحضور والغياب وتحضير وىي المشرفة عمى ممفات العماؿ وكذلؾ متاب، بتسيير العماؿ
ببلغ جميع المصالح بالمذكرات والقوانيف قرارات الترقية والعقوبات  ومتابعة العطؿ السنوية واإلستردادية وا 

 .الجديدة الخاصة بتسيير العماؿ
 دائرة األجورD.S : ىذه الدائرة معالجة األجور وتحضيرىا واستخراج اليوميات وأوامر الدفع  في وتتـ

 .ومختمؼ التصريحات الشيرية الخاصة بصندوؽ الضماف االجتماعي ومديرية الضرائب
  D.R.D مديرية البحث والتنمية -3

 :التالية الدوائر تضـ   
 المراقبة دائرةD.C : األقساـ اإلنتاجية جميع عمى رتبتيا لتحديد المخرجات عمى الرقابة ودورىا. 
 دائرة البرمجةD.P :  عمدة اإلنتاج، حيث تشرؼ عمى تنفيذ برنامج اإلنتاج السنوي لتحقيؽ تعتبر ىذه الدائرة

 .عف الخطة المتوقعة ة، ومعالجة اإلنحرافاتاألىداؼ المرسوم
  D.C.F مديرية المالية والمحاسبة -4

، وذلؾ بتحديد النتائج في كؿ فترة، كما تشارؾ في وضع المؤسسة ومصاريؼ خيؿ مدا كؿ عمى تشرؼ    
الفترات البلحقة وتوفير االحتياجات المالية المثمى عمى المدى القصير، المتوسط والطويؿ، وتعتبر التقديرات في 

مف أىـ المديريات حيث تشرؼ عمى كافة العمميات التي تتـ داخؿ المؤسسة ومراقبة كامؿ العمميات المصرفية 
 :مف المقبوضات والمدفوعات وتتكوف مف الدوائر التالية

  التحميميةدائرة المحاسبةD.C.A :  بػػ الدائرةحيث تقوـ ىذه: 
 اجراء القيود المحاسبية لجميع المبيعات والخدمات في اليوميات؛ 
  مكمفة باجراء القيود الخاصة بالتنازالت ما بيف الوحدات ومراقبة مدخبلت المخزوف مف حيث السعر

شعار الدائف والمديف؛  والكمية وتحديد السعر المرجعي وا 
  كؿ العمميات التي قامت بيا الدوائر والفروع وتدوينيا؛تقوـ بتجميع 
 يقوـ ىذا الفرع بإجراء القيود المحاسبية الخاصة باألجور. 
 دائرة التسويؽD.M :  وتسويقيا إلى السوؽ الوطنية،  المنتجات بيع بعمميةحيث تتكفؿ ىذه الدائرة

 .باإلضافة إلى تصدير بعض األنواع إلى األسواؽ الدولية
  والمواد الطبيعي القطف مثؿ األولوية بالمواد المؤسسة لتمويف ةالدولي المزايدات بتحضير تـتي :التمويندائرة 

 .التمويف ومواد الكيماوية
 دائرة تسيير المخزونD.G.S : يتـتقوـ ىذه الدائرة بتمويف المؤسسة بكؿ المواد البلزمة لعممية اإلنتاج، وت 

 الذي األمثؿ لمحجـ وفقا خارجيا أو المؤسسة داخؿ سواء وتخزينيا والمنتجات المواد باستقباؿ ه الدائرةىذ
مخزوف المواد : ، وتتألؼ مف المخزونات التاليةالمخزوف في االنقطاع وتفادي النشاط استمرارية يضمف

 .الكيميائية، مخزوف قطع الغيار، مخزوف المواد الجاىزة، مخزوف المواد األولية
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 اإلنتاجيةاألقسام : ثانيا
 :وتضـ لممؤسسة النابض القمب تعتبر  
  (D/S FILATURE) الغزل قسم -1
 مف يتكوفيعتبر ىذا القسـ ميـ بالنسبة لممؤسسة وىذا نظرا لمساىمتو في استمرار العممية اإلنتاجية،      

حيث يتـ فيو  القطف غزؿ لو في األساسية وتتمثؿ الوظيفة ،مغزؿ 29376 بػ عددىا والمقدر المغازؿ مف مجموعة
 01عامؿ منيـ  132خمط وتنظيؼ القطف ثـ برمو وغزلو ثـ يجمع ويرحؿ إلى القسـ الموالي، يشتغؿ بقسـ الغزؿ 

 .عامؿ متعاقد
 (D/S TISSAGE) النسيج قسم -2

 األلواف مختمفة األقمشة نسيج في ةالمخصص ه الدائرةىذ وفي الغزؿ، مرحمة مف الناتجة الخيوط يستخدـ     
عامؿ مف  158، ويشتغؿ بيذا القسـ ماكينة 349 عددىا يبمغ حيث بالنسيج خاصة ماكينات ابي توجد واألشكاؿ
 .عامؿ متعاقد 25بينيـ 

 (D/S FINISSAGE) التكممة قسم -3
 ؽائلمحر  المضادة لؤلقمشةة اوييالكيم والمعالجة، التبييض، الغسؿ ،األقمشة صباغةبالمديرية ىذه  ختصت     

إلى القطاع  القماش ىذا مف كبير قسـ يوجو حيثوىي تيدؼ إلى تحسيف مظير األقمشة،  التآكؿ، ومنع
 .عامؿ متعاقد 12عامؿ منيـ  41، ويشتغؿ بيذا القسـ العسكري

 (D/S CONFECTION) والتفصيل الخياطة قسم -4
حسب  والمعالج المنتج القماش ةوخياط بتفصيؿ تـيي ، إذاألقساـقؿ أىمية عف باقي يال  ىذا القسـإف      

، المنتجات مف وغيرىا بلتظوالم شاحناتت والسيارا أغطية خيـ، شكؿ عمى تجييزىا يتـ حيث ،الطمبيات فقط
عماؿ متعاقدوف، يشتغموف  01عامؿ منيـ  73وينقسـ إلى الرسـ، التقطيع، التمحيـ، الخياطة، ويشتغؿ بيذا القسـ 

 .بصفة مؤقتة فقط
 (D/S MAINTENANCE) الصيانةمديرية  -5
اإلنتاج األخرى، وىذا نظرا لمساىمتيا في استمرار العممية  ألقساـاألكثر أىمية بالنسبة  المديريةتعتبر ىذه      

 ،والعطب التمؼ مف وصيانتيا واآلالت التقنية لممعدات الجيدة الوضعية ضماف عف وىي المسؤولةاإلنتاجية، 
عامؿ مف بينيـ  75، يشتغؿ بيذه المديرية تتوفر في السوؽ الوطنيةوتقـو أيضا بصنع بعض قطع الغيار التي ال 

 . دائرتي الكيرباء والتصنيع ، وتتكوف مفعماؿ متعاقديف 05
  EATITخصائص الهيكل التنظيمي لمؤسسة : الفرع الثالث

مف خبلؿ إف الييكؿ التنظيمي صمـ لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة، حيث توجد ىناؾ عبلقة قوية      
قنوات االتصاؿ بيف مراكز إصدار المعمومات ومراكز التنفيذ محددة مف خبلؿ شبكة اتصاالت اعتمدت لتسييؿ 

 .عممية التسيير واإلشراؼ والرقابة
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 :يعكس الييكؿ التنظيمي ألي مؤسسة جوانب متعددة أىميا  
 األساسية في وحدات إدارية؛تعريؼ وتحديد المسؤوليات والمياـ عف طريؽ تمثيؿ األنشطة المختمفة  -
 .تحديد السمطات مف حيث التنفيذ أو االستشارة أو مركزية أو ال مركزية تفويض السمطة -
 :نجد EATIT لمؤسسة التنظيمي الييكؿ تميز التي الخصائص بيف مف
 وكؿ مسؤوليتو، يعرؼ EATIT مؤسسة في فرد كؿ أف حيث مركزية، القرار اتخاذ سمطة حيث آلي ىيكؿ -

 .غيرىا عف منفصمة الوظائؼ مف وظيفة
 بيف المعمومات وتبادؿ نقؿ وصعوبة االتصاؿ، تعقيد مف يزيد مما المؤسسة داخؿ التنظيمية المستويات كثرة -

 التقنيات تستخدـ ال المؤسسة أف االعتبار بعيف أخذنا إذا االتصاؿ مدة طوؿ وكذا المستويات، مختمؼ
 مما ضيؽ اإلشراؼ نطاؽ فإف ليذا نتيجة( االنترنت الداخمية، الشبكات) المؤسسة داخؿ االتصاؿ في الحديثة

 تحت يقعوا أف في يرغبوف عادة األفراد أف حيث لمموظفيف المعنوية الروح عمى السمبي التأثير إلى يؤدي قد
 .لممؤسسة إداري مستوى أعمى في إشراؼ نطاؽ

بيف دائرة األجور ودائرة  المثاؿ سبيؿ فعمى، التنظيمي الييكؿ في تظير ال المناصب بعض في تداخؿ وجود -
 لجة األجور في نفس الوقت؛معاب تمافتيالمحاسبة التحميمية فيما 

 .العمؿ فرؽ عمى االعتماد وعدـ التنظيـ في الرسمي الجانب طغياف -
 الجزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية مؤسسةمل الموارد المتاحة: المبحث الثاني

بالمسيمة مف المؤسسات االقتصادية المنظمة، كونيا تمثؿ إطارا اللتقاء وتفاعؿ  EATITتعتبر مؤسسة      
مجموعة مف الوظائؼ المتأتية مف مجموعة مف الوسائؿ المادية والجيود البشرية والموارد المالية في سبيؿ تمبية 

تكيؼ واإلندماج مع الطمب، وىي تخضع في دورانيا إلى منطؽ التأثر والتأثير، أي عمى نظاـ عبلقات ال
 .محيطيا فيما يخص تحديد أىدافيا المتعددة

 EATITإلنتاج في مؤسسة معايير اتخاذ القرارات وتخطيط ا :المطمب األول
 EATITمعايير تخطيط اإلنتاج في مؤسسة : الفرع األول

وأىداؼ المؤسسة نيدؼ مف خبلؿ ىذا العنصر، إلى إظيار المعايير المعتمدة في كيفية بناء ورسـ الخطط      
 .محؿ الدراسة

 خطة اإلنتاج: أوال
 :1عمىخطة اإلنتاج ترتكز في وضعيا   

 عدد أياـ العمؿ؛ -
 ؛(ورديات العمؿ)عدد الفرؽ  -
 ؛(قدرة االستخبلص مف المواد األولية)معدؿ اإلستخراج  -
 (.القدرة اإلنتاجية لممؤسسة)طاقة اإلنتاج  -
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 خطة التموين: ثانيا
ألي مؤسسة تبنى أساسا عمى اإلحتياجات الضرورية لتغطية برنامج اإلنتاج، باإلضافة إف خطة التمويف      

 .إلى طمبيات الزبائف وسعة المخزف، وغيرىا
  خطة الموارد البشرية: ثالثا
كالتقاعد، اإلستقالة وغيرىا، بينما الخطة ( عناصر)لمتوظيؼ يبنى عمى عدة معايير ( تنبؤ)إف أي توقع      

حتى يتسنى تحقيؽ أحسف مردودية المتعمقة بالموارد البشرية البد أف ترتكز عمى البرامج الضرورية لمتكويف، وىذا 
 .لمعماؿ

 EATITمعايير اتخاذ القرارات في مؤسسة :  الفرع الثاني

تتـ عممية التخطيط واتخاذ القرارات في المؤسسة مركزيا، حيث أنو ليس ليا الحؽ في اتخاذ قراراتيا إلى مف       
 :1يميفيما  EATIT طرؼ اإلدارة العامة حيث يمكف تمخيص معايير اتخاذ القرارات في مؤسسة

 قرار اإلنتاج: أوال
 .عمى طمبات الزبائف يخضع قرار اإلنتاج بالمؤسسة لتبعية اإلدارة العامة، فالتخطيط لئلنتاج يكوف بناءا     

 قرار التمويل: ثانيا
يشير ىذا األخير لمصادر التمويؿ، ويتحدد في إطار خطة مالية شاممة تكوف موازية مع اإلستثمارات،      

 .مالية مف ناحية أخرىوتحدد فييا المشروعات مف ناحية، والموارد ال
 قرار التموين: ثالثا
فيما يخص سعر، وكمية، وجودة ( إستراد القطف الطبيعي)إف األدارة العامة ىي التي تتفاوض مع المورديف      

 .المواد األولية المشتراة
 EATITمؤسسة في  مراحل العممية اإلنتاجية: الثانيالمطمب 

 ممؤسسةل المخطط اإلنتاجي: الفرع األول
 منتجات المؤسسة: أوال
 فمد يدلمع موردا وتعتبر الطمب، حسب جاإلنتاب ـو قت يفي ،قيتسويي جاإنت عباط ةؤسسلما نشاط يكتسب     
عمى رأسيـ القطاع العسكري ممثبل في مؤسسة األلبسة ولواـز النـو  ،الصغيرة والمتوسطة ةجيااإلنت تاؤسسمال

EHC ، القطاع العاـ، القطاع الخاص، الجماعات المحمية، المؤسسات التابعة لنفس القطاع(Cotitex 

BATNA، Icotal BEJAIA، TLEMCEN، SEBDO ،DBK، SOUK AHRAS، EATIT 

CIEGE ALGER)،  2زبوف سنويا 1000أكثر مف  ىناؾأف إذ واألشخاص العادييف.  
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المتمثمة في القماش بأنواعو ومنتجات أخرى فرعية حسب  تمثؿ مخرجات المؤسسة المنتجات األساسية    
منتج، وتتمخص أىـ منتجات  52000خصوصية الطمب، إذ يقدر عدد منتجات المؤسسة سنويا بحوالي 

 :1المؤسسة الخاضعة لمتسويؽ في األنواع التالية
 (TENTE 04 PLACES)أماكف  4خيـ ذات  -

 (TENTE 5/6 PLACES)أماكف  6و 5خيـ ذات  -

 (TENTE 08 PLACES)أماكف  08خيـ ذات  -
 (TENTE 10 PLACES)أماكف  10خيـ ذات  -

 (TENTE 12 PLACES) مكاف 12خيـ ذات  -

 (TENTE 22 PLACES) مكاف 22خيـ ذات  -

 (PARASOL AVEC ET SANS SIGLE)المظبلت مع أو بدوف شعار  -

BACHE 700GRS/M)غراـ في المتر المربع  700غطاء  -
2

) 

BACHE 500GRS/M)( أحمر، ذىبي)غراـ في المتر المربع  500غطاء  -
2

) 
  (BACHE CAMION)غطاء الشاحنات  -

  PVC enduis 17قماش مطمي  -
 (RIDEAU)ستائر  -

 ( Toile Plastique)مطمي  قماش -
 (SAC DE COUCHAGE)كيس النـو  -

 (LIT DE CAMP)سرير المعسكرات  -
 (COSTUME DE PLUIE)بذلة المطر  -

 (COSTUME DE SECURITE)بذلة األمف  -

 (COSTUME DE TRAVAIL)بذلة العمؿ  -
 (BLOUSE)بموزة  -
 (HOUSSE)غطاء السيارات  -
 (enduis 14)قماش مطمي  -
 (Toile Goutté)قماش متيف  -

نبلحظ أف قائمة المنتجات التي تنتجيا المؤسسة ىي طويمة، غير أنيا في الحقيقة ال تنتجيا كميا فيناؾ مثبل 
وذلؾ لغياب الطمب عميو، باإلضافة إلى أف المؤسسة  2سنوات 5لـ تنتجو المؤسسة منذ  enduis 14المنتج 

 .تنتج وفؽ الطمبيات فيناؾ طمبيات لـ تمبى منذ أكثر مف سنتيف
                                                           

 .التسويؽدائرة وثائؽ مقدمة مف طرؼ  -1
 .11/09/2013مدير البحث والتنمية بالمؤسسة بتاريخ مقابمة مع  -2
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 الدورة اإلنتاجية لممؤسسة: اثاني
 : في الشكؿ التالي EATITيمكف توضيح الدورة اإلنتاجية لمؤسسة   

 EATITدورة اإلنتاج بمؤسسة  (:2-3)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .مديرية البحث والتنمية بالمؤسسةوثائؽ باالعتماد عمى  الطالبمف إعداد  :المصدر

 :الدورة اإلنتاجية نبلحظ أفمف 
 قسـ النسيج يستمد المادة األولية مف قسـ الغزؿ، ىذا يعني أنو توجد عبلقة ربط كاممة بيف القسميف، -

 .وبالتالي أي مشكؿ يظير في القسـ األوؿ تنعكس نتائجو مباشرة عمى قسـ النسيج
نتاجية ىذه القسـ مرتبط بكفاءة  قسـ التكممة يستمد مواده األولية مف قسـ النسيج مما يعني أف كفاءة - وا 

نتاجية القسـ السابؽ، وأي خمؿ يحدث في قسـ النسيج سيكوف لو تأثير مباشر عمى قسـ التكممة  .وا 
ال تمر كؿ مخرجات قسـ التكممة إلى قسـ التفصيؿ وبالتالي نجد أف جزءا فقط يتوجو إلى ىذه القسـ حسب  -

 .طمبات الزبائف
 
 

 القطن الطبيعي

 قسـ الغزؿ

 قسـ النسيج

 قسـ التكممة

 التفصيؿقسـ 
 

 17 قماش مطمي

PVC enduis 
 

 مطمي قماش

(Toile 

Plastique) 

 

 قماش متين

(Toile 

Goutté) 
 

 2م.غ 077 غطاء

BACHE 

700GRS.M
2 

 

 2م.غ 077 غطاء

BACHE 

500GRS.M
2 

 

 خيط البولياميف خيط البولستير
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    والوظائؼالمهام : الفرع الثاني
 :وىي EATITتمر عممية اإلنتاج بأربع أقساـ إنتاجية أساسية تمثؿ دورة اإلنتاج بمؤسسة       
يعتبر ىذا القسـ ميـ بالنسبة لممؤسسة وىذا نظرا لمساىمتو في استمرار العممية اإلنتاجية، حيث  :قسم الغزل -

يتـ فيو خمط وتنظيؼ القطف ثـ برمو وغزلو ثـ يجمع ويرحؿ إلى القسـ الموالي وتقدر الطاقة اإلنتاجية 
 .طف 1.326,620فقدرت بػ  2012طف سنويا، بينما الطاقة الفعمية لسنة  240.086النظرية بػ 

يتخصص في نسج األقمشة المختمفة باستخداـ مختمؼ الخيوط التي يتـ صنعيا في قسـ : قسم النسيج -
الغزؿ، حيث يتـ فحص األقمشة ومراقبتيا لتوجو إلى قسـ التكممة، وتقدر الطاقة النظرية المتاحة لمقسـ بػ 

 .متر طولي 898.000بػ  2012متر طولي سنويا، بينما قدرت الطاقة الفعمية لسنة  2.948.000
يختص ىذا القسـ في صباغة األقمشة ويوجد بيا عدة أنواع مف آالت الصبغ، حيث يمر : قسم التكممة -

القماش القادـ مف قسـ النسيج بعدة معالجات بالبرودة والحرارة ثـ يمر بمرحمة الكي والتجييز ليوجو لمتسويؽ 
 897.000متر طولي، بينما  فعميا تـ إنتاج  2.948.000بػ  والبيع النيائي، تقدر الطاقة اإلنتاجية النظرية

 .2012مميوف متر طولي سنة 
يتـ بيا عممية تفصيؿ األقمشة وخياطتيا لتصبح جاىزة في شكؿ أغطية موجية لمبيع، حيث  :قسم التفصيل -

   .يعمؿ ىذا القسـ استثناءا في حاالت الطمبيات فقط
 (0700-0707) خالل الفترةمؤسسة لمتقييم النشاط اإلنتاجي : المطمب الثالث

، وذلؾ عف (2012-2010)نحاوؿ مف خبلؿ ىذا المطمب تقييـ النشاط اإلنتاجي لممؤسسة خبلؿ الفترة      
االنحراؼ  طريؽ مقارنة الخطة اإلنتاجية المتوقعة لكؿ سنة بالنتيجة الفعمية المحققة، ومف ثـ الوقوؼ عمى أسباب

 .بالتحميؿ والتفسير
يبيف الخطة اإلنتاجية المتوقعة والخطة اإلنتاجية المحققة مف طرؼ المؤسسة خبلؿ الفترة ( 1-3)والجدوؿ   
(2010-2012.) 
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 (2212-2212)خالل الفترة  الفعميةمقارنة بين الخطة اإلنتاجية المتوقعة و : (1-3)الجدول 
 ()الفارؽ المحقؽ مجموع اإلنتاج  المؤسسة خطة إنتاج نوع اإلنتاج اإلنتاج

 (%) الفعمي لمسنة السابقة (%) ()النسبة اإلنتاج الفعمي اإلنتاج المتوقع  السنوات
 BACHE 

700GRS/M
2

 
1.900.000 499.000 26,26 - - 

 BACHE 

500GRS/M
2

 
320.000 60.000 18,75 - - 

2212 17 PVC 

enduis 
5.000 5.000 100 - - 

 Toile 

Goutté 
0 0 - - - 

 Toile 

Plastique 
100.000 56.000 56 - - 

 - - 26,67 620.000 2.325.000 المجموع 
 BACHE 

700GRS/M
2

 
1.000.000 455.000 45,5 499.000 -9,67 

 BACHE 

500GRS/M
2

 
120.000 65.000 54,16 60.000 +7,7 

2211 17 PVC 

enduis 
100.000 45.000 45 5.000 +88,89 

 Toile 

Goutté 
0 0 - 0 - 

 Toile 

Plastique 
50.000 12.500 25 56.000 -348 

 7,36- 620.000 45,47 577.500 1.270.000 المجموع 
 BACHE 

700GRS/M
2

 
972.840 500.000 51,40 455.000 +9 

 BACHE 

500GRS/M
2

 
648.560 60.000 9,25 65.000 -8,33 

2212 17 PVC 

enduis 
501.160 100.000 19,95 45.000 +55 

 Toile 

Goutté 
383.240 80.000 20,8 0 +100 

 Toile 

Plastique 
442.200 52.000 11,75 12.500 +75,96 

 27,08+ 577.500 26,86 792.222 2.948.000 المجموع 
 .مف إعداد الطالب باالعتماد عمى دائرة التسويؽ :المصدر   

 :تحميل الجدول
 2212النشاط اإلنتاجي لسنة : أوال

 :بلحظات التاليةيمكف استنتاج الم (1-3)الجدوؿ مف خبلؿ قراءة معطيات 
                                                           

()- 100 ×[ اإلنتاج الفعمي ÷( مجموع اإلنتاج الفعمي لمسنة السابقة –اإلنتاج الفعمي = ] )النسبة : حسبت كالتالي. 
()- 100 ×( اإلنتاج المتوقع ÷اإلنتاج الفعمي = )النسبة : حسبت كالتالي. 
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والسبب يعود إلى أف اإلنتاج  % 26,67منخفضة حيث قدرت  كانت 2010نسبة اإلنتاج الفعمي في سنة  -
التمويمية والتموينية، أي تقدير  المتوقع ليس مدروسا وفؽ طرؽ عممية صحيحة نابعة مف قدرة المؤسسة

 .كاف تقديرا ليس قريبا مف الواقع 2010اإلنتاج لسنة 
 2211النشاط اإلنتاجي لسنة : ثانيا
حيث  2010كانت مرتفعة نوعا ما مقارنة بنسبة اإلنتاج الفعمي لسنة 2011نسبة اإلنتاج الفعمي لسنة  -

 .أي أف التقدير لـ يكف قريبا مف الواقع %  45,47قدرت بػ 
وذلؾ  2010مقارنة بنسبة اإلنتاج في  % 7,36حققت المؤسسة تراجع في اإلنتاج بنسبة  2011في سنة  -

 :بسبب
 إنخفاض الطمب عمى بعض المنتجات؛ 
 ندرة المواد األولية؛ 
 التعطبلت المتكررة في الجياز اإلنتاجي. 

 2212النشاط اإلنتاجي لسنة : ثالثا
 حيث وصمت إلىبشكؿ كبير كانت منخفضة  2012لسنة إلى اإلنتاج المخطط نسبة اإلنتاج الفعمي  -

26,86 %. 
مما سيسمح لممؤسسة بمحاولة توفير  % 27,08إلى  الزيادةفي اإلنتاج حيث وصمت نسبة  زيادة معتبرة -

 .طمبيات الزبائف
 :إلى الزيادةويرجع سبب 

 ؛بشكؿ يسمح لممؤسسة بمواصمة العممية اإلنتاجية المواد األولية وفرة 
  17إنتاج المنتجيف PVC enduis  وToile Plastique  بكميات مضاعفة مقارنة بما أنتج خبلؿ

 ؛2011و  2010
  إنتاج منتج جديد متمثؿ فيToile Goutté  ؛2011و  2010في  لـ يتـ إنتاجو 
  خفض مف التعطبلت المتكررة التي كانت خبلؿ سنتي زيادة الرقابة التقنية في الجياز اإلنتاجي مما

 .2011و  2010
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الجزائرية لألنسجة الصناعية  مؤسسةفي الالبرمجة باألهداؼ المتعددة  استخدام: المبحث الثالث
 في اتخاذ القرار اإلنتاجي بالمسيمة (EATIT) والتقنية

 المتعددةفرضيات تطبيؽ نموذج البرمجة باألهداؼ : المطمب األول
 :لكي نستطيع صياغة النموذج الرياضي ألي مؤسسة يجب وضع مجموعة مف الفرضيات التالية     

 فرضية المنتجات: الفرع األول
 :يمكف تحديد منتجات المؤسسة محؿ الدراسة في الجدوؿ التالي

 ترميز منتجات المؤسسة (:2-3)الجدول 
 الكمية المنتجة رمز المنتج المنتج

 PVC enduis A X1 17قماش مطلي 

م.غ 711غطاء 
2

 B X2 

م.غ 511غطاء 
2

 C X3 

 D X4 (Toile Plastique)مطلي  قماش

 E X5 (Toile Goutté)قماش متين 

 .بالمؤسسة مديرية البحث والتنميةوثائؽ باالعتماد عمى  الطالبمف إعداد  :المصدر   
 فرضية تحديد القيود: الثانيالفرع 

القيود في نموذج البرمجة باألىداؼ المتعددة إلى نوعيف؛ معادالت اليدؼ وقيود البرمجة الخطية  تنقسـ     
العادية، وبالتالي فإف بعض عمماء بحوث العمميات يعطوف تسمية لمنوع األوؿ مف القيود بقيود اليدؼ والنوع 

 .الثاني مف القيود بقيود النظاـ أو القيود التكنولوجية
 الهدؼقيود : أوال

 :يمكف تحديد قيود اليدؼ واألولويات ليا كالتالي( 2-3)دورة اإلنتاج بالمؤسسة الممثمة في الشكؿ حسب 
 :تعظيـ كمية اإلنتاج اإلجماليةىدؼ  -

  ؛(األولوية األولى)كمية اإلنتاج الفعمية 
  (األولوية الثانية)كمية اإلنتاج المخططة. 

 ؛(الثالثةاألولوية ) اإليراداتتعظيـ ىدؼ  -
 :ىدؼ تعظيـ الربح اإلجمالي -

  ؛(الرابعةاألولوية )ىدؼ تعظيـ الربح المتوقع 
  (األولوية الخامسة)ىدؼ تعظيـ الربح الفعمي. 

 :()ىدؼ كميات اإلنتاج الدنيا مف المنتجات -
  ىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا مف المنتجB ( السادسةاألولوية)؛ 
  ىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا مف المنتجC ( السابعةاألولوية)؛ 

                                                           
()- تـ ترتيب المنتجات تنازليا حسب ربح الوحدة لكؿ منتج. 
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  ىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا مف المنتجE ( الثامنةاألولوية)؛ 
  ىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا مف المنتجD ( التاسعةاألولوية)؛ 
  ىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا مف المنتجA ( العاشرةاألولوية). 

 .(األولوية الحادية عشر) Bىدؼ تحقيؽ الطمب عمى المنتج  -
 قيود النظام : ثانيا

 :حديد قيود النظاـ أو القيود التكنولوجية كالتالييمكف 
 ؛(القطف الطبيعي)المادة األولية قيد استغبلؿ  -
 ؛(بولستير)المادة األولية استغبلؿ قيد  -
 ؛(بولياميف)المادة األولية استغبلؿ قيد  -
 ؛(حمض الخؿ)قيد المادة الكيميائية  -
 ؛(لفيد الصوديوـو يدرو سى)قيد المادة الكيميائية  -
 .التمويف قيد -

 فرضية وحدات القياس: الثالثالفرع 
 (.ـ ط)نفرض أف وحدة قياس الكميات المنتجة ىي المتر طولي  -
 (. كغ)نفرض أف كمية الموارد مف المادة األولية مقاسة بالكيموغراـ  -
الموارد مف الطاقة اإلنتاجية القصوى، الكميات المطموبة مقاسة ىي األخرى بالمتر طولي  تنفرض أف كميا -

 (.ـ ط)
 (.دج)نفرض أف وحدة قياس سعر البيع والربح المعتمدة ىي الدينارالجزائري  -

 EATITلمؤسسة صياغة النموذج الرياضي : المطمب الثاني

 لصياغة الرياضية ألهداؼ المؤسسةا: الفرع األول
 تعظيم كمية اإلنتاج اإلجماليةهدؼ : أوال
 تيدؼ المؤسسة إلى عدـ اإلنتاج أكثر مما ىو مطموب دوف أف يقؿ اإلنتاج اإلجمالي عف الكمية الفعمية،     

 :في الجدوؿ التالي 2012لسنة واألرباح وااليرادات  الفعميةكمية اإلنتاج المتوقعة و كبل مف  ويمكف تمخيص
 2212واإليرادات لسنة  الفعميةوكمية اإلنتاج  ةاإلنتاج المخططكمية  :(3-3) الجدول

كمية اإلنتاج  اإلنتاج
 (ـ ط)المخططة 

كمية اإلنتاج 
 (ـ ط) الفعمية

سعر الوحدة 
 (دج)

 الفعمية اإليرادات
 (دج)

ربح الوحدة 
 (دج)

الربح اإلجمالي 
 (دج)المخطط 

الربح اإلجمالي 
 (دج)الفعمي 

X1 511.161 111.111 541 5.400.000 118 54.125.281 11.811.111 

X2 972.841 511.111 941 471.111.111 211 194.568.111 111.111.111 

X3 648.561 61.111 811 48.111.111 151 97.284.111 9.111.111 

X4 442.211 52111 361 18.721.111 111 48.642.111 2.861.111 

X5 383.241 81111 922 73.761.111 134 51.354.161 11.721.111 

 099.987.777 7...0.009..-  000.887.777-  000.777 0.0.8.777 المجموع

 .بالمؤسسة مديرية البحث والتنميةوثائؽ باالعتماد عمى  طالبمف إعداد ال :مصدرال
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 كمية اإلنتاج الفعمية: 
اإلنتاج الفعمية والممثمة في يمكف تحديد القيمة المستيدفة ألجؿ تحقيؽ ىدؼ كمية ( 3-3)مف الجدوؿ 
 :وبالتالي فالقيد يكوف كالتالي( ـ ط) 792.000

000.92754321              1القيد   XXXXX 
 كمية اإلنتاج المخططة: 

ممثمة في  المخططةالقيمة المستيدفة ألجؿ تحقيؽ ىدؼ كمية اإلنتاج  أف( 3-3)مف الجدوؿ نبلحظ 
 :وبالتالي فالقيد يكوف كالتالي( ـ ط) 2.948.000

000.948.254321              2القيد   XXXXX 
 هدؼ تعظيم اإليرادات: ثانيا
تيدؼ المؤسسة إلى تحديد تشكيمة اإلنتاج المثمى التي تحقؽ أعظـ إيراد ممكف والذي يجب أف اليقؿ عف الحد   

 .2012األدنى والمتمثؿ في اإليراد الفعمي لسنة 
 : يتضح أف (3-3) الجدوؿمف 
 .دج  540ىو  Aالوحدة الواحدة مف  إيراد
 .دج  940ىو  Bالوحدة الواحدة مف  إيراد
 .دج  800ىو  Cالوحدة الواحدة مف  إيراد
 .دج  360ىو  Dالوحدة الواحدة مف  إيراد
 .دج  922ىو  Eالوحدة الواحدة مف  إيراد

 : ليكالتا دالة الربحمف ىذه المعطيات يمكف تكويف 
54321 922360800940540 XXXXX  
 ممثمة في  2012قيمة اإليراد الفعمي لسنة  وىي( 3-3)مف الجدوؿ يمكف تحديد القيمة المستيدفة 

 :دج وبالتالي فالقيد يكوف كالتالي 615.880.000
000.880.615922360800940540              3القيد  54321  XXXXX 
 ليهدؼ تعظيم الربح اإلجما: ثالثا
 : يتضح أف (3-3) مف الجدوؿ 

 .دج  108ىو  Aربح الوحدة الواحدة مف 
 .دج  200ىو  Bربح الوحدة الواحدة مف 
 .دج  150ىو  Cربح الوحدة الواحدة مف 
 .دج  110ىو  Dربح الوحدة الواحدة مف 
 .دج  134ىو  Eربح الوحدة الواحدة مف 

 : كالتالي دالة الربحمف ىذه المعطيات يمكف تكويف 
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54321 134110150200108 XXXXX  
سنة متوقع خبلؿ ممكف  ربح تحاوؿ الوصوؿ إلى أقصىتيدؼ المؤسسة إلى تحديد تشكيمة اإلنتاج المثمى التي 

 :، وبالتالي فقيود اليدؼ يمكف تقسيميا إلىالربح المحقؽ لنفس السنةأف يقؿ عف  دوف 2012
 هدؼ تعظيم الربح المتوقع: 
والممثمة في  تعظيـ الربح المتوقعيمكف تحديد القيمة المستيدفة ألجؿ تحقيؽ ىدؼ ( 3-3)الجدوؿ مف 

 :وبالتالي فالقيد يكوف كالتاليدج  445.973.440
440.973.445134110150200108              4القيد  54321  XXXXX 
 هدؼ تعظيم الربح الفعمي: 

ممثمة في  تعظيـ الربح الفعميأف القيمة المستيدفة ألجؿ تحقيؽ ىدؼ ( 3-3)نبلحظ مف الجدوؿ 
 :وبالتالي فالقيد يكوف كالتاليدج  133.380.000

000.380.133134110150200108              5القيد  54321  XXXXX 
 هدؼ كميات اإلنتاج الدنيا من المنتجات: رابعا

تنازليا حسب الربح المحقؽ مف بيع كؿ وحدة مف المنتجات الخمسة تقوـ المؤسسة بتفضيؿ وترتيب المنتجات 
 :كالتالي
  المنتجB: 

 B، وبالتالي فقيد ىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا مف المنتج Bوحدة مف  50.000يجب أف تنتج المؤسسة عمى األقؿ 
 :يكوف كالتالي

000.502              6القيد  X 
  المنتجC: 

 C، وبالتالي فقيد ىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا مف المنتج Cوحدة مف  60.000يجب أف تنتج المؤسسة عمى األقؿ 
 :يكوف كالتالي

000.603              7القيد  X 
  المنتجE: 

 Eىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا مف المنتج ، وبالتالي فقيد Eوحدة مف  80.000يجب أف تنتج المؤسسة عمى األقؿ 
 :يكوف كالتالي

000.805              8القيد  X 
  المنتجD: 

 Dىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا مف المنتج ، وبالتالي فقيد Dوحدة مف  52.000يجب أف تنتج المؤسسة عمى األقؿ 
 :يكوف كالتالي

000.524              9القيد  X 
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  المنتجA: 
ىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا مف المنتج ، وبالتالي فقيد Aوحدة مف  100.000يجب أف تنتج المؤسسة عمى األقؿ 

A يكوف كالتالي: 
000.1001              10القيد  X 

 Bهدؼ تحقيؽ الطمب عمى المنتج : خامسا
 .مع مراعاة عدـ تجاوز الكمية المطموبة منو وذلؾ نظرا لكونو سريع التمؼ Bتيدؼ المؤسسة إلى إنتاج المنتج 

قيد ىدؼ ولي وبالتالي ط ترم 972.840بػ  Bيمكف تحديد الكمية المطموبة مف المنتج ( 3-3)مف الجدوؿ 
 :يكوف كالتالي Bتحقيؽ الطمب عمى المنتج 

840.9722              11القيد  X 
 التكنولوجية مقيودالصياغة الرياضية ل :الثانيالفرع 

 االستغالل التام لمقطن الطبيعيقيد : أوال
بما أف المادة األولية متمثمة في القطف الطبيعي تدخؿ في جميع المنتجات وحيث أف الكمية المستيمكة لسنة     

 .ـ ط 792.000= كمغ، واإلنتاج الكمي لممنتجات الخمسة  361.873تقدر بػ  2012
: ىذا يعني أف الكيمو غراـ الواحد مف المادة األولية يساىـ في إنتاج الوحدة الواحدة مف المنتجات الخمسة بمقدار

 .لموحدة الواحدة/كغ 0,45=  792.000÷  361.873
 :كالتالي دالة إستيبلؾ القطف الطبيعيمف ىذه المعطيات يمكف تكويف 

54321 0,450,450,450,450,45 XXXXX  
، والمتمثمة في مخزف المؤسسة المتوفرةالكمية المتاحة مف القطف الطبيعي يمكف تحديد  السابقةالمعطيات مف   

 .كمغ 1.326.621: في القيمة
 : رياضيا كالتالي االستغبلؿ التاـ لمقطف الطبيعيدالة قيد  عف التعبيروبالتالي يمكف 

620.326.10,450,450,450,450,45              12القيد  54321  XXXXX 
 المواد األوليةقيد استغالل : ثانيا
البولستير والبولياميف  تتمثؿ المواد األولية التي تدخؿ في العممية اإلنتاجية باإلضافة إلى القطف الطبيعي في     

 .حيث يتـ إنتاجيما في المؤسسة لتغطية العجز المسجؿ في توفير القطف الطبيعي مف الخارج
 :وحيث أف   

 .كمغ 25.060كمغ و  13.860: الكمية المتاحة لكؿ مف البولستير والبولياميف ىي عمى التوالي
. كمغ عمى التوالي 6.771و  كمغ 3.782تقدر بػ  2012لسنة لكؿ مف البولستير والبولياميف الكمية المستيمكة و 

 .ـ ط 792.111= واإلنتاج الكمي لممنتجات الخمسة 
: يساىـ في إنتاج الوحدة الواحدة مف المنتجات الخمسة بمقدار البولستيرىذا يعني أف الكيموغراـ الواحد مف 

 .لموحدة الواحدة/كغ 0,0047=  792.111÷  3.782
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 : يساىـ في إنتاج الوحدة الواحدة مف المنتجات الخمسة بمقدار البولياميفالكيموغراـ الواحد مف و 
 .لموحدة الواحدة/كغ 0,0085=  792.000÷  6.771

 :يمكف تمخيص ىذه المعطيات في الجدوؿ التالي
 2212كل وحدة من المنتجات لسنة ل مقدار مساهمة المواد األولية(: 4-3) جدول
 A B C D E 

 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 البىلستير

 0,0085 0,0085 0,0085 0,0085 0,0085 البىليامين

 .كلغ: وحدة القياس                                         .مف إعداد الطالب :المصدر             

 :كوف كاآلتيتد و وبالتالي فالقي
500.40,00470,00470,00470,00470,0047          13القيد  54321  XXXXX 
800.90,00850,00850,00850,00850,0085          14القيد  54321  XXXXX 
 د المعالجة الكيميائيةو قي: ثالثا
تمر المنتجات الخمسة إلى قسـ التكممة مف أجؿ المعالجة الكيميائية، وكانت الكميات المتاحة مف المواد     

 : الكيميائية كالتالي
 2212الكمية المتاحة والمستهمكة من المواد الكيميائية بالكمغ لسنة (: 5-3)الجدول 

هيذرو سىلفيذ الصىديىم  (Acetic acid)حمض الخل  المادة

(Sodium Hydro sulphide) 

 8.248 7.236 الكميت المستهلكت

 29.481 26.541 الكميت المتاحت

 .بالمؤسسة دائرة تسيير المخزوفوثائؽ باالعتماد عمى  الطالبمف إعداد  :المصدر             
 ـ ط 792.111= اإلنتاج الكمي لممنتجات الخمسة 

 :اإلستيبلؾ يكوف كالتالي (6-3)مف الجدوؿ 
 كمغ 0,009=  792.111÷  7.236: حمض الخؿبالنسبة لػ 

 كمغ0,01 =  792.111÷  8.248 :بالنسبة لػ ىيدرو سولفيد الصوديوـ
 :يمكف تمخيص ىذه المعطيات في الجدوؿ التالي

 2212كل وحدة من المنتجات لسنة ل مقدار مساهمة المواد الكيميائية(: 6-3) جدول
 A B C D E 

 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 حمض الخل

 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 هيذرو سىلفيذ الصىديىم

 .كلغ: وحدة القياس                                   .المواد األوليةممخص حسابات  :المصدر          

 :وبالتالي فقيود المعالجة الكيميائية تكوف كالتالي
0,009 0,0090,0090,0090,009 540.26        15القيد  54321  XXXXX 
480.290,010,010,010,010,01        16القيد  54321  XXXXX 
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 د التموينقي: رابعا
 ة الممونةالكمية المتاحة مف الصبغيتـ تموينو بصبغة ممونة تدخؿ ضمف المواد الكيميائية،  Cبالنسبة لممنتج      

 .كمغ 11.155فتقدر بػ  2012كمغ، أما الكمية المستيمكة خبلؿ سنة  145.888تقدر بػ 
 ـ ط C  =61.111اإلنتاج الكمي مف المنتج وحيث أف 

 .لموحدة /كمغ 0,18=  61.111÷  11.155 :كالتالييحسب االستيبلؾ السنوي لمغبرة الممونة  ىذا يعني أف
 :الممونة كالتالي ةادصبح قيد الميوبالتالي 
888.1450,18      17القيد  3 X 

وحيث أف المؤسسة تكوف إما في حالة عدـ إنتاج أو أنيا تبدأ العممية اإلنتاجية، وبالتالي تبدأ الوحدات في      
، ىذا يعني إضافة لمبرنامج الخطي قيود ال (مف غير الممكف أف تنتج وحدات سالبة)التشكيؿ وتكوف موجبة 

,,,,0: سمبية المتغيرات أي 54321 XXXXX 
 :يمثؿ كالتالي EATITالخطي لمؤسسة الرياضي فإف النموذج  2012يمو لسنة مف خبلؿ ماسبؽ تحم

000.92754321              1القيد   XXXXX 

000.948.254321              2القيد   XXXXX 
000.880.615922360800940540              3القيد  54321  XXXXX 
440.973.445134110150200108              4القيد  54321  XXXXX 

000.380.133134110150200108              5القيد  54321  XXXXX 

000.502              6القيد  X 

000.603              7القيد  X 
000.805              8القيد  X 

000.524              9القيد  X 

000.1001            10القيد  X 
840.9722            11القيد  X 
620.326.10,450,450,450,450,45            12القيد  54321  XXXXX 

500.40,00470,00470,00470,00470,0047            13القيد  54321  XXXXX 
800.90,00850,00850,00850,00850,0085            14القيد  54321  XXXXX 
0,009 0,0090,0090,0090,009 540.26            15القيد  54321  XXXXX 
480.290,010,010,010,010,01            16القيد  54321  XXXXX 
888.1450,18            17القيد  3 X 
               0,,,, 54321 XXXXX 
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 QM for Windows برمجية الطرؽ الكمية لمنوافذالبرنامج الخطي باستخدام حل : الثالث المطمب
ىي قيود تكنولوجية ( 17...  12)لحؿ المسألة يجب تحويؿ القيود إلى الشكؿ المعياري، حيث أف القيود      

فيي قيود أىداؼ ( 11...  1)فيذا يعني تحويميا إلى معادالت مثؿ قيود البرمجة الخطية، أما بالنسبة لمقيود 
الحاالت قد يتـ تحقيؽ اليدؼ  ، وعميو في بعضالدنيامرتبة حسب األولويات، مف األولوية العميا إلى األولوية 

ى بأقؿ مما ىو مطموب، وحيث أف كبل اإلحتماليف وارديف إذا يتـ بأكبر مما ىو مخطط لو، وفي حاالت أخر 
 : إدخاؿ متغيرات اإلنحراؼ كالتالي

diبافتراض أف  -
 .غير المرغوب فيو bjبيف القيمة المتوصؿ إلييا والقيمة المستيدفة تمثؿ اإلنحراؼ  -

diبافتراض أف  -
 .المرغوب فيو bjبيف القيمة المتوصؿ إلييا والقيمة المستيدفة تمثؿ اإلنحراؼ  +

 .  لمتغيرات اإلنحراؼ( Prioritéاألولوية )تمثؿ ترتيب األفضمية  Pi بافتراض أف -
، فإنو يتعيف إضافة متغير (أقؿ مف أو يساوي) ≤بالنسبة لدالة ىدؼ النموذج ففي حالة إذا كاف قيد اليدؼ      

d)اإلنحراؼ الذي يؤدي إلى زيادة اليدؼ 
أكبر مف أو ) ≥أما إذا كاف قيد اليدؼ . إلى دالة تخفيض اليدؼ( +

d)، فإنو يجب ضـ متغير اإلنحراؼ الذي يقيس مقدار النقص أو يؤدي إلى تخفيض اليدؼ (يساوي
إلى دالة ( -

 .تخفيض اليدؼ
كمو في ش (EATIT)فالنموذج الرياضي لممؤسسة الجزائرية لؤلنسجة الصناعية والتقنية  مف خبلؿ ما سبؽ

 :المعياري يكوف كالتالي
:النموذجدالة هدؼ 

  11121011910897867564544332211 dPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPdPMinZ 
000.9271154321              1القيد    ddXXXXX 

000.948.22254321              2القيد    ddXXXXX 
000.880.615922360800940540              3القيد  3354321   ddXXXXX 
440.973.445134110150200108              4القيد  4454321   ddXXXXX 

000.380.133134110150200108              5القيد  5554321

  ddXXXXX 

000.50662              6القيد    ddX 

000.60773              7القيد    ddX 
000.80885              8القيد    ddX 

000.52994              9القيد    ddX 

000.10010101            10القيد    ddX 
840.97211112            11القيد    ddX 
620.326.10,450,450,450,450,45            12القيد  154321  SXXXXX 

500.40,00470,00470,00470,00470,0047            13القيد  254321  SXXXXX 
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800.90,00850,00850,00850,00850,0085            14القيد  354321  SXXXXX 
0,009 0,0090,0090,0090,009 540.26            15القيد  454321  SXXXXX 
480.290,010,010,010,010,01            16القيد  554321  SXXXXX 
888.1450,18            17القيد  63  SX 

                0,...,,,,,...,,,,,,,,, 6211111221154321  SSSddddddXXXXX 
برمجية الطرؽ حيث استعممنا  ((4)أنظر الممحؽ رقم )بادخالو في الحاسوب  قمنابعد صياغة النموذج      

المسائؿ ذات الطبيعة التي تعد مف أحدث البرمجيات المستعممة في حؿ  QM for Windows الكمية لمنوافذ
 .الرياضية وكذا مسائؿ بحوث العمميات

 2212 لسنة  QM for Windowsتفسير وتحميل نتائج برمجية : الفرع األول
 :يتـ البحث عف الحؿ األمثؿ، لنتحصؿ عمى مجموعة النتائج المبينة في الجدوؿ التالي ثالثةكخطوة     

 2212لسنة  EATITالنتائج المفصمة لمنموذج الرياضي لمؤسسة  (:7-3)الجدول 

 
 .QM for Windowsمف إعداد الطالب باالعتماد عمى برمجية  :المصدر  

 (الكميات الواجب إنتاجها)تحميل المتغيرات القرارية : أوال
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تحقيؽ األىداؼ  الكميات الواجب إنتاجيا مف المنتجات محؿ الدراسة مف أجؿ( 7-3)كما يبرز الجدوؿ     
، (ـ ط 100.000) الموضوعة سابقا، حيث عمى المؤسسة أف تنتج جميع المنتجات بالكميات التالية

قماش مطلي )مف المنتجات  (ـ ط 80000)، (ـ ط 984.716,8)، (ـ ط 810.443,6)، (ـ ط 972.840)

17 PVC enduis ، م.غ 711غطاء
2

م.غ 511غطاء ، 
2

قماش متين ، Toile Plastiqueمطلي  قماش، 

Toile Goutté)  أي مف المنتجات )عمى الترتيب
54321 ,,,, XXXXX). 

 تحميل قيم أهداؼ المؤسسة: ثانيا
  (:تعظيم كمية اإلنتاج اإلجمالية الفعمية) هدؼ األولوية األولى .1

 :في الجدوؿ التالي يمكف مقارنة تشكيمة اإلنتاج المقترحة مع تشكيمة اإلنتاج الفعمية لممؤسسة محؿ الدراسة    
 2212لسنة  الفعميةوكمية اإلنتاج  المقترحةكمية اإلنتاج  :(8-3) الجدول

 (%) ()الفارؽ المحقؽ (ـ ط)كمية اإلنتاج المباعة  (ـ ط) المقترحةكمية اإلنتاج  اإلنتاج
X1 111.111 111.111 1 

X2 972.841 511.111 +94,56 

X3 811.444 61.111 +1250,74 

X4 984.716 52111 +1793,68 

X5 81.111 81111 0 

 272,22+ 000.777 0.0.8.777 المجموع

 .طالبمف إعداد ال :المصدر    
 كميةكانت أكبر بكثير مف  2012المقترحة لسنة  خطةأف كمية اإلنتاج لمنبلحظ ( 8-3)مف الجدوؿ      

 B ،C ،Dوذلؾ بسبب إنتاج المنتجات  % 272,22بنسبة تقدر بػ اإلنتاج الفعمية لممؤسسة خبلؿ نفس السنة 
مف البرنامج الفعمي البرنامج المقترح أكثر فعالية الكميات المنتجة فعميا، وىذا يدؿ عمى أف ب مقارنةبكميات أكبر 
 .المتاحة لمؤسسةاموارد في استغبلؿ 

 (:تعظيم كمية اإلنتاج اإلجمالية المخططة)الثانية هدؼ األولوية  .2
لمؤسسة محؿ الدراسة في الجدوؿ عمى ا المقترحةمع تشكيمة اإلنتاج  المخططةيمكف مقارنة تشكيمة اإلنتاج     
 :التالي

 2212لسنة  المقترحةوكمية اإلنتاج  ةكمية اإلنتاج المخطط :(9-3) الجدول
 (%)()الفارؽ المحقؽ (ـ ط) المقترحةكمية اإلنتاج  (ـ ط)كمية اإلنتاج المخططة  اإلنتاج
X1 511.161 111.111 -80,04 

X2 972.841 972.841 0 

X3 648.561 811.444 +24,96 

X4 442.211 984.716 +122,68 

X5 383.241 81.111 -79,12 

 7 0.0.8.777 0.0.8.777 المجموع

 .طالبمف إعداد ال :المصدر     

                                                           
()- 100 ×[ اإلنتاج الفعمي ÷( اإلنتاج الفعمي –اإلنتاج المقترح = ] )النسبة : حسبت كالتالي. 
()- 100 ×[ اإلنتاج المخطط ÷( اإلنتاج المخطط –اإلنتاج المقترح = ] )النسبة : حسبت كالتالي. 
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ىي نفس الكمية بالنسبة  2012المقترحة لسنة  اج اإلجمالية لمخطةنبلحظ أف كمية اإلنت( 9-3)مف الجدوؿ     
، لكف تشكيمة اإلنتاج لمخطة المقترحة تختمؼ عف تشكيمة محؿ الدراسة لئلنتاج المخطط مف طرؼ المؤسسة

بالمقابؿ تخفيض عدد الوحدات المنتجة  Dو Cوىذا بسبب الزيادة في كمية إنتاج المنتجيف  ةاإلنتاج المخطط
 .Eو Aمف المنتجيف 

 (:تعظيم اإليرادات)الثالثة ولوية هدؼ األ  .3
 :الفعمية لممؤسسة محؿ الدراسة في الجدوؿ التالي اإليراداتاإلنتاج المقترحة مع  إيرادات خطةيمكف مقارنة 

 2212لسنة الفعمية واإليرادات  المقترحة إيرادات الخطة: (12-3) الجدول
كمية اإلنتاج  اإلنتاج

 (ـ ط) المقترحة
كمية اإلنتاج 

 (ـ ط) الفعمية
سعر الوحدة 

 (دج)
الخطة  إيرادات
 (دج) المقترحة

 الفعمية اإليرادات
 (دج)

الفارؽ 
 (%)()المحقؽ

X1 111.111 111.111 541 5.400.000 5.400.000 0 

X2 972.841 511.111 941 914.469.611 471.111.111 +94,56 

X3 811.444 61.111 811 648.355.211 48.111.111 +1250,74 

X4 984.716 52111 361 354.497.761 18.721.111 +1793,68 

X5 81.111 81111 922 73.761.111 73.761.111 0 

 224,16+ 000.887.777 1.996.482.560-  000.777 0.0.8.777 المجموع

 .طالبمف إعداد ال :المصدر    
لكؿ منتج، والتي تحصمنا عمييا مف  المباشرةنجد أف ىذه القيـ تمثؿ اإليرادات ( 10-3)مف خبلؿ الجدوؿ      

لو المتحصؿ عمييا، والمجموع الكمي ليذه  المقترحةخبلؿ ضرب سعر البيع الوحدوي لكؿ منتج في الكمية 
بينما القيمة الحقيقية لئليرادات التي تحصمت عمييا المؤسسة  ،(دج 1.996.482.560)يتمثؿ في اإليرادات 
وبمقارنة ىاتيف النتيجتيف يبلحظ أف إيراد الخطة المقترحة يزيد  ،(دج 000.887.777)فكانت  2012خبلؿ سنة 

 .% 224,16: عف اإليراد الفعمي لممؤسسة بنسبة تقدر بػ
 .في حالة إستعماؿ الخطة المقترحة % 224,16ىذا يعني أف إيرادات المؤسسة سترتفع بنسبة   
 (:المتوقعتعظيم الربح اإلجمالي )الرابعة هدؼ األولوية  .4
 :لممؤسسة محؿ الدراسة في الجدوؿ التالي الربح اإلجمالي المتوقعخطة اإلنتاج المقترحة مع  ربحيمكف مقارنة  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
()- 100 ×[ اإليراد الفعمي ÷( اإليراد الفعمي –إيراد الخطة المقترحة = ] )النسبة : حسبت كالتالي. 
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 2212لسنة  والربح اإلجمالي المتوقع ربح خطة اإلنتاج المقترحة :(11-3) الجدول
كمية اإلنتاج  اإلنتاج

 (ـ ط)المخططة 
كمية اإلنتاج 

 (ـ ط) المقترحة
ربح الوحدة 

 (دج)
 ربح الخطة

 (ـ ط) المقترحة
الربح اإلجمالي 

 (دج)المخطط 
الفارؽ 

 (%) ()المحقؽ
X1 511.161 111.111 118 11.811.111 54.125.281 -80,04 

X2 972.841 972.841 211 194.568.111 194.568.111 0 

X3 648.561 811.444 151 121.566.611 97.284.111 +24,96 

X4 442.211 984.716 111 118.318.761 48.642.111 +122,68 

X5 383.241 81.111 134 11.721.111 51.354.161 -79,12 

 7 7...0.009.. 0.009.907..-  0.0.8.777 0.0.8.777 المجموع

 .طالبمف إعداد ال :المصدر
ىو نفس الربح اإلجمالي  2012الربح اإلجمالي لمخطة المقترحة لسنة نبلحظ أف ( 11-3)مف الجدوؿ      

المخطط مف طرؼ المؤسسة، لكف الربح اإلجمالي لكؿ منتج يختمؼ مف منتج آلخر، وىذا بسبب الزيادة في 
، حيث يبلحظ أف Eو  Aبالمقابؿ تخفيض عدد الوحدات المنتجة مف المنتجيف  Dو  Cكمية إنتاج المنتجيف 

يزيد عف الربح  D والربح اإلجمالي لممنتج ،% 24,96بنسبة  يزيد عف الربح المخطط Cجمالي لممنتج الربح اإل
يقؿ عف الربح المخطط بنسبة  Aبالمقابؿ نبلحظ أيضا أف الربح اإلجمالي لممنتج  ،% 122,68المخطط بنسبة 

 .% 79,12يقؿ عف الربح المخطط بنسبة  E والربح اإلجمالي لممنتج ،% 80,04
 (:تعظيم الربح اإلجمالي الفعمي)الخامسة هدؼ األولوية  .5

 :لممؤسسة محؿ الدراسة في الجدوؿ التالي الفعمييمكف مقارنة ربح خطة اإلنتاج المقترحة مع الربح اإلجمالي 
 2212لسنة  الفعميوالربح اإلجمالي  ربح خطة اإلنتاج المقترحة :(12-3) الجدول

كمية اإلنتاج  اإلنتاج
 (ـ ط) الفعمية

كمية اإلنتاج 
 (ـ ط) المقترحة

ربح الوحدة 
 (دج)

 ربح الخطة
 (ـ ط) المقترحة

الربح اإلجمالي 
 (دج)الفعمي 

الفارؽ 
 (%)()المحقؽ

X1 111.111 111.111 118 11.811.111 11.811.111 0 

X2 511.111 972.841 211 194.568.111 111.111.111 +94,56 

X3 61.111 811.444 151 121.566.611 9.111.111 +1250,74 

X4 52111 984.716 111 118.318.761 2.861.111 +1793,68 

X5 81111 81.111 134 11.721.111 11.721.111 0 

 224,16+ 099.987.777 0.009.907..-  0.0.8.777 000.777 المجموع

 .طالبمف إعداد ال :المصدر
المباشرة لكؿ منتج، والتي تحصمنا عمييا مف  األرباحنجد أف ىذه القيـ تمثؿ ( 12-3)مف خبلؿ الجدوؿ      

 األرباحلو المتحصؿ عمييا، والمجموع الكمي ليذه  المقترحةالوحدوي لكؿ منتج في الكمية  الربحخبلؿ ضرب 
 2012التي تحصمت عمييا المؤسسة خبلؿ سنة  لؤلرباح، بينما القيمة الحقيقية (دج 0.009.907..)يتمثؿ في 
الفعمي  الربحالخطة المقترحة يزيد عف  ربح، وبمقارنة ىاتيف النتيجتيف يبلحظ أف (دج 099.987.777)فكانت 

 .% 224,16: لممؤسسة بنسبة تقدر بػ

                                                           
()-100 ×[ الربح المخطط ÷( الربح المخطط –ربح الخطة المقترحة = ] )النسبة : حسبت كالتالي. 
()-100 ×[ الربح الفعمي ÷( الربح الفعمي –ربح الخطة المقترحة = ] )النسبة : حسبت كالتالي. 
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 .في حالة إستعماؿ الخطة المقترحة % 224,16رتفع بنسبة يالمؤسسة ساإلجمالي  الربحىذا يعني أف   
 (:Bكمية اإلنتاج الدنيا من المنتج )السادسة هدؼ األولوية  .6

محقؽ إلى حد بعيد كوف  Bىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا عمى األقؿ مف المنتج نبلحظ أف ( 7-3)مف الجدوؿ     
والمقدرة بػ ( القيمة المستيدفة)أكبر مف الكمية المخططة ( متر طولي 972.841)القيمة المتحصؿ عمييا تقدر بػ 

 :، وبمقارنة ىاتيف القيمتيف نجد أف الفارؽ المحقؽ بيف الكميتيف يمثؿ نسبة تقدر بػ(متر طولي 51.111)
 % 1845,68=  100 ×[ 51.111 ÷( 51.111 – 972.841= ] )نسبة الزيادة 

 .استعماؿ الخطة المقترحةفي حالة  % 1845,68سترتفع بنسبة  Bىذا يعني أف كمية إنتاج المنتج 
 (:Cكمية اإلنتاج الدنيا من المنتج )السابعة هدؼ األولوية  .7

محقؽ إلى حد بعيد كوف  Cنبلحظ أف ىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا عمى األقؿ مف المنتج ( 7-3)مف الجدوؿ     
والمقدرة بػ ( المستيدفةالقيمة )أكبر مف الكمية المخططة ( متر طولي 811.444)القيمة المتحصؿ عمييا تقدر بػ 

 :، وبمقارنة ىاتيف القيمتيف نجد أف الفارؽ المحقؽ بيف الكميتيف يمثؿ نسبة تقدر بػ(متر طولي 61.111)
 % 1250,74=  100 ×[ 61.111 ÷( 61.111 – 811.444= ] )نسبة الزيادة 

 .الخطة المقترحةفي حالة استعماؿ  % 1250,74سترتفع بنسبة  Cىذا يعني أف كمية إنتاج المنتج 
 (:Eكمية اإلنتاج الدنيا من المنتج )الثامنة هدؼ األولوية  .8
محقؽ كوف القيمة  Eنبلحظ أف ىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا عمى األقؿ مف المنتج ( 7-3)مف الجدوؿ     

والمقدرة بػ ( القيمة المستيدفة)مكمية المخططة ل مساوية( متر طولي 81.111)المتحصؿ عمييا تقدر بػ 
 .(متر طولي 81.111)

  .في حالة استعماؿ الخطة المقترحةستبقى نفسيا  Eىذا يعني أف كمية إنتاج المنتج 
 (:Dكمية اإلنتاج الدنيا من المنتج )التاسعة هدؼ األولوية  .9

محقؽ إلى حد بعيد كوف  Dنبلحظ أف ىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا عمى األقؿ مف المنتج ( 7-3)مف الجدوؿ     
والمقدرة بػ ( القيمة المستيدفة)أكبر مف الكمية المخططة ( متر طولي 984.716)المتحصؿ عمييا تقدر بػ القيمة 

 :، وبمقارنة ىاتيف القيمتيف نجد أف الفارؽ المحقؽ بيف الكميتيف يمثؿ نسبة تقدر بػ(متر طولي 52.111)
 % 1793,68=  100 ×[ 52.111 ÷( 52.111 – 984.716= ] )نسبة الزيادة 

 .في حالة استعماؿ الخطة المقترحة % 1793,68سترتفع بنسبة  Dىذا يعني أف كمية إنتاج المنتج 
 (:Aكمية اإلنتاج الدنيا من المنتج )العاشرة هدؼ األولوية  .12
محقؽ كوف القيمة  Aنبلحظ أف ىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا عمى األقؿ مف المنتج ( 7-3)مف الجدوؿ     

والمقدرة بػ ( القيمة المستيدفة)مساوية لمكمية المخططة ( متر طولي 111.111)المتحصؿ عمييا تقدر بػ 
 (.متر طولي 111.111)

 . ستبقى نفسيا في حالة استعماؿ الخطة المقترحة Aىذا يعني أف كمية إنتاج المنتج 
 



 .بالمسيمةالمؤسسة الجزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية استخدام نموذج البرمجة باألهداؼ المتعددة في ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  :الفصل الثالث
 

147 
 

 (:Bتحقيؽ الطمب عمى المنتج )الحادية عشرة هدؼ األولوية  .11
والمتمثؿ في  Bنبلحظ أف النموذج المقترح استطاع الوفاء بطمبية السوؽ اتجاه المنتج ( 7-3)مف الجدوؿ     

 Bأي أف المؤسسة تستطيع الوفاء بالطمب عمى المنتج  ،% 100، بنسبة (Toile Plastique) مطمي القماش
 .% 100بنسبة 

 % 94,56متر طولي، وىي أكبر بنسبة  972.840كما نبلحظ أف الكمية المنتجة في الخطة المقترحة تقدر بػػ   
متر طولي، ىذا يدؿ عمى عمى فعالية البرنامج المقترح  50.000والمقدرة بػػ  2012مف الكمية المنتجة فعميا لسنة 

لذي مف شأنو أف يزيد مف القدرة اإلنتاجية في تحسيف الوفاء بالطمبيات المتاحة عمى منتجات المؤسسة، وا
 .اإلجمالية لممؤسسة محؿ الدراسة

 حساسيةالتحميل : الثاني الفرع
السؤاؿ، ماذا يحدث لو حدث تغير في كؿ أو اإلجابة عف يعتبر تحميؿ الحساسية تحميؿ كمي يبحث عمى     

 ثبل بعد حدوث التغيرات المختمفة؟وىؿ مازاؿ الحؿ أم غيرات الداخمة في تركيب النموذج؟بعض قيـ معامبلت المت
وبسبب مشكمة تعدد  يظؿ ىو الحؿ األمثؿ لفترة طويمة؟وىؿ سوؼ  مازاؿ يحقؽ كؿ القيود الموضوعة؟ وىؿ

األىداؼ واختبلؼ أىميتيا في مشكمة البرمجة باألىداؼ أصبح تحميؿ الحساسية أكثر تعقيدا ولكنو مف جانب 
 .آخر أكثر أىمية

تأثير التغيرات : يجب أف نأخذ بعيف اإلعتبار التحميبلت الرئيسية التاليةبحثنا ىذا ولتحميؿ حساسية نموذج     
 .في المستوى الموضوع لميدؼ، التبادؿ النسبي بيف األىداؼ، التغيرات في مراتب األولويات

 تأثير التغير في المستوى الموضوع لمهدؼ: أوال
ىداؼ يحقؽ مستويات موضوعة ومحددة لكؿ ىدؼ، فإنو ال يمكف مقارنتو عمى ما داـ نموذج برمجة األ     

أساس أنو تعظيـ أو تخفيض لدالة اليدؼ مثؿ نموذج البرمجة الخطية وحيدة اليدؼ، فالسؤاؿ الممكف طرحو في 
 ىذه الحالة، ما ىو أثر التغيرات التي يمكف أف تحدث عمى المستويات الموضوعة لكؿ ىدؼ؟

 تحويؿكما تـ إحدى عشر ىدفا تسعى لتحقيقيـ في آف واحد، نجد أف المؤسسة وضعت  درساتنا ىذهمف      
ويمثؿ  -dقيود تشبو قيود البرمجة الخطية، لكف باختبلؼ في إضافة متغيرات االنحراؼ إلى  ىذه األىداؼ

الخطية كما تمت اإلشارة و يمثؿ المتغير الفائض في البرمجة  +dالمتغير الراكد في نماذج البرمجة الخطية و 
 .إلييما سابقا

 :متغيرات اإلنحراؼ غير األساسية .1
,,,,,,,,,,, نجد أف كبل مف( (7-3)الجدوؿ )في جدوؿ الحؿ األمثؿ       88765443221

 ddddddddddd



111110109 ,,,, ddddd ألف قيمتيا معدومة في جدوؿ الحؿ ) ألنيما خارج عمود األساس متغيرات غير أساسية
، وبالرجوع إلى تحميؿ الحساسية في برامج الثنائية لمبرمجة الخطية، وبما أف لكؿ ىدؼ نموذج برمجة (األمثؿ

أقصى وأدنى تغير  تحديد، فإنو باإلمكاف +dومتغير انحراؼ موجب  -dاألىداؼ يوجد متغير انحراؼ سالب 
 :((5)رقم  أنظر الممحؽ) الجدوؿ التاليمسموح بو لمتغيرات االنحراؼ وفؽ 
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 2212سنة ل EATITمجال التغير لممتغيرات غير األساسية لمنموذج الرياضي لمؤسسة (: 13-3)الجدول 
 الحد األقصى الممكن الحد األدنى الممكن المتغير غير األساسي األولوية

11 

1d -1 0 

12 

2d -850 3,75 

 

2d -3,75 850 

13 

3d -1 0 

14 

4d -0,025 11 

 

4d -11 0,025 

15 

5d -1 0 

16 

6d -1 0 

17 

7d -1 0 

18 

8d -0,6 298 

 

8d -298 0,6 

19 

9d -1 0 

11 

10d -1,05 202 

 

10d -202 1,05 

11 

11d -410 1,25 

 

11d -1,25 410 

 .QM for Windows عمى برنامج مف إعداد الطالب باالعتماد :المصدر               

رفع أو )نجد أنو يمكف لممؤسسة محؿ الدراسة التغيير في القيـ المستيدفة ( 13-3)مف خبلؿ الجدوؿ      
   (. المثمى)في الحدود المسموح بيا لكؿ ىدؼ، وذلؾ دوف التأثير عمى تشكيمة اإلنتاج المقترحة ( تخفيض

 :متغيرات اإلنحراؼ األساسية .2
ذكرنا سابقا في طريقة السيمبمكس لمبرمجة الخطية، أف المتغير الراكد إذا ظير في عمود المتغيرات      

لف يكوف لو تأثير عمى أمثمية المتغيرات األساسية أي يمكف لثابت ىذا القيد ، األساسية عمى جدوؿ الحؿ األمثؿ
نو يعتبر قيد متوفر، وعمى ذلؾ ألأف يزيد بأي مقدار دوف أف يؤثر عمى ذلؾ الوضع، ( الطرؼ األيسر لمقيد)

قيمتو في  فإنو بالنسبة لممتغير الراكد األساسي يمكف أف ينخفض الطرؼ األيسر األصمي لمقيد بمقدار يعادؿ
جدوؿ الحؿ األمثؿ، وبالنسبة لممتغير الفائض األساسي، فإف الجانب األيمف لمقيد يمكف أف يزيد بأي مقدار 

 .وىذا يمكف أف ينطبؽ عمى برمجة األىداؼ كذلؾ. يعادؿ قيمتو في جدوؿ الحؿ النيائي
، وقيمتو في (وىو متغير فائض)قد ظير في جدوؿ الحؿ األمثؿ كمتغير انحراؼ أساسي  1d وحيث أف     

يمكف أف يزيد بمقدار  كمية اإلنتاج الفعمية، إذف يمكف القوؿ أف مستوى 2.156.000الجدوؿ تساوي 
وحدة أو أف ينخفض بأي مقدار دوف تغير الوضع األمثؿ لممتغيرات األساسية في جدوؿ الحؿ  2.156.000

، ونفس الشيء بالنسبة لممتغيرات ألمثؿا

97653 ,,,, ddddd التي ظيرت أساسية عمى جدوؿ الحؿ األمثؿ. 
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وعمى العموـ سواء كنا نقوـ بحساب حدود التغير باستخداـ متغيرات عدـ التحقؽ أو متغيرات التجاوز      
المستوى الموضوع لميدؼ ستكوف واحدة في  فإف الحدود المحسوبة لممتغيرات في( متغيرات الزيادة أو المبالغة)

  .الحالتيف
 التبادل النسبي بين األهداؼ: ثانيا
إف التبادؿ النسبي بيف األىداؼ يعني الوقوؼ عمى األثر الذي سيتركو تخفيض االنحراؼ غير المرغوب      

 .فيو ليدؼ األولوية الدنيا عمى االنحراؼ غير المرغوب فيو ليدؼ األولوية العميا
بالرغـ مف أف برمجة األىداؼ ال تحاوؿ أف تجري تبادال نسبيا بيف األىداؼ، إال أنو في مقدورنا أف نحدد      

ضمنيا القيـ النسبية لمختمؼ األىداؼ عف طريؽ تحميؿ واختبار جدوؿ الحؿ األخير، وذلؾ ألنو سيعطي لمتخذ 
 .ذ القرار بناءا عمى ىذا الفيـالقرار قدرا كبيرا مف المعمومات اليامة وتعطيو مرونة في اتخا

وىنا نريد أف نقؼ عمى حقيقة أثر تخفيض االنحراؼ غير المرغوب فيو ليدؼ األولوية الدنيا بمقدار وحدة      
 .واحدة عمى االنحراؼ غير المرغوب فيو ليدؼ األولوية األعمى

نحراؼ غير المرغوب فيو ليدؼ األولوية سنرى أف اإل ،(جدوؿ الحؿ األمثؿ( )7-3)بالنظر إلى الجدوؿ      
 :وحدة، ومف ىنا يمكف طرح التساؤؿ التالي 750.444يمثؿ ما مقداره  السابعة

أال يمكف تخفيض ىذا االنحراؼ إلى مقدار أقؿ؟، اإلجابة بأنو يمكف تخفيضو، إذف كيؼ يتـ ذلؾ؟ ولماذا لـ يتـ 
عند األولوية  ()(جدوؿ تحميؿ الحساسية)التغير ذلؾ؟، أما كيؼ يتـ ذلؾ فإننا لو نظرنا إلى صؼ صافي 

عف طريؽ اختيار المتغير السابعةسنجد أنو في اإلمكاف تحسيف دالة ىدؼ األولوية  السابعة

7d  غير كمتغير
سيؤدي إلى تحسيف دالة  خارجمما يعني أف اختياره  (1)+موجبة حيث أف لو قيمة صافي تغير  (خارج)أساسي 

فقد سبؽ أف ذكرنا أننا ال  أما لماذا لـ يتـ ذلؾ؟، اليدؼ أي تخفيض االنحراؼ في ىذا اليدؼ إلى مقدار أقؿ،
نقوـ باجراء ىذا التحسيف ألف قيمة صافي التغير لممتغير

7d  بمعنى أنو إذا  ،(1)+عند مستوى األولوية ىو
المتغير أصبح

7d  األولوية الرابعة ، فإف القيمة التي سيأخذىا ستعادؿ قيمة عدـ تحقؽ ىدؼ أساسيغير متغير
الربح تعظيـ ومعنى ذلؾ أنو مقابؿ كؿ وحدة نقدية تنقص مف ىدؼ . ذو األولوية األعمى (المتوقع الربحتعظيـ )

الحد األدنى لكمية إنتاجة في عدد الوحدات المنتجة زيادة عمى  وحدة واحدة امقدارى زيادةتحصؿ عمى المتوقع 
 Cعمى الحد األدنى لكمية إنتاجة المنتج أف تخفيض عدد الوحدات المنتجة زيادة  أو بمعنى آخر،. Cالمنتج 

لذلؾ يمكننا أف نقرر أف . نقدية وحدة 1بمقدار  المتوقعة بمقدار وحدة واحدة، سيؤدي إلى تخفيض األرباح
نقدية تخفيض  وحدة 1ىو ( Cالحد األدنى مف المنتج  – المتوقع الربح)التبادؿ أو التحويؿ الضمني بيف اليدفيف 

 .Cكمية إنتاج المنتج مقابؿ كؿ وحدة زيادة في  المتوقعة في األرباح
ار في امداده بحقائؽ تمكنو مف أف يتخذ القرار مف ىنا يمكف أف نستنتج مدى أىمية ىذه المعمومات لمتخذ القر    

عف  Cالحد األدنى لممنتج مقابؿ عدـ زيادة  دج 750.444، فإذا كاف مستعدا لمتضحية بأرباح مقدارىا السميـ

                                                           
()-  166-165مف ىذه المذكرة، ص ( 5)أنظر الممحؽ رقـ. 
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 Cكمية اإلنتاج الدنيا مف المنتج اليدؼ الموضوع فإنو يمكف ذلؾ إال أنو في ىذه الحالة يكوف قد أعطى ليدؼ 
   .وىذا ما سنتطرؽ إليو في الفرع الموالي، رابعةية أولو 
 التغير في مراتب األولويات: ثالثا
قد تؤدي التغيرات في مراتب أولويات مختمؼ األىداؼ إلى إحداث تأثيرات ىامة عمى الحؿ األمثؿ الذي تـ      

القياـ بيا في  التوصؿ إليو قبؿ تمؾ التغيرات، ولذلؾ فإف مف مجاالت تحميؿ واختبار الحساسية التي يتعيف
 .مشاكؿ برمجة األىداؼ لتحديد تأثير التغيرات في مراتب األولوية عمى الحؿ األمثؿ

إحدى عشر ىدفا تسعى المؤسسة لتحقيقيـ في آف فعمى سبيؿ المثاؿ وجدنا في المشكمة الحالية أف ىناؾ      
، حيث يكوف 11إلى  1ىداؼ مف نعكس ترتيب األبأف  ، وبفرض أنو قد تـ إعادة ترتيب تمؾ األولويات،واحد

كيدؼ  Aيمثؿ ىدؼ األولوية األولى، وىدؼ كمية اإلنتاج الدنيا مف المنتج  Bىدؼ تحقيؽ الطمب عمى المنتج 
سنجد جدوؿ  أولوية ثانية، وىكذا إلى غاية ىدؼ األولوية الحادية عشرة والمتمثؿ في ىدؼ كمية اإلنتاج الفعمية

 :الحؿ األمثؿ التالي
 جدول الحل األمثل بعد إعادة ترتيب األولويات(: 14-3)الجدول 

 
 .QM for Windowsمف إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج  :المصدر                  

نبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف الحؿ األمثؿ لممؤسسة تغير بعد يغيير مراتب األولويات ولو بشكؿ طفيؼ،      
باإلمكاف أف نقوؿ بأنو متاح لدى المؤسسة حموال بديمة يمكف عمى أساسيا المفاضمة بينيا واتخاذ القرار األنسب 

 .حسب أىمية كؿ أولوية وفي ىذه الحالة يوجد لممؤسسة بديميف يمكف المفاضمة بينيما ،ليا
لقد تبيف بكؿ وضوح أف جدوؿ الحؿ األمثؿ الذي تـ التوصؿ إليو لحؿ المشكمة الحالية يمثؿ الحؿ األمثؿ،      

، وعميو إذا تغيرت أخرىؼ اىدأسيكوف حتى عمى حساب  المؤسسةؼ اىدأوذلؾ ألف أي محاولة لتحسيف 
 .و ستظير تشكيمة إنتاج جديدةجدوؿ الحؿ األمثؿ، ألن أولويات ىذه األىداؼ، فإف ىذا الجدوؿ لف يكوف ىو

لكف لو تعددت األىداؼ واألولويات تظير ىناؾ بعض الصعوبات في عممية التغيير في مراتب األولويات،      
، مف ىذا المنطمؽ يمكف (أي أصبح ليا نفس الترتيب في األولوية)وخاصة إذا تساوت مجموعة مف األولويات 

ار في عممية التبديؿ بيف أىداؼ القوؿ بأف تعدد األىداؼ والتغيير في المراتب لو أىمية كبيرة لمتخذ القر 
 .1األولويات حسب الزمف وحسب ما ىو متاح لدى المؤسسة وحسب المنافسة والمحيط االقتصادي لممؤسسة

                                                           
 .151ص  ،سابؽمرجع بحوث العمميات مدخل التخاذ القرارات، بوقرة رابح،  -1
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 الثالث خالصة الفصل
موارد المتاحة لممؤسسة محؿ لقد تـ في ىذا الفصؿ تطبيؽ نموذج البرمجة باألىداؼ المتعددة عمى ال     

محاولة تحديد خطة إنتاج مثالية تواجو بيا المؤسسة مشكؿ إتخاذ القرار اإلنتاجي في ظؿ ة، مف خبلؿ الدراس
تعدد أىدافيا، فقد تناولنا في بداية الفصؿ لمحة عف المؤسسة وذلؾ مف خبلؿ التعريؼ بيا وبمختمؼ المصالح 

 .القتصاديةوالمديريات التي تتضمنيا ومختمؼ مراحؿ العممية اإلنتاجية بيا مع إبراز أىميتيا ا
باستخداـ نموذج  2012كخطوة ثانية قمنا ببناء النموذج الرياضي لممؤسسة محؿ الدراسة خبلؿ سنة      

البرمجة الخطية متعددة األىداؼ، معتمديف في ذلؾ عمى الدراسة الميدانية، وقد مكنتنا دراستنا التطبيقية مف 
 .سطرتياالتي  ياأىدافتراح برنامج خطي لممؤسسة في ظؿ اق
التي تعد مف  QM for Windowsمف أجؿ حؿ النموذج المقترح استعممنا برمجية الطرؽ الكمية لمنوافذ      

 .أحدث البرمجيات المستخدمة في حؿ ىذا النوع مف النماذج
، حيث توصمنا 2012قمنا بمقارنة الخطة اإلنتاجية المقترحة مع خطة المؤسسة خبلؿ سنة  األخيرفي و      

مقارنة بما حققتو خبلؿ نفس الفترة، مع تدنية  % 272,22إلى أف المؤسسة تستطيع زيادة تشكيمة اإلنتاج بنسبة 
 .اإلنحرافات عف قيـ األىداؼ الموضوعة إلى أقؿ قيمة ممكنة ليا

إلى أف ىذا النموذج المقدـ في ىذه المذكرة ىو أسموب مقترح يحتاج إلى اإلثراء  ة في األخيريجدر اإلشار      
والدعـ، وعمى الرغـ مف أنو قد ال يكوف أفضؿ وسيمة لعممية اتخاذ القرار اإلنتاجي، إال أنو يمكف اعتباره أحد 

 .األساليب الموضوعية والعممية التي يمكف استخدامو
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المذكرة تطبيق أحد األساليب الكمية لبحوث العمميات عمى مستوى المؤسسة االقتصادية، موضوع  تناول      
تشكيمة  وىي تقنية البرمجة الخطية متعددة األىداف من أجل اتخاذ القرار اإلنتاجي األمثل، أي محاولة تحديد

اإلنتاج المثمى التي تساىم في تحقيق مجموعة من األىداف في آن واحد، أو عمى األقل محاولة تدنية 
اإلنحرافات عمى القيم المستيدفة التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا في شكل قيود رياضية، وترك حرية االختيار 

تكمن صعوبة تطبيق ىذه التقنية في . من غيرىم في األخير لممؤسسة ومسيرييا، ألنيم األدرى بظروفيا الحقيقية
أكبر عدد ممكن  اف من جية أخرى، وىذا ما يفرض جمعمراعاة شروط تطبيقيا من جية وصعوبة تحديد األىد

 .من المعمومات لنجاح إستعمال ىذه التقنية
القرار وباألخص  اتخاذ مفاىيم عامة حولتطرقنا في الفصل األول إلى : قسمنا المذكرة إلى ثالث فصول     

في المؤسسات اإلنتاجية وعرفنا اتخاذ القرار بأنو الحل أو التصرف أو البديل الذي تم اختياره عمى أساس 
المفاضمة بين عدة بدائل أو حمول ممكنة ومتاحة لحل المشكمة، فتمر ىذه العممية بعدة مراحل وخطوات، ابتداءا 

إذن تقتضي الطريقة  .البديل األنسب وتنفيذ القرار مع متابعتو من تحديد البدائل وتحميميا، إلى غاية اختيار
، خمس خطوات محددة، أوليا تشخيص طبيعة المشكمة وتحديد كافة أبعادىاالعممية في حل مشاكل التسيير في 

ثم تأتي الخطوة الثانية متمثمة في تكوين مجموعة الفروض التي تعطي تفسيرا ممكنا ألبعاد المشكمة، أما الخطو 
الثالثة فيي اختبار صحة تمك الفروض واستعراض البدائل التي تساىم في حل المشكمة عمى ضوء الفروض 

لحل األمثل من مجموعة الحمول البديمة الصحيحة، ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الرابعة والمتمثمة في اختيار ا
موقوف عمى النتائج لووضعو موضع التنفيذ، ثم تأتي الخطوة الخامسة واألخيرة وىي متابعة نتائج التنفيذ 

، والبرمجة اتخاذ إجراءات إضافية لتنفيذه وغيرىا تأسيسا عمى ذلك النظر في تعديل القرار أووالمتطمبات، و 
مد عمى ىذه الخطوات الخمسة عند معالجة ما تواجو اإلدارة من مشاكل وذلك ىو الخطية متعددة األىداف تعت

الذي يكسبيا خاصية ىامة وىي ارتكازىا عمى المنيج العممي في البحث والدراسة المتعمق ببناء النماذج التخاذ 
 .القرار الفعال

، فقد تم تقديم نموذج لجانب النظريأما في الفصل الثاني تم معالجة البرمجة الخطية متعددة األىداف من ا     
أو طريقة عممية لتحديد الكمية المنتجة المثمى في ظل تعدد األىداف أو المعايير مع استخدام أمثمة توضيحية 
لإللمام بالجوانب النظرية ليذا النموذج، حيث توصمنا في األخير إلى أن نموذج البرمجة باألىداف أداة فعالة 

ار في حل مشكالتو خاصة مثل مسائل االختيار، أين يكون المقرر أمام اإلختيار لدعم ومساعدة متخذ القر 
في ظل تعدد األىداف، خاصة في الدول النامية التي تعاني من ( المنتجات) والتفضيل بين الكثير من البدائل

 .مشكمة التسيير المحكم واألمثل لمواردىا في ظل محدودية الموارد وتغيرات البيئة
ثبات فعالية النموذج الخطي المدروس، قمناوفي الفص   باجراء دراسة  ل الثالث وبغرض تدعيم الدراسة النظرية وا 

-01/01/2012)الفترة بالمسيمة خالل ( EATIT)والتقنية  في المؤسسة الجزائرية لألنسجة الصناعيةميدانية 
في صناعة  ةتمثمالخفيفة والم، التي تعد أحد أىم المؤسسات الرائدة في مجال الصناعات (31/12/2012

النسيج ومشتقاتو، حيث لوحظ تأخر كبير في تسميم الطمبيات مما يجعل المؤسسة في حاجة ممحة إلى تخطيط 
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إجمالي تتمكن فيو من الوقوف عمى أسباب ىذا التأخر، وذلك عن طريق استخدام نموذج البرمجة الخطية 
 .المتعددة األىداف في اتخاذ القرار اإلنتاجي الفع

ومن أجل إثبات دور األساليب الكمية في المؤسسة اإلنتاجية سنحاول فيمايمي عرض مدى تحقيق      
 .أىم النتائج المتوصل إلييا، باإلضافة إلى المقترحات ثم آفاق البحثو الفرضيات 

 البحثمدى تحقيق فرضيات 
 يساىم في اتخاذ القرار الفعال في ستعمال تقنيات البرمجة الخطية باألىداف المتعددة ا :الفرضية األولى

  .المؤسسة محل الدراسة
باستخدام تقنية البرمجة الخطية متعددة  2012من خالل النموذج الرياضي المتوصل إليو خالل سنة         

، تمكنا من تخفيض اإلنحرافات عمى القيم المستيدفة QM for Windowsاألىداف واالعتماد عمى برنامج 
الدراسة، باإلضافة إلى تحسين استخدام المواد األولية المتاحة، كما تمكنا من رفع قدرة لممؤسسة محل 

 .المؤسسة عمى الوفاء بالطمبيات، ومنو نخمص إلى تحقق الفرضية األولى
 تكمن أىمية استخدام نموذج البرمجة الخطية متعددة األىداف في صعوبة اتخاذ القرار  :الفرضية الثانية

 .اإلنتاجي
وجود مشكمة أساسية تتمثل في  EATITتطمب تطبيق نموذج البرمجة باألىداف المتعددة في مؤسسة     

التي تحاول تحقيق كل األىداف المتعارضة التي وضعتيا  (تحديد تشكيمة اإلنتاج)صعوبة اتخاذ القرار اإلنتاجي 
المؤسسة في نفس الوقت، حيث تم إقتراح تشكيمة إنتاج تضم كل المنتجات التي فرضنا أن المؤسسة قامت 

، مقابل تدنية اإلنحرافات حول القيم المستيدفة إلحدى عشر ىدفا وضعتو المؤسسة 2012بتسويقيا خالل سنة 
 .واحد، ومن ىنا يمكن القول أن الفرضية الثانية قد تم تحقيقياكي يتحققوا في آن 

  بناء النموذج الرياضي يتطمب دراسة دقيقة لمييكل اإلنتاجي لممؤسسة محل الدراسة :الثالثةالفرضية. 
عند بنائنا لمنموذج الرياضي لممؤسسة محل الدراسة تطمب منا دراسة الييكل اإلنتاجي بشكل دقيق، حيث         

قمنا أثناء دراستنا الميدانية بتتبع كل مراحل اإلنتاج بين األقسام لكل منتوج عمى حدى، من أجل اإللمام 
في النياية إلى مخطط الدورة  بشكل تفصيمي لكل العناصر الميمة التي تدخل في عممية اإلنتاج، وخمصنا

 .الثالثةاإلنتاجية المذكور أثناء البحث، مما يعني تحقق الفرضية 
  متعددة  غياب المرونة الكافية في خطة المؤسسة مقارنة بمرونة خطة البرمجة الخطية :الرابعةالفرضية

 .التي يوفرىا عنصر تحميل الحساسية األىداف
تستطيع المؤسسة محل الدراسة االستفادة من عنصر تحميل الحساسية باحداث تعديالت عمى البرنامج         

األصمي لمتغمب عمى صعوبات التسويق أو المنافسة القوية إن وجدت، كما يمكن لممؤسسة إجراء تعديالت 
 .ةالرابعحسب الحاجة، ومنو تحقق الفرضية ( بالنقصان أو الزيادة)عمى كمية المنتجات 
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من خالل تحقق كل الفرضيات، يمكن القول أن المؤسسة محل الدراسة في حالة تطبيقيا لنموذج البرمجة       
الخطية متعددة األىداف، فإنيا سوف تتمكن من تحديد تشكيمة اإلنتاج المثمى وبالتالي اتخاذ القرار اإلنتاجي 

متعارضة والمتناقضة في آن واحد، كما يمكنيا األمثل، بالطريقة التي تمكنيا من تحقيق مجموعة أىدافيا ال
إحداث تغييرات عمى خططيا اإلنتاجية من أي فترة من فترات اإلنتاج، األمر الذي يزيد قوتيا في فرض 

 .سيطرتيا عمى سوق النسيج في الجزائر
 نتائج الدراسة

النموذج الرياضي المقترح، ونتائج نتائج تتعمق بتطبيق : يمكن تقسيم النتائج المتوصل إلييا إلى قسمين ىما   
 .تتعمق بالمؤسسة محل الدراسة

 نتائج تتعلق بتطبيق النموذج الرياضي المقترح: 
اإلنتاج الكمية لممؤسسة ضعيفة مقارنة بالبرنامج المقترح، أي يمكن القول أن المؤسسة محل كانت نسبة  -1

ن المؤسسة ال تستغل الطاقة اإلنتاجية الكمية الدراسة تعاني ضعفا أو عدم الفعالية في اإلنتاج، بمعنى آخر أ
المتاحة والسبب في ذلك يعود بالدرجة األولى إلى محدودية الموارد األولية المتاحة المستعممة في العممية 

 ؛اإلنتاجية
نسبة استغالل المواد األولية من طرف البرنامج الرياضي المقترح كانت أحسن من النسبة التي حققتيا  -2

، ويرجع ذلك بالدرجة األولى اإلنقطاعات المفاجئة في التموين بالمواد األولية الدراسة سة محلسالمؤ 
 ؛والمتمثمة في القطن الطبيعي، أثناء القيام بالعممية اإلنتاجية

قيمة اإليرادات واألرباح السنوية مكننا النموذج الرياضي المقترح الذي وضعناه من الحصول عمى زيادة في  -3
، وبيذا يمكن 2012عن اإليرادات واألرباح التي حققتيا المؤسسة محل الدراسة لسنة ، % 224416بنسبة 

 ؛مالحظة فعالية البرنامج المقترح في تحسين إيرادات وأرباح المؤسسة في آن واحد
 من خالل تحميل الحساسية الذي قمنا بو مكننا من تحديد مجاالت التغير لممتغيرات اإلنحراف غير األساسية -4

رفع )التغيير في القيم المستيدفة الرياضي المقترح، وتفيد ىذه المجاالت متخذ القرار أنو يمكن لو  لمبرنامج
   . في الحدود المسموح بيا لكل ىدف، وذلك دون التأثير عمى تشكيمة اإلنتاج المثمى( أو تخفيض

 نتائج تتعلق بالمؤسسة محل الدراسة: 
المؤسسة من فيم ومعالجة مختمف مشاكل اإلنتاج وذلك بتفعيل غياب نظام التحميل اإلنتاجي، الذي يمكن  -1

، من خالل اختيار األدوات الكمية المناسبة التخاذ القرار اإلنتاجي عالقة المؤسسة مع محيطيا الخارجي
 ؛األمثل

عدم اإلىتمام بتقارير النشاط اإلنتاجي الخاص بكل قسم إنتاجي والمتعمقة بتحميل اإلنحرافات وتحديد  -2
 ؛ياأسباب

التعطالت المتكررة في مختمف األقسام بسبب قدم اآلالت، باإلضافة إلى اإلنقطاعات المتكررة في التموين  -3
 .بالمواد األولية والمتمثمة في القطن الطبيعي، وعدم التفكير في إيجاد حل نيائي ليذه المشكمة
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 والمقترحات التوصيات
تقديم بعض المقترحات والتوصيات لعل من شأنيا المساىمة في عمى ضوء النتائج المتوصل إلييا سابقا يمكننا 

 :اتخاذ القرار اإلنتاجي الفعال في المؤسسة محل الدراسة، والمتمثمة في اآلتي
تتخمى المؤسسة محل الدراسة عن برنامج اإلنتاج الحالي، وتتبع البرنامج الخطي المقترح الذي يسمح  -1

 آن واحد، وذلك طبقا لنتائج الدراسة التطبيقية؛ بتحقيق مجموعة من األىداف المتعارضة في
االىتمام بادخال تقنية البرمجة الخطية متعددة األىداف وغيرىا من الطرق الكمية العممية، خصوصا بحوث  -2

، باإلضافة إلى ربط المؤسسة مع الجامعة لتقديم حمول العمميات مع توظيف إطارات سامية متخصصة
 لمشاكميا؛

اآللي وربطيا مع جميع المصالح اإلدارية واإلنتاجية والمديريات لمساعدة متخذ القرار  تفعيل شبكة اإلعالم -3
 لموقوف عمى المشاكل الحقيقية التي تعانييا المؤسسة محل الدراسة؛

التفكير جديا في جمب تجييزات حديثة، خصوصا وأن مثل ىذه اآلالت القديمة تحتاج إلى الكثير من  -4
 األعطاب المتكررة، وىو ما يسبب استيالكا كبيرا لقطع الغيار؛عمميات الصيانة وذلك بسبب 

االستفادة مما توفره التكنولوجيا من وسائل حديثة بحيث يمعب الحاسوب دورا أساسيا في عممية اإلنتاج  -5
بخالف اآلالت القديمة الموجودة اآلن في المؤسسة محل الدراسة، والتخمي  واإلشراف عمى كل العمميات،

 اإلنتاج اليدوي؛ب أسمو  عمى
واستخداماتيا الصناعية لكسب زبائن جدد وبالتالي زيادة  بذل مجيودات إعالمية لمتعريف بمنتجات المؤسسة -6

 .اإلنتاج وتوفير الطمبيات

 آفاق البحث
استنادا إلى النتائج المتوصل إلييا في ىذا البحث، بفضل استخدام نموذج البرمجية الخطية متعددة األىداف، 

من التوصيات الومقترحات المتوصل إلييا، يمكن استنتاج بعض النقاط البحثية التي يمكن إثارتيا وانطالقا 
 :لإلستفادة منيا في إجراء بعض البحوث المستقبمية في مجال األساليب الكمية ومنيا

 عالقتيا ايير، أو إمكانية إجراء دراسة موسعة حول البرمجة باألىداف وعالقتيا باتخاذ القرار متعدد المع
 بتخطيط اإلنتاج؛

  إمكانية إجراء مقارنة بين البرمجة الخطية ذات اليدف الوحيد والبرمجة الخطية متعددة األىداف لتحديد
يساىم في تحقيق األىداف  ، وبالتالي اتخاذ القرار اإلنتاجي الفعال الذي من شأنو أنتشكيمة اإلنتاج المثمى

 المسطرة؛
  ودورىا في اتخاذ القرار اإلنتاجي متعدد ( المشوشة)مجة باألىداف المبيمة إمكانية إجراء دراسة حول البر

 .المعايير
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 QM for Windowsالمشاكل التي تعالجها برمجية  :(1)الملحق رقم 

 
 

 حل مثال الشكل الرقمي لمنماذج القابمة لإلحالل :(2)الملحق رقم 
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 QM for Windows برنامج واجهة :(3)الملحق رقم 

 
 

 2102خالل سنة  EATITالبرنامج الرياضي لمؤسسة  :(4)الملحق رقم 
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 2102خالل سنة  EATITتحميل الحساسية لمنموذج الرياضي لمؤسسة  :(5)الملحق رقم 

 
 

 (5)الممحق رقم تابع 
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 (5)الممحق رقم تابع 
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 :الممخص
 ىذه كتابة أن إذ متناقضة، أىداف عدة تتضمن لمسائل القرارات اتخاذ الخطية باألىداف في البرمجة أسموب يستخدم   

أىمية استخدام  فينا تبرز لممسألة ممكن حل عمى الحصول إمكانية عدم إلى يؤدي سوف المسألة في كقيود األىداف
 ضمن تدخل سوف األىداف ىذه من بعضاً  فإن األساس ىذا وعمى .البرمجة الخطية باألىداف لمتعامل مع ىذه المشاكل

 غالبا ما التي" العممي الواقع مسائل مع التعامل في "نجاحا األكثر األساليب من يعتبر األسموب ىذا فإن ولذلك اليدف دالة
الخطية  البرمجة نموذج صياغة ىو المذكرةىذه   من واحد، الغرض آن في أىداف عدة تحقيق إلى القرار متخذ يحتاج

ىذه الدراسة . لتحديد القرار اإلنتاجي األمثل QM for Windowsباألىداف وحمو باستخدام برمجية الطرق الكمية لمنوافذ 
إلى  01/01/2012ة خالل الفترة الممتدة من بالمسيم( EATIT)طبقت في المؤسسة الجزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية 

ىذه المؤسسة التي تعتبر إحدى أىم المؤسسات التي تنشط في المجال الصناعي الخاص باألقمشة  ،31/12/2012
 .ومشتقاتيا في الجزائر

 .النموذج الرياضي، األىداف المتعددة، البرمجة الخطية، األساليب الكميةاتخاذ القرار اإلنتاجي،  :الكممات المفتاحية
Résumé : 

   La méthode de la programmation linéaire est utilisée par objectifs dans la prise des 

décisions pour des problématiques qui contiennent plusieurs objectifs opposés l’un à l’autre. 

En effet l’écriture de ces objectifs comme des limites dans la problématique nous ramène à ne 

plus trouver une solution possible pour la problématique.  

   Ici, il parait l’importance de l’emploi de la programmation linéaire par objectif pour traiter 

ces problèmes suivant ce principe, certains parmi ces objectifs seraient, une partie de 

l’indicateur de but et pour cela cette méthode est considérée parmi, celles les plus réussies 

dans la communication avec les problématiques de la réalité pratique dont celui qui prend la 

décision dans la plupart des cas a besoin de réaliser plusieurs buts à la fois. 

   L’objectif de ce mémoire c’est la rédaction d’un exemplaire de la programmation linéaire 

par objectifs et la solution en utilisant la programmation des méthodes quantitatives pour les 

fenêtres (QM for Windows) pour déterminer la décision productive la plus convenable.  

   Cette étude a été appliquée dans l’établissement algérien de textile industrielle et technique 

à M’sila (EATIT) durant la période entre 01/01/2012 jusqu’ à 31/12/2012, cet établissement 

est considéré l’un parmi les plus importants établissements actifs dans le domaine industriel 

ses tissus et leurs dérives en Algérie.  

Mots clés : La prise de decision productive, Les méthodes quantitatives, programmation 

linéaire, Les objectifs  multiples, le modèle mathématique. 

 

Abstract: 

  The Goals programming technic is used in making decisions includes several contradictory 

goals, If thise goals are written as constraints in the situation that will led to no possible 

solution for it. And hire the importance of using goals programming is shows to deal with 

these problems. 

   Consequently, some of these goals will be incorporated in the objective function and that is 

why this technic is considered one of the most successful technics « in dealing with scientific 

readlity situations », which is most needed by the decision-maker is making several goals 

happening at the same time.  

   The purpose from this treatise is formulate goals programming model and solved it software 

QM for Windows, to determine the optimal productive decision. This study applied in the 

institution (EATIT) in M’sila, during the period from 01/01/2012 to 31/12/2012, this 

institution is considered one of the most important institutions that are active in the industrial 

sield of fabrics and their derivatives in Algeria. 

Key words: productive decision-making, The quantitative Methods , Linear Programming, 

The multiple objectives, The mathematical model. 
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