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دراسة  – الهرمي التخصيص باستعمال عملية التحليل أتخاذ القرارات األدارية لتحديد المعايير المعتمدة في

 في ذي قارمستشفى اإلمام الحسين  تطبيقية في

نور عبد عطية
[1]

ا.م.د. صالح مهدي العامري ،
[2]

ا.م.د. واثق حياوي اليذ ،
[3]

 
 العراق ،جامعة سومر ،كلية االدارة واالقتصاد [3],[2],[1]

 المستخلص

جاورر العملياة اإلدار اة ووسايلتيا حاي تأقياف ارادام الملخماات الخدمياة او االنتاجياة و لا     تعد عملية اتخاا  القارارات 

القرار  سيم بشكل اساساي حاي تمكيلياا ماا مةاولاة انشاطتيا اإلدار اة بكاااية وحاعلياة، وا  اتخاا  القارار الصاأي  لتأد اد ارام المعاا ير 

بية باساتخدام ررائاف علمياة وكمياة ستسااعد بوشاع الشاخك الملاسا  حاي الستخدمة حاي عملياة التخصايك وكاتل  تأد اد ارميتياا اللسا

ا  اغل  متختي القرار حي اإلدارات العليا للمؤسسات الخدمية او اإلنتاجية  عتمادو  علاا الخبارة  كا  الملاس  بكل شااحية وحياد ة.الم

لمؤسسااتيم، وبالتاالي  اتم رادر اإلمكانياات الماد اة والبشار ة ليات  التاتية حاي عملياا اتخاا  القارارات اإلدار اة لشانل الملااا  اإلدار اة 

 المؤسسات وكتل  شياع حراة تطو ر اداي رت  المؤسسات مما  لعكس علا مستوى جودة الخدمات المقدمة للموارليا.

تي القارار حاي رما رغبا متخ رؤساي ا قسام حي مستشاا االمام الأسيا التعليمي تخصيكحي تم اعتماد معيار يا رئيسيا 

اإلدارات العليا باختيار الموظف التي سيشانل الملصا  اإلداري و تكاو  راتا المعياار ماا خمساة معاا ير يانو اة راي عالمؤرال العلماي، 

التخصااك، الخباارة ا دار ااة، الخباارة الوظيايااة، الا(ااة العمر ااة ، امااا المعيااار االخاار حيااو رغبااا الموظااف حااي شاانل الملصاا  اإلداري 

تام جماع كماا  العائاد ا داري، العائاد العلماي .ع العائاد ا قتصاادي، العائاد ا جتمااعي،  لمعيار ما اربعة معا ير يانو ة ريو تكو  رتا ا

البيانات باستخدام استمارة ا ستبيا  وبجةئيا احدارما  خك متخاتي القارار والجاةي ا خار  خاك رغباة الموظاف يام تام تأليال نتاائ  

والخبارة ا دار اة رماا االكثار ارمياة للمعياار  التخصاكتبايا ماا اللتاائ  ا  معياار و لياة التأليال اليرمايرت  االستمارات باساتخدام عم

 للمعيار الرئيسي الثاني. االكثر ارمية الرئيسي ا ول بيلما معيار العائد العلمي رو
 

 .اتخا  القرارات، التخصيك المتعدد المعا ير، عملية التأليل اليرمي الكلمات المفتاحية:

 

Administrative Making Decisions to Determine the Depended Criteria in the 

Assignment Using the Analytic Hierarchical Process - An applied study in Imam 

Hussein Hospital in Dhi Qar 

Noor A. Attia  Dr. Saleh M. AL Ameri 

  University of  Sumer  / College of Administration & Economics / Iraq. 
nnoornoor1990@gmail.com   salihalam1979@yahoo.com 

Dr. Watheq  H. Laith 

University of Sumer  / College of Administration & Economics / Iraq. 
watheqlaith1979@gmail.com 

Abstract: 

 Congenital malformation is a structural defect in one or more parts of the body from birth , The causes and 

sources of birth defects may be genetic or caused by a non-genetic event before birth , Some congenital 

malformations may be caused by taking drugs or sometimes the causes are unknown. In recent years, the rate of 

congenital malformations among newborn children in Iraq has increased and to identify this problem and identify 

the most important factors affecting it. A sample of children with congenital malformations was taken to the 

maternity hospitals of the Health Department of Baghdad / Rusafa and Karkh - Department of preterm infants of 

2504 births , To identify the most important factors affecting the congenital malformations using artificial 

intelligence techniques and machine learning including random forests regression and logistic regression decline 

as these techniques are one of the most advanced techniques used in the case of big data , We concluded from this 

research, which aimed to find the best model for estimating the data of congenital anomalies in Iraq through the 

use of two types of machine learning models (artificial intelligence) and as these types are regression models at 

the same time and after estimating each model we compared using the mean squares error criterion and it was the 

best A model is a random forest model regression. 

Keywords: Logistic Regression, Random Forests Regression. 

 

mailto:nnoornoor1990@gmail.com
mailto:salihalam1979@yahoo.com
mailto:watheqlaith1979@gmail.com


ص باستعمال عملية التحليل الهرميأتخاذ القرارات األدارية لتحديد المعايير المعتمدة في التخصي  ا.م.د. واثق حياوي اليذ؛ ا.م.د. صالح مهدي العامري؛ نور عبد عطية 

   ISSN (1681- 6870) 

 

202 
 

 المقدمة1.

لتخصيك وتعييا مسؤولي الوحدات إ  ما ارم المشاكل التي تواجييا إدارة الملخمات ري كياية اتخا  القرار الملاس  

التخصيك واحد ما اسالي  بأوث  اإلدار ة بالشكل التي  ضما للملخمة حاعلية وكااية حي ا داي اكثر، ا  اسلوب

العمليات التي تأل بموجبيا العد د ما المشاكل حي الأياة العملية والتي تشتمل علا تعييا الوسائل والموارد ع مثل االحراد 

العامليا او المكائا   للميمات او ا عمال وبواقع وسيلة واحدة لكل ميمة وكتل  تلات الميمة بوسيلة واحدة، ا  اسلوب 

ا  معخم مشاكل التخصيك حي الأياة العملية تمتاز بتعدد المعا ير حال  مكا ، تخصيك رو حالة ما مسائل اللقلال

 .[7]اختصاررا بمعيار واحد
 Multi Attribute)تعااد عمليااة التألياال اليرمااي إحاادى ا سااالي  المعتماادة حااي اتخااا  القاارارات وحق ااا لمعااا ير متعااددة 

Decision Method – MADM) ي تعتمااد توظيااف ا سااالي  الكميااة حااي عمليااة اتخااا  القاارار الختيااار احضاال التاا

م لعالج مشكلة واقعية ايبتت جدارتيا حاي مجاال  1973، وقد تم تطبيف اسلوب التأليل اليرمي  ول مرة عام  [18]البدائل

ا وانتشاار   ا خاااة بعاد ا  خصاك لياتا االختيار متعدد المعا ير، وبعدرا  اع ايت رات  العملياة وااابأت اكثار اساتخدام 

ا سلوب برنام  علا الأاس  اآللي ووجود تأليل الأساسية حييا واستخالص اللتائ  بطر قة مبسطة وحعالة كما وا  ناس 

 [10]مبدا التأليل اليرمي رو مبدا سيل وقر   ما رر قة التاكير الملطقي لإلنسا  العادي

لسف آلراي االحراد حول المشكلة المراد حليا بطر قاة علمياة تبادا حاي تبياا  ا  عملية التأليل اليرمي ري تجسيد للتاكير الم

المقارنات الةوجية للبدائل المختلاة، والتعبير عا اللتائ  باستخدام التمثيل البياني كما  مكا ما خاالل رات  الطر قاة التنلا  

ق المعلومات التي توشاع علاا شاكل اوزا  علا بعض سلبيات اللما ج الكمية المتمثلة بالراي الشخصي مع التأكد ما اتسا

سواي  ردام او البدائل الكمية المتمثلة بالراي الشخصاي ماع التأكاد ماا اتسااق المعلوماات التاي توشاع علاا شاكل اوزا  

 . [2]سواي لألردام او البدائل

 منهجية البحث 2.

 تتكو  مليجية البأث ما الاقرات االتية:

 

   بحثمشكلة ال 2.1.

البأاااااث تكمااااا حاااااي ا  اغلاااا  متخاااااتي القاااارار حاااااي اإلدارات العليااااا للمؤسساااااات الخدميااااة او اإلنتاجياااااة ا  مشااااكلا 

 عتمااادو  علاااا الخبااارة التاتياااة او معياااار واحاااد حاااي عملياااا اتخاااا  القااارارات اإلدار اااة الخاااااة بمشااااكل التخصااايك 

لي  ااااتم راااادر ووشااااع الشااااخك الملاساااا  حااااي المكااااا  الملاساااا  لشاااانل الملاااااا  اإلدار ااااة لمؤسساااااتيم، وبالتااااا

اإلمكانيااات الماد ااة والبشاار ة لياات  المؤسسااات وكااتل  شااياع حراااة تطااو ر اداي راات  المؤسسااات ممااا  االعكس علاااا 

 مستوى جودة الخدمات المقدمة للموارليا.

ا  اتخاااا  القااارار الصاااائ  لعملياااة التخصااابك المتعااادد المعاااا ير  تطلااا  تأد اااد االرمياااة اللسااابية لمعاااا ير المااشااالة 

بشااااكل دقيااااف ليااااتم اختيااااار احضاااال الباااادائل مااااا باااايا الباااادائل المتاحااااة، وخصواااااا حااااي ادارة اقسااااام  باااايا الباااادائل

  المستشايات ومليا مستشاا االمام الأسيا التعليمي لكونيا حي تماس مباشر مع حياة الموارليا.
 

  بحثهدف ال 2.2.

لتأد اااد المعاااا ير المعتمااادة حاااي تخصااايك متخاااتي القااارار حاااي المؤسساااات الصاااأية  مسااااعدةالاااا  بأاااثال ايااادم رااات   

وماااا وجياااة نخااار   ا رمياااة اللسااابية ليااات  المعاااا ير باساااتعمال عملياااة التأليااال اليرمااايتأد اااد رؤسااااي االقساااام وكاااتل  

القيااااادات العليااااا لياااات  المؤسسااااات وكااااتل  مااااا وجيااااة نخاااار المااااوظاييا المااااؤرليا لشاااانل راااات  الملاااااا  االدار ااااة، 

مؤسسااااات الصااااأية حااااي مأاحخااااة  ي قااااار اال ورااااو مستشاااااا االمااااام الأساااايا وتطبيااااف رااااتا ا ساااالوب حااااي اراااام ال

 التعليمي.
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    بحثأهمية ال 2.3.

لتأد اااد المعاااا ير المعتمااادة حاااي عملياااة تخصااايك رؤسااااي بكوناااا  ساااتخدم اسااالوب علماااي وكماااي  بأاااثتكماااا ارمياااا ال  

ارااام وتطبياااف راااتا ا سااالوب حاااي ا قساااام وارمياااة رااات  المعاااا ير وماااا وجياااة نخااار القياااادات العلياااا وكاااتل  الماااوظايا 

 .مستشاا االمام الأسيا التعليمي الخدمية اال وري المؤسسات الصأية حي مأاحخة  ي قار ومليا المؤسسات

 

  لبياناتأساليب جمع ا2.4.

 رلاك اسلوبيا اعتمدت علييما الباحثة لجمع البيانات رما:

تأد ااد اراام  مااع احااراد مجتمااع البأااث و لاا  مااا اجاال الشخصااية : حيااث تماات المقابلااةأسلللوا المقللابلت الشخصللية-1

توشاااي  حقااارات  المعاااا ير المعتمااادة حاااي تخصااايك رؤسااااي االقساااام حاااي المستشاااايات وماااا وجياااة نخاااررم، وكاااتل 

 لضما  ا جابة الصأيأة. بعد االنتياي ما تأد د المعا ير ا ستبانة

للمجتماااع اداة ملاسااابة الساااتطالع اآلراي وا تجاراااات وتعتبااار ا ساااتبانة مصااادر رئيساااي لجماااع البياناااات  األسلللتبانة:-2

 جةئيا رما:قسمت ا ستبانا الا المدروس و

تخصااايك رؤسااااي االقساااام حاااي الجاااةي االول مخصاااك لمعرحاااة االرمياااة اللسااابية لمعاااا ير المعتمااادة حاااي  - ا

 المستشايات ما وجية نخر القيادات العليا.

الجاااةي الثااااني مخصاااك لمعرحاااة االرمياااة اللسااابية لمعاااا ير المطلاااوب توحرراااا  شاااخاص الااات ا سيشااانلو   - ب

 .ملص  رئيس قسم حي المستشايات وما وجية نخر الموظاييا المؤرليا لشنل رتا الملص 

 

 البحثمجتمع  2.5. 

 ماردات المجتمع او عدم تعاو  بعض مجتمع البأث واحتمال رحض لصنر علا اسلوب الأصر الشامل تم االعتماد

 ما قسميا رما : بأثو تكو  مجتمع ال

 مجتمع القيادات اإلدار ة العليا و تكو  رتا المجتمع ما االتي: -1

 المد ر العام لدائرة اأة  ي قار الأالي والسابف. .ا 

 الأالي والسابف. ي قارنائ  المد ر العام لدائرة اأة   .ب 

 مدراي ا قسام لدائرة اأة  ي قار الأالييا والسابقيا. .ج 

 السابقييا. و مدراي المستشايات لدائرة اأة  ي قار الأالييا .د 

 :ايا و تكو  رتا المجتمع ما االتيمجتمع الموظ -2

 مدراي ا قسام الأالييا والسابقيا حي مستشاا الأسيا التعليمي. - ا

 لمدراي الأالييا حي مستشاا الأسيا التعليمي.المؤرليا لشنل ملاا  ا - ب

 

    بحثحدود ال 2.6.

 : أتيما ب بأثتتمثل حدود ال
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لنااار  حاااي الأسااايا التعليماااي  االماااام مستشااااادائااارة ااااأة  ي قاااار وكاااتل  الأااادود المكانياااة: تااام حيياااا اختياااار  -1

 اجراي الجان  العلمي حييا.

 لنر  اجراي الدراسة حييا ما الجان  اللخري والتطبيقي. 2019الأدود الةملية: اختيرت سلا  -2
 

 الجانب النظري: 3.

 ما الاقرات االتية:الجان  اللخري  تكو  

 

 عملية اتخاذ القرارات:3.1.

تعد عملية اتخا  القرار احد ارم ا مور حي اي ملشأة الاعية او خدمية ، والتي قاد تتخات باعتمااد الخبارة التاتياة 

لكا بتطور التكلولوجيا يبت قصور بعض رت  القرارات بسب  ابتعادرا عا الأل ا مثل لكثيار ماا المشااكل  لمتخت القرار،

و باارزت الأاجااة لقاارارات اااائبة وساار عة، حااالقرار المتخاات ساارعا  مااا  خياار عجااة  وعاادم دقتااا بتنياار بعااض علاااار 

تختلاف خطاوات اتخاا  القارار حسا  تعقياد  .[11]المشكلة، وري السمة التي تتمية بيا البي(ة الصلاعية حي الوقات الأاشار

  1المشكلة وربيعتيا، ولكا بصورة عامة  مكا توشاي  ارام الخطاوات المعتمادة علاا ا ساالي  العلمياة كماا حاي الشاكل ع

[5].  

 
 [5]   مراحل اتخا  القرارات1الشكل ع

  مكا توشي  رت  المراحل كما  أتي:

 تشخيك ربيعة المشكلة المرحلة ا ولا:

ما الميم جدا تأد د المشكلة تأد دا دقيقا. حمتخت القرار  تعمف بالبأث حي المشكلة ا ساسية لتأد درا والواول 

الا تعر ايا، حيث تلشأ المشكلة نتيجة اختالم بيا الأالة القائمة عا الأالة المرغوب الواول الييا اي وجود تاااوت بايا 

 .[4] ى االنجاز او ا داي الاعليبيا ا ردام او اللتائ  المرجوة وبيا مستو

 الثانية: تأليل المشكلة وا جاد البدائل المرحلة

تصليف المشكلة وتجميع المعلومات والأقائف عليا شرورة لمتخات القارار حاي معرحاة وتأد اد الجياات الماؤيرة 

وتعاد عملياة تجمياع الأقااائف التاي  مكاا استشاارتيا علاد اتخاا  القارار، ليتسالا لاا تأو ال القارار اللياائي إلاا عمال حعاال، 

والمعلومات ما ا مور الميماة علاد اتخاا  القارار، حاالقرارات ال تتخات ا  بتاوحر معلوماات كاملاة ودقيقاة عاا المشاكلة. ا  
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 توقف عادد اتخا  القرار الاعال،  تطل  بدائل عدة لالختيار، حإ ا لم  كا رلال  بدائل حال توجد حل للمشكلة وال  تخت قرار، 

ل البد لة ونوعيا علا عدة عوامل مليا وشع الملخمة او الملشأ، والسياسات التي تطبقيا، والوقات المتااأ اماام متخات الألو

 .[4] القرار، واتجارات متخت القرار وقدرتا علا التاكير الملطقي

 الثالثة: تقييم البدائل  المرحلة

بد ل، وري خطوة تتطل  بطبيعتياا التلباؤ، ال  المةا اا حي رت  المرحلة  تم تأد د المةا ا والعيوب المتوقعة لكل 

 وتشامل عملياة التقاو م الخطاوات اآلتياة والعيوب  خيرا  حي المستقبل التي  مكا التلبؤ بمالمأا بلسبة معيلة ماا التأقاف.

[4]:- 

 .تأد د العوامل ا ساسية والميمة لكل بد ل.1

 .التلبؤ باللتائ  المتوقعة لكل بد ل.2

 معا ير لتقييم كل بد ل.وشع 3. 

 الرابعة: اتخا  القرار عاختيار البد ل ا مثل   المرحلة

رالماا ا  متخات القاارار قاام بمقارناة اال جابيااات و السالبيات للبادائل ، حااالخطوة ا تياة راي اختيااار احضال بااد ل ، 

 -:[11]ورلال  اربعة معا ير الختيار احضل الألول ري

 ار تقو م كل بد ل علا اساس المكاس  المتوقعة او الارص الضائعة لأالة القرار الخارئ . علا متخت القر -. المخاررة :1

 معيار تأد د القرار ا حضل بأقل جيد ممكا . -. االقتصاد حي الجيد :2

 .                                                                                         المقصود رلا الوقت المتاأ التخا  القرار إ ا كا  عاجل حأ  عملية اتخا  القرار البد ا  تكو  سر عة -. التوقيت :3

 الموارد البشر ة واالقتصاد ة وغيررا ما الموارد والتي  عبر عليا بالقيود الييكلية للمشكلة. -. قيود الموارد :4 

 الخامسة: تلايت القرار ومتابعتا المرحلة

 

قرار ال تلتيي بانتياي خطوة اختيار احضل بد ل للأل ، حيث تعقبياا مرحلاة التلايات، اي تأو ال ا  عملية اتخا  ال

القرار إلا عمل حعال. بعد تطبيف القرار،  قوم متخت القرار بالمتابعة المستمرة ليتعرم علا اوجا القصاور والعقباات التاي 

مرة الوقاوم علاا اللتاائ  والمتطلباات وتعاد ل القارار او اتخاا  تلشأ ايلاي التلايت لتاتليليا، و مكلاا ماا خاالل المتابعاة المسات

 .[4]اجرايات اشاحية لتلايت  وغيررا

 

 (AHPالتحليل الهرمي )عملية  3.2.

ا  عملية التأليل اليرمي توحر لمتخت القرار توحر ارار العمل  لمتخت القرار االزم حي حل المشكالت، رت  الطر قة تمكلا 

حي امور معقد  ما خالل تبسيط رت  ا مور، حيي اساسا تعتبر رر قة تقوم بتاكي  اي وشع معقد او التخا  قرارات حعالا 

غير ريكلي الا اجةائا الرئيسية يم تلخم رت  المتنيرات او ا جةاي بشكل تسلسلي،  ستعمل متخت القرار خبرتا ورا ا بعد 

 توال الا احكام تأدد للا اي ما المتنيرات لا حف   ل  و ل  لتعيا قيمة عدد ة لقياس ارمية كل متنير، و مكا ا 

ا ولو ة و ج  دراستا وبأثا بأيث  ؤير علا اللتيجة الليائية حي حل الوشع القائم، وبيتا حا  عملية التأليل اليرمي تقدم 

وا  اليدم حي  ريكال عمليا حعاال  ار  التةاما ونخاما حي العملية الاكر ة ليت  المجموعات، لمجموعات اتخا  القرار

تأد د القيمة رقمية  لكل متنير المشكلة الموشوعة تمكيا متختي القرار للمأاحخة علا نمو ج حكري  ساعدرم حي 

 .[20]الواول للخالاة ا مر التي  عةز مصداقية اسلوب التأليل اليرمي كأداة ما ادوات اتخا  القرار

 

اكل القرار المتعدد العوامل ا ا  كو  علا متخت القرار االختيار بيا إ  التأليل اليرمي للقرارات اسلوب تأليل  عال  مش

عدة بدائل ورو مصمم لأاالت التي تكو  حييا ا حكار، العوارف والمشاعر المؤيرة علا عملية القرار تكو  مقاسة ليعطي 

وحي ناس الوقت وما اللاحية اللخر ة انيا قادرة علا تمكيا متخت القرار  مقياس عددي لوشع اولو ات بيا البدائل.

باستخدام الييكل اليرمي البسيط حي التعامل مع المشاكل المعقدة ، وتقييم البيانات اللوعية والكمية لمليجية مرتبة لمتنيرات 
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رو اسلوب ر اشي .[17] (  Davidsson)ا   عرم اسلوب التأليل اليرمي  ما قبل  ..[3]متعارشة مع بعضيا البعض

 .لتقو م مجموعة ما البدائل حي االعتماد علا مجموعة متداخلة ما المعا ير

 

 أهمية أسلوا التحليل الهرمي  3.3.

حي مجتمع ا عمال اليوم تخير حي ارميتا التي سلتكررا حي مكانة كبيرة  حصل علا  AHPاسلوب التأليل اليرمي ع

 : [10]تياللأو اال

 اسلوب التأليل اليرمي ما مدى تماس  القرارات و عةز ما مصداقيتيا. أسا  -1

 وحر اسلوب التأليل اليرمي ارار العمل االزم لأل العد د ما المشاكل، ورتا ا سلوب  مكللا ما الع قرارات  -2

 حعالة حي امور معقدة بعد تبسيطيا.

 ا حكام إلعطاي ا ولو ات.  سارم اسلوب التأليل اليرمي حي حل المشاكل المعقدة ، وباستخالص -3

ا  عملية التأليل اليرمي تقوم بتاكي  اي وشع معقد الا اجةائا الرئيسية يم تلخيم رت  ا جةاي او المتنيرات  -4

 بشكل تسلسلي، واعطاي قيم عدد ة لقياس ارمية كل متنير علا حدة لتوال الا تأد د اولو ات المتنيرات.

ع اتخا  القرار ريكال حعاال  ار  التةاما ونخاما علا العملية الاكر ة ليت  ا  اسلوب التأليل اليرمي  قدم لصلا -5

المجموعة ، وتأد د قيمة رقمية لكل متنير ما متنيرات المشكلة الموشوعة ورتا  ساعد متخت القرار حي 

 المأاحخة علا نمو ج حكري متلاسف  ساعدرم حي الواول الا الخالاة. 

لرقابة علا اللخام و ل  بتقو م حساسية اللات  حي التنيرات حي االحكام  مارس اسلوب التأليل اليرمي ا -6

  .وللتخطيط حي المستقبل المرغوب والمتوقع

 
 

 مزايا أسلوا التحليل الهرمي  3.4.

ا  لكل اسلوب ما اسالي  اتخا  القرار مةا ا وعيوب خااا با حمثال قد  عاب علا عدد معيا ما اسالي  اتخا  القرار 

التقليد ة حي انيا تتطل  خبرة متخصصة لتصميم البلية الصأيأة حي حل المشاكل المعقدة التي تواجا عملية اتخا  القرار، 

 :[20] تيةر االحي اللقا ارم مةا ا رت  االسلوب  مكا تلخيك

   عتبر اسلوب التأليل اليرمي للتعامل كميا مع مختلف انواع العالقات الوظياية حي شبكة معقدة. -1

 : ـ عتبر اسلوب التأليل اليرمي رر قة جد دة ل -2

 مةج احكام عدة احراد وحض الخالحات بيليا .  -

 دم  البيانات الواشأة مع احكام موشوعية عا عوامل غير ملموسة . -

 اداة  لمراقبة وارشاد اإلنجاز التلخيمي لمجموعة ما ا ردام الأيو ة . -

خالل المصاوحات واستخراج ا ولو ات، و اتية اي انيا  الجمع بيا التاتية والموشوعية حيي موشوعية ما -

تخضع الرتمامات وتاضيالت متخت القرار لعقد المقارنات ولتا سوم تختلف اللتائ  تبعا الا اختالم 

التاضيالت المتعلقة بالقرارات الشخصية ولكا قد تتأول التاضيالت الشخصية لموشوعية و ل  علد بلاي 

 ل اشتراك مجموعة ما الخبراي والمختصيا التخا  القرار.قرارات اكثر عمقا ما خال
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القدرة علا تأكيم الصاات الملموسة ما خالل عقد مقارنات يلائية باالعتماد علا قدرة العقل البشري علا  -

 [1].التمية بيا رت  الصاات

  مكا الخبراي ما دم  التخطيط المتوقع والتخطيط المطلوب بطر قة مباشرة . -

ات بشكل جيد بعيدا عا الخالحات التي تلجم حي حالة تقييم العالقات كما انا  عمل علا تقو ة قدرة  ستخدم الخبر -

 .[13]ل مواقف المتشددة لبعض المسائالخبرات حي التلازل عا التمس  حي ال

  عتبر اسلوب التأليل اليرمي اداة لتكملة بعض ا سالي  ا خرى كالملاعة والكلاة حي اختيار المشار ع.-3

 قابلية اسلوب التأليل اليرمي علا التعامل مع المشكالت البسيطة والمعقدة.-4

 

 عيوا أنموذج التحليل الهرمي: 3.5.

 :[6]عيوب حي رتا االسلوب ملياحيلاك مجموعة ما ال مةا ابالرغم ما وجود ال

القرار بدرجا ال تقل لدرجة البيانات  عتمد انمو ج التأليل اليرمي علا مبدا الخبرة وا حكام الشخصية والخبرة لمتخت -1

 المستخدمة، و ؤخت علا الأكم الشخصي انا غير موشوعي وعالي التأيية حي عملية التاكير الأدسي الشعوري.

، ا مر التي  كو  لكل مشكلا ررميا الخاص بيا تتنير ا شكال اليرمية و ل  حس  ربيعة المشكلة المراد حليا، حقد-2

 المشكلة. ة د ما اعوبة حيم 

تتقل  البدائل التي تم ـاختياررا كألول لمشكلة و ل  بلايا علا الخروم ، وراي الخبراي، لتل  رلاك حاجة لتوشي  -3

 .ا حكام للخبراي ومتختي القرار

 . كثرة المقارنات الثلائية حي ظل وجود معا ير جةئية متعددة، و ل   صع  ما ميمة اتخا  القرار، و جعليا رو لة-4

تعتبار رات  الطر قاة اإلحصاائية غيار واشاأة لابعض المسااتخدميا وراي مررقاة بشاكل كبيار خاااتا ا  كانات العمليااات -5

 الأسابية تجري بطر قة  دو ة.

 

 خطوات تطبيق أسلوا عملية التحليل الهرمي  3.6.

عرشا استعراشا موجةا ليت   يرلاك الكثير ما الخطوات التي تمثل الية لتطبيف اسلوب التأليل اليرمي، وحيما 

 الخطوات:

 

 تحديد الهدف أو تحديد المشكلة وثم صياغة المشكلة وفق الصيغة الهرمية  -1

 قوم اسلوب التأليل اليرمي علا ا  علاار المشكلة  مكا ترتيبيا داخل مجموعات ملاصلة ،  شكل كل مليا عمستوى  

وى حي اليرم  ؤير حي المستوى اليرمي ا علا ملا و تأير حي ررمي معيا   و كو   ل  شما البلاي اليرمي وكل مست

  با التسلسل اليرمي  1عمستو ات. والشكل  3المستوى اليرمي ا دنا ملا، حا  الأد ا دنا للمستو ات حي اي مشكلة رو 

  .[12]ليت االسلوب

 

 تحديد وحساا األولويات   -2

الارعية مع بعضيا البعض ومقارنة المعا ير الرئيسية مع بعضيا البعض  تم حي رت  الخطوة المقارنة الثلائية للمعا ير 

حعلد المرحلة ا ولا  تم تأد د ا ولو ات للعلاار حي مشكلة القرار و ل  ما  [19] ا ضا، ويم الوز  باللسبة لليدم

نة الماضلة للمقارنات ، وتعتبر المصاوحة ري الصيةخالل عمل مقارنة يلائية اي تقوم  بمقارنة العلاار بطر قة زوجي

الةوجية، حالمصاوحة تعرم ري اداة معروحة وبسيطة تكو  ارارا الختبار الثبات وكتل  الأصول علا معلومات إشاحية 

 .[15,9,8]بواسطة عمل بجميع المقارنات 
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 اليرمي التخا  القرارات المتعددة ا ردام   با اللمو ج العام لعملية التأليل 2الشكل ع

 

 

  با مقياس ا رمية اللسبية لطر قة عملية التأليل اليرمي : 1جدول ع

 الشرأ مدى ا رمية درجة ا رمية

 سارم اللشارا  بلاس المقدار لليدم عاللشارا   1 متساو ا  حي ا رمية

 متساو ا  ما حيث ا رمية باللسبة لليدم .

الخبرة والتقد ر  اضال  بقوة نشار ا علا اآلخر  3 معتدلةارمية 

 بدرجة بسيطة.

 الخبرة والتقد ر  اضال  بقوة نشار ا علا اآلخر. 5 ارمية كبيرة

نشار  اضل علا اآلخر بدرجة كبيرة جد ا، ارميتا  7 ارمية كبيرة جد ا

 توشأيا الممارسة.

 مثل اعلا درجة الدليل علا تاضيل نشار علا آخر  9 ارمية قصوى

 ممكلة ما التأكيد.

ارمية وسطية بيا 

 القيم المتكورة اعال .

ا وسط ا عدد  ا،  2-4-6-8 احيان ا  أتاج حرد ما ا   عطي حكم 

 حيث ال توجد كلمات توااا.

" لا إحدى القيم xإ ا كا  اللشار " مقلوب القيم اعال 

الصأيأة اعال  علدما قور  باللشار 

"yلشار "" حيل(ت  أخت ال y  مقلوب تل "

 "xالقيمة حيلما  قار  باللشار "

لةوم إجراي مقارنة باختيار اانر العلاار كوحدة 

 لتقد ر العلاار ا كبر باعتباررا شعف تل  الوحدة.

 

   تم تأد د ا رمية والعمل 1جدول عالوالموش  حي   Saatyوما خالل استخدام المقياس الكمي حي ا رمية التي اقترحا

 :تيةاجراي المقارنة بيا البدائل ما خالل الخطوات اال علا

 الهدف األساسي

المعيار األساسي 

 األول
المعيار األساسي 

 الثاني

المعيار األساسي 

 الثالث

المعيار 

الفرعي 

 األول 

المعيار 

 الفرعي
 الثاني

المعيار 

الفرعي 

 األول 

المعيار 

 الفرعي
 الثاني

المعيار 

الفرعي 

 األول 

المعيار 

 الفرعي
 الثاني

 رابع البديل ال ثالثالبديل ال ثانيالبديل ال البديل األول 
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بالصينة تأد د ارمية كل علصر و ل  بأجراي مقارنة نسبية  بيا كل العلصر ا و مكا التعبير عا المصاوحة حي -1

 :االتية

A=|   

𝑤1

𝑤1

𝑤2

𝑤1
 ⋯

𝑤𝑛
𝑤1

𝑤1
𝑤2
⋮

𝑤2

𝑤2
 ⋯ 𝑤𝑛

𝑤2

𝑤1

𝑤𝑚

𝑤2

𝑤𝑚
 ⋯ 𝑤𝑛

𝑤𝑚

       |                                                                                        (1)  

 حيث ا :

:A تمثل رمة المصاوحة. 

n  تمثل عدد البدائل. 

 
𝑤𝑖

𝑤𝑗
والتي تأدد ما قبل الخبراي  jالا العلصر  i، وا  اللسبة تمثل نسبة ارمية العلصر ر مثل وز  ودرجة كل علص   

ا  بما ا  ،  9الا  1ومتخت القرار وبواسطة مقياس ا رمية اللسبية التي تم  كر  سابقا والتي  تضما ارقاما اأيأة ما 

aij  تتواحف معaji : حإ 

aij = 1 / aji                                                                                                           (2) 

  لتل  نرى جميع علاار القطر حي المصاوحة تسااوي واحاد وبالتاالي 1مقارنة البد ل مع ناسا  كو  تاضيل متساوي عا  

  مكا التعبير عا المصاوحة كاآلتي:

𝐴 = |

1 𝑎12 𝑎1𝑚

1
𝑎12

⁄ 1…… 𝑎2𝑚

1
𝑎1𝑛

⁄ 1
𝑎2𝑛 …⁄ 1

|                                                                                   (3) 

 :لصينة االتية مكا التعبير عليا با Aا جاد المتجا التاتي لكل مصاوحة  -ب 

𝑊 = [

𝑤1

𝑤2

⋮
𝑤𝑖

]                                                                                                                          (4) 

    وكما حي الصينة االتية: ا جاد القيمة التاتية بواسطة المتجا التاتي التي تم استخراجا حي المعادلة السابقة

𝜆𝑖 = 𝐴𝑤/𝑤𝑖                                                                                                  (5) 

 .[14]ا جادرا الوسط الأسابي ليتة القيم  مكا  𝜆max ليا  القيمة التاتية التي  رمة ا  تقد ر

 (CRحساا معدل االتساق ) -ج

،  كلماا اقتربات  %10عوري المرحلة التي  تم حييا حساب المعدل لتواحف المطلوب للجاأ المقارنات الثلائياة والتاي التة اد 

حاا ا زاد عاا  لا  حاا   ، %10عنسبة الثبات ما الصار كلما كانت ا حكام تتمية بالثبات والأاد المقباول للسابة الثباات راو 

 :تيةو مكا حساب معدل االتساق ما خالل الصيغ اال[16] ا حكام  وجد حييا بعض التلاقض حلتل   ج  مراجعة القرار 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
                                                                                                                                  (6) 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
                                                                                                               (7) 

:CI   مؤشر الثبات 
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:RI  [14]  2االتساق العشوائي و مكا تأد د قيما ما خالل الجدولعمؤشر. 

 

   وش  قيم مؤشر االتساق العشوائي : 2رقم ع  جدول

RI n 

0 1 

0 2 

0.58 3 

0.90 4 

1.12 5 

1.24 6 

1.32 7 

1.41 8 

1.45 9 

 

 التقييم المرجح باألوزان الخص بالبدائل  -د

 تم حي رت  المرحلة حساب التقييم الكلي المرج  للبدائل بديا ما جمع التقييم المرج  حي ا وزا  لمعا ير كل 

 بد ل وا خير عبارة عا شرب اولو ات كل بد ل حي وز  المعيار .

 تحليل النتائج وأتخاد القرار -ه

 .[19]نسبةحي رت  الخطوة  تم ترتي  البدائل بأس  اللس  المتأصل علييا واختيار البد ل التي  مثل اعلا 

 

 :لعمليالجانب ا 4.

 ما الاقرات االتية:الجان  اللخري  تكو  

 نبذة عن مستشفى االمام الحسين  4.1.

 الملصرم وتأد داتم بلاي  حي مأاحخة  ي قار حي يمانيلات القر    عتبر مستشاا الأسيا العام اكبر مستشاا

، لقد سر ر ورو واحد ما عدة مستشايات بلاس التصميم تم انشايرا حي مختلف المأاحخات العراقية 400بسعة  1984عام 

كملت االختصااات حيث ا والمتعددة  اليابانية وري ما الشركات الرايلة Marubeniناتتيا شركة ماروبيلي ع

االجيةة الطبية المتوحرة حي  ل  الوقت وقامت بتدر   العد د ما الكوادر اليلدسية  بأحدثالمستشاا بلاي  و تجيية 

علا مدار ا ربع وعشر ا ساعة حي التي تعمل العامة  الطوارئوقد تشمل مستشاا الأسيا التعليمي علا قسم ، والالية

حيث ا  المستشاا تقدم ، البارليةقسم  اإلداري، الالي،القسم  الجراحة،قسم  اي،ا ربوقسم  وا شعة،اليوم، وقسم المختبر، 

واالختصاايا  ااالستشار يكاحة الخدمات التشخيصية والعالجية للمراجعيا و شرم علا كاحة ا قسام راقم متمية ما 

  كونو  مؤرليا لتل .

 جمع البيانات4.2. 

للمعيار الرئيسي االول ورو رغية القيادات العليا والتي  ا ستبيا  وبجةئيا احدارماتم جمع البيانات باستخدام استمارة 

  معا ير يانو ة وري ع المؤرل العلمي، التخصك، الخبرة ا دار ة ، الخبرة الوظياية ومعيار العمر  بيلما 5ما ع تكو  

  معا ير يانو ة وري ع العائد االقتصادي، العائد 4ما عوالتي  تكو  المعيار الرئيسي الثاني ورو رغبة الموظايا 

 االجتماعي، العائد االداري و العائد العلمي . 

تأد د ا رمية اللسبية للمعا ير الثانو ة ولكل معيار رئيسي باستعمال اسلوب التأليل اليرمي ولكل ردم وكما سيتم تم 

  توشيأا حي الاقرات الالحقة.
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 للمعايير الثانوية لرغبة القيادات العليا:تحديد االهمية النسبية  4.3.

ا  استعمال اسلوب التأليل اليرمي  تطل  مجموعة ما الخطوات المتلاسقة والمتسلسلة لتأد د االرمية اللسبية للمعا ير 

لسيولة ودقة اجراي العمليات الأسابية   Microsoft Excel) عالثانو ة لرغبة القيادات االدار ة وقد تم استخدام برنام 

 المطلوبة، ا  رت  الخطوات  مكا توشيأيا كا تي:

 تحديد االوزان النسبية للمعايير: 1.

  استمارة  باستخدام 31 مكا تأد د االوسار الأسابية والتبا ا للمعا ير المتكورة حي استمارات االستبيا  وعددرا ع

 ، حيث نأدد الوز  اللسبي للمعيار ما خالل ا وسار 3موش  حي الجدول ع   وكما SPSSالبرنام  ا حصائي ع

الأسابية حي حيا  عطي التبا ا مدى اتااق المستجيبيا علا رتا الوز  اللسبي ما عدما وكلما قل التبا ا كا  رلال  اتااق 

 علا الوز  اللسبي والعكس اأي .    

  بيا ا وسار الأسابية والتبا ا للمعيار الثانو ة لرغبة القيادات االدار ة : 3جدولع

 التبا ا
 ا وسار الأسابية

 المعيار

 المؤرل العلمي 4.81 8.095

 التخصك 5.77 6.314

 الخبرة ا دار ة 5.97 5.832

 الخبرة الوظياية 5.13 5.849

 العمرعالا(ة العمر ة  3.90 4.224

 

مقياس ا رمية اللسبية لطر قة عملية    مكا ا  نأدد الوز  اللسبي لكل معيار وباالعتماد علا 3وما خالل الجدول ع 

الا  تاضيل متساوي  والتي  قابل 1والتي  بدا ما ع   9الا  1ع مقياس ما التأليل اليرمي والتي  تكو  ما المقياس 

 تاضيل مطلف.  والتي  قابل 9ع

المقياس الملاس  لكل مدى ما االوسار الأسابية،   ولتأد د 9-1ا وسار الأسابية ستكو  مأصورة بياعرتا  علي ا  

8حيلال  حترة عح(ة  لكل مقياس ورول رت  الا(ة ريع 

9
=  ، 8=1-9  بيلما المدى بيليما ع9  لكو  عدد المقا س ع 0.89

تأد د االوزا  اللسبية للمعا ير   وا  4كما حي الجدولع المقياس الملاس  لكل مدى ما ا وسار الأسابيةو مكا توشي  

  .4والجدول ع  3  باالعتماد علا الجدولع5 مكا توشي  بالجدول ع

  بيا المقياس الملاس  لكل مدى ما ا وسار الأسابية:   4جدولع

 المدى  وسار الأسابية المقياس الملاس 

1 – 1 

2      – 1.89 

3      – 2.78 

4      – 3.67 

5      – 4.56 

6      – 5.45 

7     – 6.34 

8    – 7.23 

9 9 – 8.12 
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  بيا الوز  اللسبي لكل معيار يانوي ليدم تأقيف رغبة القيادات االدار ة : 5جدولع

 المعيار الوز  اللسبي

 المؤرل العلمي 5

 التخصك 6

 الخبرة ا دار ة 6

 الخبرة الوظياية 5

 العمرعالا(ة العمر ة  4

 

 :لرغبة القيادات العليا بناء مصفوفة المقارنات الثنائية للمعايير الثانوية 2.

ايلاااي المقارنااة الةوجيااة لمعيااار معاايا مااع المعااا ير ا خاارى  ااتم وشااع ا رقااام التااي تعطااي عقاايم المقارنااة الةوجيااة  حااي 

  لتل  نرى جميع علاار القطر حي المصااوحة تسااوي واحاد 1ومقارنة البد ل مع ناسا  كو  تاضيل متساوي ع مصاوحة،

  ساايتم بلاااي مصاااوحة المقارنااات الثلائيااة للمعااا ير الثانو ااة وكمااا 5االعتماااد علااا االوزا  اللساابية المأااددة حااي الجاادولعوب

  .6موش  حي الجدول ع

 ليدم تأقيف رغبة القيادات االدار ة  بيا المقارنات الثلائية للمعا ير الثانو ة : 6جدول ع

 الا(ة 

 العمر ة

 الخبرة 

 الوظياية

 الخبرة 

 ا دار ة

 المؤرل التخصك

 العلمي 

 المعيار

 المعيار     

 المؤرل العلمي 1 5/6 5/6 5/5 5/4

 التخصك 6/5 1 6/6 6/5 6/4

 الخبرة ا دار ة 6/5 6/6 1 6/5 6/4

 الخبرة الوظياية 5/5 5/6 5/6 1 5/4

 الا(ة العمر ة 4/5 4/6 4/6 4/5 1

 :لرغبة القيادات العليا تكوين مصفوفة المعايرة للمعايير الثانوية 3.

يم جمع القيم حي كل عمود ما مصاوحة المقارنات الثلائية تتكو  ما   N  Normalized Matrixعا  مصاوحة المعا رة 

يام نجاد معادل كال ااف حاي مصااوحة المعاا رة والاتي  مثال  بعد  ل  قسمة كل علصر علا مجموع العماود الخااص باا،

    .7ا رمية اللسبية للمعا ير الثانو ة وكما حي الجدولع

 ا رمية اللسبية للمعا ير الثانو ة لرغبة القيادات العليا بيا  : 7جدول ع

 ا رمية اللسبية

 للمعا ير   

 الا(ة 

 العمر ة

 الخبرة 

 الوظياية

 الخبرة 

 ا دار ة

 المؤرل التخصك

 العلمي 

 المعيار

 المعيار     

 المؤرل العلمي 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192

 التخصك 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231

 الخبرة ا دار ة 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231

 الخبرة الوظياية 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192

 الا(ة العمر ة 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154
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   ستقابل عمود االرمية اللسبية وكما  أتي:wع  تض  ا  مصاوحة ا رمية اللسبية  7الجدول عما خالل 

𝑤 =

[
 
 
 
 
𝑤1

𝑤2
𝑤3

𝑤4

𝑤5]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
0.192
0.231
0.231
0.192
0.154]

 
 
 
 

 

 :لرغبة القيادات العليا لمصفوفة المعايير الثانويةإيجاد القيمة الذاتية  4.

  تطل  ا جاد المتجية التاتي والتي  أس  ما خالل المعادلة االتية: Eigen valueإ جاد القيمة التاتية ا  

𝐴𝑤 =

[
 
 
 
 

1 5/6 5/6 1 5/4

6/5 1 1 6/5 6/4

6/5
1

4/5

1
5𝑙6
4/6

1
5/6
4/6

6/5
1

4/5

6/4
5/4
1 ]

 
 
 
 

[
 
 
 
 
0.192
0.231
0.231
0.192
0.154]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
0.960
1.155
1.155
0.960
0.770]

 
 
 
 

 

λ =

[
 
 
 
 
𝜆1

𝜆2

𝜆3

𝜆4

𝜆5]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
0.960/0.192
1.155/0,231
1.155/0.231
0.960/0.192
0.770/0.154]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
5
5
5
5
5]
 
 
 
 

 

  مكا ا جادرا ما الخالل الصينة االتية: 𝜆maxالقيمة التاتية التي  رمة ليا بالرمة  ا 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3 + 𝜆4 + 𝜆5

5
= 5 

 

 :لرغبة القيادات العليا (CR)معدل االتساق إيجاد 5.

  2مااا الجاادول   ع  RIعمؤشاار الثبااات العشااوائي    تطلاا  تأد ااد Consistency Ratioا  ا جاااد معاادل االتساااق ع 

 Consistency Index) ، وكتل  حساب مؤشر االتساق ع RI=1.12  والتي  ساوي ع  n=5ع    nباالعتماد علا قيمة 

 والتي  أس  ما خالل المعادلة االتية:

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
=

5 − 5

4
= 0 

 االتية:يم  تم حساب معدل االتساق حس  الصينة 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=

0

1.12
= 0 

 

 علااي يبااات ا حكااام وا  اولو ااات الباادائل    ممااا CR=0لكونااة  ساااوي اااارع  %10ال  ة ااد عااا ع تساااقمعاادل اال ا 

 اأيأة.

 تحديد االهمية النسبية للمعايير الثانوية لرغبة الموظفين  4.4.

لرغبة الموظايا باستعمال اسلوب التأليل اليرمي وقد تم  مكا توشي  خطوات تأد د االرمية اللسبية للمعا ير الارعية 

 لسيولة ودقة اجراي العمليات الأسابية المطلوبة، وا  رت  الخطوات كا تي: Microsoft Excel) ع استخدام برنام 
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 . تحديد االوزان النسبية للمعايير:1

  استمارة  باستخدام 33استمارات االستبيا  وعددرا ع مكا تأد د االوسار الأسابية والتبا ا للمعا ير المتكورة حي 

  .8  وكما موش  حي الجدول ع SPSSالبرنام  ا حصائي ع

 

  بيا ا وسار الأسابية والتبا ا للمعيار الثانو ة لرغبة الموظايا : 8جدولع

 المعيار ا وسار الأسابية التبا ا

 العائد االقتصادي 3.12 4.485

 االجتماعيالعائد  3.91 5.523

 العائد االداري 3.55 6.318

 العائد العلمي 5.12 7.235

 

  والتي  مكا ما 8ا  تأد د االوسار الأسابية للمعا ير والمتكورة حي استمارات االستبيا  والموشأة حي الجدول ع

كما حي  التأليل اليرمي مقياس ا رمية اللسبية لطر قة عمليةخالليا ا  نأدد الوز  اللسبي لكل معيار وباالعتماد علا 

  .4والجدول ع  8  باالعتماد علا الجدولع9الجدول ع

 

  بيا الوز  اللسبي لكل معيار يانوي ليدم تأقيف رغبة الموظايا : 9جدولع

 المعيار الوز  اللسبي

 العائد ا قتصادي 3

 العائد ا جتماعي 4

 العائد ا داري 3

 العائد العلمي 5

 

 :لرغبة الموظفين المقارنات الثنائية للمعايير الثانويةبناء مصفوفة 2. 

 ايلاي المقارنة الةوجية لمعيار معيا مع المعا ير ا خرى  تم وشع ا رقام التي تعطي عقيم المقارنة الةوجية  حي مصااوحة،

االعتمااد وب  لتل  نرى جميع علاار القطر حي المصااوحة تسااوي واحاد 1ومقارنة البد ل مع ناسا  كو  تاضيل متساوي ع

 ، سايتم بلااي مصااوحة المقارناات الثلائياة للمعاا ير الثانو اة وكماا موشا  حاي 7ع علا االوزا  اللسابية المأاددة حاي الجادول

  .10الجدول ع

 لرغبة الموظايا  بيا المقارنات الثلائية للمعا ير الثانو ة : 10جدول ع

 ائدالع

 العلمي

 العائد

 ا داري
 العائد ا قتصادي العائد ا جتماعي

 المعيار

 المعيار

 العائد ا قتصادي 1 3/4 3/3 3/5

 العائد ا جتماعي 4/3 1 4/3 4/5

 العائد ا داري 3/3 3/4 1 3/5

 العائد العلمي 5/3 5/4 5/3 1
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 :لرغبة الموظفين تكوين مصفوفة المعايرة للمعايير الثانوية3.

جمع القيم حي كل عمود ماا مصااوحة المقارناات الثلائياة تتكو  ما   N  Normalized Matrixعا  مصاوحة المعا رة  

يم نجد معدل كال ااف حاي مصااوحة المعاا رة والاتي  مثال  بعد  ل  قسمة كل علصر علا مجموع العمود الخاص با،يم 

    .11ع ا رمية اللسبية للمعا ير الثانو ة وكما حي الجدول

 ا رمية اللسبية للمعا ير الثانو ة لرغبة القيادات االدار ة بيا  : 11الجدول ع

 ا رمية اللسبية

 للمعا ير

 العائد

 العلمي

 العائد

 ا داري
 العائد ا قتصادي العائد ا جتماعي

 المعيار

 المعيار

 العائد ا قتصادي 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200

 العائد ا جتماعي 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267

 العائد ا داري 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200

 العائد العلمي 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333

 

   ستقابل عمود االرمية اللسبية وكما  أتي:w تض  ا  مصاوحة ا رمية اللسبيةع  11الجدول عما خالل 

𝑤 = [

𝑤1

𝑤2
𝑤3

𝑤4

] = [

0.200
0.267
0.200
0.333

] 

 :لرغبة الموظفين لمصفوفة المعايير الثانويةإيجاد القيمة الذاتية  4.

  تطل  ا جاد المتجية التاتي والتي  أس  ما خالل المعادلة االتية: Eigen valueإ جاد القيمة التاتية ا  

𝐴𝑤 = [

1 3/4 3/3 3/5

4/3 1 4/3 4/5

3/3
5/3

3/4
5/4

1
5/3

3/5
1

] [

0.200
0.267
0.200
0.333

] = [

0.800
1.068
0.800
1.332

] 

λ = [

𝜆1

𝜆2

𝜆3

𝜆4

] = [

0.800/0.200
1.068/0.267
0.800/0.200
1.332/0.333

] = [

4
4
4
4

] 

  مكا ا جادرا ما الخالل الصينة االتية: 𝜆maxالقيمة التاتية التي  رمة ليا بالرمة  ا 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3 + 𝜆4

4
= 4 
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 :لرغبة الموظفين (CR) معدل االتساقإيجاد  5.

  باالعتمااد 2ما الجدول ع  RIعمؤشر الثبات العشوائي    تطل  تأد د Consistency Ratioا  ا جاد معدل االتساق ع 

 Consistency Index) ، وكتل  حساب مؤشر االتسااق                 ع RI=0.9  والتي  ساوي ع  n=5ع nعلا قيمة 

 والتي  أس  ما خالل المعادلة االتية:

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
=

4 − 4

3
= 0 

 االتساق حس  الصينة االتية:يم  تم حساب معدل 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=

0

0.9
= 0 

 علااي يبااات ا حكااام وا  اولو ااات الباادائل    ممااا CR=0لكونااة  ساااوي اااارع  %10ال  ة ااد عااا ع تساااقمعاادل اال ا 

 اأيأة.

 تحليل ومناقشة النتائج 4.5.

 والموظايا علا التوالي،  مكا نجد االتي:بعد ا رالع علا ا رمية اللسبية للمعا ير الثانو ة لرغبة القيادات العليا 

ا  معياري عالتخصك والخبرة االدار ة  كانا ا كثر ارمية بتخصيك رؤساي االقسام حي مستشاا االمام   -1

  واما معياري ع المؤرل العلمي والخبرة %23.1الأسيا التعليمي ما وجية نخر القيادات االدار ة وبمقدار ع

 . %15.4)حيما كا  معيار العمر رو االقل ارمية وبمقدارع   %19.2يما اللسبية عالوظياية   كا  مقدار ارميت

العائد العلمي كا  ا كثر ارمية بتخصيك رؤساي االقسام حي مستشاا االمام الأسيا التعليمي ما  ا  معيار  -2

تماعي كا    واما معيار العائد االج%33.3وجية نخر الموظايا المؤرليا لشنل ملص  رئيس قسم وبمقدار ع

حيما كا  معياري ع الع(د االقتصادي واالداري  رما االقل ارمية وبمقدار ع   %26.7مقدار ارميتا اللسبية ع

(20%. 

ا  معدل ا تساق كانت قيمتا تساوي اار لمصاوحة عملية التأليل اليرمي لرغبة القيادات االدار ة وكتل   -3

رغبة الموظايا و ل  لكو  بلاي مصاوحة المقارنات الثلائية لم تأخت بصورة جارةة وانما كانت نتيجة اوزا  

 رت  ا وزا ، مما  علي انيا متسقا اتساقا تاما.   يم تم عمل المقارنات الثلائية باالعتماد علا 9الا  1نسبية عما 
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 :االستنتاجات والتوصيات5.
 األستنتاجات 5.1.

 بعد ا رالع علا الجان  التطبيقي،  مكا استلتاج االتي:

التأليل اليرمي   ساعد القيادات العليا حي المؤسسات الأكومية علا اتخا   ا  استخدام االسالي  الكمية ع كأسلوب -1

 قراراتيا االدار ة بدقة وميلية عالية.  

 ضما التلاحس الأقيقي تأد د المعا ير الأقيقية وارميتيا اللسبية حي عملية التخصيك وبشكل شاام وغير المتأية  -2

 . ةالموظايا لشنل الملاا  ا دار والعادل بيا 

 ا  تبا ا معيار المؤرل العلمي كا  رو االكبر، بيلما معيار العمر كا  ا قل لمعا ير رغبة القيادات العليا.  -3

 ا  تبا ا معيار العائد العلمي كا  رو االكبر، بيلما معيار العائد ا قتصادي كا  ا قل لمعا ير رغبة الموظايا. -4

  كانا ا كثر ارمية بتخصيك رؤساي االقسام حي مستشاا االمام الأسيا ا  معياري عالتخصك والخبرة االدار ة -5

 التعليمي حيما كا  معيار العمر رو االقل ارمية ما وجية نخر القيادات االدار ة. 

العائد العلمي كا  ا كثر ارمية بتخصيك رؤساي االقسام حي مستشاا االمام الأسيا التعليمي حيما كا   ا  معيار -6

  الع(د االقتصادي واالداري  رما االقل ارمية ما وجية نخر الموظايا المؤرليا لشنل ملص  رئيس قسم. معياري ع

 ا  االرمية اللسبية للمعا ير الثانو ة كانت اأيأة و مكا االعتماد علييا لكو  معدل ا تساق قيمتا تساوي اار. -7

   ساعد حي دقة وسرعة اللتائ  مما  لعكس SPSS & Microsoft Excelع  ا  استخدام البرام  الجارةة كبرنام -8

 علا عملية اتخا  القرارات االدار ة. 

 التوصيات 5.2.

 بعد ا رالع علا االستلتاجات،  مكا نواي باالتي:

الكمية حي عملية اتخا   إلا االعتماد علا اسالي  المؤسسات االنتاجية والخدميةتوجيا ارتمام متختي القرار حي  .1

 قراراتيم.

. التأد د الدقيف للمعيار ومقدار ارميتيا اللسبية المعتمدة حي تخصيك رؤساي االقسام حي المستشاا سيساعد حي دقة 2

 قرار التخصيك وبالتالي وشع الشخك الملاس  حي المكا  الملاس . 

اعتماد رتا البأث حي عملية اتخا  القرارات الخااة بتأد د ارم المعا ير المعتمدة حي عملية التخصيك المتعددة  .3

 المعا ير وامكانية تطو ر  بما  خدم ادارة رتا المستشاا.
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