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 الخالصة

دورا مهماا فان اجااي أي مؤسإاة إاتا ياة  يؤدياتخاذ القرار االمثل الختيار أفضل المجهزين والذي تهدف الدراسة إلى  

تمكاين الرارتاه مان  مان ثا   أو خدمية ويؤثر هذا االختيار على الإعر والجودة ووقت التإالي  لمتتجااه هاذل المؤسإاة  و

 تصتيع متتجاه مبتكرة عالية الجودة وبتكلفة متاسبة واتتإاب ميزة تتافإية فن الإوق.

تإااتخدا االساااليك الكميااة والتوعيااة الختيااار أفضاال مجهااز( وا ااد أو أتثاارن ماان بااين عاادة مجهاازين تمااا تإااتعمل معااايير 

تماااد علااى أتثاار ماان معيااار للمفاباالة بااين المجهاازين متعااددة ومختلفااة للمفاباالة بااين المجهاازين  فاان هااذا الب اا  تاا  االع

 باستعمال اسلوب عملية الت ليل الهرمن تواها ا د طرائق اتخاذ القراراه المتعدد المعايير.

يهدف هذا الب   الى اعااة متخذي القرار فن المؤسإااه اناتا ياة والخدمياة علاى اختياار افضال المجهازين وباالعتمااد 

عملياة المفابالة باين بادائل المجهازين إلاى على معايير متعددة ولكل معيار وزاه الخاص به الذي يعكا  اهميتاه بالتإابة 

 ن.AHPباستعمال عملية الت ليل الهرمن (

ر افضال المجهازين باساتعمال عملياة الت ليال الهرمان تمار باث،  مرا ال  المر لاة االولاى هان مر لاة تجمياع ان اختياا

البياااه وت ديد المعايير المعتمدة فن عملية المفابلة واما المر لة الثااية فهان ت دياد االهمياة التإابية للمعاايير المعتمادة 

ن المعاايير  اماا المر لاة الثالثاة واالخيارة فهان مر لاة اختياار افضال فن عملية المفابلة عن طريق المقارااة الثتائياة باي

 قل االهمية.أعلى االهمية الى أإك االهمية من بالمجهزين عن طريق المقاراة بين البدائل المتا ة للمجهزين وترتيبه   

 

 أتخاذ القراراه  اختيار مجهزين  عملية الت ليل الهرمنالكلمات المفتاحية: 

 

 

Optimal Decision Making to Select the Best Suppliers Using Analytic Hierarchy 

Process 
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Abstract 

The study aims to optimal decision-making process for selecting the best suppliers where 

will plays an important role in the success any productive or service organization, affects 

this choice on the price, quality and delivery time of the products of this organization, thus 

enabling companies to manufacture innovative, high-quality products at an appropriate 

cost and gain a competitive advantage in the market.                                   

Quantitative and qualitative methods used to select the best supplier (one or more) from 

among several suppliers, and multiple and different criteria are used to compare between 

suppliers.                                                                                                            

In this paper, depend on more than one criterion n for the comparison between suppliers 

using the analysis hierarchy process, as it consider one from  multi-criteria decision-

making methods.                                                                                                

This paper aims to help decision-makers in production and service organization to select 

the best suppliers and based on multi-criteria. Each criterion has its assign weight, which 

reflects its importance for the process of comparison between alternatives to suppliers 

using analysis hierarchy process (AHP). The selection of the best suppliers using analysis 

hierarchy process through three stages. The first stage is the stage of data collection and 

identification of the preference criteria in the comparison process.                                                                 

The second stage is the determination of the relative importance of the preference criteria 

depend on binary comparison between the criterions. The third and final stage is the 
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selection the best suppliers by comparing the alternatives available to suppliers and 

arranging them in order of importance from highest importance to least important.     

                                                                                                                            

Keywords: Decision-making, supplier selection, hierarchical analysis process. 

 

 

  المقدمة

وإذ   وهو مركلة اختياار المجهازين ليإات  ديادةان هذا الموبوع 

يعااد اختيااار المجهااز المتاسااك وهااو أ ااد االسااتراتيجياه ا ساسااية 

التاان لهااا تاابثير مبا اار علااى   لت إااين  ااودة مخر اااه أي مت مااة

وفان الوقات ال ابار ت ااول إدارة سلإالة التجهياز   سمعة الرارتة

وإن   ال صول على ع،قاة طويلاة ا ماد ماع المجهازين وبعادد أقال

اختيااار المجهاازين وتقياايمه  هااو  اانم أتثاار ماان مجاارد الت اار الااى 

 .[1] قائمة ا سعار المقتر ة للمجهزين

المهاا التن يجاك أن تقاوا بهاا  برزعملية اختيار المجهزين من أ تعد  

مان وتل  ارتة ناراام سلإالة تجهياز فعالاة. فان البيناة التتافإاية   

المهااا  للرااارتاه اختياااار المجهاااز المتاساااك  ن المجهاااز الم تمااال 

 .]2[ يإاعد المؤسإاه على إاتاج متتج عالن الجودة بإعر معقول

تإاااتخدا ا سااااليك الكمياااة والتوعياااة الختياااار أفضااال المجهااازين و

ويمكاان أن يااؤدي هااذا  االختيااار إلااى تمكااين الراارتاه ماان تصااتيع 

  متتجاه مبتكرة عالية الجاودة واتتإااب ميازة تتافإاية فان الإاوق 

يااؤثر االختيااار الصاا يل أو الخاااطس علااى الإااعر والجااودة ووقاات و

ليل مخاطر الررام وبتام ع،قااه فإن التطاق هو تق من ث   التإلي   و

 . ]3 [ قوية بين المرتري والمجهز

اتخاذ القرار متعدد المعاايير الختياار المجهازين يات  بو اود عادة إن  

معااايير لالبااا مااا تكااون مترااعبة أي تراامل متأيااراه تميااة وأخاار  

تيفية  وتكون للتع اي  أو التداياة أو ت،هماا معاا. والمرااتل متعاددة 

فاااااان تاااااال المجااااااااله اقتصااااااادية  ا تماعيااااااة  المعااااااال  تو ااااااد 

 .  ]4  [والخدماه الص ية.بينية

 (Analytic Hierarchy Processالطرق المإتخدمة   دإن إ

 AHPطريقااة عمليااة الت لياال الهرماان التخاااذ القااراراه  هاان ن

التن ت  استخدامها فن اتخاذ القرار االمثل الختيار معايير ال ةالمتعدد

 .أفضل المجهزين

 

 االول الفصل

 منهجية البحث

 أوال: مشكلة البحث:

إن مركلة الب   تكمن باعتماد متخذي القرار فن اللك المؤسإااه 

اناتا ية او الخدمية على الخبارة الذاتياة لها  فقا  او االعتمااد علاى 

مماا يعتان   (الإعرن للمفابلة باين المجهازين وال سيمامعيار وا د 

عاادة معااايير للمفاباالة بااين هتااا  و  اهمااال بقيااة المعااايير االخاار 

  تلفااة التقاالو  وقاات التإاالي  و  الجااودة و  المجهاازين مثاال (الإااعر

 المرواة وليرها ن.و  سرعة االستجابةو

إن اعتماااد اتثاار ماان معيااار لعمليااة المفاباالة بااين عاادة مجهاازين 

دي الااى خلااق بينااة تتافإااية  قيقيااة بااين المجهاازين لكواااه يبخااذ ؤسااي

إن و  المعاايير المإاتخدمة فان عملياة المفابالةبت ار االعتباار اها  

هذل الت رة الرمولية لعملية اتخاذ القاراراه باالعتمااد علاى معاايير 

متعددة سيعقد عملية اختيار افضال المجهازين مماا يتطلاك اساتعمال 

ت،ئ  مااع مراااتل اتخاااذ القااراراه متعااددة المعااايير تاااساااليك علميااة 

فقا  لمتخاذي القارار واساتأ،ل وعدا االعتماد علاى الخبارة الذاتياة 

 هذل الخبرة فن اماذج ريابية.

 

 ثانيا: هدف البحث:

يهاادف هااذل الب اا  الااى مإاااعدة متخااذي القاارار اتخاااذ القاارار فاان 

المؤسإاه اناتا ية والخدمية باتخاذ القرار االمثل الختيار المجهز 

  المتاسااك ماان بااين عاادة مجهاازين وباالعتماااد علااى معااايير متعااددة

عملياة إلاى يار وزاه الخاص به الذي يعك  اهميته بالتإبة ولكل مع

المفابلة بين بدائل المجهزين باساتعمال اسالوب علمان يعتماد علاى 

 ن .AHPطريقة عملية الت ليل الهرمن (

 

 ثالثا: اهمية البحث:

تكمان اهميااة الب اا  فاان تااوفير اساالوب علماان تماان يإاااعد متخااذي 

والخدميااة بت إااين قااراراته  القااراراه فاان المؤسإاااه االاتا يااة 

المتخذة باالعتماد على عدة معايير للمفابلة بين البدائل المتا ة من 

 المجهزين.

أن قلة المصادر العربية التن تتاولات موباوع اتخااذ القارار متعادد 

المعااايير باسااتعمال الت لياال الهرماان و داثااة تطبيقااه فاان مختلاا  

ابااافة علميااة  دياادة مت ماااه االعمااال  لااذا سااتمثل هااذل الدراسااة 

للمصااادر العربيااة فاان مجااال المفاباالة بااين المجهاازين للمؤسإاااه 

 االاتا ية او الخدمية.
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 رابعا: فرضية البحث:

يإااعد متخاذي القارار  AHPإن استعمال اسالوب الت ليال الهرمان 

الختيااار افضاال بااديل ماان بااين عاادة مجهاازين بدقااة عاليااة وببساالوب 

 الرخصن عتد اتخاذ القراراه.علمن يقلل من الت يز والتفضيل 

 

 

 خامسا: المخطط االجرائي للبحث:

يمكان ت دياد المخطاا  اال رائان للدراسااة وتماا موباال فان الرااكل 

ن والمتضاامن توباايل خطااواه طريقااة عمليااة الت لياال الهرماان 1(

للوصااول الااى مااتهج علماان يإاااعد متخااذي القاارار فاان المؤسإاااه 

ته  للمفاباالة بااين عاادة االاتا يااة او الخدميااة لت إااين اتخاااذ قاارارا

 مجهزين الختيار افضل مجهز مته .

 

 

1): يوضح المخطط االجرائي للبحث الشكل )   

 :من اعداد البا ثين * المصدر: 

 

 

 الفصل الثاني

 الجانب النظري

 Multi Criteria Decisionاوال: اتخاذ القرار متعدد المعايير 

Making (MCDM ) 

أ اد الطارق المإاتخدمة فان أتخااذ  وها اتخاذ القرار متعادد المعاايير

القرار لت ديد أفضل بدل من بين عدة بدائل بتام علاى معاايير معيتاة 

وهااان فااارع مااان فاااروع ب اااو   ،[5] التااان  اااددها صاااااع القااارار

متاساابا  اادا ل ااال مرااااتل القاااارار وعربااها  يعااد  العملياااه  الااذي 

أ اكال وأهداف متعارباة  و االه عدا التبتد  وبطريقة مفهومة  

وو هاااه   واهتماماااه متعااددة  مختلفااة ماان البياااااه والمعلومااااه

ا ااار مختلفاااة ومراااك،ه معقااادة اا ااانة عااان الااات   االقتصاااادية 

أداة » علااى أاااه: عاااا كل واال تماعيااة وليرهااا  الااذي يعاارف براا

ريابااااية تإاااامل بالمقاراااااة بااااين عاااادة باااادائل مختلفااااة للقاااارار أو 

ن تكاون أ ياااا متعارباة فيماا تسيتاريوهاه وفقا لعدة معاايير والااا
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تا  تطاوير   [ 6 ]بيتها  لتو ياه متخاذ القارار إلاى االختياار الر ايد 

MCDM )ن. متذ ذلك ال اين تا  قبولهاا 1976بواسطة تيتن ورايفا

علااى اطاااق واسااع ل اال المرااك،ه ماان قباال ا وساااط ا تاديميااة 

 .[ 7 ] والصتاعية 

اتخاااذ القاارار متعاادد المعااايير ياات  بو ااود عاادة معااايير لالبااا مااا ن إ

أي تراامل متأيااراه تميااة وأخاار  تيفيااة  وتكااون   تكااون مترااعبة

والمراتل متعددة المعال  تو د فن   للتع ي  أو التداية أو ت،هما معا

وخااادماه صااا ية.  .بينياااةومجاااااله اقتصاااادية  ا تماعياااة  تااال ال

تتميز أللك الدراساه متعددة المعايير  بطبيعة معقدة وهاذا اتيجاة و

عاادة عواماال متهااا: اقاام المعلوماااه المتعلقااة بالمرااكل  والمعااايير 

التن تكون لالبا ذاه طبيعاة مختلفاة عان بعضاها الابعو وصاعوبة 

خار  إذن فت رياة القارار تجازم آلإلاى ات ديد أهمية معياار بالتإابة 

ماان ب ااو  العملياااه ترااكل مجمااوع المفاااهي  وا دواه والتماااذج 

 . ]4 [ المإاعدة على معالجة مراتل القرار

 اهاا  MCDM يعد ت ديد المعاايير أمارا باالأل ا همياة بالتإابة إلاى

دورا مهما للأاية فن عملية صتع القرار. ت  اقتراي العديد من  تؤدي

 الطاارق ل اال المرااك،ه ذاه الصاالة ولكاان المرااكلة الرئيإااية فاان

MCDM   هاان أن التقتياااه المختلفااة قااد تإاافر عاان اتااائج مختلفااة

. لاذلك  فاإن تيفياة إ ارام مفابالة باين هاذل المعاايير افإاها لمركلةل

 . [ 8 ]أن تركل مركلة صعبة  المتضاربة ث  اتخاذ قرار يمكن

وتعرف ايضا على أاها تقتية تجمع باين أدام الباديل عبار العدياد مان 

المعااايير المتتاقضااة والتوعيااة  او الكميااة وتااؤدي الااى  اال يتطلااك 

أ ماعاً يت  ال صول على المعرفة من العديد من المجااله   بما فن 

ذلاااك ا رياااة القااارار الإااالوتن وتكتولو ياااا الرااارتاه واالقتصااااد 

لي  اقتراي  MCDMيابياه. الهدف من وأا مة المعلوماه والر

أفضاال قاارار   ولكاان لمإاااعدة صااااعن القاارار فاان اختيااار الباادائل 

   المختصرة أو بديل وا د يلبن متطلباته  ويتما ى ماع تفضاي،ته 

[ 9 ]. 

 

 (AHPثانيا: عملية التحليل الهرمي )

ن هااان طريقاااة متعااادد AHPعملياااة التإلإااال الهرمااان الت ليلااان (

 Saaty 1977المعااايير لصااتع القاارار وقااد تاا  تقديمااه بواسااطة ة

وير ااع ذلااك   اهتماااا العديااد ماان البااا ثين AHPا تااذب براااامج 

أساسااا إلااى الخصااائم الريابااية الرائعااة و ال قيقااة  ماان الإااهل 

هاان اداة لاادع  و AHP  ال صااول علااى بياااااه اندخااال المطلوبااة 

يإتخدا هيك، والمعقدة  يمكن استخدامها ل ل مراتل القراروالقرار 

يات  وهرميا متعدد المإتوياه لألهداف والمعايير الفرعية والبادائل  

ا اااتقاق البيااااااه ذاه الصااالة باساااتخداا مجموعاااة مااان المقاراااااه 

يات  اساتخداا هاذل المقاراااه لل صاول علاى ا وزان تماا الزو ية  

لبادائل اإلاى ذاه  ا همية لمعاايير القارار   ومقاايي  ا دام التإابية 

مان  ياا  تاال معيااار القاارار الفاردي  إذا لاا  تكاان المقارااااه متإااقة 

  .[ 10 ] تماما   فإاها توفر آلية لت إين االتإاق

وهو عملية ريابية تتفاعال ماع  (AHP) الت ليل الهرمن للقراراه

. هان [ 11 ]مادخ،ه الراخم وتفضاي،ته مان أ ال اتخااذ القارار 

المعاايير المإاتخدمة علاى اطااق متعادد الإ د  طرق صاتع القارار 

ن   وقد ت  تطبيقها بتجاي علاى العدياد مان مرااتل MCDMواسع (

ن طريقاة صاتع قارار متعادد المعاايير إ. [ 12] صتع القرار العملياة

ث  وبع أولوياه للبدائل   تإتخدا التركيل الهرمن نظهار المركلة

بواسطة  بتاًم على قرار المإتخدا ت  تطوير اسلوب الت ليل الهرمن

Thomas Saaty  لمإاااعدة صااااعن القاارار علااى  1970فاان عاااا

 ل المراك،ه ليار المت ماة فان الت ليال اال تمااعن واالقتصاادي 

 .[ 13 ]والعإكري وعلوا اندارة 

ا قاال : الهاادف  فااني تاوي التإلإاال الهرماان علااى ث،ثااة مإااتوياه 

فااإن  مرااكلة اختيااار المجهاازين إلااى بالتإاابة   والباادائل  والمعااايير

ومان امثلاة المعاايير التان   الهدف هاو اختياار افضال مجهاز  اامل 

البادائل و  يمكن استخدامها الجودة والإعر والخدماة والتإالي  الا .. 

ت ديد   . ويمكن[ 14 ]هن العروض المختلفة المقدمة من المجهزين 

 مدخل عملية الت ليل الهيكلن بث،ثة عتاصر رئيإة  هن:

: أي مإتو  التعقيد فن تل عملية هيكلة للمركلة . التعقيد الهيكلي1

 المراد اتخاذ قرار برباها. 

والمتمثاال بجعاال عمليااة القيااا   . القياااع علااي مقياااع النسااية:2

 للمتأيراه بركل اإبن.

أي ترتيك المتأياراه  والمتضامن مجماوع متأياراه  التركيب:. 3

   .[ 15 ] الموبوع بركل ترتيبة لمتأير وا د أساسن

تمااا فاان موباال هاان واه تطبيااق عمليااة الت لياال الهرماان ن خطااإ

 ن.2الركل (
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 (: يوضح خطوات تطبيق أسلوب التحليل الهرمي2الشكل )

Şahin, M., & Yurdugül, H. (2018). Eğitim araştırmalarında analitik hiyerarşi sürecinin kullanılmasına yönelik 

bir içerik analizi çalışması. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 9(4), p2. 

 

 ثالثا: خطوات تطبيق عملية التحليل الهرمي

 أن أه  خطواه تطبيق عملية الت ليل الهرمن هن: 

تعتمد عملية الت ليل الهرمن على  الهرمية:بناء االشكال  -1

فاذا تان هذا القرار عبارة   اوع القرار الذي يراد اتخاذل 

عن اختيار ا د البدائل فإاتا اإتطيع أن ابدأ من المإاتو  

وذلاااك بوباااع البااادائل المتا اااة فااان قائماااة .   االخيااار 

وساايكون المإااتو  التااالن ماان المعيااار الااذي ساات ك  ماان 

اماا المإاتو  ا علاى فإايكون   البادائل  خ،له على هاذل

من عتصر وا د فق   هو الأرض الرامل الذي من ا له 

يتخذ القرار بتاام علاى المعاايير المو اودة واهمياة اساهاا 

وتمااا ويمكاان توباايل هااذا التإلإاال الهرماان   تاال متهااا

 .[17]ن 3(موبل فن الركل 

 

 (: يوضح التسلسل الهرمي لمشكلة اختيار المجهزين3الشكل )

Hruška, R., Průša, P., & Babić, D. (2014). The use of AHP method for selection of supplier. Transport,vol 

29(2), p197.                                                                                          
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 . تحديد متجه التفضيالت العالمية والمحلية2

وت ديد متجاه   يت  فن هذل المر لة بتام مصفوفة المقاراة الزو ية 

 الوزن 

مصفوفة المقاراة الزو ية : تتمثل اقطة البداية فن هذل المر لة فن 

التاان ياات  تعريفهااا   kبتااام مصاافوفة مقارااااه زو يااة لكاال معيااار 

 ن:بتتجزم من هيكلة المركلة ويمكن تمثيل هذل المصفوفة تما ي

  

𝐀 = [

a11 a12 ⋯ a1n

a21 a22 ⋯ a2n

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
an1 an2 ⋯ ann

]     …………………(𝟏) 

 عتدما   

                                    

  𝐚𝐢𝐣 =
𝐰𝐢

𝐰𝐣
  ; 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛          ……… (𝟐)   

        …………(𝟑) 0 ≠, 𝒂𝒋𝒊 = 𝒂𝒊𝒋       𝒂𝒊𝒊 = 𝟏 

 

علاى  𝑖هن تقييماه لميزة اهمية عتصار القارار  𝑗و 𝑎المصطل اه 

𝑗  .ويت  ت ديد ابعادها   تكون مصفوفاه المقاراة الزو ية مربعة و

  ماان خاا،ل عاادد العتاصاار التاان تاات  مقاراتهااا عتااد مإااتو  معااين

 ي  تت  مقاراة تال  1ويتكون القطر ا ساسن دائما من قي  تإاوي 

وتماااا ا ساسااان  Saatyتااا  ذتااار قياااا    معياااار ببعضاااه الااابعو 

ن باعتبارل الركل ا تثر  ايوعا لل صاول علاى 1الجدول (موبل ب

 .[ 19 ]الدر اه 

 

 (: يبين المقياع االساسي للمقارنات الزوجية1الجدول )

 االهميةمد   التعري  الرري

 1 اهمية متساوية العتصران يإاهمان بدر ة متإاوية فن الهدف

 3 اهمية قليلة وفق خبرة و ك  الخبرام فإن ا د العتصرين مفضل قلي، على االخر

 5 اهمية كبيرة ا د العتصرين يفضل على االخر بدر ة تبيرة  دا

 7 اهمية كبيرة جدا ا د العتصرين يفضل على االخر بدر ة مطلقة.

 9 اهمية قصوى ا د العتصرين يفضل على االخر بدر ة تبيرة  دا

 2-4-6-8 اوزان بيتية بين اال كاا

ن لقياا  فعالياة عتاصار المازيج التإاويقن لخدماة AHP& قصاص الطيك. "استخداا طريقاة الت ليال الهرمان (  موسعن عبد الوهاب

ADSL- ن: ص 2021(  1العادد   24المجلد المإايلة." مجلاة معهاد العلاوا االقتصااديةدراسة  الة مؤسإاة اتصاااله الجزائار وتالاة

1110. 

 

. تتضمن الخطة الثالثة المقارااة فان أزواج مان عتاصار التإلإال 3

الهاادف هااو لت ديااد أولوياااته  التإاابية فيمااا يتعلااق و  الهرماان المبتاان

لمإاتو  االعلاى التاالن . مصافوفة بكل عتصر من العتاصار علاى ا

لهاا   9الاى  1مان  Saatyالتن تإتد الى مقيا    المقاراة الزو ية 

 الركل:

 

[
 
 
 
 

  

𝑤1/𝑤1 𝑤1/𝑤2 ⋯ 𝑤1/𝑤𝑛

𝑤2/𝑤1 𝑤2 /𝑤2 ⋯ 𝑤2/𝑤𝑛

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝑤𝑛/𝑤1 𝑤𝑛/𝑤2 ⋯ 𝑤𝑛/𝑤𝑛]
 
 
 
 

  =   

[
 
 
 
 
𝑛𝑤1

𝑛𝑤2

⋮
⋮

𝑛𝑤𝑛]
 
 
 
 

 ……………………(4) =

[
 
 
 
 
𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛

𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛]
 
 
 
 

 A= 

𝐴        ∗          𝑊   =    𝑛𝑤                                                                 ……………………(5) 

 = A   مصفوفة المقاراة الزو ية              

 𝑤𝑖ن العتاصر الفردية للهيكل الهرمن = امتجه أوز

𝑛(𝑛إذا تاااااات   − هااااو عاااادد  𝑛المقارااااااه متوافقااااة مااااع  2/(1

 سوف تلبن الرروط التالية:                                                                   {𝑎𝑖𝑗}ث  العتاصر   المعايير 

𝒂𝒊𝒋 = 𝒘𝒊/𝒘𝒋  = 𝟏/𝒂𝒊𝒋      ………………… . (𝟔) 

 

𝑖, 𝑗 = 1,2,… , 𝑛     ……………… . 𝑎𝑖𝑗مع      (𝟕) = 1 
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علااى أاهااا در ااة تفضاايل  𝑎𝑖𝑗فاان مصاافوفة المقاراااة يمكاان تفإااير 

يبااادو أن ت دياااد وزن المعاااايير و   𝑗𝑡ℎ علاااى معاااايير  𝑖𝑡ℎمعاااايير 

يكاااون أتثااار موثوقياااة عتاااد اساااتخداا المقارااااة الزو ياااة بااادال مااان 

 اااه ماان ا سااهل إ اارام مقاراااة بااين   ال صااول عليهااا مبا اارة 

 .[ 21 ]معيارين بدال من إ رام تخصيم ا مالن للوزن 

 النسبية . تقدير االوزان4

تإتخدا بعاو الطارق مثال طريقاة القيماة الذاتياة  ل إااب االوزان 

ياات  ال صااول   التإاابية للعتاصاار فاان تاال مصاافوفة مقاراااة زو يااة 

 :[22] من المعادلة التالية Aن للمصفوفة Wعلى ا وزان التإبية (

𝐴 × 𝑊 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 × 𝑊  …………………… (𝟔) 

 :        عتدما

 𝐴مصفوفة المقاراة الزو ية  =  

 𝑊المتجه الذاتن =           

 A𝜆𝑚𝑎𝑥   =اتبر قيمة ذاتية للمصفوفة 

اذا تااان هتااا  هاان عتاصاار فاان المإااتوياه ا علااى ماان التإلإاال 

  ياات  باارب متجااه الااوزن التاااتج مااع الااوزن مااع البااديل   الهرماان 

 تى الوصول الى قمة   معام،ه العتاصر فن المإتوياه ا على و

التإلإل الهرمن يجك أن تؤخذ أعلاى قيماة لمعامال الاوزن تبفضال 

 بديل .

. الخطوة الخامإة فن طريقاة الت ليال الهرمان هان  إااب معادل 5

ن فن تل مصفوفة مقاراة CRن  (Consistency Ratioاالتإاق (

فاايمكن قبااول أ كاااا صااااعن القاارار  0.1زو يااة اذا تاااات اقاال ماان 

 0.1اتباار ماان  CRماان اا يااة اخاار  اذا تاااات   متإااقه علااى ااهااا

يطلااك ماان صااااعن القاارار إعااادة ا اارام المقاراااة الزو يااة  تااى 

ن مان CRيت   إاب معدل االتإاق ( .[ 23 ] تصبل ا  كاا متإقة

  خ،ل:

………………………………… . (𝟕) 𝑪𝑹 =
𝑪𝑰

𝑹𝑰
 

ن هاو مؤ ار االتإااق العراوائن   RI )Random Index إن    ي 

وتماا موبال  ةالتن تتأير مع االخت،فاه فن االبعاد المبيت RIقيمة 

 ن يت  أ إاب مؤ ر االتإاق بواسطة المعادلة التالية:2فن الجدول (

𝑪𝑰 =
𝝀𝒎𝒂𝒙 − 𝒏

𝒏 − 𝟏
…………………………(𝟖) 

 

 (RIقيم مؤشر األتساق ) :(2الجدول )

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

 Kolios, A., Mytilinou, V., Lozano-Minguez, E., & Salonitis, K. (2016). A  comparative study of multiple-

criteria decision-making methods under stochastic inputs. Energies, 9(7), p7.   

 

هااذا يعتاان أن اتإاااق مصاافوفه المقاراااة  CR ≥ 0.10  عتاادما

وبخ،ف  ذلاك  يات  أعادتهاا الاى الخبارام   ةالزو ية مقبولة  ومتإق

وأعادل الت ر من ا ال ال صاول علاى التصاتي  الاذاتن لكال  باديل 

 :[ 25 ]تما هو موبل فن المعادلة التالية 

 

𝑾𝒋
𝑺 = ∑𝒂𝒊𝒋

𝒔

𝒋=𝒌

𝒋=𝟏

𝒄𝒋
𝒆   𝑖 = 1,… . . , 𝑛 … ……… (𝟔) 

𝑖    =𝑊𝑗الوزن اال مالن للبديل                        
𝑆 

𝑗   =  𝑎𝑖𝑗المرتب   بخريطة المعيار  𝑖وزن البديل  
𝑠 

𝑗     =𝑐𝑗وزن المعيار 
𝑒   

 𝑘=     عدد المعايير 

 𝑖  =     عدد البدائل   

يات  ترتياك البادائل بتاام علاى أولوياتهاا اال مالياة   رتك البديل . 6 

 تان   ترتيبه أفضل .  تلما زاده ا ولوية اال مالية لبديل ما  

 

 الفصل الثالث

 الجانب العملي

 المقدمةاوال: 

ن هتالااك ألأاارض تطبيااق الجاازم الت ااري ماان الب اا   تاا  افتااراض 

   3ومجهااز    2و مجهااز   1 اارتة لااديها اربعااة مجهاازين ( مجهااز

ر تإااااتعمل الختيااااار افضاااال يين وللراااارتة خمإااااة معااااا4ومجهااااز 

المجهزين وهن ( معيار الجودة ومعيار الإعر ومعيار وقات التإالي  

 ومعيار االستجابة ومعيار الضمان ن . 

تاا  اسااتعمال عمليااة الت لياال الهرماان الختيااار أفضاال المجاازين علااى 

ين  ااارام المقاراااااه الثتائياااة باااإثااا،  خطاااواه  الخطاااوة االولاااى 

 ارام المقاراااه إالمعايير وت ديد وزن تل معيار  والخطوة الثااياة 

وت دياد وزن تاال   ولكال معياار  الثتائياة باين البادائل مان المجهاازين

تخااذ القارار اما الخطاوة الثالثاة وا خيارة فهان أو  مجهز لكل معيار
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وتماا سايت  توباي ه فان الفقاراه   االمثل الختيار أفضل المجهزين

  ال، قة.

 

 ثانيا: المقارنة الثنائية بين المعايير:

فاان  موباال وتمااا ة اارام المقاراااة الثتائيااة بااين المعااايير الخمإااإتاا  

 ن باستعمال مقيا  ساعاتن.3الجدول (

 

 ةيبين المقارنة الثنائية بين المعايير الخمس :(3الجدول )

 المعايير
 المعايير

 الضمان الستجابة وقت التإلي  الإعر الجودة

 6 4 3 1 1 الجودة

 6 5 5 1 1 السعر

 3 2 1 1/5 1/3 وقت التسليم

 2 1 1/2 1/5 1/4 االستجابة

 1 1/2 1/3 1/6 1/6 الضمان

 * المصدر: البا ثون من ت ليل البياااه

 

لإاهولة ودقاة أ ارام   Microsoft Excel) ( تا  اساتخداا برااامج

ن Nأن مصاااااافوفة المعااااااايرة (العملياااااااه ال إااااااابية المطلوبااااااة  

Normalized Matrix  تتكاون مان  ماع القاي  فان تال عماود مان

مصاافوفة المقارااااه الثتائيااة ثاا  بعااد ذلااك قإاامة تاال عتصاار علااى 

مجموع العمود الخااص باه  ثا  اجاد معادل تال صا  فان مصافوفة 

وتماا موبال همية التإبية للمعايير الثااوية المعايرة والذي يمثل ا 

 ن.  4(فن الجدول 

 

 األهمية النسبية للمعاييريبين  :(4الجدول )

 المعايير
 المعايير

 الوزن
 الضمان الستجابة وقت التسليم السعر الجودة

 0.342 0.3333 0.3200 0.3051 0.3896 0.3636 الجودة

 0.399 0.3333 0.4000 0.5085 0.3896 0.3636 السعر

 0.125 0.1667 0.1600 0.1017 0.0779 0.1212 وقت التسليم

 0.082 0.1111 0.0800 0.0508 0.0779 0.0909 االستجابة

 0.052 0.0556 0.0400 0.0339 0.0649 0.0606 الضمان

 * المصدر: البا ثون من ت ليل البياااه

 

ن wن يتضاال أن مصاافوفة ا هميااة التإاابية(4ماان خاا،ل الجاادول (

 ستقابل عمود االهمية التإبية وتما يبتن:

𝑤 =

[
 
 
 
 
𝑤1

𝑤2
𝑤3

𝑤4

𝑤5]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
0.342
0.399
0.125
0.082
0.052]

 
 
 
 

 

يتطلك أيجاد المتجهة الذاتن  Eigen valueن إيجاد القيمة الذاتية إ

 الذي ي إك من خ،ل المعادلة االتية:
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𝐴𝑤 =

[
 
 
 
 

1 1  3      4   6
1 1  5      5   6

1/3
1/4
1/6

1/5
1/5
1/6

1
 1/2
1/3

2  
1 

1/2

3
2
1]
 
 
 
 

[
 
 
 
 
0.342
0.399
0.125
0.082
0.052]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
1.75
2.082
0.633
0.411
0.257]

 
 
 
 

 

λ =

[
 
 
 
 
𝜆1

𝜆2

𝜆3

𝜆4

𝜆5]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
1.756/0.342
2.088/0.399
0.633/0.125
0.468/0.082
0.252/0.052]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
5.119
5.227
5.074
5.018
5.048]

 
 
 
 

 

 

يجادهاا مان إيمكان  𝜆maxأن القيمة الذاتية التن يرماز لهاا باالرمز 

 خ،ل الصيأة االتية:

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3 + 𝜆4 + 𝜆5

5
= 5.0972 

ن يتطلاك ت دياد Consistency Ratioن ايجاد معادل االتإااق ( إ

ن باالعتماااد علااى 2ن ماان الجاادول   (RI(مؤ اار الثباااه العرااوائن 

ن  وتذلك  إاب مؤ ر RI=1.12ن الذي يإاوي (  n )n=5قيمة 

الااذي ي إاااك ماان خااا،ل  Consistency Index)االتإاااق   ( 

 المعادلة االتية:

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
=

5.0972 − 5

4
= 0.0243 

 ث  يت   إاب معدل االتإاق  إك الصيأة االتية:

𝐶𝑅 =
0.

𝑅𝐼
=

0.0243

1.12
= 0.0217 

ن لكواااااااه يإاااااااوي %10ن معاااااادل االتإاااااااق ال يزيااااااد عاااااان (إ

)CR=0.0217 ر ين ممااا يعتاان ثباااه ا  كاااا وأن اوزان المعاااي

 ص ي ة.

 

 ثالثا: المقارنة الثنائية بين المجهزين:

المقاراااة الثتائيااة بااين المجهاازين باالعتماااد علااى المعااايير تاا  ا اارام 

ن 5(وتمااا موباال فاان الجااداول باسااتعمال مقيااا  ساااعاتن  ةالخمإاا

 ن.9ن و(8ن و(7ن و(6و(

 

 يبين المقارنة الثنائية بين المجهزين باالعتماد علي معيار الجودة :(5الجدول )

 المجهز
 المجهز

 4المجهز  3المجهز  2المجهز  1المجهز 

 2 2 1/3 1 1المجهز 

 5 2 1 3 2المجهز 

 2 1 1/2 1/2 3المجهز 

 1 1/2 1/5 1/2 4المجهز 

  * المصدر: البا ثون من ت ليل البياااه                        

 

 يبين المقارنة الثنائية بين المجهزين باالعتماد علي معيار السعر :(6الجدول )

 المجهز
 المجهز

 4المجهز  3المجهز  2المجهز  1المجهز 

 1/5 1/2 1/3 1 1المجهز 

 4 2 1 3 2المجهز 

 5 1 1/2 2 3المجهز 

 1 1/5 1/4 5 4المجهز 

 * المصدر: البا ثون من ت ليل البياااه                        
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 يبين المقارنة الثنائية بين المجهزين باالعتماد علي معيار وقت التسليم :(7الجدول )

 المجهز
 المجهز

 4المجهز  3المجهز  2المجهز  1المجهز 

 2 4 2 1 1المجهز 

 1 1/2 1 1/2 2المجهز 

 1 1 2 1/4 3المجهز 

 1 1 1 1/2 4المجهز 

  * المصدر: البا ثون من ت ليل البياااه                        

 

 يبين المقارنة الثنائية بين المجهزين باالعتماد علي معيار االستجابة :(8الجدول )

 المجهز
 المجهز

 4المجهز  3المجهز  2المجهز  1المجهز 

 5 3 4 1 1المجهز 

 1 1/2 1 1/4 2المجهز 

 1/2 1 2 1/3 3المجهز 

 1 2 1 1/5 4المجهز 

  * المصدر: البا ثون من ت ليل البياااه                        

 

 يبين المقارنة الثنائية بين المجهزين باالعتماد علي معيار الضمان :(9الجدول )

 المجهز
 المجهز

 4المجهز  3المجهز  2المجهز  1المجهز 

 2 1/3 1/2 1 1المجهز 

 1 1 1 2 2المجهز 

 5 1 1 3 3المجهز 

 1 1/5 1/3 1/2 4المجهز 

 * المصدر: البا ثون من ت ليل البياااه                        

لإاهولة ودقاة أ ارام   Microsoft Excel) ( تا  اساتخداا برااامج

                     واعااااااااااادة الخطااااااااااواه العملياااااااااااه ال إااااااااااابية المطلوبااااااااااة  

تما موبل فن الجادول المذتورة فن ثاايا لكل معيار وتاات التتائج 

 ن.10(

 الخمس ييرنتائج المقارنة بين المجهزين باالعتماد علي المعايبين  :(10الجدول )

 المعايير
 اوزان المجهزين

 معدل االتساق
 4وزن المجهز  3وزن المجهز  2وزن المجهز  1وزن المجهز 

 0.042 0.097 0.182 0.489 0.232 الجودة

 0.027 0.084 0.309 0.454 0.154 السعر

 0.069 0.186 0.200 0.166 0.448 وقت التسليم

 0.087 0.170 0.164 0.119 0.547 االستجابة

 0.013 0.091 0.416 0.332 0.161 الضمان

 * المصدر: البا ثون من ت ليل البياااه            
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ن لجمياع المعاايير مماا يعتان %10ن معدل االتإااق ال يزياد عان (إ

 ثباه ا  كاا وأن اوزان المجهزين ص ي ة.

 رابعا: اتخاذ القرار االمثل الختيار أفضل المجهزين:

 اادده وزن المجهااز لكاال معيااار والن ا اادد ان الخطاوة الإااابقة قااد 

باالعتماد على اوزان هذل المعاايير  ةر الخمإاييوزن تل مجهز للمع

من خ،ل برب وزن تال معياار بابوزان المجهازين المعتمادة علاى 

هااذا المعيااار فمااث، ا إااك وزن المعيااار االول معيااار الجااودة لكاال 

 مجهز تما يبتن:

0.342 [

0.232
0.489
0.182
0.097

] = [

0.079
0.167
0.062
0.033

] 

وهكذا مع بقية المعاايير ثا  اجماع هاذل االوزان لكال مجهاز فت صال 

 ن.11(وتما موبل فن الجدول على الوزن التهائن لكل مجهز 

 

 ر الخمسيالوزن النهائي للمجهزين باالعتماد علي المعاييبين  :(11الجدول )

 المجهزين

 المعاييراوزان 
الوزن النهائي 

 للمجهز
 وزن معيار

 الجودة

 وزن معيار

 السعر

 وزن معيار

 وقت التسليم

 وزن معيار

 االستجابة

 وزن معيار

 الضمان

 0.250 0.008 0.045 0.056 0.061 0.079 1المجهز 

 0.396 0.017 0.010 0.021 0.181 0.167 2المجهز 

 0.246 0.022 0.013 0.025 0.123 0.062 3المجهز 

 0.109 0.005 0.014 0.023 0.034 0.033 4المجهز 

 * المصدر: البا ثون من ت ليل البياااه

 

 من ثا   ن يتضل ان المجهز الثاان يقابل اتبر وزن و11من الجدول (

 هو افضل المجهزين.

 

 خامسا: تحليل ومناقشة النتائج:

 التتائج يتضل االتن:بعد م،  ة 

همياة الاى االقال أتثر ان ترتيك معيار اختيار المجهزين من ا  .1

 ( الإعر   الجودة  وقت التإلي    االستجابة   الضمانن.

هميااة الااى االقاال باالعتماااد أان ترتيااك المجهاازين ماان االتثاار  .2

  مجهااز 3  مجهااز 1  مجهااز 2علااى معيااار الجااودة ( مجهااز 

 ن.4

همية الى االقل باالعتماد على أان ترتيك المجهزين من االتثر  .3

 ن.4  مجهز 1  مجهز 3  مجهز 2معيار الإعر ( مجهز 

همية الى االقل باالعتماد على أان ترتيك المجهزين من االتثر  .4

 ن.2  مجهز 4  مجهز 3  مجهز 1معيار وقت التإلي  ( مجهز 

قل باالعتماد على همية الى االأان ترتيك المجهزين من االتثر  .5

 ن.2  مجهز 3  مجهز 4  مجهز 1معيار االستجابة ( مجهز 

همية الى االقل باالعتماد على أان ترتيك المجهزين من االتثر  .6

 ن.4  مجهز 1  مجهز 2  مجهز 3معيار الضمان ( مجهز 

همية الى االقل باالعتماد على أان ترتيك المجهزين من االتثر  .7

 ن.4  مجهز 3  مجهز 1مجهز   2المعيار الخم  ( مجهز 

 

 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات

 أوال: االستنتاجات

 بعد االط،ع على الجااك العملن  يمكن استتتاج االتن:

الت ليال الهرمانن يإااعد  (تبسالوبن استخداا االسااليك الكمياة إ-1

متخااذي القاارار فاان المؤسإاااه ال كوميااة علااى اتخاااذ قراراتهااا 

 االدارية بدقة ومهتية عالية.  

ت ديااد المعااايير ال قيقيااة وأهميتهااا التإاابية فاان اختيااار افضاال  -2

يضامن التتااف  ال قيقان المجهزين وبركل  افاف وليار مت ياز 

 والعادل بين المجهزين. 

الثاان هو افضل المجهزين لكواه يقابل اتبر وزاا من ن المجهز إ-3

 .ةبقية المجهزين وباالعتماد على المعايير الخمإ

ن معيار الإعر هو االتثر وزااا مان بقياة المعاايير ويلياه معياار إ -4

 بيتما تان معيار الضمان هو االقل وزاا.   الجودة وبفارق قليل

ن المجهز الثاان تان االتبر وزاا فان معيااري الإاعر والجاودة إ -5

زاا من بقية المعايير مما  علة يقابل اتبار االوزان ووهما االتثر 

 . ةر الخمإيباالعتماد عل المعاي

ن االوزان للمعايير والمجهزين تاات ص ي ة ويمكن االعتمااد إ -6

 .0.1عليها لكون معدل ا تإاق قيمته أقل من 
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ن Microsoft Excel( اساتخداا البارامج الجااهزة تبرااامجن إ -7

ساعد فن دقة وسرعة التتائج مما ياتعك  علاى دقاة عملياة اتخااذ 

 القراراه االدارية. 

 

 ثانيا: التوصيات

 تن:اوصن باآلأن بعد االط،ع على االستتتا اه  يمكن 

تو يه اهتماا متخذي القرار فان المؤسإااه االاتا ياة والخدمياة  -1

 إلى االعتماد على أساليك الكمية فن عملية اتخاذ قراراته .

الت ديااد الاادقيق للمعيااار ومقاادار أهميتهااا التإاابية المعتماادة فاان  -2

 سيإاعد فن دقة القراراه المتخذة.   اختيار افضل المجهزين

اعتماد هذا الب   فن عملية أتخاذ القراراه الخاصة بت ديد اه   -3

المعايير المعتمدة فن اختيار المجهزين وباالعتماد علاى معاايير 

متعاااددة وإمكااياااة تطاااويرل بماااا يخااادا اي مؤسإاااة ااتا ياااة او 

 خدمية.
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