
 مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات
 بحث فً اللغة العربٌة

 منة هللا مجدى محمد: إعداد
 قسم اللغة العربٌة

  جامعة المدٌنة العالمٌة –كلٌة اللغات 
 مالٌزٌا -شاه علم 

menna.magdy@mediu.ws 
 

 
مهارات حل المشكالت  فىهذا البحث ٌبحث —خالصة

 واتخاذ القرارات

علم ، تارٌخ التربٌة، الحضارات: ٌةالكلمات المفتاح
  اجتماع التربٌة

I. المقدمة 

ٌتناول هذا العنصر األسلوب العلمى لحل المشكالت ) 
التجربة والخطأ واألسلوب العلمى  –المشاهدة  –الخبرة 

 ( واألسالٌب التى ٌجب اتباعها فى اتخاذ القرارات.

II. المقالة موضوع  

ذ القرارات، هناك أربعة أسالٌب ٌتم اتباعها فً اتخا
 وهً: 

الخبرة: مثل استخدام الخبرات السابقة, على أساس  -1
 أن المشكالت الحالٌة تتشابه مع المشكالت السابقة.

المشاهدة: من خالل تقلٌد وتطبٌق الحلول, التً  -2
 ٌتبعها المدٌرون اآلخرون فً حل مشاكل شبٌهة.

 التجربة والخطأ. -3
 األسلوب العلمً. -4

 ً لتحلٌل المشكالت: األسلوب العلم
 إدراك المشكلة: -1

ظهور أعراض مرضٌة ٌلفت النظر إلى وجود خلل 
ٌستوجب التحلٌل وسرعة الدراسة؛ ألن آلٌة تحلٌل وحل 
المشكالت تبدأ بناء على ظهور مظاهر خلل ٌستوجب 

 االنتباه.
إن تعرٌف المشكلة هو وجود انحراف عما هو مخطط، 

لطفلها عند ظهور  فمثلما تدرك األم بوجود مشكلة
أعراض مرضٌة له, مثل: ارتفاع درجة الحرارة؛ كذلك 
ٌدرك الفرد أن بوادر مشكلة معٌنة ستلوح فً األفق، 

 فٌبدأ بتحلٌلها والتعامل معها.

وأهمٌة الخطوة األولى تكمن فً أن عدم االهتمام 
باألعراض، وعدم إدراك المشكلة قد ٌؤدي إلى تداعٌات 

قدرة اإلدارة على التعامل مع خطٌرة، تتمثل فً عدم 
 المشكالت المحٌطة؛ ألنها لم تستعد لها جًٌدا.

 تعرٌف المشكلة: -2
العالج والتعامل مع األعراض ال ٌؤدي إلى الشفاء 
التام؛ لذا ٌجب أواًل أن نتعرف على هوٌة المشكلة، أي: 
سبب األعراض. واألسلوب العلمً لذلك هو تشخٌص 

روف حدوثها، ومعدل تكرارها المشكلة بتتبع أسبابها، وظ
وصواًل إلى األسباب الحقٌقٌة التً أدت لظهور األعراض 
المرضٌة، ومن هذا المنطلق ٌمكن تحدٌد المشكلة تحدًٌدا 

 دقًٌقا.
على سبٌل المثال: مشكلة تكرار تغٌب تلمٌذ عن 
المدرسة أو الجامعة, ٌعالج بشكل أفضل عند معرفة 

رسة، ومشكلة تبدٌد األسباب التً تجعله ال ٌحب المد
الطفل لمصروفه ال تحل بمضاعفة المصروف؛ ولكن 
بدراسة أسباب هذا اإلنفاق، وٌجب فً هذه المرحلة 
 تحدٌد إطار زمنً لحل المشكلة، والبدء فً تنفٌذ الحلول.

 جمع المعلومات الضرورٌة: -3
فً هذه المرحلة ٌتم جمع البٌانات والمعلومات التً قد 

المشكلة وأبعادها, وفً نفس  تسهم فً تفهم جوانب
الوقت تسهم فً حلها، وال تقتصر عملٌة جمع البٌانات 
على مرحلة من المراحل؛ بل تتم فً جمٌع مراحل تحلٌل 

 وحل المشكالت.
 العناصر األساسٌة التً تتكون منها المشكالت:

هً: أٌن تحدث المشكلة؟ متى تحدث المشكلة؟ كٌف 
لمشكلة بهذه الكٌفٌة, تحدث المشكلة؟ لماذا تحدث هذه ا

وهذا التوقٌت؟ لمن تحدث المشكلة؟ لماذا تحدث المشكلة 
 لهذا الشخص بالذات؟

 تحلٌل المعلومات: -4



ٌتم فً هذه المرحلة تكامل المعلومات التً ٌتم جمعها 
فً الخطوة السابقة؛ وذلك لوضعها فً إطار متكامل, 

 ٌوضح الموقف بصورة شاملة.
 ابة على األسئلة التالٌة:وتحلٌل مشكلة ٌتطلب اإلج

ما العناصر التً ٌمكن, والتً ال ٌمكن التحكم فٌها لحل 
المشكلة؟ من ٌمكنه المساعدة فً حل تلك المشكلة؟ ما 
آراء واقتراحات الزمالء والمرءوسٌن لحل تلك المشكلة؟ 
ما آراء واقتراحات الرؤساء لحل تلك المشكلة؟ ما مدى 

 تأثٌر وتداعٌات المشكلة؟
 ع البدائل الممكنة:وض -5

وهذه المرحلة تعرف بأنها مخزون ابتكاري لعملٌة حل 
المشكالت, حٌث إنها تختص بإفراز أكبر عدد من األفكار؛ 
 مما ٌؤدي إلى تعظٌم احتماالت الوصول إلى الحل األمثل.

حصر جمٌع البدائل, التً نرى أنها ٌمكن أن تحقق  -
 الهدف.

 ائل.االبتكار واإلبداع فً طرح البد -
 تحلٌل مبدئً إلمكانٌة التنفٌذ. -
استبعاد البدائل, التً ٌتم التأكد من عدم قابلٌتها  -

 للتنفٌذ.
 التوصل إلى البدائل القابلة للتنفٌذ. -
 تقٌٌم البدائل -6

تهدف هذه المرحلة الختٌار البدٌل األمثل، ومراجعة 
الهدف من حل المشكلة، ووضع معاٌٌر للتقوٌم، ووضع 

أوزان نسبٌة للمعاٌٌر، ودراسة كل بدٌل وفًقا أولوٌات و
للمعاٌٌر الموضوعة، والتوصل إلى البدٌل الذي ٌحقق 

 أي: البدٌل األنسب.-أفضل النتائج 
 تطبٌق البدٌل األنسب: -7

الطرٌق الوحٌد لمعرفة درجة فاعلٌة البدٌل، والمحك 
الوحٌد له هو وضعه موضع التنفٌذ الفعلً، وٌشمل 

دٌالت الضرورٌة من إعادة التخطٌط التطبٌق كل التع
والتنظٌم، وكذلك كل اإلجراءات والمتغٌرات التنفٌذٌة، 
وللتطبٌق الفعال ٌجب وجود خطة تنفٌذٌة تفصٌلٌة لتنفٌذ 
دقائق العمل بفاعلٌة، والخطة التنفٌذٌة ٌجب أن تشتمل 

 على:
تحدٌد مراحل التنفٌذ، والخطوات فً كل مرحلة  -

 بالتوالً.
ٌتات تنفٌذ الخطوات، والمراحل عن طرٌق تحدٌد توق -

 األمور المختلفة والمتنوعة, التً ٌمكن االستفادة منها.
 تحدٌد من سٌقوم بتنفٌذ كل خطوة من الخطوات. -
 تحدٌد من سٌراقب على التنفٌذ. -
 تنفٌذ النتائج: -8

تعتمد مرحلة التنفٌذ على المعلومات المرتدة عن 
 التنفٌذ فً الجوانب التالٌة:

هل أنتج البدٌل المخرجات المطلوبة فً التوقٌتات 
 المتوقعة, وبالكٌف المطلوب؟ 

 وتمتد عملٌة التقٌٌم؛ لتشمل الجوانب التالٌة:
 درجة تحقٌق األهداف. -
 التقٌٌم الذاتً لألداء. -
 التداعٌات غٌر المتوقعة لتنفٌذ البدائل. -

 معاٌٌر التقٌٌم:
ا األشٌاء وذلك من خالل وضع أولوٌات, وتحدٌد م

المفٌدة التً نستطٌع أن نحددها، والتً تفٌدنا فً 
 التوصل إلى النتائج المهمة.

هكذا نرى أن حل المشكالت هو أسلوب علمً, ٌمر 
 بخطوات متعددة ومتنوعة.

 من أسالٌب حل المشكالت:
هناك أسلوب سلبً من خالل الهروب من الموقف ككل، 

ربة والخطأ؛ وهناك أسلوب إٌجابً من خالل أسلوب التج
 باستدعاء بعض الخبرات السابقة.

وهناك أسلوب التجزئة أو التجزؤ، أي: إٌجاد احتماالت 
تدخل فً أجزاء متتالٌة, بحٌث ٌؤدي االنتهاء من جزء 
أو مرحلة منها إلى االنتقال للجزء، أو المرحلة التالٌة 

 حتى اتخاذ القرارات.
ٌؤخذ فً ولكً ٌقل التردد فً اتخاذ القرارات, ٌجب أن 

 االعتبار ما ٌلً:
 أن كل قرار ٌجب أن ٌسهم فً تحقٌق األهداف. -
أن التبسٌط الزائد عن الحد بعدم إدخال األشٌاء غٌر  -

-المحسوسة، أو عدم دراسة أثر االنفعاالت العاطفٌة 
ٌعتبر من طبٌعة المشكلة، وٌزٌد من التردد؛ لذلك من 

 الضروري إعطاء أهمٌة للشعور واالنفعاالت.
ولكن هناك سؤال مهم، وهو: لماذا ال ٌتخذ المدٌرون 

 قرارات رشٌدة؟
القرارات الرشٌدة تتمثل فً قرارات مهمة ومفٌدة 
للمجتمع، أما لماذا ال ٌتخذ المدٌرون قرارات رشٌدة؟ 
فٌرجع ذلك إلى: العجز عن تحدٌد المشكلة تحدًٌدا 
واضًحا، والعجز عن اإللمام بجمٌع الحلول الممكنة، 

ز عن القٌام بعملٌة تقٌٌم مثالً بٌن البدائل، وأن والعج
الفرد مقٌد فً اتخاذه القرارات بمهاراته وعاداته 
وانطباعاته الخارجٌة، وأن الفرد محدود بقٌمه الفلسفٌة 

 والمجتمعٌة المختلفة.
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 اتخاذ القرارات اإلدارٌة )مراحلها وأنواعها(

 مقدمة

ًً أساسٌاً مرتبطاً بكافة أمور حٌاتنا  ٌعتبر القرار جزء ً

الٌومٌة بدءاً من أكثرها بساطة وصوالً إلى أكثرها تعقٌداً 

باحاً ونذهب لنغسل وجهنا فهذا فنحن عندما نستٌقظ ص

قرار عندما نختار طعاماً محدداً لنتناوله على الغداء فهذا 

قرار عندما نختار برنامج معٌناً لمتابعته فً التلفاز عندما 

نختار ماذا سندرس، ماذا سنعمل، من سنتزوج، أسماء 

 فهذه األمور كلها قرارات.……… أطفالنا 

شكل سرٌع وعفوي والقرارات قد تكون بسٌطة تتخذ ب

وروتٌنً أو قد تكون صعبة ومعقدة تحتاج إلى الكثٌر من 

 الدراسة والتروي قبل اتخاذها.

 تعرٌف القرار 

القرار فً الحقٌقة هو عبارة عن اختٌار بٌن مجموعة 

حلول مطروحة لمشكلة ما أو أزمة ما أو تسٌٌر عمل 

معٌن ولذلك فإننا فً حٌاتنا العملٌة نكاد نتخذ ٌومٌاً 

جموعة من القرارات بعضها ننتبه وندرسه والبعض م

 اآلخر ٌخرج عشوائٌاً بغٌر دراسة.

 أهمٌة اتخاذ القرارات

إن اتخاذ القرارات هو محور العملٌة اإلدارٌة، كما ذكرنا، 

ذلك أنها عملٌة متداخلة فً جمٌع وظائف اإلدارة 

ونشاطاتها، فعندما تمارس اإلدارة وظٌفة التخطٌط فإنها 

ارات معٌنة فً كل مرحلة من مراحل وضع تتخذ قر

الخطة سواء عند وضع الهدف أو رسم السٌاسات أو إعداد 

البرامج أو تحدٌد الموارد المالئمة أو اختٌار أفضل 

الطرق واألسالٌب لتشغٌلها، وعندما تضع اإلدارة التنظٌم 

المالئم لمهامها المختلفة وأنشطتها المتعددة فإنها تتخذ 

هٌكل التنظٌمً ونوعه وحجمه وأسس قرارات بشأن ال

تقسٌم اإلدارات واألقسام، واألفراد الذٌن تحتاج لدٌهم للقٌام 

باألعمال المختلفة ونطاق اإلشراف المناسب وخطوط 

السلطة والمسؤولٌة واالتصال .. وعندما ٌتخذ المدٌر 

وظٌفته القٌادٌة فإنه ٌتخذ مجموعة من القرارات سواء عند 

سٌق جهودهم أو استثارة دوافعهم توجٌه مرؤوسٌه وتن

وتحفٌزهم على األداء الجٌد أو حل مشكالتهم، وعندما 

ات تؤدي اإلدارة وظٌفة الرقابة فإنها أًٌضا تتخذ قرار

بشأن تحدٌد المعاٌٌر المالئمة لقٌاس نتائج األعمال، 

والتعدٌالت لتً سوف تجرٌها على الخطة، والعمل على 

تصحٌح األخطاء إن وجدت، وهكذا تجري عملة اتخاذ 

القرارات فً دورة مستمرة مع استمرار العملٌة اإلدارٌة 

 نفسها.

ٌلة من ٌعتبر القرار اإلداري تصرفاً قانونٌاً أو نظامٌاً ووس

وسائل اإلدارة لتحقٌق أغراضها وأهدافها حٌث ٌقوم 

القرار اإلداري بدور كبٌر فً مجال العملٌة اإلدارٌة، 

فالقرار هو الذي ٌؤمن القوى البشرٌة والوسائل المادٌة 

الالزمٌن للعملٌة اإلدارٌة كما أن القرار هو الذي ٌبلور 

التوجهات والسٌاسات إلى أمور محسوسة كما ٌعدل 

ألخطاء وٌقوم االعوجاج فً مسار تلك العملٌة، كما أنه ا

ٌوضح االلتزامات وٌكشف الحقوق وألهمٌته عهد 

بإصداره إلى المستوٌات العلٌا فً الهرم اإلداري حٌث 

تعتبر عملٌة إصدار أو صنع القرار من الوظائف األساسٌة 

للوزراء والمدراء ونحوهم، كما أن هذه العملٌة تضمن 

ٌاً لكون القرار وإن كان ٌصدر باسم أحد طابعاً تنظٌم

 المسئولٌن إال أنه ناتج عن جهود مجتمعة.

 مراحل اتخاذ القرارات

معظمنا ٌتفق أن القرار الجٌد هو القرار الذي تمت دراسته 

جٌداً قبل إصداره, بمعنى أننا قبل أنت نتخذه, فإننا نكون 

احٌة قد درسنا جمٌع الخٌارات المتاحة لنا ونظرنا فً كل ن

وفهمنا كل مضمون من مضامٌنه. وعلٌه, فإن اتخاذ قرار 

 مدروس ٌتطلب الكثٌر من التفكٌر.

ومع ذلك فإن معظم القرارات تتخذ باستخدام قدر ٌسٌر من 

 التفكٌر الحقٌقً.

 المرحلة األولى: تشخٌص المشكلة:

من األمور المهمة التً ٌنبغً على المدٌر إدراكها وهو 

شكلة األساسٌة وأبعادها، هً بصدد التعرف على الم

تحدٌده لطبٌعة الموقف الذي خلق المشكلة، ودرجة أهمٌة 

المشكلة، وعدم الخلط بٌن أعراضها وأسبابها، والوقت 

المالئم للتصدي لحلها واتخاذ القرار الفعال والمناسب 

 بشأنها.

 المرحلة الثانٌة: جمع البٌانات والمعلومات :



ا، واقتراح بدائل مناسبة لحلها إن فهم المشكلة فهًما حقٌقًٌ 

ٌتطلب جمع البٌانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة 

محل القرار، ذلك أن اتخاذ القرار الفعال ٌعتمد على قدرة 

المدٌر فً الحصول على أكبر قدر ممكن من البٌانات 

ا من مصادرها  ًٌ الدقٌقة والمعلومات المحاٌدة والمالئمة زمن

ٌد أحسن الطرق للحصول علٌها، ثم المختلفة، ومن ثم تحد

 ٌقوم بتحلٌلها تحلٌالً دقًٌقا.

وٌقارن الحقائق واألرقام وٌخرج من ذلك بمؤشرات 

 ومعلومات تساعده على الوصول إلى القرار المناسب.

وقد صنف بعض علماء اإلدارة أنواع البٌانات 

 والمعلومات التً ٌستخدمها المدٌر.

 ة والثانوٌة.البٌانات والمعلومات األولٌ -1

 البٌانات والمعلومات الكمٌة. -2

 البٌانات والمعلومات النوعٌة. -3

 األمور والحقائق. -4

 المرحلة الثالثة: تحدٌد الحلول المتاحة وتقوٌمها :

وٌتوقف عدد الحلول ونوعها على عدة عوام منها:وضع 

المؤسسة، والسٌاسات التً تطبقها، والفلسفة التً تلتزم 

اتها المادٌة، والوقت المتاح أمام متخذ القرار، بها، وإمكانٌ

واتجاهات المدٌر )متخذ القرار( وقدرته على التفكٌر 

المنطقً والمبدع، الذي ٌعتمد على التفكٌر االبتكاري الذي 

ٌرتكز على التصور والتوقع وخلق األفكار مما ٌساعد 

على تصنٌف البدائل المتوافرة وترتٌبها والتوصل إلى عدد 

 منها. محدود

 المرحلة الرابعة: اختٌار الحل المناسب للمشكلة :

وتتم عملٌة المفاضلة بٌن البدائل المتاحة واختٌار البدٌل 

األنسب وفًقا لمعاٌٌر واعتبارات موضوعٌة ٌستند إلٌها 

 المدٌر فً عملٌة االختٌار وأهم هذه المعاٌٌر:

تحقٌق الحل للهدف أو األهداف المحددة، فٌفضل  -1

الذي ٌحقق لهم األهداف أو أكثرها مساهمة فً  البدٌل

 تحقٌقها.

اتفاق الحل مع أهمٌة المؤسسة وأهدافها وقٌمها  -2

 ونظمها وإجراءاتها.

 قبول أفراد المؤسسة للحل واستعدادهم لتنفٌذه. -3

درجة تأثٌر الحل على العالقات اإلنسانٌة والمعامالت  -4

 الناجحة بٌن أفراد المؤسسة.

رعة المطلوبة فً الحل ، والموعد الذي ٌراد درجة الس -5

 الحصول فٌه على النتائج المطلوبة.

 مدى مالئمة كل حل مع العوامل البٌئٌة الخارجٌة. -6

القٌم وأنماط السلوك واألنماط االستهالكٌة وما ٌمكن  -7

أن تغرزه هذه البٌئة من عوامل مساعدة أو معوقة لكل 

 بدٌل.

 لظروف البٌئٌة المحٌطة.المعلومات المتاحة عن ا -8

 كفاءة الحل، والعائد الذي سٌحققه إتباع الحل المختار. -9

 المرحلة الخامسة: متابعة تنفٌذ القرار وتقوٌمه :

ٌجب على متخذ القرار اختٌار الوقت المناسب إلعالن 

القرار حتى ٌؤدي القرار أحسن النتائج. وعندما ٌطبق 

لمدٌر بتقوٌم هذه القرار المتخذ، وتظهر نتائجه ٌقوم ا

النتائج لٌرى درجة فاعلٌتها، ومقدار نجاح القرار فً 

 تحقٌق الهدف الذي اتخذ من أجله.

وعملٌة المتابعة تنمً لدى متخذي القرارات أو مساعدٌهم 

القدرة على تحري الدقة والواقعٌة فً التحلٌل أثناء عملٌة 

التنفٌذ مما ٌساعد على اكتشاف مواقع القصور ومعرفة 

 بابها واقتراح سبل عالجها.أس

وٌضاف إلى ذلك أن عملٌة المتابعة لتنفٌذ القرار تساعد 

على تنمٌة روح المسؤولٌة لدى المرؤوسٌن وحثهم على 

 المشاركة فً اتخاذ القرار.

 المشاركة فً اتخاذ القرارات

 مزاٌا المشاركة فً اتخاذ القرارات

 تساعد على تحسٌن نوعٌة القرار، وجعل القرار -1

المتخذ أكثر ثباًتا وقبوالً لدى العاملٌن، فٌعملون على تنفٌذه 

 بحماس شدٌد ورغبة صادقة.

كما تؤدي المشاركة إلى تحقٌق الثقة المتبادلة بٌن  -2

المدٌر وبٌن أفراد المؤسسة من ناحٌة، وبٌن المؤسسة 

 والجمهور الذي ٌتعامل معه من ناحٌة أخرى.

رات أثرها فً تنمٌة وللمشاركة فً عملٌة صنع القرا -3

القٌادات اإلدارٌة فً المستوٌات الدنٌا من التنظٌم، وتزٌد 

من إحساسهم بالمسئولٌة وتفهمهم ألهداف التنظٌم، 

وتجعلهم أكثر استعداًدا لتقبل عالج المشكالت وتنفٌذ 

 القرارات التً اشتركوا فً صنعها.

كما تساعد المشاركة فً اتخاذ القرارات على رفع  -4



المعنوٌة ألفراد التنظٌم وإشباع حاجة االحترام  الروح

 وتأكٌد الذات.

 هناك بعض االحتٌاطات عند مشاركة األفراد

إشراك العاملٌن فقط فً الموضوعات التً تدخل فً  -1

نطاق عملهم، والتً ٌملكون قدرات ومهارات تمكنهم من 

 المساهمة فٌها.

لتفاهم، تهٌئة المناخ الصالح والمالئم من الصراحة وا -2

وتوفٌر البٌانات والمعلومات الالزمة حتى ٌتمكن األفراد 

 من دراستها وتحلٌلها وتحدٌد البدائل على أساسها.

وأخًٌرا إعطاء الفرصة المناسبة لعملٌة المشاركة، مثل  -3

األخذ باآلراء التً ٌدلً بها األفراد إذا كانت مالئمة وذات 

إٌجابٌة تنعكس فائدة عملٌة وٌترتب على تطبٌقها نتائج 

على فعالٌة ورشد القرار الذي ٌتم اتخاذه عن طرٌق 

 المشاركة.

 حٌثٌات اتخاذ القرار

اتخاذ القرار ال ٌكتسب بالتعلٌم وإنما بالممارسة  -أوال

 والتجربة:

لن تكون صاحب قرارات صائبة بمجرد أن تقرأ كتابا، أو 

بمجرد أن تستمع لمحاضرة، ولكنها التجربة تنضجك شٌئا 

ٌئا، والخبرة التً تكتسب مع األٌام وٌمتلكها اإلنسان فش

بالممارسة وبشكل تدرٌجً ومن هنا ٌتمٌز كبار السن 

وأصحاب التجربة بالحنكة وصواب الرأي ودقة االختٌار 

أكثر من غٌرهم، فالشاب الناشئ كثٌر ما ال توجد لدٌه 

األسباب والملكات التخاذ القرار الصحٌح، وهو ٌحتاج إلى 

 ة أو المعونة أو النصٌحة.المشور

 اتخاذ القرار أفضل من عدم اتخاذه  -ثانٌا

وان كان فً القرار أخطاء خاصة فً األمور التً ال بد 

منها من اتخاذ قرار، الن عدم اتخاذ القرار ٌصٌب 

اإلنسان بالعجز والشلل فً مواجهة األحداث وحل 

 المشكالت.

قرار بل  بعض الناس دائما ال ٌبت فً األمور وال ٌتخذ

ٌبقٌها معلقة فتجده حٌنئذ شخص غٌر منجز، وال متخذ 

قرار، دائما ٌدور فً حلقة مفرغة، ٌمّر الوقت دون أن 

ٌنجز شٌئا، ألنه لم ٌختر بعد، هل ٌدخل فً كلٌة الطب أم 

ٌدرس فً كلٌة الهندسة ؟ٌمر العام والعامٌن وهو على 

صال غٌر استقرار فال ٌنجز، والذي ٌتردد كثٌرا فٌدرس ف

فً الطب والثانً ٌختاره فً الهندسة ثم ٌقول لٌس ذلك 

اختٌارا صائبا فٌمضً للعلوم،ثم ٌرى أنها ال تناسبه فتمر 

ٌتخرج  –كما ٌقولون  –السنوات ٌتخرج الطالب وهو 

بأقدمٌة ٌكون معها قد استحق أن ٌأخذ عدة شهادات بدل 

 شهادة واحدة.

ار وتغتنم أٌضا تضٌع الفرص وتمّر، فان لم تتخذ القر

الفرصة الن الفرص ال تتكرر، وهذه مسألة أٌضا مهمة، 

البدٌل التخاذ القرار هو ال شًء واتخاذ القرار ٌكسبك 

جرأة وٌعطٌك الشجاعة، وأٌضا ٌتٌح لك الفرصة للتقوٌم 

بعد الخطأ فال تكن أبدا مترددا فً اتخاذ القرارات، اعزم 

جربة واعقلها وتوكل، وامضً فان أخطأت فان الخطأ ت

 جدٌدة وعلما جدٌدا ٌفٌدك فً مستقبل األٌام .

 اتخاذ القرار ٌحتاج إلى عقلٌة متفتحة مرنة:  -ثالثاً 

بعٌدا عن الجمود وأحادٌة الرأي، فان الذي ال ٌفكر إال من 

طرٌق واحد وال ٌنظر إال من منظار واحد تغلق علٌه 

أمور وتوصد فً وجهه األبواب وٌظن أن ال حل وٌستسلم 

مع أنه لو نظر عن ٌمٌنه أو عن ٌساره أو خلفه أو للٌأس 

أمامه لرأى أبوابا كثٌرة مشرعة وطرق كثٌرة ممهدة، إنما 

أعماه عنها أنه لم ٌتح لعقله أن ٌسرح فً اآلفاق وان ٌولد 

 األفكار حتى تكون هناك مخارج عدة بإذن هللا.

 

لٌس اتخاذ القرار هو نهاٌة المطاف بل فً الحقٌقة  -رابعاً 

 بداٌته:هو 

ألنه بعد اتخاذ القرار ٌحتاج إلى التنفٌذ والتنفٌذ ٌحتاج إلى 

المتابعة والتقوٌم ربما ٌدخل كثٌر من التعدٌالت على تلك 

القرارات، فلٌس المهم هو اتخاذ القرار وإنما أهم من ذلك 

 ما بعد اتخاذ القرار.

 محاذٌر اتخاذ القرار

 ال للمجامالت فً اتخاذ القرار -1

 عواطفال لل -2

 ال للتردد والتراجع -3

 ال لإلذاعة والنشر -4

 ال للعجلة -5

 

 العوامل المؤثرة فً اتخاذ القرار:



للقٌم والمعتقدات تأثٌر كبٌر فً اتخاذ القٌم والمعتقدات: -1

القرار ودون ذلك ٌتعارض مع حقائق وطبٌعة النفس 

 البشرٌة وتفاعلها فً الحٌاة.

 

 المؤثرات الشخصٌة: -2

شخصٌته التً ترتبط باألفكار والمعتقدات التً لكل فرد 

ٌحملها والتً تؤثر على القرار الذي سٌتخذه، وبالتالً 

ٌكون القرار متطابقا مع تلك األفكار والتوجهات الشخصٌة 

 للفرد.

 

لطموحات الفرد ومٌوله دور مهم المٌول والطموحات: -3

له فً اتخاذ القرار لذلك ٌتخذ الفرد القرار النابع من مٌو

وطموحاته دون النظر إلى النتائج المادٌة أو الحسابات 

 الموضوعٌة المترتبة على ذلك.

تؤثر العوامل النفسٌة على اتخاذ العوامل النفسٌة: -4

القرار وصوابٌته، فإزالة التوتر النفسً واالضطراب 

والحٌرة والتردد لها تأثٌر كبٌر فً إنجاز العمل وتحقٌق 

 ال التً ٌسعى إلٌها الفرد.األهداف والطموحات واآلم

 أنواع القرارات اإلدارٌة :

 القرارات التقلٌدٌة: -أوالً 

وهً تتعلق بالمشكالت البسٌطة أ ـ القرارات التنفٌذٌة:

المتكررة كتلك المتعلقة بالحضور واالنصراف وتوزٌع 

العمل والغٌاب واألجازات، وكٌفٌة معالجة الشكاوى. وهذا 

بت فٌه على الفور نتٌجة النوع من القرارات ٌمكن ال

الخبرات والتجارب التً اكتسبها المدٌر والمعلومات التً 

 لدٌه.

وتتصف بأنها قرارات متكررة ب ـ القرارات التكتٌكٌة:

وإن كانت فً مستوى أعلى من القرارات التنفٌذٌة وأكثر 

فنٌة وتفصٌالً. وٌوكل أمر مواجهتها إلى الرؤساء الفنٌٌن 

 والمتخصصٌن.

 القرارات غٌر التقلٌدٌة: -ثانٌاً 

 ـ القرارات الحٌوٌة:أ 

هً تتعلق بمشكالت حٌوٌة ٌحتاج فً حلها إلى التفاهم 

والمناقشة وتبادل الرأي على نطاق واسع، وفً مواجهة 

هذا النوع من المشكالت ٌبادر المدٌر ـ متخذ القرار ـ 

بدعوة مساعدٌه ومستشارٌه من اإلدارٌٌن والفنٌٌن 

اجتماع ٌعقد لدراسة المشكلة، وهنا ٌسعى  والقانونٌٌن إلى

المدٌر ـ متخذ القرار ـ إلشراك كل من ٌعنٌهم أمر القرار 

من جمٌع األطراف فً مؤتمر، وأن ٌعطٌهم جمًٌعا حرٌة 

 المناقشة مع توضٌح نقاط القوة والضعف.

وهً قرارات غٌر تقلٌدٌة، ب ـ القرارات اإلستراتٌجٌة:

ت أبعاد متعددة، وعلى تتصل بمشكالت إستراتٌجٌة وذا

جانب كبٌر من العمق والتعقٌد، وهذه النوعٌة من 

القرارات تتطلب البحث المتعمق والدراسة المتأنٌة 

والمستفٌضة والمتخصصة التً تتناول جمٌع الفرضٌات 

 واالحتماالت وتناقشها.

 


