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  مرحبًا أصدقائنا ^_^ 
, وسنرافقكـ مع  خير مف دراستنا في كمية االقتصادالنخبة اإلداري في فصؿ جديد , الفصؿ األسنتابع معكـ فريؽ 

 مقرر نظرية القرارات اإلدارية. 
المقرر ليس كبقية المقررات في ىذا الفصؿ , فيو الوحيد الذي يحوي عمى جانب عممي , ىو ليس بالسيؿ , 

 يعطي المقرر الدكتور جماؿ اليوسؼ. لكنو بالتأكيد ليس بالصعب , المطموب ىو الكتاب و 
المحاضرات سنعمؿ في كالعادة يحتوي الكتاب بعض األخطاء باإلضافة إلى عدـ كفاية الشرح بالنسبة لمعممي , 

 عمى تجاوز ىذه المشكمة , باإلضافة إلى توجيو المقرر لمدراسة. 
 األوؿ مف الكتاب والمحاضرة األولى.  المادة تحتوي عمى جزء نظري تمامًا )غير مرتبط بعممي( وىو فقط الفصؿ

الجزء األكبر ىو الجزء العممي , وليذا العممي إطار نظري يستند إليو , أما في االمتحاف فقد يكوف السؤاؿ مف 
 ىذا الجزء إما نظري أو عممي. 

كوف نصيب االمتحاف ىو تقميدي , غالبًا ما يكوف النصؼ نظري واآلخر عممي , فيما يتعمؽ بالنظري عادة ما ي
 درجة.  25المحاضرة األولى حوالي 

ويالحظ فريقنا بأف معظـ الطالب تصؿ إلى وقت االمتحاف وتواجو مشكمة دراسة المقرر بشكؿ عاـ , والمحاضرة 
إلى وقت األولى بشكؿ خاص , ولذلؾ نقدـ لكـ النصيحة ىنا بدراسة ىذه المحاضرة مف اآلف وعدـ تركيا 

. وأخيرًا وقبؿ البدء بالمحاضرة بإمكانكـ التواصؿ فيما يتعمؽ بالمقرر عمى الغروب الخاص بو , وأيضًا االمتحاف
 متابعة جميع أخبار قسـ اإلدارة عمى غروب النخبة عمى الفيس بوؾ : 

 وظرٌت انقراراث اإلدارٌت

 جمال انٍوسف : انذكتور 1 2014/2015 انفصم: انثاوً

28/3/2016 
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 واآلف نبدأ بالفصؿ األوؿ بعنواف : 

  مقدمة : 
فردية أو جماعية , ألف القياـ باألعماؿ لبموغ األىداؼ المنشودة يسبقيا تفكير تنطوي حياتنا اليومية عمى قرارات 

ومفاضمة , وىذا ىو جوىر اتخاذ القرار , وعدـ اتخاذ القرار يعني الجمود والحيرة , وعدـ القدرة عمى القياـ بأي 
اذ القرارات الصائبة , عمؿ بناء ومحقؽ ألىداؼ الفرد والجماعات )المنظمات( , ألف نجاح األعماؿ يتطمب اتخ

وتتألؼ عممية اتخاذ القرار مف سمسمة متعاقبة مف الخطوات واإلجراءات , تبدأ بتحديد األىداؼ , ودراسة الظروؼ 
, قويمياالداخمية والخارجية المحيطة بيا , وتعريؼ المعنييف بيا وصواًل إلى تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذىا , وت

 تنفيذىا. وتييئة الظروؼ المالئمة ل
وتعد عممية اتخاذ القرارات أساس العممية اإلدارية وجوىرىا , ومينة الرجؿ اإلداري )المدير( , وىي عممية مستمرة 

 تترجـ واقع الوظائؼ اإلدارية مف تخطيط وتنظيـ وتوجيو ورقابة. 
 

 

 

تعد نظرية القرارات عمـ صناعة القرار اإلداري وفنو الذي يتناوؿ أسس عممية اتخاذ القرار اإلداري وقواعدىا 
 ومبادئ صياغتو. 

 

 

 

 ))ىذه الفقرة كانت تحذؼ في السنوات السابقة , مطموبة في ىذه السنة((
تطور مفيـو اتخاذ القرار حيث تناولتو مدارس الفكر اإلداري مف وجيات نظر متباينة رغـ اتفاؽ ىذه المدارس 
عمى أىمية اتخاذ القرارات , وأثرىا عمى نجاح األعماؿ , وسنتعرؼ عمى عممية اتخاذ القرار مف وجية نظر أىـ 

 مدارس الفكر اإلداري : 
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 انمذرست انتقهٍذٌت نهقرار :  .1

ّرؼ الرشد عمى أنو االختيار ىذه المدرسة أف متخذ القرار يتصرؼ برشد , وقراراتو رشيدة , وقد ع   افترضت
االفضؿ مف الناحية االقتصادية , وبيذا يؤدي القرار اإلداري الرشيد إلى تحقيؽ المصمحة االقتصادية لممؤسسة , 

ات التامة أو الكاممة عف القضية التي وباإلضافة لذلؾ اقترضت ىذه المدرسة أف بحوزة متخذ القرار المعموم
تتطمب الحؿ وعف جميع البدائؿ الممكنة لحميا وتحقيؽ اليدؼ وعف جميع النتائج المترتبة عمى اختيار كؿ بديؿ 
منيا ونظرًا إلى أف ىدؼ متخذ القرار ىو تعظيـ المردود االقتصادي , فإنو سوؼ يختار في ضوء ىذه المعمومات 

 يؿ الذي يحقؽ النتائج االقتصادية المستيدفة. المتكاممة , ذلؾ البد
كما نشير إلى أف ىذه النظرية تعرؼ أيضًا بػ " نظرية القرار الرشيد " , حيث تمثؿ النموذج المغمؽ في اتخاذ 

 القرار , ولقد سادت مفاىيميا حتى الربع األوؿ مف القرف العشريف. 
اىيـ ميمة في اتخاذ القرار , وتطور نظرية القرارات اإلدارية , ومفوبالرغـ مما قدمتو المدرسة التقميدية مف أفكار 

إال أنيا لـ تسمـ مف بعض االنتقادات التي قامت عمى أساسيا المدرسة السموكية في اتخاذ القرار , وما يمي أىـ 
 االنتقادات التي تعرضت ليا ىذه المدرسة : 

 الداخمية والخارجية لممؤسسة. رفض فكرة أف المنظمة نظاـ مغمؽ بعيد عف تأثيرات البيئة -1
أىممت ىذه المدرسة الجانب اإلنساني )العالقات اإلنسانية( داخؿ المنظمة وخارجيا , وركزت عمى  -2

الجانب الفني في اتخاذ القرار , مما جعؿ فكرة القرار الرشيد غير صحيحة , ألف السموؾ اإلنساني يخضع 
تمفة التي يصعب إخضاعيا لقاعدة معينة تنبى عمى األحكاـ لمجموعة مف العوامؿ والمؤشرات واالتجاىات المخ

 واالستنتاجات , وىذا يفسر فكرة أف العمؿ في المؤسسات البشرية يحتوي بشكؿ عاـ عمى درجات مف عدـ الرشد. 
الرشد مفيـو نسبي ال يؤدي دائمًا إلى القرار األفضؿ بسبب خضوع متخذ القرار لعوامؿ مختمفة تحد مف  -3

اتخاذ القرار الرشيد , وكما ترى المدرسة السموكية فإف المدير يعتمد عمى الرشد المحدد في اتخاذ قدراتو عمى 
 قراراتو لموصوؿ إلى القرار المناسب وليس القرار الرشيد. 

إف متخذ القرار يمكف أف ال يكوف عقالنيًا أو منطقيًا في اتخاذ القرار , ويتأثر باألطراؼ والعوامؿ المحيطة  -4
 بو. 
وجود أىداؼ متعددة متناقضة في بعض األحياف أماـ متخذ القرار تجعؿ عممية الرشد في اتخاذ القرار إف  -5

 أمرًا غير مضموف دائمًا. 
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 انمذرست انسهوكٍت نهقرار :  .2

تؤكد ىذه المدرسة أف عمى متخذ القرار , كفرد , لو أفضمياتو الخاصة بو , وىو يتأثر بالقيـ والعادات والتقاليد 
لى جانب ما يتسـ بو مف دوافع ال شعورية , وميارات ومشاعر , تؤثر جميعيا في عممية اتخاذ القرار ,  وا 

, وعف البدائؿ الممكنة وعف كؿ بديؿ , وقد برز  باإلضافة أف متخذ القرار يواجو معمومات غير تامة عف الموقؼ
يحدد عددًا قمياًل  -وفي ضوء عدـ اكتماؿ المعمومات–ىنا مفيـو "الرشد المحدود" الذي يؤكد عمى أف متخذ القرار 

البدائؿ , ويتوقع عددًا مف النتائج لكؿ بديؿ لموصوؿ إلى ىدؼ غير مصاغ بدقة , وىذا يعني أف متخذ القرار مف 
ستيدؼ الرشد فإنو يعمؿ ضمف الحدود المذكورة , كما أنو يستيدؼ تحقيؽ أفضؿ الحموؿ المرضية وليس تمؾ إذا ا

التي تؤدي إلى تعظيـ النتائج , وبالتالي فإنو عندما يبحث عف الحموؿ المرضية يكتفي بعدد محدود مف البدائؿ , 
 ي" يتوافؽ مع مفيـو "الرشد المحدود". لكؿ منيا عدد محدود مف النتائج , وىكذا فإف مفيـو "الحؿ المرض

 انمذرست انكمٍت :  .3

تعد عممية اتخاذ القرار جوىر العممية اإلدارية وفؽ ىذه المدرسة حيث تسعى اإلدارة التخاذ القرار السميـ في ضوء 
مف  األىداؼ المنشودة وضمف اإلمكانات والموارد المتاحة , ولعؿ أبرز سمة لممدرسة الكمية استخداميا فرقاً 

العمماء الذيف ينتموف إلى مناىج متعددة مثؿ : بحوث العمميات والرياضيات واالقتصاد واالحصاء وغيرىا مف 
العمـو األساسية , ويمكف القوؿ أف المدرسة الكمية تستخدـ جميع األدوات العممية التي توفرىا مختمؼ حقوؿ 

 اإلدارية. المعرفة لتوفير أساس كمي يساعد المدير في اتخاذ القرارات 
 تتخذ القرارات وفؽ المدرسة الكمية عمى مراحؿ وخطوات محددة عمى النحو اآلتي : 

 صياغة المشكمة كميًا وحسب طبيعتيا لتشكؿ نموذجًا يمثؿ النظاـ.  -1
 استنباط حؿ لمنموذج )واختيار الحؿ األفضؿ إف وجد أكثر مف حؿ(.  -2
 في مراحمو جميعيا. في أثناء استنباط الحؿ يجب بناء أسموب يراقب الحؿ  -3
 وضع الحؿ موضع التنفيذ , ورقابة التنفيذ , وتعميـ النتائج.  -4
 مذرست انىظم :  .4

ظيرت ىذه المدرسة لمتوفيؽ بيف المدارس التي سبقتيا , ألف كؿ مدرسة غالت في جانب واحد مف جوانب العممية 
إلنسانية , حيث نظر أوائؿ رواد ىذه النظرية اإلدارية , وبخاصة لمتوفيؽ بيف المدرسة التقميدية ومدرسة العالقات ا

إلى المنظمة عمى أنيا نظاـ اجتماعي معني باتخاذ القرارات , ثـ تطورت ىذه النظرة بحيث أصبحت تعد المنظمة 
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نظامًا مفتوحًا يضـ جميع المعنييف )أصحاب رؤوس األمواؿ , رجاؿ األعماؿ , العامميف , العمالء , المتعامميف( 
النظـ يقبؿ الجميع االنضماـ لمنظاـ , وقبوليـ لسمطتو ىو قناعتيـ بأف انضماميـ لمنظاـ يحقؽ ليـ وحسب مدرسة 

 رغباتيـ , ويمبي حاجاتيـ. 
ىدؼ مدرسة النظـ الرئيس مف تطبيؽ فكرة مدخؿ النظـ ىو تسييؿ وتحسيف فيـ المديريف لمبيئة المحيطة 

 بيئة المحيطة ويمكنيـ مف ترشيد قراراتيـ اإلدارية. بالمنظمة , وىذا يساىـ في فيـ المديريف ألبعاد ال
تعمؿ نظرية النظـ عمى تنظيـ ىيكؿ المنظمة عمى شكؿ ىيكؿ نظـ بداًل مف ىيكؿ سمطة , أي تدخؿ مفيـو 
النظـ كطريقة حديثة في التفكير اإلداري , حيث تركز اإلدارة عمى الكميات في معالجة القضايا اإلدارية مف دوف 

سمسمة مترابطة مف يات , حيث تعد المنظمة كاًل متكاماًل مترابط األجزاء , فالقرار يتخذ نتيجة إىماؿ الجزئ
 العمميات الذىنية في مختمؼ أجزاء المنظمة , ونتيجة لمظروؼ والعوامؿ الداخمية والخارجية المحيطة بالمنظمة. 

وفؽ مدرسة النظـ تعد الوظائؼ اإلدارية الخمس مترابطة وذات عالقة متبادلة مع بعضيا , كما يعد نظاـ اإلدارة 
نظامًا فرعيًا لنظاـ أعمى ىو المنظمة التي تشكؿ جزءًا مف نظامًا أكبر ىو نظاـ االقتصاد العالـ. وىكذا توضح 

 عمى البعض.  نظرية النظـ كيؼ تعمؿ وتتفاعؿ النظـ التي يعتمد بعضيا
 انمذرست انظرفٍت )انموقفٍت( :  .5

تؤكد المدرسة الموقفية عمى أف متخذ القرار يبدؿ في أسموبو تبعًا لممشكمة التي يواجييا , ويتأثر اختيار المدير 
 ألسموب اتخاذ القرار بالعوامؿ اآلتية : 

يا , ودرجة تعقيدىا , ومدى مشكمة القرار , أو التي تتضمف درجة قريبة منيا , واطالعو عمييا , ووضوح -
 تغير المعايير , واألىداؼ والقيود. 

بيئة القرار التي تتضمف القدرة عمى اتخاذ قرار معاكس , ودرجة مساءلة المدير أماـ الغير بسبب اتخاذه  -
 لمقرار , والقيود المالية والزمنية عمى القرار. 

عو , بؿ وشخصيتو وسموكو , فالقرارات المعروفة صفات متخذ القرار نفسو , مثؿ معرفتو , قابميتو , ودواف -
لدى المدير يمكف أف تتخذ بحكـ العادة , ىذا في حيف أف القرارات المعقدة بالنسبة لممدير ولممؤسسة تتطمب 
استخداـ األساليب الكمية والتحميمية األكثر تعقيدًا , بشرط توافر الوقت والماؿ , ومعرفتو بخصوصيات القرار , 

اختيار أسموب اتخاذ القرار ىو حصيمة المقارنة بيف رغبة المدير في القرار الصحيح وبيف التكمفة  وىكذا فإف
 المتمثمة بالوقت والماؿ التي يسببيا ذلؾ القرار. 
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 فً اإلدارة :  Yو  Xوظرٌت  .6

ة , حيث تفرض نظري Yإلى نظرية  Xالتقدـ اإلداري حسب رأي دوغالس ماؾ غريكور يعني التحوؿ مف نظرية 
X  خضاعو إلشراؼ دقيؽ , أما نظرية تذىب إلى  Yأف اإلنساف غير جدير بالثقة ويجب إعطاؤه أوامر محددة وا 

الطرؼ األخر حيث ترى أف اإلنساف بطبيعتو يحب العمؿ ويخمص لو , ويتجاوب مع المعاممة الحسنة والمبادرة 
سمبية , إضافة إلى ىدرىا لمموارد , ويطبؽ  الطيبة , وال لزـو لتشديد الرقابة عميو ألنيا قد تؤدي إلى نتائج

بتتبعيا حاجات العماؿ , والعمؿ عمى تحقيؽ رضاىـ مف دوف طمب منيـ , بينما يطبؽ  Yاليابانيوف نظرية 
 .  Xاألمريكيوف نظرية 

, في حيف يستمر التنافس  Yعادة يسيطر جو مف التفاىـ والعرؼ العائمي عمى الورشة المحكومة بنظرية 
يعمؿ عادة في جميع األقساـ  Y, وىذا متوقع ألف المدير وفؽ  Xر في الورشة المحكومة بنظرية والتناح

والمستويات لفترات مبرمجة قبؿ أف يصؿ إلى وظيفتو المحددة )المنشودة( مما يجعمو أكثر تفيمًا وتعاونًا مع 
نوا في المواقؼ التي تستوجب اتخاذ مرؤوسيو في ىذه األقساـ , لذلؾ نجد المديريف اليابانييف ال يحبذوف أف يكو 

قرارات , وخاصة القرارات غير المدروسة , وبالتالي يسعوف إلجراء دراسة كافية حوؿ المشكمة )القضية( التخاذ 
قرار بحميا , عمى عكس المديريف األمريكييف الذيف ينظروف إلى القرار عمى أنو مف األعماؿ الجريئة التي تصنع 

 المديريف.  منيـ األساطير وعظماء
يختمؼ وزف الخبرة والتجربة في عممية اتخاذ القرار عند اليابانييف عنو عند األمريكييف , فاليابانيوف يعدوف 
تجاربيـ اليومية في المنظمة بمثابة مختبر لمتعمـ ينشدوف منو الحكمة وبالتالي ال تبحث عف مديرييا المقبميف في 

نما تتولى تنشئتيـ مف داخؿ المنظمة ذاتيا بإثرائيـ بالخبرة الوظيفية طواؿ حياتيـ عمى  مدارس إدارة األعماؿ , وا 
 عكس المنظمات األمريكية. 

يذىب اليابانيوف إلى عد المدير الناجح في اتخاذ القرارات ىو ذلؾ الرجؿ الذي يقاـو الرغبة في وضع حد لألمور 
باإلجراءات السريعة وبالحركة , والبت فييا إلى أف يرى ما ىو مطموب منو فعاًل , أما األمريكيوف فيرغبوف 

 نوا مف اتخاذ القرارات المفضمة. الدائمة في كؿ االتجاىات ليتمك
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ا بحسب وجية نظر الباحث الذي يوجد في الكتاب العديد مف التعريفات , وكما تعودنا فيي تختمؼ عف بعضي
 . )حفظ التعريف األخير , موجود بأسئمة الدورات : عّرف القرار(حيطة بو بالظروؼ الم متأثرًا وضع ليا التعريؼ 

  عّرف سايمونSimon  اختيار بديؿ مف بيف البدائؿ المتاحة إليجاد الحؿ المناسب لمشكمة ىو "القرار
 ".في األعماؿجديدة ناتجة عف عالـ متغير وتمثؿ جوىر النشاط التنفيذي 

  يونجبينما عّرفو Yong :  القرار ىو االستجابة الفّعالة التي توفر النتائج المرغوبة لحالة أو حاالت "
 ". حالية أو محتممة في المنظمة

 بارنار ما أBernard  ىو ذلؾ التصرؼ الذي يأتي نتيجة التدابير والحساب والتفكير"." عّرف القرار:فقد 
  كما عّرؼ القرار عمى أنو "مسار فعؿ يختاره متخذ القرار الختيار أنسب وسيمة متاحة أمامو إلنجاز

 اليدؼ أو األىداؼ التي يبتغييا ". 
  أو : " ىو االختيار المدرؾ بيف البدائؿ المتاحة في موقؼ معيف , أو ىو المفاضمة بيف حموؿ بديمة

 لمواجية مشكمة معينة , واختيار الحؿ األمثؿ مف بينيا ". 
 يقـو عمى عممية المفاضمة وبشكؿ واٍع ومدرؾ بيف مجموعة  : بشكل عام يعّرف القرار اإلداري عمى أنو

بدائؿ أو حموؿ )عمى األقؿ بديميف أو أكثر( متاحة لمتخذ القرار الختيار واحد منيا باعتباره أنسب وسيمة لتحقيؽ 
 اليدؼ أو األىداؼ التي يبتغييا متخذ القرار".

 

 

 : اآلتي خالؿ مف المدير يتخذىا التي اإلدارية القرارات تختمؼ
 المنظمة داخؿ المدير يشغمو الذي اإلداري المركز باختالؼ. 
 المدير بيا يتمتع التي الصالحيات مدى. 
 المنظمة ضمنيا تعمؿ التي البيئة. 

 ونتيجة ليذه االختالفات الكبيرة فإف القرارات اإلدارية تصنؼ إلى أنواع استنادًا إلى معايير عديدة أىميا ما يمي : 
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  : أواًل : تصنيف القرارات من الناحية القانونية لمقرار 
 المعيار إلى أربعة أقساـ: تقسـ القرارات وفؽ ىذا

 : ويتضمف القرارات اآلتيةمدى القرار وعموميتو:  .1
 كالموائح  عدد غير محدد مف الناسالمتعمقة بالقواعد العامة الممزمة التي تطبؽ عمى  : القرارات التنظيمية

 التنظيمية والسمطات والسياسات في المنظمة.
 :كقرار التعييف. بمخاطبة فرد محددالمتعمقة  القرارات المركبة 

 تكوين القرار: .2
 :ليا كياف مستقؿ وأثر قانوني سريع كتعييف موظؼ أو مكافأتو. قرارات بسيطة 
 :تتألؼ مف عممية قانونية تتـ عمى مراحؿ عديدة كإجراء مناقصة أو مزاد. قرارات مركبة 

 أثر القرار في األفراد: .3
 :كاألوامر اإلدارية. التعويض 
  كالنشرات والتعميمات التي توضح إجراءات العمؿ. االلزام:قرارات ال تحمل صفة 

 قابمية القرار لإللغاء أو التعويض: .4
 .قرارات قابمة لإللغاء أو التعويض كقرارات الفصؿ والعقوبة 
 .قرارات غير قابمة لإللغاء كاألعماؿ التنظيمية التي يصدرىا مجمس اإلدارة 

 من الناحية القانونية 

مدى القرار 
 وعموميته

 مركب تنظيمي

 تكوين القرار

 مركب بسيط

 األثر في األفراد

 غير الزامي التعويض

القابلية لإللغاء 
 والتعويض

 قابل لإللغاء
غير قابل 

 لإللغاء

 تصنيف القرارات اإلدارية

من الناحية 
 القانونية

وفق طبيعة 
 القرار اإلداري

وفق قابليتها 
 للبرمجة

وفق بيئة القرار 
 اإلداري

وفق وظائف 
 المنظمة

 وفق خصائصها
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  : ثانيًا : تصنيف القرارات وفق طبيعة القرار اإلداري 
 :  ما يميتقسـ القرارات وفؽ ىذا المعيار إلى 

 : القرارات األساسية والروتينية .1
 : تتطمب إجراءات كثيرة قبؿ اتخاذىا لمعالجة المشكالت التي ال تتكرر باستمرار وتكوف  القرارات األساسية

 قرارات استراتيجية كاختيار موقع المشروع أو طريقة االنتاج.
 الرقابة عمى جدولة االنتاج. مكررة باستمرار وتتخذ لتعالج األعماؿ المتكررة مثؿ : القرارات الروتينية : 

 لفردية:القرارات التنظيمية وا .2
 تتعمؽ بعمؿ المنظمة ونشاطيا وتتخذ مف قبؿ المدير مف خالؿ سمطتو الرسمية. : القرارات التنظيمية 
 ليست ليا صفة رسمية وترتبط بالشخص الذي يتخذىا كاالستقالة. : القرارات الفردية 

 : ثالثًا : تصنيف القرارات وفق قابميتيا لمبرمجة 
 :, وىما  القرارات إلى نوعيف (H. Simon) قّسـ سايموف

 القرارات المبرمجة (Programed Decision) :  وىي تمؾ القرارات التي تتصؼ بأنيا متكررة بصورة
مستمرة وتتعمؽ غالبًا باألعماؿ الجارية والمعتادة وعادة تكوف ىناؾ إجراءات شكمية تتخذ وفؽ القرارات حيث يمكف 
جدولتيا أو برمجتيا وفقًا لروتيف معيف ويمكف البت فييا بناء عمى التجارب السابقة وىذه القرارات تتخذ عادة 

: القرار بمنح  ريؽ تمقائي وفوري وال تحتاج إلى دراسة وتحميؿ وجيد ذىني التخاذىا ومف أمثمة ىذه القراراتبط
إجازة ألحد العامميف بالمنظمة أو القرار بالتصريح لو بالخروج قبؿ إنياء العمؿ الرسمي أو القرار بصرؼ عالوة 

 دورية لمموظؼ أو القرار بتحديد ساعات العمؿ اإلضافية.
 لقرارات غير المبرمجةا (Non-Programed Decision ):  وىي القرارات التي تتخذ بقصد معالجة

التي تتطمب اىتماما خاصًا وتتصؼ ىذه القرارات بالديمومة وااللتزاـ بتنفيذىا  (المعقدة أو النادرة)المشاكؿ النوعية 
  .ظمة ويعرضيا لممخاطرلفترة طويمة لذلؾ فإف اإلخالؿ بيا أو القصور في تنفيذىا ييدد المن

 واتخاذ ىذه القرارات يتطمب الدراسة المعمقة كما في اختيار موقع المنظمة أو المشرع أو السوؽ أو تحديد مجاؿ 
النشاط االنتاجي أو الخدمي الذي سيمارسو ..الخ . وتحتـ طبيعة ىذه القرارات وأىميتيا وأثرىا عمى مستقبؿ 

مستويات اإلدارة العميا التي تقـو بتحديد األىداؼ ورسـ السياسات العامة كما وفعالية المنظمة أف تتخذ في 
  القرارات المبرمجة فتتخذ في المستويات التنفيذية.
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  : رابعًا : تصنيف القرارات وفق بيئة القرار اإلداري 
 تقسـ القرارات وفؽ ىذا المعيار إلى االنواع اآلتية : 

  : القرارات في ظروف التأكد التام 
يتخذ ىذا النوع مف القرارات عندما يكوف متخذ القرار يعمـ بشكؿ مسبؽ عمـ اليقيف بيئة القرار مف حيث المتغيرات 

 ونوعيتيا والعوامؿ المؤثرة عمييا , ودرجة تأثيرىا عمى القرار , ونتائج ىذا التأثير بشكؿ أكيد ال لبس فيو. 
  ف المخاطرة : القرارات في ظرو 

تتخذ القرارات مف ىذا النوع في الظروؼ التي يمكف لمتخذ القرار معرفة جميع العوامؿ التي قد تؤثر عمى 
القرارات المتخذة , ويعرؼ درجة تأثيرىا لكنو ال يعمـ بشكؿ قطعي أيًا منيا سيؤثر فعاًل عمى القرارات المتخذة , 

تأثيرىا , وتنشأ المخاطرة مف احتماؿ اتخاذ قرار  بؿ يمكنو تقدير احتماالت حدوث )تأثير( ىذه العوامؿ ودرجة
 عمى أمؿ وقوع حدث ما ويصادؼ عدـ وقوعو أو وقوع حوادث جعؿ نتائج القرار تؤثر سمبًا عمى متخذه. 

  : قرارات عدم التأكد 
ال يعمـ  تتخذ القرارات مف ىذا النوع في الظروؼ التي ال تتوفر لمتخذ القرار معمومات كافية عف بيئة القرار , أي

متخذ القرار بشكؿ مسبؽ ما ىي المتغيرات أو الظروؼ التي ستؤثر عمى القرار المتخذ , وال يمكنو معرفة 
أخرى ال تتوفر لمتخذ القرار بيانات تمكنو مف اتخاذ القرار بالدقة  بكممةاحتماالت تأثير ىذه المتغيرات , 

 المطموبة. 
 ف المنظمة : خامسًا : تصنيف القرارات اإلدارية وفق وظائ 

 تقسـ القرارات اإلدارية وفؽ وظائؼ المنظمة إلى االنواع اآلتية : 
  : تشمؿ القرارات التي تتعمؽ بتحديد األىداؼ المطموب تحقيقيا , قرارات تتعمق بالوظائف اإلدارية

والسياسات العامة والفرعية واإلجراءات التي تتبع في التنفيذ , وكذلؾ القرارات المتعمقة بتصميـ الييكؿ التنظيمي 
رشادىـ وتحديد المعايير الرقابية.  سناد المناصب اإلدارية فيو , وتوجيو العامميف وا   وا 

 يتضمف ىذا النوع قرارات عديدة مثؿ : قرارات تحديد موقع المصنع وحجمو وحجـ عمق باإلنتاج : قرارات تت
اإلنتاج وسياساتو , وقرارات ترتيب المصنع وأنواع اآلالت , كذلؾ تتضمف ىذه القرارات المتعمقة بتحديد مصادر 

 الحصوؿ عمى عناصر اإلنتاج والرقابة عمى اإلنتاج وجودتو. 
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 تشمؿ القرارات المتعمقة بتحديد نوعية السمعة ومواصفاتيا , وتحديد األسواؽ التي  بالتسويق : قرارات متعمقة
سيتـ البيع فييا وقنوات التوزيع التي توصميا إلى السوؽ , كما تتضمف القرارات المتعمقة بتعبئة المنتجات وتغميفيا 

 خدمة وتقديـ خدمات البيع. وتسعيرىا والقياـ ببرامج اإلعالف والدعاية وبحوث التسويؽ المست
  : تشمؿ القرارات المتعمقة بتحديد حجـ رأس الماؿ الالـز ورأس الماؿ العامؿ والسيولة قرارات متعمقة بالتمويل

النقدية , وطرؽ التمويؿ , كما تتضمف تحديد نسبة األرباح المطموب تحقيقيا وكيفية توزيعيا واإلجراءات 
 المحاسبية الخاصة بذلؾ. 

  تشمؿ القرارات المتعمقة بتحديد القرارات التي تتعمؽ بتحديد مصادر  متعمقة بشؤون العاممين :قرارات
الحصوؿ عمى األفراد , وطرؽ اختيارىـ وتعيينيـ وبرامج تدريبيـ , وأسس تحميؿ الوظائؼ وتوصيفيا وتقويميا , 

قية والتقاعد والفصؿ مف العمؿ , وسياسات دفع األجور والتعويضات والمكافآت , كما تتضمف تحديد أساليب التر 
ومعالجة التأخير والغياب وشكاوى العامميف , وعالقة المؤسسة باالتحادات والنقابات العمالية , والمؤسسات 

 المختمطة المرتبطة بالعامميف. 
  : سادسًا : تصنيف القرارات اإلدارية وفق خصائصيا 

 التصنيؼ اآلتي لمقرارات :  (Ansoffأنسوف )فمقد قدـ  في إطار تصنيؼ القرارات اإلدارية , وتحديد خصائصيا
 القرارات االستراتيجية التي تتخذ من قبل اإلدارة العميا :  .1
  قرارات اختيار مزيج السمعة– ( السوؽMix Product-Market التي تساعد عمى تعظيـ معدؿ العائد عمى )

 االستثمار. 
  .قرارات تخصيص الموارد واستخداماتيا البديمة أو الخاصة بالفرص المرتبطة بالسمعة والسوؽ 
  .قرارات التنويع 
  .قرارات اختيار توقيت أزمنة البدء في التوسع غير المتكرر 

 وتتصف القرارات االستراتيجية بأنيا غير متكررة كما أنيا تحظى بدرجة عالية من المركزية في اتخاذىا.
 القرارات التنظيمية أو اإلدارية :  .2

 ىي القرارات التي تتصؼ بالتكرار إذا قورنت بالسابقة )القرارات االستراتيجية(. 
 وتصدر عف اإلدارة الوسطى , مف أمثمتيا ما يمي : 

  .القرارات الخاصة بإجراء توزيع الموارد عمى استخداماتيا البديمة 
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 يا وتنميتيا. القرارات الخاصة بتنظيـ الموارد وتممك 
  القرارات التنظيمية المرتبطة بتدفؽ المعمومات وتحديد الحريات والصالحيات المخولة لألفراد )السمطة( وكذلؾ

 المسؤوليف. 
  القرارات الخاصة بخطوات تنفيذ وتدفؽ األعماؿ واألنشطة وتوزيع الخدمات والتسييالت بيف األقساـ أو

 الوحدات التنظيمية. 
 القرارات التشغيمية :  .3

 تتصؼ ىذه القرارات بدرجة عالية مف الالمركزية وبالتكرار أي أنيا مبرمجة , ومف أمثمة ىذه القرارات : 
  .توزيع الموارد المتاحة عمى األنشطة الوظيفية الرئيسية 
  .جدوؿ اإلنتاج , وجدولة استخدامات الموارد وتشغيميا 
 ميات. أساليب اإلشراؼ والرقابة عمى العم 
  .تحديد مستوى التشغيؿ , أي حجـ اإلنتاج , ومستويات المخزوف 
  .القرارات الخاصة بالتسعير وسياسات التنمية والبحوث ...الخ 

تصدر ىذه القرارات عف مستويات اإلشراؼ , وتعنى بالقرارات التشغيمية , ولمقرارات خصائص متباينة , ومعرفتيا 
 أمر ضروري لمتخذ القرار. 

 

 ارات في العديد مف الحاالت منيا : يعد اتخاذ القرار اإلداري محور عمؿ المدير , فيو يتخذ قر 
عندما يوقع بريده اليومي , يوافؽ عمى إجازة موظؼ , أو يجيب عمى استفساره , أو يطمب مف أحد موظفيو أداء 

, أو تغيير عمؿ ما , أو يقـو بتشكيؿ لجنة , أو تعييف رئيس قسـ , أو ترقية موظؼ أو إيفاده في برنامج تدريبي 
  . أسموب العمؿ ...الخ

وىكذا فإف اتخاذ القرارات ىو مف المياـ األساسية لممدير أو الرئيس , ويعد الكثير مف كتاب ومفكري اإلدارة أف 
عممية اتخاذ القرارات أىـ عنصر في عمؿ المؤسسات وحياتيا , وىي قمب اإلدارة النابض الذي يؤمف لممؤسسة 

فالقرارات التي , ورة جمية أىمية اتخاذ القرارات الصائبة البقاء والنمو واالزدىار , وتأسيسًا عمى ما سبؽ تتضح بص
يتخذىا المدير تؤثر كثيرًا عمى وضعو الوظيفي وتقدمو , وتؤثر أيضًا عمى الجماعة التي يشرؼ عمييا , وليا 
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 تأثيرىا عمى عمؿ المنظمة عامة. وتزداد أىمية عممية اتخاذ القرارات مع زيادة تعقد أعماؿ المؤسسات وتوسعيا ,
 وتنوعيا. ومع تزايد التحديات التي تواجييا مف التغيرات المتسارعة , والمنافسة الحادة , وتسارع ظاىرة العولمة. 

وقد أصبح أساس الحكـ عمى المدير الناجح ىو كفاءتو ومقدرتو في اتخاذ القرارات الصائبة السميمة واإلخفاؽ في 
الؿ المنظمة وفناؤىا , وىكذا ترتبط كفاءتيا وفعاليتيا بكفاءة ذلؾ يعني تجمد العمؿ وشؿ النشاط , وبالتالي اضمح
 وسالمة القرارات التي تتخذ في مستوياتيا المختمفة. 

 

 سؤال دورة : 
 . درجة( 25)     عّرؼ القرار , وابحث في خصائص عممية اتخاذ القرار اإلداري

 تجدر اإلشارة في إطار تحديد مفيـو عممية اتخاذ القرارات إلى الخصائص اآلتية لمقرارات : 
إن عممية اتخاذ القرار مرحمة متقدمة في العممية اإلدارية , وأن المراحل السابقة لعممية اتخاذ القرار ىي  -

ممية تظير عممية صنع القرار , عمى الرغـ مف أنو في كؿ مرحمة مف مراحؿ الع مقدمات أساسية لمقرار السميم
بشكؿ أو بآخر , لكنيا تتجسد في مرحمة اتخاذ القرار بخطة عمؿ أو إجراء ....الخ. فالقرار يقـو باألساس عمى 
وجود ميمة عمؿ يجب أف تنفذ أو قضية قائمة تحتاج إلى حؿ , وفي كمتا الحالتيف يجب توفر اإلمكانات بيف 

بدائؿ لمتنفيذ وحموؿ لمقضية , والقرار اإلداري يكوف باختيار البديؿ األمثؿ أيدي متخذ القرار , ويفترض توافر 
)لتنفيذ الميمة أو لحؿ القضية( وغالبًا ما تكوف نتيجة القرار , وخاصة فيما يتعمؽ بالقضايا ىي حموؿ توفيقية 

والظروؼ داخؿ البيئة تركيبية ما بيف اإلمكانات المتاحة والحاجات والمتطمبات المفروضة والشروط والعوامؿ , 
وخارجيا , وىذا ناتج عف كوف عممية اتخاذ القرار اإلداري تحتوي عمى المفاضمة واالختيار والتوفيؽ والتركيب 
والتصنيؼ والترتيب بيف اإلمكانات المتاحة واألىداؼ المرسومة. ىناؾ عدة عناصر ترتبط بالقرارات كميا , 

 :, وىي  واالختيارات بيف المسارات البديمة لمعمؿ
  .)شخص لديو قضية وىو متخذ القرار والقائـ عمى عممية االختيار )المدير 
  .)ىدؼ يريد متخذ القرار تحقيقو )ىدؼ تنظيمي 
  بيئة تشكمت فييا المشكالت تتمثؿ في حاالت طبيعية ليست تحت سيطرة متخذ القرار , بمعنى أنو ال يمكنو

 معة التي ال يمكف لممؤسسة أف تخضعيا لسيطرتيا. التحكـ فييا , وذلؾ مثؿ ظروؼ الطمب عمى الس
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  .طرؽ الوصوؿ إلى اليدؼ المطموب تحقيقو 
  ذا تمت ترجمة نتيجة تمثؿ محصمة ما ينتج عف اتباع مسار معيف لمعمؿ في ظؿ حاؿ طبيعية معينة , وا 

 النتائج في شكؿ قيـ يطمؽ عمييا عوائد. 
  , وليذا يتـ االختيار عمى أساس قاعدة معينة , مثؿ: تعظيـ حالة مف الرغبة في تحديد مسار العمؿ األفضؿ

 الدخؿ أو المنفعة أو خفض التكمفة أو غير ذلؾ. 
يجب أف يكوف متخذ القرار مدركًا لألىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا ولمحاالت الطبيعية التي تؤثر في مشكمتو , 

مة بينيا مفاضمة موضوعية قبؿ اتخاذه لقرار بشأف ولممسارات البديمة المتاحة , وقادرًا عمى تقويميا , والمفاض
 اختيار أحدىا , لكي يتـ االختيار عمى أسس رشيدة. 

تعد عممية اتخاذ القرار وظيفة إدارية وعممية تنظيمية , فيي وظيفة إدارية حيث تعد مف المسؤوليات الرئيسية التي 
ر مف القرارات تعد عممية أكبر مف أف ينفرد بيا يتحمميا المدير , كما أنيا عممية تنظيمية حيث أف اتخاذ كثي

المدير وحده , فيي ناتج جيود كثير مف األفراد عمى شكؿ جماعات أو مجالس إدارة , بؿ في بعض الحاالت 
تكوف ناتج الكمبيوتر ...., فالمدير في الوقت الحاضر ال يعمؿ في عزلة , بؿ يتأثر في قراراتو بآراء المحيطيف 

 وبطبيعة البيئة التي يعمؿ فييا. بو وأفكارىـ , 
إف أبسط أسموب لعممية اتخاذ القرار ىو النظر إلييا عمى أنيا اختيار يقـو بو متخذ القرار الختيار البديؿ األفضؿ 
مف بيف بدائؿ عديدة , ومف ثـ تمثؿ نشاطًا أو مجموعة مف األنشطة لممفاضمة بيف البدائؿ المحتممة , وفي بعض 

ة , وفي كثير مف الحاالت قد ال تكوف ىذه األنشطة الحاالت قد ال تنحصر عممية االختيار في أنشطة معين
منظورة أو يمكف مالحظتيا مباشرة , بؿ في حاالت عديدة ينتج عف القرار بعض األنشطة الظاىرة : كالقوانيف , 

 والسياسات , واألوامر , والتعميمات , واإلجراءات وغيرىا. 

 

 السنة(( ))ىذه الفقرة كانت تحذؼ في السنوات السابقة , مطموبة في ىذه 
تتـ فييا عممية اتخاذ القرار , وفي الحياة العممية نالحظ نماذج يعرؼ نموذج اتخاذ القرار بأنو الطريقة التي 

متعددة التخاذ القرارات ولكؿ منيا مؤيدوه ومنتقدوه , أي ال يوجد نموذج مثالي كامؿ التخاذ القرار , ألف القرار 
قد الحاالت التي تصادؼ عممية اتخاذ القرار وأبسطيا , وأف يكوف المثالي يجيب أف يكوف قادرًا عمى وصؼ أع
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قادرًا عمى وصؼ أعقد الحاالت التي تصادؼ عممية اتخاذ القرار وأبسطيا , وأف يكوف قادرًا عمى تمييز جميع 
 األبعاد المرجوة في حاالت اختيار القرار المناسب , وىذا لـ يتوفر حتى اآلف بنموذج محدد. 

 رج : عىاصر انىمو . أ

 يحتوي النموذج بشكؿ عاـ عمى ستة عناصر رئيسية ىي : 
حاالت الطبيعة التي تتعمؽ بالظواىر الخاصة بظروؼ البيئة التي يتـ اتخاذ القرار فييا ويكوف ليا تأثير   .1

مباشر في عممية اتخاذ القرار , وتتمثؿ ىذه الحاالت بالعالقات الموجودة بيف النتائج واالختيار سواء كانت 
 عالقات عشوائية أو احتمالية أو غير معروفة. 

 مدير( الذي يخضع لتأثير حاالت الطبيعة ويتخذ القرار في ضوئيا. متخذ القرار )ال .2
األىداؼ التي يريد متخذ القرار تحقيقيا مف قراره سواء كانت ىذه األىداؼ واضحة أو غير واضحة سواء  .3

 كانت مستقر أو غير ذلؾ. 
 البدائؿ وطرؽ العمؿ المتاحة أماـ متخذ القرار ويتوجب االختيار منيا.  .4
 عممية ترتيب البدائؿ حسب أولوية نتائجيا وأىمية كؿ منيا بالنسبة لمتخذ القرار.  .5
 عممية االختيار لبديؿ أو أكثر مف البدائؿ المتاحة.  .6
 أوواع انىمارج :  . ب

انطالقًا مف أىمية الدور الذي تؤديو القرارات وحيويتيا في نجاح المؤسسات عمى اختالؼ أنواعيا , فقد حاوؿ 
وضيح طريقة اتخاذ القرارات وتفسيرىا , واقترحوا عددًا مف النماذج التخاذ القرارات , وسنعرض بعض الكتاب ت

ٍّفيما يمي أىـ ىذه النماذج.   :  بٍه ومورجٍه التخار انقرار ساٌمونز م
 انىمورج انراشذ :  .1

 بموجب ىذا النموذج يقـو المدير بالخطوات المتتابعة اآلتية )بالترتيب( : 
 تعريؼ المشكمة )التحري(.  -
 وضع حموؿ وتقويميا )التصميـ(.  -
 اختيار الحؿ األنسب.  -
 التنفيذ والمتابعة.  -
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ويستف ىذا النموذج إلى افتراض أف المدير يحاوؿ تحقيؽ األمثؿ واألفضؿ حيف اتخاذ قرار ما مف خالؿ تطوير 
 أفضؿ حؿ ممكف , وىذا النموذج حسب رأي سايموف يفترض أف المدير : 

 لديو معرفة وعمـ تاـ بجميع البدائؿ الممكنة.  -
 لديو معرفة كاممة عف نتائج كؿ بديؿ.  -
 لديو منظومة ثابتة مف األفضميات ليذه النتائج.  -
 يمتمؾ مقدرة حسابية لمقارنة النتائج وتقرير ما ىو األفضؿ.  -

وقد أكد سايموف أف الرشد الكامؿ مناقض ومخالؼ لمواقع , واقترح الرشد المحدود ألف المدير يواجو قيودًا 
ومحددات كثيرة في عممية اتخاذ القرارات , بعضيا شخصية والبعض اآلخر بيئية , وتعمؿ جميعيا مف دوف 

 تحقيؽ الرشد الكامؿ في اتخاذ القرارات. 
 م اإلداري( : انىمورج انمرضً )ومورج انرج .2

وفؽ ىذا النموذج يسعى المدير لموصوؿ إلى قرار معقوؿ )مرٍض وليس مثاليًا(, يتوقؼ بحثو عف البدائؿ عند 
توصمو إلى بديؿ معقوؿ يعتقد أنو مناسب عمى الرغـ مف احتماؿ وجود بدائؿ أفضؿ , ويعرؼ بالنموذج المفتوح 

لنموذج تبنتو المدرسة السموكية في اتخاذ القرار التي نظرت إلى التخاذ القرار الذي يتخذه الرجؿ اإلداري , وىذا ا
 المنظمة عمى أنيا نظاـ مفتوح متفاعؿ مع البيئة التي يعمؿ ضمنيا )متأثرًا ومؤثرًا( 

يتميز النموذج المفتوح في اتخاذ القرار بأف عممية اتخاذ القرار فيو تتـ بصورة ديناميكية ضمف إطار عاـ في 
 معينة لتحقيقو.  ىدؼ محدد وبدائؿ

ويرى سايموف أف النموذج الثاني ىو الطريقة السائدة في اتخاذ القرارات اإلداري في المؤسسات شتى بسبب 
صعوبة حصرا البدائؿ الممكنة جميعيا , ومعرفة جميع النتائج لكؿ بديؿ , وبسبب الوقت والجيد والقدرة الذىنية 

قة راشدة , ىذا باإلضافة إلى وجود عوامؿ غير رشيدة مثؿ أخالؽ التي تتطمبيا عممية اتخاذ قرارات مثمى بطري
 متخذ القرار وشخصيتو ودوافعو وميولو. 

 فٍصىف ومارج اتخار انقرار إنى أربعت ومارج هً :  نوثاوزأما 

: ىذا النموذج مشتؽ مف النموذج االقتصادي التقميدي , ويناظر النموذج  انىمورج االجتماعً انمىطقً .1
إلى متخذ القرار عمى أنو عقالني وراشد بصورة كاممة , وفي الجوانب الراشد عند سايموف , وينظر ىذا النموذج 

 جميعيا. 
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نفس استنادًا إلى : ىذا النموذج عكس النموذج الراشد , وتـ تطويره مف قبؿ عمماء ال انىمورج االجتماعً .2
نظرية فرويد التي تعتبر اإلنساف مجموعة مف النزوات والغرائز والعواطؼ , ويرى أتباع ىذا النموذج أف المؤثرات 
االجتماعية ليا تأثير كبير عمى سموؾ متخذ القرار , وفؽ ذلؾ فإف الضغوط والتأثيرات االجتماعية يمكف أف تقود 

 يدة )ويمكف القوؿ إف كال النموذجيف الرشد واالجتماعي غير واقعييف(. المديريف إلى اتخاذ قرارات غير رش
 )تحدثنا عنو سابقًا(.  انرشذ انمحذد –ومورج انرضا  .3
: وفؽ ىذا النموذج يعتمد متخذ القرار عمى االستكشاؼ والحكـ واالجتياد استنادًا  ومورج انخبرة وانتجربت .4

ة , و عمى الحدس والمحاولة الخطأ , واالستفادة مف التجارب السابقة لمتجربة والخبرة العممية وليس المعرفة العامي
 مما يسيؿ األمور , ويساعد متخذ القرار ولكف يمكف أف يؤدي تحت ظروؼ معينة إلى قرارات خاطئة. 

 

 سؤال دورة : 
 درجة(.  35ابحث في عممية اتخاذ القرار )

 عممية اتخاذ القرار بشكؿ عاـ إلى المراحؿ التالية :  ـتقس
 
 
 
 
 
 

مراحؿ اتخاذ القرارات اإلدارية وعالقتيا فيما بينيا , وسنتعرؼ في الفقرات اآلتية عمى ىذه  التاليويوضح المخطط 
 المراحؿ. 

 .  الوعي بالمشكلة• 1

 . تعريف المشكلة• 2

 .  البحث عن بدائل الحل• 3

 .  تقويم بدائل الحل• 4

 . اختيار أنسب بديل للحل• 5

 .  تطبيق الحل ومتابعة• 6
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 مالحظة : 

يجب حفظ مراحؿ عممية اتخاذ القرار بالترتيب , واألسئمة في الدورات غالبًا ما تكوف عف التحدث عف أحد ىذه 
المراحؿ , وقد يحدد ترتيب المرحمة بداًل مف ذكرىا )مثاًل ابحث في المرحمة الثالثة مف عممية اتخاذ القرار( , ومثؿ 

 درجة.  25و  15ىذا السؤاؿ تتراوح الدرجات المستحقة عميو بيف 
 

 درجة(.  22)    سؤال دورة : ابحث في المرحمة األولى من مراحل اتخاذ القرار 

 القضية :  دالوعي بوجو  .1

 ذلؾ العديد مف القضايا )المشاكؿ تنفذ المنشآت العديد مف األنشطة , وتنفذ الكثير مف األعماؿ , وتصادفيا خالؿ
يتطمب التعرف إلى القضية وتحديد أبعادىا " الفرص( , ومعالجة ىذه المشكمة أو االستفادة مف تمؾ الفرصة أو 

 "... اارىوتحري السبب الرئيس لظيورىا ومعرفة أسبابيا وأعراضيا وآث
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وىذا يتـ بالنسبة لمقضايا البسيطة بمساعدة الحواس الخمسة , أـ التعرؼ إلى القضايا اليامة في 
ظمة وتحديدىا , فيتطمب إيجاد نوع مف األنظمة التي تستكشؼ المشاكؿ وتستوضح الفرص , المن

وعدـ التعرؼ إلى القضية ال ينفي وجودىا , لذلؾ يتوجب عمى المنظمات في مسعاىا لمنمو 
والتطور العمؿ بشكؿ دائـ عمى اكتشاؼ ما يدور حوليا في بيئة أعماليا , ألف التحديد الدقيؽ 

 أوؿ مرحمة وأىميا مف مراحؿ إيجاد الحؿ المناسب.لمقضية يعد 
في مجاؿ اتخاذ القرارات بأنيا انحراؼ عف اليدؼ المحدد مسبقًا , أو ىي حالة مف عدـ التوازف  تعرف المشكمة

 بيف ما كاف وما يجب أف يكوف. 
االستفادة مف ظروؼ  ونحف نضيؼ إلى ىذا أف القرار يتخذ لمعالجة القضايا واالستفادة مف الفرص المتاحة , أي

مواتية تساعد المنظمة عمى تحقيؽ بعض المنافع )زيادة مبيعات , طرح منتج جديد , كسب سوؽ جديدة 
..الخ( , لذلؾ يتوجب عمى المديريف تحديد الموقع أو المكاف الذي ظيرت فيو القضية , وزمف ظيورىا , 

ؿ مباشر , أو يتعرؼ إلييا مف متابعتو واألشخاص المعنييف بيا , وقد تظير القضية أماـ المدير بشك
لتقارير األداء في منظمتو في ضوء تقارير األداء في القطاع الذي تعمؿ فيو , كما قد يتـ كشؼ القضية 
مف قبؿ بعض العامميف في المنظمة الذيف يعمموف عمى أرض الواقع ويكونوف عمى اتصاؿ دائـ مع بيئة العمؿ 

 القضية مف قبؿ جيات خارجية )مورديف , زبائف(.الداخمية والخارجية , وقد تكشؼ 
التعرؼ إلى القضية يتطمب مف متخذ القرار تحديد الموقؼ الذي خمؽ القضية , وىؿ الموقؼ يتطمب معالجة ىذه 
القضية بشكؿ فوري أـ يمكف التريث بعض الوقت , وىذا ما عبر عنو برنارد بقولو : إف األصوؿ العممية التخاذ 

عدـ التصدي لممشكالت في غير أوقاتيا المالئمة ... عدـ التصدي لممشكالت التي لـ يحف  القرارات تتطمب
وقتيا بعد ... عدـ التصدي التخاذ قرارات ال تكوف ذات أثر فاعؿ ... عدـ التصدي التخاذ قرارات يكوف ىناؾ 

 ف.مف ىو أقدر عمى التصدي ليا ... عدـ التصدي التخاذ قرارات تدخؿ في اختصاص اآلخري
تجدر المالحظة أف المدير متخذ القرار الناجح ال ينتظر القضايا حتى تقع , بؿ يسعى الكتشافيا قبؿ وقوعيا 
ويستعد لمعالجتيا , ويمكف لممدير االستعانة بمف يراه مناسبًا لمساعدتو الكتشاؼ القضايا بالمختصيف مف داخؿ 

  المنظمة أو مف خارجيا.
عمى المدير إدراكيا وىو بصدد التعرؼ إلى القضية األساسية وأبعادىا , ىي  ومف األمور الميمة التي ينبغي

تحديده لطبيعة الموقؼ الذي خمؽ القضية , ودرجة أىمية القضية , وعدـ الخمط بيف أعراضيا وأسبابيا , والوقت 
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إلى العامل المؤثر وىنا يتوجب عميو التعرف المالئـ لمتصدي لحميا , واتخاذ القرار الفاعؿ والمناسب بشأنيا , 
, ألف تعرفو ىذا العامؿ يوفر عميو الكثير مف الجيد والوقت  بالعامل االستراتيجيعمى القضية , والذي يعرف 

 بسبب تشعب القضية وتعدد جوانبيا.
" ,  العامؿ الحرج الذي البد مف تغييره أو تعديمو قبؿ أي شيء آخرىو  " العامل االستراتيجيركر اويعرف د

"تمؾ الصعوبة التي إذا أزيحت حمت المشكمة , أو تمؾ الفرصة التي ينتج عف حسف يعني عند نيو مان وسمر و
 –لغاء أو اإلضافة أو بتغير طبيعتوسواء باإل–ذلؾ العامؿ الذي إذا تغير " وعند بارنار "استغالليا تحسيف التطوير

: أف فاعمية القرار  نتيجة مفادىايجي في القضية إلى لـ تعد ىناؾ مشكمة" ويرى برنار مف تحميمو لمعامؿ االسترات
تعتمد عمى كفاءة المدير في تحديد العامؿ االستراتيجي وكفاءة في التحكـ في ىذا العامؿ في الوقت المناسب 

 وبالقدر المناسب وبالصورة المناسبة , مع االستغالؿ الممكف لمعوامؿ التكميمية أو المساعدة".
في القضايا التي تعترض المنظمات , ألف القضايا  صعوبة تحديد العامؿ االستراتيجيى لكف تجدر اإلشارة إل

اإلدارية تقع تحت تأثير الكثير مف العوامؿ بعضيا يقع تحت سيطرة متخذ القرار والبعض اآلخر )وغالبًا األكثر 
عمى بيانات حوؿ أىمية( ال يقع تحت سيطرتو , ليذا يتوجب عميو البحث عف المصادر الموثوقة لمحصوؿ 

 القضية لضماف تحديد العامؿ )العوامؿ( االستراتيجي.
  وقد يواجو اإلداري ثالث مشاكل : 

 سؤاؿ دورة متكرر : 
 درجة(. 25)      ابحث في مشكالت اإلدارة في اتخاذ القرار 

 

وىي المشاكؿ التي تتعمؽ بالنشاطات والعماؿ اليومية , وبإجراءات تنفيذىا ,  المشاكل التقميدية : (1
 مثؿ : حضور العماؿ , وانصرافيـ , وتوزيع العماؿ أو منح اإلجازات.

وىي المشاكؿ التي يكوف ليا تأثير كبير عمى سير العمؿ وانتظامو , وبالتالي  المشاكل الحيوية : (2
اكؿ المرتبطة بالتخطيط , ورسـ سياسات العمؿ , والمشاكؿ التي تحقيؽ أىداؼ المنظمة , مثؿ : المش

 تواجو الخطط.
وىي المشاكؿ التي تحدث بشكؿ مفاجئ بسبب تغير في ظروؼ البيئة المحيطة  المشاكل الطارئة : (3

 بالمنظمة أو بسبب قصور في سياسات المنظمة أو الضعؼ في عممية التخطيط والتنظيـ , مثؿ : تعطؿ خط 
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 توقؼ عمميات اإلمداد.إنتاج أو 
 وقد تتأثر عممية تحديد القضية بالخصائص الشخصية لممشاركين في تحديد القضية : 
  الخبرة السابقة : (1

حيث يرى كؿ فرد )مدير( القضية بحسب خبرتو , مثاًل إذا انخفض حجـ المبيعات , قد يعزو مدير الموارد 
ـ لدورات تدريبية , أما مدير اإلنتاج فقد يرى أف السبب البشرية السبب إلى تدني خبرة العامميف ويقرر اتباعي

الحقيقي لممشكمة ىو تقادـ اآلالت وسوء الصيانة , في حيف يرى المدير المالي أف السبب ىو نقص السيولة 
 المالية وسوء إدارة التسييالت االئتمانية الممنوحة لمزبائف , وغيرىـ مف المديريف يروف غير ذلؾ.

  الشخصية : (2
بعض األشخاص بالتردد وعدـ الثقة بقدراتيـ عمى إقناع اآلخريف بوجية نظرىـ لذلؾ أو فيميـ لمقضية ,  يتصؼ

وبالتالي قد ال يقدموف ما لدييـ حوؿ ىذه القضايا المطروحة ورغـ أىميتيا , في حيف لدى البعض اآلخر ثقة 
لذلؾ يجب أخذ صفات الشخص بعيف  مفرطة بأنفسيـ ويحاولوف إقناع اآلخريف بوجية نظرىـ رغـ عدـ دقتيا ,

 االعتبار لدى مشاركتيـ بتحديد القضية.
يختمؼ األفراد في ثقافاتيـ , ومنابتيـ , وأعمارىـ , وعاداتيـ , وبيئتيـ , وبالتالي يختمفوف في فيميـ  (3

لمظواىر , لذلؾ تعد مشكمة مشاركة أشخاص مف بيئات مختمفة وثقافات مختمفة 
 ساعد في تحديد القضية المطروحة وأبعادىا.وثقافات منابت مختمفة ي

 العقبات التي تعترض متخذ القرار في تحديد القضية : 
 سؤاؿ دورة : 

 درجة(.  20)    تحدث عف العقبات التي تعترض متخذ القرار في تحديد القضية. 
يأخذ التسرع أحد  قد يتسرع المعنيوف في الحكـ عمى القضية , والبت فييا مف دوف التعمؽ في دراستيا , وقد

  األشكاؿ اآلتية :
وتظير ىذه األخطاء عندما يطمؽ متخذ القرار حكمًا سريعًا عمى القضية باالستناد إلى  الحكم السطحي : .1

انطباعو األولي مف دوف تبصر وتدقيؽ , لذلؾ يتوجب عرض أي موضوع أو قضية بشكؿ متكامؿ لمفت انتباه 
زماف المناسبيف المعنييف وتشكيؿ انطباع أولي يخدـ القضية المطروحة , طبعًا ىذا يتطمب اختيار المكاف وال

 لعرض القضية بعد جمع بيانات كافية لمحكـ عمى القضية ومف ثـ عرضيا عمى المعنييف لضماف تفيميـ ليا مف 
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 المحظة األولى.
توجد لدى بعض المعنييف باتخاذ القرار أحكاـ  إصدار أحكام مسبقة حول القضية : .2

لكف الخطأ قد ينجـ عف مسبقة حوؿ بعض القضايا استنادًا إلى خبرات وتجارب سابقة , 
االعتقاد بثبات الظروؼ المحيطة والعوامؿ المؤثرة التي قد تتغير مف دوف أف يشعر المعنيوف 
بيذه التغيرات ويصدروف أحكاميـ عمى ما لدييـ مف بيانات أو معمومات حوؿ القضية 

 المطروحة , بؿ إف بعضيـ يسعى لجمع بيانات تثبت صحة أحكاميـ.
وجية نظر ضيقة ترتبط بتخصص متخذ القرار , وبتفصيالتو مف دوف األخذ باألسباب معالجة القضية مف  .3

 الموضوعية.
اتخاذ قرار بسرعة تحت تأثير الزمف والضغوط التي يتعرض ليا متخذ القرار مف دوف األخذ باألىداؼ  .4

 العامة أو الفرعية بعيف االعتبار.
المزمنة , والنظر إلييا  عمى أنيا أزمة مستمرة مسمـ  شعور متخذ القرار باليأس أماـ القضايا )المشكالت( .5

 بيا.
 ويمكن معالجة ىذه العقبات وفق بعض الطرائق اآلتية : 

 استخداـ تقارير ومعدالت األداء وحوادث العمؿ وحاالت اإلىماؿ. .1
 استخداـ سياسة الباب المفتوح لمتعرؼ إلى ردود أفعاؿ العامميف واألفراد مف خارج المنظمة. .2
  عف العقبة التي تعيؽ تحقيؽ األىداؼ.البحث  .3
جراء المسوحات الشاممة التجاىات العامميف تجاه القضايا المثارة في المنظمة. .4  المراقبة المستمرة وا 

ويجب اإلشارة إلى أف التعرؼ إلى القضية يتطمب التعرؼ إلى أعراضيا , ومسبباتيا وعدـ الخمط بينيا , فالخطأ 
في تحديد األسباب يؤدي إلى خطأ في تحديد المعالجة , وأغمب األحياف تكوف ىذه األسباب متداخمة مع بعضيا 

وتحديد العوامؿ المرتبطة بكؿ سبب , وتحميؿ  البعض , وىذا يتطمب مف المدير )متخذ القرار( تحديدىا بدقة ,
العالقة بيف ىذه األسباب ومدى تداخميا , ومما يزيد صعوبة تحديد ىذه األسباب حجـ القضية وانتشارىا في 
العديد مف األقساـ وقد تشمؿ إدارات المنظمة وأقساميا جميعيا , وقد تمتد إلى البيئة المحيطة , وتجدر اإلشارة 

تخذ القرار( الناجح في جميع خطوات تحدي القضية يركز عمى تحديدىا بدقة بداًل مف البحث عف إلى المدير )م
 حميا بشكؿ ارتجالي. 
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 تحميل القضية :  .2

بعد تحديد القضية والتعرؼ إلى أبعادىا يتوجب عمى متخذ القرار العمؿ عمى تحديد أبعادىا وتأثيرىا عمى المنظمة 
انات ذات الصمة , أي يجب جمع البيانات والمعمومات ذات الصمة بالمشكمة , وذلؾ مف خالؿ تحميؿ جميع البي

محؿ القرار , ذلؾ أف اتخاذ القرار الفعاؿ يعتمد عمى قدرة المدير في الحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف مف البيانات 
طرؽ لمحصوؿ عمييا الدقيقة والمعمومات المحايدة والمالئمة زمنيًا مف مصادرىا المختمفة , ومف ثـ تحديد أحسف ال

, ثـ يقـو بتحميميا تحمياًل دقيقًا. ويقارف الحقائؽ واألرقاـ ويخرج مف ذلؾ بمؤشرات ومعمومات تساعده في اتخاذ 
 القرار بضرورة متابعة ىذه القضية مف عدمو باالستناد إلى النتائج المتوقعة )المرجوة( عمى المنظمة المعنية. 

 أي يتوجب عمى متخذ القرار في ىذه المرحمة تحديد اآلتي :  
 تحديد طبيعة القضية.  .1
 مدى أىميتيا بالنسبة لممنظمة.  .2
 البعد الزمني لمقضية , أي الفترة الزمنية التي تؤثر فييا عمى المنظمة , بمعنى مدى سرياف حؿ القضية.  .3
مستقمة , أـ ترتبط بقضايا أخرى أو قضايا يتوقع ارتباط ىذه القضية بالقضايا األخرى , أي ىؿ ىذه القضية  .4

 أف تصادؼ المنظمة في المستقبؿ المنظور. 
 أبعاد القضية اإلدارية واالقتصادية , أي ما الذي ينتظر المنظمة في حاؿ عالجت )أو لـ تعالج( ىذه القضية.  .5
 ية في حميا. إمكانية صياغة ىذه القضية كميًا , وبالتالي ىؿ يمكف استخداـ األساليب الكم .6
 تحديد متطمبات حؿ ىذه القضية )تكمفة معالجتيا( وىؿ تستطيع المنظمة تمويؿ معالجة ىذه القضية.  .7
 تحديد الكفاءات والخبرات الالزمة لحؿ القضية وىؿ ىي متوفرة )عمى األقؿ يمكف توفيرىا(.  .8

 البحث عن بدائل حل القضية :  .3

جب عمى متخذ القرار البحث عف بدائؿ بعد تحميؿ القضية والتعرؼ إلى أبعادىا يتو 
الحؿ , حيث يعرؼ الحؿ البديؿ بالوسيمة المتاحة أماـ متخذ القرار لحؿ القضية , أو 
أساليب العمؿ )طرائؽ حؿ( المتاحة لمعالجة القضية موضع البحث , والتي تحقؽ 



  

 
 

24 

 نظرية القرارات اإلدارية

 ع سبؿ معالجة القضية )بدائؿ الحؿ(. لممنظمة أفضؿ النتائج )إف لـ تكف النتائج المثمى( , وىذا يتطمب البحث عف جمي
تجدر اإلشارة إلى أف عممية البحث عف البدائؿ تتضمف عممية تقويـ مبدئية لمبدائؿ بيدؼ استبعاد جميع البدائؿ 

 . درات المنظمة المادية والبشرية, وتمؾ الحموؿ التي تتجاوز ق جذريالتي ال تعالج القضية بشكؿ 
 وقد يتعذر عمى متخذ القرار تحديد بدائل الحل الممكنة بسبب :  
عدـ النظر بموضوعية إلى القضية , والسعي لحميا بما ينسجـ مع  .1

 أسموب تفكير متخذ القرار. 
القبوؿ بالحموؿ المعروفة أو القبوؿ باألمر الواقع وىذا ىو أفضؿ حؿ  .2

 يمكف التوصؿ إليو. 
اختيار الحؿ الوسط الذي يعد تأجيؿ القضية لحيف فقداف فرصة )إمكانية حؿ القضية قبؿ استفحاليا أو  .3

 االستفادة مف فرصة متاحة(. 
 القبوؿ بأوؿ البدائؿ لتجنب عناء البحث مدعيف أنو البديؿ الوحيد المتاح.  .4
 القبوؿ بالحموؿ التي يفرضيا ىذا الطرؼ أو ذاؾ مف دوف تمحيصيا.  .5
ؿ غير المألوفة تثير بعض االنتقادات , لذلؾ يحجـ متخذ القرار طرحيا البدائ .6

 خوفًا مف االنتقادات المحتممة. 

 تقديم بدائل حل القضية :  .4

بعد تحديد بدائؿ الحؿ التي تحقؽ جميع متطمبات بيئة القرار الداخمية والخارجية , تبدأ عممية تقويـ ىذه البدائؿ 
لـ يكف األمثؿ( , وىذا يتطمب مف متخذ القرار اعتماد معايير لتقويـ ىذه البدائؿ  لموصوؿ إلى البديؿ األفضؿ )إف

, بكممة أخرى يجب عمى متخذ القرار اختيار المعيار )المعايير( التي تقـو البدائؿ مف حيؽ تحقيقيا ألىداؼ 
ع متطمبات تنفيذىا , كما المنشأة وسياساتيا , باإلضافة لمتأكد مف أف المنشأة قادرة عمى تمويميا , وتأميف جمي

يمكن اعتماد إحدى الطرق اآلتية يتوجب التأكد مف أف ىذه البدائؿ مجدية وتحظى بقبوؿ المعنييف بالقرار , لذلؾ 
 :  بالتقويم

حيث تقارف مزايا البدائؿ المتاحة وعيوبيا , ويتـ اختيار بديؿ يتمتع بأفضؿ  معيار مقارنة العيوب والمزايا : .1
عيوب , طبعًا ىذا المعيار ينطوي عمى كثير مف المشاكؿ المرتبطة بجمع البيانات عف مزايا المزايا وأقؿ ال
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البدائؿ وعيوبيا , التي قد تؤدي إلى تفوؽ بديؿ مختمؼ بميزة معينة عمى باقي البدائؿ , وبالتالي تثير المزيد 
الذي يتفوؽ بميزة وحيدة فقط )مثؿ مف الشؾ حوؿ مزايا وعيوب البدائؿ , مما يدفع متخذ القرار الختيار القرار 

 البديؿ األسيؿ في التطبيؽ , أو البديؿ األقؿ تكمفة , أو البديؿ المعروؼ ...الخ(. 
يعتمد ىذا المعيار في المفاضمة بيف البدائؿ عف طريؽ ترتيب الميزات والخصائص  معيار األوزان المرجحة : .2

نسبيًا , بعد ذلؾ يقدر متخذ القرار مدى توافر ىذه الميزة حسب أىميتيا , ثـ تعطى كؿ ميزة وزنًا ترجيحيًا أو 
بكؿ بديؿ مف البدائؿ , ثـ يقـو بضرب الوزف النسبي لكؿ ميزة بنسبة توافرىا في كؿ بديؿ وأخيرًا يقارف األوزاف 

 المرجحة لمبدائؿ حيث يعد أفضؿ البدائؿ البديؿ الذي حصؿ عمى أعمى األوزاف المرجحة. 
وفؽ ىذا المعيار تتـ مقارنة البدائؿ ويشطب البديؿ  ن البديل األضعف )المسيطر عميو( :أسموب االستغناء ع .3

 الذي يسيطر عميو مف قبؿ باقي البدائؿ في جميع الظروؼ. 

 اختيار أنسب بديل لمحل :  .5

لحؿ تحديد القضية وتحميميا وتطوير الحموؿ البديمة وتقويميا , يخمؽ لمتخذ القرار الظروؼ المواتية لتحديد ا
األفضؿ  أي اختيار البديؿ المناسب في ضوء المعمومات التي توافرت عف البدائؿ واحتماالتيا , لطـ قبؿ اتخاذ 
قرار باختيار ىذا البديؿ دوف غيره يجب أف تخضع عممية التقويـ إلى مراجعة مف حيث مدى دقة المعمومات التي 

ة , وىؿ تـ تقويـ جميع البدائؿ , وىؿ توجد معمومات يستند إلييا القرار , وىؿ يرتبط القرار بأىداؼ المؤسس
جديدة قد تؤثر عمى االختيار النيائي لمبديؿ , فإذا تمت ىذه المراجعة يتـ اتخاذ القرار النيائي , وىذه العممية 
ليست بالسيمة ولكف توجد ىناؾ بعض المعايير التي تساعد في عممية اختيار أفضؿ حؿ مف بيف الحموؿ 

 المحتممة. 
يتوجب عمى متخذ القرار الحرص عمى اختيار البديؿ الذي يسيـ أكثر مف غيره في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة 
بصورة عامة , أف ال تنحصر نظرتو في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة بصورة عامة , وأف ال تنحصر نظرتو في تحقيؽ 

 . ا كانت عممية اتخاذ القرار صعبةأكبر فائدة إلدارتو أو قسمو فقط , ولم
 يمكن لمتخذ القرار اعتماد بعض أو جميع الوسائل اآلتية لمساعدتو في اختيار البديل األفضل. 

 المقارنة الموضوعية : )التعقؿ , وعدـ االندفاع وعدـ التحيز(.  .1
 االستعانة بآراء الخبراء , والمستشاريف , والمتخصصيف مف داخؿ المنظمة / أو مف خارجيا.  .2
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 ترتيب البدائؿ ترتيبًا تنازليًا حسب أولويتو.  .3
 إعادة النظر في إيجابيات كؿ بديؿ مطروح وسمبياتو.  .4
 االستعانة باألساليب واألدوات الرياضية لوضع المشكالت وبدائميا.  .5

 تطبيق ومتابعة الحل :  .6

يجب عمى متخذ القرار اختيار الوقت المناسب إلعالف القرار حتى 
يؤدي أحسف النتائج , وعندما يطبؽ القرار المتخذ , وتظير نتائجو 
يقـو المدير بتقويـ ىذه النتائج ليرى درجة فاعميتيا , ومقدار نجاح 
القرار في تحقيؽ اليدؼ الذي اتخذ مف أجمو , وعممية المتابعة تنمي 

القرارات أو مساعدييـ القدرة عمى تحري الدقة والواقعية في لدى متخذ 
التحميؿ أثناء عممية التنفيذ , مما يساعد عمى اكتشاؼ مواقع القصور 

 , ومعرفة أسبابيا , واقتراح سبؿ عالجيا. 
في  أي تطبيؽ القرار يعني تحويؿ الحؿ إلى عمؿ وىذا يستمـز أف يتفيـ القائموف بالتنفيذ التغيرات المتوقعة
 تصرفات األشخاص اآلخريف الذيف يعمموف معيـ , ولكف الفيـ وحده ال يكفي إذ البد مف تحفيزىـ وترغيبيـ. 

ومف أفضؿ وسائؿ تحفيز األفراد ودفعيـ لمعمؿ ىي تمؾ التي 
, ولف يتأتى نوف بأف القرار المتخذ ىو قرارىـتجعؿ العامميف يؤم

اصة في مراحؿ تنمية ذلؾ إلى بإشراكيـ في عممية اتخاذ القرار خ
الحموؿ وتقويميا واختيار أنسبيا , ألـ مشاركتيـ في ىذه المراحؿ 
قد تساعد عمى إظيار بعض الصعوبات أو الموارد المتاحة غير 

 المستعممة التي تكوف غير معروفة بالنسبة لمتخذ القرار. 
قد تتغير باستمرار , لذلؾ  وبما أف كثيرًا مف العوامؿ والمتغيرات التي تحيط بعممية اتخاذ القرار

فإف عممية متابعة ورقابة التنفيذ تساعد متخذ القرار عمى التأكد مف سالمة قراراتو وقدرتيا عمى 
تحقيؽ األىداؼ , ومتخذ القرار بمتابعتو المستمرة يتعرؼ أوجو القصور والعقبات التي قد تنشأ 

ىذه الوقوؼ عمى النتائج والمتطمبات ,  أثناء التنفيذ ويسعى لتذليميا , ويمكف مف خالؿ المتابعة
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كتعديؿ القرار أو اتخاذ إجراءات إضافية لتنفيذه , ويضاؼ إلى ذلؾ عممية المتابعة لتنفيذ القرار تساعد عمى تنمية 
 روح المسؤولية لدى المرؤوسيف وحثيـ عمى المشاركة في اتخاذ القرار. 

 

ممية اتخاذ القرارات عمى الرغـ مف تعدد القرارات التي يتخذىا المدير في اليـو الواحد , فإف العوامؿ المؤثرة في ع
ذا ما تداخمت ىذه العوامؿ بقوة فإنيا تقود أحيانًا إلى قرارات خاطئة  تزيد مف صعوبة وكمفة ىذه العممية , وا 
)قرارات غير رشيدة( , ليذا فإف اتخاذ أي قرار وميما كاف بسيطًا ومحدود المدى فإنو يستمـز مف اإلدارة التفكير 

في القرار , بعضيا داخؿ المنظمة )عوامؿ داخمية( , وبعضيا مف خارج المنظمة  في العوامؿ المختمفة التي تؤثر
)عوامؿ خارجية( , وبعضيا سموكي أو إنساني , باإلضافة إلى عوامؿ كمية أخرى ترتبط بالتكمفة والعوائد 

 المتوقعة , وتعد العوامؿ اآلتية مف أىـ العوامؿ المؤثرة في عممية اتخاذ القرار اإلداري : 
  ( :External Environment Influenceأواًل : عوامل البيئة الخارجية ) 

تشمؿ عوامؿ البيئة المحيطة التي تعمؿ في وسطيا المنظمة والتي ال تخضع لسيطرتيا بؿ إف إدارة المنظمة 
 تخضع لضغوطيا , وتتمثؿ ىذه العوامؿ في اآلتي : 

 المجتمع. الظروؼ االقتصادية والسياسية والمالية السائدة في  -
 التطورات الثقافية والتكنولوجية والقاعدة التحتية التي تقـو عمييا األنشطة االقتصادية.  -
 الظروؼ اإلنتاجية القطاعية مثؿ المنافسيف والمورديف والمستيمكيف.  -
والسياسة العوامؿ التنظيمية االجتماعية واالقتصادية مثؿ النقابات والتشريعات والقوانيف الحكومية والرأي العاـ  -

 العامة لمدولة وشروط اإلنتاج. 
 درجة المنافسة التي تواجو المنظمة في السوؽ.  -

إف ىذه العوامؿ ترتب عمى إدارة المنظمة قرارات ال ترغب في اتخاذىا مثاًل إذا كاف القرار المتخذ قد تـ اتخاذه 
في اتخاذه , إال أف ذلؾ ال تحت ضغوط سياسية أو ذا طابع سياسي أو اجتماعي فمف الصعب استخداـ الرشد 

يعني أال يقـو متخذو القرار بدراسة عميقة لممسائؿ والمشكالت واستخداـ إجراءات منظمة وأحكاـ رشيدة تمكنيـ 
مف الوصوؿ إلى استنتاجاتيـ , ولكنو يعني أف إجراءات القرارات ال يمكف اعتمادىا مف دوف وضع عوامؿ الواقع 

 ف. الذي تعمؿ فيو المنظمة بالحسبا
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 ( : Internal Environment Influenceثانيًا : عوامل البيئة الداخمية ) 
 وتتمثؿ بالعوامؿ التنظيمية , وخصائص المنظمة , وىي عوامؿ كثيرة نذكر أىميا : 

 عدـ وجود نظاـ لممعمومات داخؿ المؤسسة يفيد متخذ القرار.  -
 عدـ وضوح درجة العالقات التنظيمية بيف األفراد واإلدارات واألقساـ.  -
 درجة المركزية وحجـ المنظمة.  -
 ندى توافر الموارد المالية والبشرية والفنية لممؤسسة.  -
 القرارات التي تصدر عف مستويات إدارية أخرى.  -

تي تتعمؽ بالييكؿ التنظيمي وطرؼ االتصاؿ ومف العوامؿ البيئية الداخمية التي تؤثر في اتخاذ القرار , تمؾ ال
 والتنظيـ الرسمي وغير الرسمي وطبيعتو وتوافر مستمزمات التنفيذ المادية والمعنوية والفنية. 

  : ويظير تأثير ىذه العوامل بنواٍح متعددة ترتبط باآلتي 
 بالظروؼ المحيطة بمتخذ القرار.  -
 تأثير القرار في مجموع األفراد في المنظمة.  -
 بالموارد المالية والبشرية والفنية المتاحة أماـ إدارة المنظمة.  -

 ( : Decisions Maker Influenceثالثًا : عوامل شخصية ونفسية ) 
تشمؿ ىذه العوامؿ جميع صفات ومزايا المشاركيف باتخاذ القرار ابتداًء مف بالمدير متخذ القرار ومستشاريو 

 ومساعديو الذيف يشاركونو في ذلؾ , وىذه العوامؿ تقسـ إلى نوعيف ىما : 
فسي تشمؿ العوامؿ التي تتعمؽ بالبواعث الداخمية لمشخص , وتمؾ المتعمقة بالمحيط النعوامل نفسية :  .1

 المتصؿ بو وأثره في عممية اتخاذ القرار وخاصة في مرحمة اختيار البدائؿ مف مجموعة البدائؿ المتاحة. 
تتعمؽ بشخصية متخذ القرار وقدراتو وىناؾ الكثير منيا التي تؤثر في عممية اتخاذ  عوامل شخصية : .2

رد التي تطورت معو قبؿ وصولو إلى القرارات , فالقرار يعتمد عمى كثير مف المميزات الفردية والشخصية لمف
 المنظمة , وعميو تشكؿ عمميات اختيار األفراد وتدريبيـ عوامؿ ميمة في نوعية القرارات المتخذة في المنظمة. 

يؤثر سموؾ متخذ القرار تأثيرًا مباشرًا في كفاية اتخاذ القرار , فكؿ مدير ولو أسموبو  السموك الشخصي : .3
أف ىناؾ ثالثة أبعاد إلتاحة الفرصة لالختالفات رايموند مكميود الميارات , ويرى حتى ولو تساوت الكفاءات و 

 الفردية مف مدير ألخر , وىذه األبعاد ىي : 
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  .أسموبيـ في اإلحساس بالمشكمة 
  .أسموبيـ في تجميع المعمومات 
  .أسموبيـ في استخداـ المعمومات 

 رابعًا : التردد في اتخاذ القرار :  
يعد التردد في اتخاذ القرار مف العوامؿ التي تعيب إصدار القرارات السميمة في الوقت المناسب , مما يؤثر في 
المشكمة وفعالية حميا , وسبب ذلؾ ىو عالقة القرارات في المستقبؿ الذي يتميز بعدـ القدرة عمى تحديد ما 

ؼ التأكد أو تحت درجة المخاطرة والظروؼ سيحدث فيو بشكؿ دقيؽ , مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات في ظرو 
 المتغيرة. 

 ( : Time Influenceخامسًا : تأثير عنصر الزمن ) 
يشكؿ عنصر الزمف ضغطًا كبيرًا عمى متخذ القرار , فكمما زادت الفترة الزمنية المتاحة 
أماـ متخذ القرار التخاذ قراره , كانت البدائؿ المطروحة أكثر , والنتائج أقرب إلى 
مكانية التحميؿ لممعمومات متاحة أكثر , وكمما ضاقت الفترة الزمنية المتاحة  الصواب , وا 
 أماـ متخذ القرار تطمب منو السرعة في اتخاذ القرار, مما يقمؿ في البدائؿ المتاحة أمامو. 

 ( : Decision Significance Influenceسادسًا : تأثير أىمية القرار ) 
ار ازدادت ضرورة جمع المعمومات الكافية عنو , وتتعمؽ األىمية النسبية لكؿ قرار كمما ازدادت أىمية القر 

 بالعوامؿ اآلتية : 
 عدد األفراد الذيف يتأثروف بالقرار ودرجة ىذا التأثير.  -
تكمفة القرار والعائد , حيث تزداد أىمية القرار كمما كانت تكمفتو مرتفعة كانت العوائد المتوقعة نتيجة ىذا  -

 القرار مرتفعة. 
الوقت الالـز التخاذ القرار فكمما ازدادت أىمية القرار احتاج المدير إلى وقت أطوؿ ليكتسب الخبرة والمعرفة  -

  بالعوامؿ المختمفة المؤثرة في القرار.

 

 درجة(.  15الصعوبات التي تعترض عممية اتخاذ القرار )ابحث في سؤال دورة : 
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تعترض عممية اتخاذ القرار صعوبات عديدة مف أىميا : عدـ وجود أي قرار يرضي الجميع 
بشكؿ كامؿ , ولكنو يمثؿ عمى األقؿ أحسف الحموؿ في ظؿ الظروؼ والمؤثرات الموجودة , 

العوائؽ التي تمنعو مف الوصوؿ إلى القرار  فكثيرًا ما يجد متخذ القرار نفسو معرضًا لكثير مف
 المناسب , ويمكف إجماؿ ىذه العوائؽ في اآلتي : 

يمقى متخذ القرار صعوبة في تحديد المشكمة نتيجة تداخؿ مسبباتيا المشكمة وتحديدىا :  إدراكعدم  .1
بنتائجيا , مما يتعسر عميو عدـ القدرة عمى تمييزىا بدقة وبالتالي تتجو جيوده لمعالجة المشاكؿ الفرعية مف ىذه 

 المشكمة وعدـ التعرض إلى المشكمة الحقيقية لعدـ قدرة تحديدىا وتعريفيا. 
إف القرارات تسعى دائمًا لتحقيؽ  األىداف التي يمكن أن تتحقق باتخاذ القرار : عدم القدرة عمى تحديد .2

مجموعة مف األىداؼ. ىذه األخيرة قد تتعارض مع بعضيا وقد تتعارض مع أىداؼ بعض اإلدارات واألقساـ 
مية , ثـ توجيو أيضًا , كما قد تختمؼ في أىميتيا مما يتطمب مف متخذ القرار أواًل التمييز بيـ أقؿ األىداؼ أى

 الجيود لتحقيؽ األىداؼ األكثر أىمية. 
قد يكوف متخذ القرار واقعًا عند اتخاذ قراره تحت تأثير بعض العوامؿ , كالقيود  شخصية متخذ القرار : .3

الداخمية التي تشمؿ التنظيـ اليرمي الذي تقرره السمطة وما ينجـ عنو مف بيروقراطية وجمود , وضرورة التقيد 
ات الداخمية أو القيود الخارجية , وبالتالي ينجـ عنيا خضوع متخذ القرار لسمطة أعمى تحدد الغايات باإلجراء

 الكبرى الواجب تحقيقيا , مما ينعكس سمبيًا عمى أفكاره وتطمعاتو , مما يؤثر عمى المنظمة ونجاحيا. 
خذ القرار , إذ تعد يعد عدـ توافر المعمومات مف أىـ الصعوبات التي تواجو مت نقص المعمومات : .4

المعمومات مف أىـ موارد المنظمات في العصر الحديث حيث يجب أف تعطي صورة متجددة عف بيئة العمؿ 
مكانية القيود.   وظروفو وا 

وبما أف صحة القرار تبنى عمى المعمومات التي استخدمت التخاذه فإف متخذ القرار مطالب بتحديد نوع 
 ؿ عمييا , والعمؿ عمى جمعيا وتحميميا وتحديثيا باستمرار. المعمومات الالزمة ومصادر الحصو 

 

ما يؤكد العديد مف الكتاب والباحثيف عمى أىمية وضرورة األفراد والجماعات في عمميات اتخاذ القرارات مشاركتيا ل
يترتب عمى ذلؾ مف نتائج وآثار إيجابية , مثؿ زيادة اإلنتاج وتحسيف نوعيتو , وتحسيف األداء , وزيادة الرضا 
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الوظيفي وتعميؽ االلتزاـ واالنتماء لدى األفراد وغيرىا , ويقوؿ أحد الكتاب بعد إجراء مراجعة حديثة لمدراسات في 
صورة عامة تعزز الشعور باالنتماء لممؤسسة , وتوفير حياة عمؿ ىذا المجاؿ : إف المشاركة في اتخاذ القرارات ب

إيجابية , وصحة عقمية مف خالؿ تحقيؽ حاجات االستقاللية والمسؤولية والجوانب المادية لمفرد , وقد ثبت أف 
 المشاركة تحقؽ إنتاجية أعمى , وتقمص الدوراف الوظيفي , ومزيد مف الرضا الوظيفي. 

التي تواجو المؤسسات المعاصرة تتطمب مزيدًا مف المشاركة في اتخاذ القرارات لموصوؿ إلى إف التحديات الكبيرة 
قرارات أفضؿ , كما أف األفواج الجديدة التي تمتحؽ بالمؤسسات تتوقع أف يسمح ليا بالمشاركة في التأثير عمى 

مف زاوية أخالقية , إذ إف عدـ القرارات المتعمقة بأعماليـ , ومف ناحية أخرى فإنو أصبح ينظر إلى المشاركة 
 المشاركة يؤدي إلى إلحاؽ أضرار جسمانية ونفسية بالعامميف عمى المدى البعيد. 

ويمكف أف تتـ المشاركة في اتخاذ القرارات عمى أساس فردي أو جماعي وبصورة رسمية أو غير رسمية , أما 
تتـ المشاركة عمى مستوى الجماعة مف خالؿ المشاركة الفردية فتتمثؿ في تأثير الفرد في قرارات رئيسو , و 

أف ( Tanneubaun( وتانوبو )Schmidtشميد )األساليب االستشارية أو الديمقراطية , ويرى الكاتباف 
المشاركة تمثؿ خطًا مستقيمًا تقع عميو درجات متفاوتة مف المشاركة , وباستطاعة المدير أف يمارس درجات 

 ورة االلتزاـ بنمط واحد , وذلؾ تبعًا لممواقؼ والظروؼ. متفاوتة مف المشاركة وليس بالضر 
يتوقؼ نجاح المشاركة وفاعميتيا عمى توافر متطمبات وشروط معينة , يتعمؽ بعضيا بالعامميف أنفسيـ والبعض 

 اآلخر لو صمة بالبيئة , ومف ىذه العوامؿ نجد : 
 توافر الوقت الالـز لمسماح بالمشاركة.  -
 المشاركة تفوؽ التكمفة.  الفوائد المتوقعة مف -
 الموضوع الذي سيشارؾ فيو العامموف لو صمة بمصالحيـ.  -
 يمتمؾ المرؤوسوف القدرات المناسبة لمعالجة الموضوع.  -
 مقدرة متبادلة عمى االتصاؿ.  -
 عدـ شعور أي طرؼ بالتيديد.  -
 أف يكوف الموضوع ضمف سمطات الجماعة ومسؤوليتيا.  -

وعمى الرغـ مف النتائج اإليجابية التخاذ القرارات الجماعية , سواء بالنسبة لمفرد أو الجماعة أو المنظمة , إال أف 
,  بعض السمبياتبعض الكتاب والباحثيف لدييـ تحفظات حوؿ استخداـ القرارات الجماعية لما يصاحب ذلؾ مف 
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األقمية , واستبداؿ األىداؼ , وكبت األحكاـ الصائبة  مثؿ : الضغط االجتماعي عمى األفراد لالمتثاؿ , وسيطرة
( Georgeجورج ىبر )( والرغبة في تحقيؽ اإلجماع ...الخ , ويقترح Group Thinkبسبب تفكير الجماعة )

 :  استخداـ أسموب القرارات الجماعية في الحاالت اآلتية
 القرار. إذا كانت المعمومات المتوفرة لدى األفراد ستزيد مف مستوى جودة  -
 إذا كاف قبوؿ القرار مف الجماعة ىامًا وضروريًا.  -
 االعتقاد بأىمية وضرورة تطوير األفراد وتنميتيـ.  -

 مزايا المشاركة في اتخاذ القرارات :  
تساعد عمى تحسيف نوعية القرار , وجعؿ القرار المتخذ أكثر ثباتًا وقبواًل لدى العامميف , فيعمموف عمى تنفيذه 

 بحماس شديد ورغبة صادقة. 
كما تؤدي المشاركة إلى تحقيؽ الثقة المتبادلة بيف المدير وأفراد التنظيـ مف ناحية , وبيف التنظيـ والجميور الذي 

أخرى , ولممشاركة في عممية صنع القرارات أثرىا في تنمية القيادات اإلدارية في المستويات  يتعامؿ معو مف ناحية
الدنيا مف التنظيـ , وتزيد مف إحساسيـ بالمسؤولية وتفيميـ ألىداؼ التنظيـ , وتجعميـ أكثر استعدادًا لتقبؿ عالج 

كة في اتخاذ القرارات عمى رفع الروح المعنوية المشكالت وتنفيذ القرارات التي اشتركوا في صنعيا كما تساعد المشار 
شباع حاجة االحتراـ وتأكيد الذات , وىناؾ بع  : ض االحتياطات عند مشاركة األفرادألفراد التنظيـ وا 

إشراؾ العامميف في الموضوعات التي تدخؿ في نطاؽ عمميـ , والتي يممكوف قدرات وميارات تمكنيـ مف 
الصالح والمالئـ مف الصراحة والتفاىـ , وتوفير البيانات والمعمومات الالزمة حتى  المساىمة فييا , تييئة المناخ

 يتمكف األفراد مف دراستيا وتحميميا وتحديد البدائؿ عمى أساسيا. 
وأخيرًا ىذه العوامؿ المناسبة لعممية المشاركة , مثؿ األخذ باآلراء التي يدلي بيا األفراد إذا كانت 

عممية ويترتب عمى تطبيقيا نتائج إيجابية تنعكس عمى فاعمية ورشد القرار مالئمة وذات فائدة 
 الذي يتـ اتخاذه عف طريؽ المشاركة. 

اآلف نصؿ إلى نياية المحاضرة األولى مف المقرر , ألية مالحظات 
 فيس بوؾ : أو استفسارات التواصؿ معنا عمى غروب الفريؽ 

 


