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األھداف

بنھایة ھذه الوحدة یكون 

ً على :المشارك قادرا



.التعرف على مفھوم اتخاذ القرارات• 
.الفرق بین صنع القرار واتخاذ القرار•
اإللمام بخطوات اتخاذ القرارات وحل المشكالت•
.والمشكلة) العرض(الفرق بین الظاھرة •
د• رار وحل إ اإللمام باألخطاء التي یجب تحاشیھا عن اذ الق تخ

.المشكالت

٦



مفھوم اتخاذ القرار
 

ما ھو القرار؟•
د • ھ بع ل إلی تم التوص ین ی رف مع ار أو تص و اختی رار ھ الق

.دراسة مستفیضة للموقف أو المشكلة محل البحث
:اتخاذ القرار •
ة لحل المشكالت ، • ھو دراسة وتحدید واختیار البدائل المالئم

ھ  رار علی ذ الق ام متخ ارات أم ً خی ا اك دائم ذا أن ھن ى ھ ویعن
ل  ف مح كلة أو الموق ل المش لھا لح ار أفض ا واختی ر فیھ التفكی

.الدراسة



.الفرق بین صنع القرار واتخاذ القرار 

ة  • وي عملی رار تنط نع الق ل  Decision Makingص ى المراح عل
المتتابعة لتكوین أو الوصول إلى القرار ابتداء من تحدید المشكلة وانتھاء 

.بحلھا
رار • اذ الق ا اتخ ن  Decision Taking أم ة م ة النھائی ل المرحل و یمث فھ

ن  رار م ھ صانع الق ا یتوصل إلی رار ، وھو خالصة م مراحل صنع الق
.معلومات وأفكار 

ة واحدة ھى • ً عملی ا ان مع رار یكون اذ الق ومن ھنا فإن صنع القرار واتخ
ة صنع  ى عملی یر إل ى أن نش صنع واتخاذ القرار، لكن العرف جرى عل

.القرار على أنھا عملیة اتخاذ القرار
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حل المشكالت واتخاذ القرارات

رارات  اذ الق كالت واتخ ل المش ى أن ح ة األول دو للوھل یب
ابھا ران متش خیص نأم من تش كالت یتض ل المش ع أن ح ، والواق

ذا  ب، وبھ المشكلة ومحاولة إزالتھا من خالل اتخاذ القرار المناس
كالت، إال أن  ل المش ة ح ن عملی زء م و ج رار ھ اذ الق إن اتخ ف
اذ  كلة أم ال؛ ألن اتخ اك مش ت ھن واء أكان ذ س د یتخ رار ق الق
ة  داف معین ً أھ ا كالت وأیض ل المش رض ح تم بغ رارات ی الق

.وتسییر أمور العمل في المنظمات
اذ  وات اتخ ً خط ا كالت تمام ل المش وات ح بھ خط وتش

رارات، وعل ل ي الق وات ح اول خط وف نتن ك س ى ذل ق ل تحقی
.المشكالت على أنھا نفس خطوات اتخاذ القرار



نموذج اتخاذ القرارات وحل المشكالت 

ة  وات المتتابع ن الخط دد م ن ع كالت م ل المش رارات وح اذ الق وذج اتخ ون نم یتك
:والمنطقیة التي یؤدى إتباعھا إلى حل المشكلة ، وھذه الخطوات ھي 

.تحدید المشكلة•
.تحدید البدائل المالئمة لحل المشكلة•
.تقییم البدائل•
.اختیار البدیل المناسب لحل المشكلة•
.موضع التنفیذ) الحل(وضع البدائل •
.المتابعة وقیاس النتائج•
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تحدید المشكلة:الخطوة األولى 

ى  یعتبر تحدید المشكلة بشكل واضح ومحدد من أھم دعامات الوصول إل
اھرة  ین الظ ة ب ب التفرق ذا یج كلة، ول ذه المش ل ھ ى ح اعد عل لیم یس رار س ق

.والمشكلة) العوارض(
:الظاھرة والمشكلة  -

ألوف  ادى عن الوضع الم ر ع الظاھرة ھى عرض أو انحراف غی
بب  ي الس كلة فھ ا المش ً، أم ا ادة ونقص باب(زی دوث ) األس ي وراء ح الحقیق

.الظاھرة



أمثلة للظواھر والمشكالت
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ا • اھرة لھ د ظ ة یع ة الزراع اق بكلی ن االلتح الب ع زوف الط ع
ف ) المشكلة(أسباب تكمن خلفھا  وقد تشمل انخفاض فرص التوظی

.الخ..…أمام خریجي الزراعة أو صعوبة الدراسة بھذه الكلیات 
بابھا ) ظاھرة(تعطل السیارة في الطریق • ا أس ي ) المشكلة٠لھ الت

.الخ..…عطل میكانیكي / عطل كھربي/ قد تشمل نفاذ الوقود 
ریة • ات المص ي الجامع توى خریج اض مس اھرة(انخف ن ) ظ م

بابھا  كلة(أس ة) المش ي الجامع ة ف ام الرأف ود نظ داد / وج دس أع تك
.الخ..…ضعف اإلمكانیات المادیة / الطالب بقاعات الدراسة 



تشخیص المشكلة 
دیر  بھ الم رار(یش ذ الق ب) متخ خیص، فالطبی وم بالتش ذي یق ب ال  الطبی

ى  ى یصل إل ا حت یبحث عن عوارض المشكلة ویسأل المریض عنھ

ات ذات الصلة  ع المعلوم تحدید أسبابھا، وبالمثل على المدیر أن یجم

ى  ى یقف عل ھ السابقة حت بالموقف محل التشخیص ویستخدم خبرات

.المشكلة الحقیقیة
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.

رار(وعند التشخیص سوف یالحظ المدیر  ذ الق ور ) متخ دة أم ع
:منھا 

.وجود فجوة بین المرغوب والواقع الفعلي•
ل • ي تعم یطة الت یة أو الوس باب األساس ن األس ة م وجود مجموع

.على وجود ھذه الفجوة
كلة • ع للمش وى الواس دد المحت ك أن یح الل ذل ن خ تطیع م یس

بأبعادھا المختلفة
وما ھو مرغوب  "What is"ھي فجوة بین ما ھو قائم  المشكلة

"What should be".
.ھي عرض من أعراض المشكلة الظاھرة
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ن  دد م ل بع ائم بالتحلی د الق كلة یسترش د المش د تحدی عن
:األسئلة وھى 

ما ھي المشكلة؟•
ھل المشكلة الحالیة مشكلتي أم أنھا تخص اآلخرین؟•
ھل تستحق ھذه المشكلة بذل الجھد للوصول إلى حل لھا؟•
؟)ظاھرة(ھل ما نحن یصدده ھو مشكلة أم عرض •
ول • ى الحل أ ف و الخط ا ھ دة؟ وم كلة جدی ا مش ة أم أنھ كلة قدیم ل المش ھ

؟)إذا كانت المشكلة ما تزال قائمة(القدیمة 
ھل المشكلة تحتاج إلى حل سریع أم یمكن تأجیلھا؟•
ھل یمكن أن تختفي المشكلة بمرور الوقت؟•
ھل أغامر بتركھا دون حل؟•
ما ھي شروط أو معاییر الحل أو الحلول المطروحة؟•
ھل الحلول المقترحة سوف تحل المشكلة بالكامل؟•
جمع المعلومات•
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:وھم  Stalceheldersعند جمع المعلومات لتحدید المشكلة یجب الرجوع إلى أطراف المشكلة 

.األفراد العاملین بالمنظمة•
.المستفیدین من خدمات المؤسسة •
.الوحدات واألقسام األخرى المعنیة•
المؤسسات األخرى التى تأتى بالمشكلة•
أو حلھا 
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:كما یشمل جمع المعلومات 
.الوقوف على الحقائق والبیانات• 

.معرفة حدود أو إطار المشكلة•
.اآلراء واالفتراضات حول المشكلة•
:ویوضحھا الشكل التالي•
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جمع المعلومات

أطراف المشكلة
Stakeholders

حدود الموقف أو إطار 
المشكلة

البیانات والحقائق

اآلراء واالفتراضات حول 
المشكلة



الحقائق والبیانات  

یشمل جمع المعلومات الوقوف على الحقائق والبیانات 
.ذات الصلة بالمشكلة

ائق  ة  :الحق اریخ المؤسس ن ت ات ع داد / معلوم أع
.الخ.…اإلمكانیات المتاحة / العاملین 

ات  الي  :البیان ف الح ن الموق ات ع مل البیان تش
اریر األداء/ أعراض لمشكلة وظواھرھا ( كاوى / تق ش

).األفراد ومالحظاتھم
:ویتم ذلك من خالل



 Researchالبحث
.المقابالت الشخصیة•
.المالحظة•
Boundariesحدود الموقف أو إطار المشكلة  -

ات  ة والعقب ات المؤسس ى إمكانی وف عل ل الوق ن التحلی وع م ذا الن مل ھ یش
ة  -والحدود التى ال یمكن تخطیھا والتي تمثل إطار للمشكلة  ل الدراس  -مح

.یتم حلھا فى داخلھ
:وقد تكون 

ر • ة لتغیی ر قابل ات غی ة (معوق ة الكلی ة / میزانی ى موازن اث ف د األبح بن
).الخ..الجامعة 



:صیاغة المشكلة 

بعد االنتھاء من األنشطة السابقة تصبح المشكلة واضحة ومحددة 
ومحددة وكتابتھا ،األبعاد، وھنا یجب صیاغتھا بألفاظ واضحة

  
:یجب أن تكون ) كتابتھا(المشكلة المحددة والتي یتم صیاغتھا 

ً واضحاً  .معبرة عن الموقف الحالي محل البحث تعبیرا
.مفھومة من كل أطراف المشكلة

.في نطاق وقدرة متخذ القرار
.تستحق الحل وبذل الجھد في سبیل ذلك

 




