
إميل سمعان





:القرار ما هو   

 مطروحة حلول مجموعة بٌن اختٌار عن عبارة هو رالقرا   

 فً فإننا لذلك .معٌن عمل تسٌٌر أو ما أزمة أو ما لمشكلة

 بعضها القرارات من مجموعة ٌومٌا   نتخذ نكاد العملٌة حٌاتنا

.دراسة بغٌر عشوائٌا   ٌخرج اآلخر والبعض وندرسه له ننتبه



  :تتمة

 الٌومٌة حٌاتنا أمور بكافة مرتبطا   أساسٌا   جزءا   القرار ٌعتبر

:تعقٌدا   أكثرها إلى وصول   بساطة أكثرها من بدءا  

  .قرار فهذا وجهنا لنغسل ونذهب صباحا   نستٌقظ عندما *

 .قرار فهذا الغداء على لنتناوله محددا   طعاما   نختار عندما *

.التلفاز فً لمتابعته معٌنا   ا  برنامج نختار عندما *

 أسماء ,سنتزوج من ,سنعمل ماذا ,سندرس ماذا نختار عندما•

  .الأطف

قرارات األمور هذه كل    



:  أهمٌة اتخاذ القرار

 الالزمٌن المادٌة والوسائل البشرٌة القوى ٌؤمن الذي هو القرار
 التوجهات ٌبلور الذي هو القرار أن كما ,اإلدارٌة للعملٌة

 وٌقوم األخطاء ٌعدل كما ,محسوسة أمور إلى والسٌاسات
 اللتزامات ٌوضح أنه كما ,العملٌة تلك مسار فً العوجاج
 العلٌا المستوٌات إلى بإصداره عهد ألهمٌته .الحقوق وٌكشف

 القرار صنع أو إصدار عملٌة تعتبر حٌث اإلداري الهرم فً
 .الكبار والموظفٌن والمدراء للوزراء األساسٌة الوظائف من
 كان وإن القرار لكون تنظٌمٌا   طابعا   تضمن العملٌة هذه أن كما

.مجتمعة جهود عن ناتج أنه إل المسئولٌن أحد باسم ٌصدر



:القرار اتخاذ مراحل

 :المشكلة تشخٌص –1

 طبٌعة تحدٌد ,وأبعادها األساسٌة المشكلة على التعرف
 وعدم ,المشكلة أهمٌة ودرجة ,المشكلة خلق الذي الموقف
 لحلها للتصدي المالئم والوقت ,وأسبابها أعراضها بٌن الخلط
.بشأنها والمناسب الفعال القرار واتخاذ



:والمعلومات البٌانات جمع –2

 على الحصول فً المدٌر قدرة على ٌعتمد الفعال القرار اتخاذ

 المحاٌدة والمعلومات الدقٌقة البٌانات من ممكن قدر أكبر

 أحسن تحدٌد ثم ومن ,المختلفة مصادرها من زمنٌا   والمالئمة

.دقٌقا   تحلٌال   بتحلٌلها ٌقوم ثم ,علٌها للحصول الطرق



:أنواع البٌانات

.البٌانات والمعلومات األولٌة والثانوٌة - 1 

.البٌانات والمعلومات الكمٌة - 2 

.البٌانات والمعلومات النوعٌة -3 

.األمور والحقائق -4 



:تحلٌل الحلول المتاحة وتقوٌمها - 3

 وضع :منها عوام عدة على ونوعها الحلول عدد ٌتوقف

 ,بها تلتزم التً الفلسفة ,تطبقها التً السٌاسات ,المؤسسة

 واتجاهات ,القرار متخذ أمام المتاح الوقت ,المادٌة إمكانٌاتها

 المنطقً التفكٌر على وقدرته (القرار متخذ) لموظفا

 على ٌرتكز الذي يالبتكار التفكٌر على ٌعتمد الذي ,والمبدع

 تصنٌف على ٌساعد مما األفكار وخلق والتوقع التصور

.منها محدود عدد إلى والتوصل وترتٌبها المتوافرة البدائل



:اختٌار الحل المناسب والبدٌل للمشكلة - 4

 األنسب البدٌل واختٌار المتاحة البدائل بٌن المفاضلة عملٌة تتم

 فً المدٌر إلٌها ٌستند موضوعٌة واعتبارات لمعاٌٌر وفق ا

.الختٌار عملٌة



:ٌمهٌمتابعة تنفٌذ القرار وتق - 5 

 القرار إلعالن المناسب الوقت اختٌار القرار متخذ على ٌجب

 ,المتخذ القرار ٌطبق وعندما .النتائج أحسن القرار ٌؤدي حتى

 درجة لٌرى النتائج هذه ٌمٌبتق المدٌر ٌقوم نتائجه وتظهر

 من اتخذ الذي الهدف تحقٌق فً القرار نجاح ومقدار فاعلٌتها

.أجله



:مزاٌا المشاركة فً اتخاذ القرارات

 المتخذ القرار وجعل ,القرار نوعٌة تحسٌن على تساعد - 1

 بحماس تنفٌذه على فٌعملون ,العاملٌن لدى وقبول   ثباتا   أكثر

.صادقة ورغبة شدٌد

 من المؤسسة أفراد وبٌن المدٌر بٌن المتبادلة الثقة تحقٌق -2

 ناحٌة من معه ٌتعامل الذي والجمهور المؤسسة وبٌن ,ناحٌة

.أخرى



 ,التنظٌم من الدنٌا المستوٌات فً اإلدارٌة القٌادات تنمٌة -3

 ,التنظٌم ألهداف وتفهمهم بالمسئولٌة إحساسهم من وتزٌد

 القرارات وتنفٌذ المشكالت عالج لتقبل ا  داستعدا أكثر وتجعلهم

.صنعها فً اشتركوا التً
 

 الروح رفع على القرارات اتخاذ فً المشاركة تساعد كما -4
.الذات وتأكٌد الحترام حاجة وإشباع التنظٌم ألفراد المعنوٌة



:بعض الحتٌاطات عند مشاركة األفراد

 فً تدخل التً الموضوعات فً فقط العاملٌن إشراك -1

 من تمكنهم ومهارات قدرات ٌملكون والتً ,عملهم نطاق

.فٌها المساهمة
 

 ,والتفاهم الصراحة من والمالئم الصالح المناخ تهٌئة -2

 من األفراد ٌتمكن حتى الالزمة والمعلومات البٌانات وتوفٌر
.أساسها على البدائل وتحدٌد وتحلٌلها دراستها



 األخذ مثل ,المشاركة لعملٌة المناسبة الفرصة إعطاء -3 

 فائدة وذات مالئمة كانت إذا األفراد بها ٌدلً التً باآلراء

 فعالٌة على تنعكس إٌجابٌة نتائج تطبٌقها على وٌترتب عملٌة
.المشاركة طرٌق عن اتخاذه ٌتم الذي القرار ورشد



:اتخاذ القرار المنطق وراء

:اتخاذ القرار ل ٌكتسب بالتعلٌم وإنما بالممارسة والتجربة -1

 أو ,كتابا   تقرأ أن بمجرد صائبة قرارات صاحب تكون لن

 والخبرة ,تنضجك تجربةلا ولكن ,لمحاضرة تستمع أن بمجرد

.بالممارسة تكتسب التً



  :اتخاذ القرار أفضل من عدم اتخاذه -2

 منها بد ل التً األمور فً خاصة أخطاء القرار فً كان نإ

 بالعجز اإلنسان ٌصٌب القرار اتخاذ عدم لن ,قرار اتخاذ من
.المشكالت وحل األحداث مواجهة فً والشلل



:  اتخاذ القرار ٌحتاج إلى عقلٌة متفتحة مرنة -3

 منظار من إل ٌنظر ول واحد طرٌق من إل ٌفكر ل الذي

 ل أن وٌظن األبواب وجهه فً وتوصد أمور علٌه تغلق واحد

 أو ٌساره عن أو ٌمٌنه عن نظر لو أنه مع للٌأس وٌستسلم حل

.ممهدة كثٌرة وطرق مشرعة كثٌرة أبوابا   لرأى أمامه أو خلفه



:ة الطرٌقاتخاذ القرار بداٌ -4

 المتابعة إلى ٌحتاج والتنفٌذ التنفٌذ إلى ٌحتاج القرار اتخاذ

 تلك على التعدٌالت من كثٌر ٌدخل ربما وهذا ,ٌمٌوالتق

 ما ذلك من أهم وإنما القرار اتخاذ هو المهم فلٌس ,القرارات
.القرار اتخاذ بعد



:القرار اتخاذ عملٌة فً تحذٌر

ل للمجامالت فً اتخاذ القرار - 1
 

ل للعواطف -2
 

ل للتردد والتراجع -3
 

    ل لإلذاعة والنشر -4
 

ل للعجلة -5



:العوامل المؤثرة فً اتخاذ القرار

 القرار اتخاذ فً كبٌر تأثٌر والمعتقدات القٌم :والمعتقدات القٌم -1

 فً وتفاعلها البشرٌة النفس وطبٌعة حقائق مع ٌتعارض ذلك ودون

.الحٌاة
 

 باألفكار ترتبط التً شخصٌته فرد لكل :الشخصٌة المؤثرات -2

 وبالتالً ,سٌتخذه الذي القرار على تؤثر والتً ٌحملها التً والمعتقدات
.للفرد الشخصٌة والتوجهات األفكار تلك مع متطابقا   القرار ٌكون



 فً مهم دور ومٌوله الفرد لطموحات  :والطموحات المٌول -3
 وطموحاته مٌوله من النابع القرار الفرد ٌتخذ لذلك ,القرار اتخاذ
 المترتبة الموضوعٌة الحسابات أو المادٌة النتائج إلى النظر دون
.ذلك على

 رالقرا اتخاذ على النفسٌة العوامل تؤثر :النفسٌة العوامل -4
 لها والتردد والحٌرة والضطراب النفسً التوتر فإزالة ,الصائب

 واآلمال والطموحات األهداف وتحقٌق العمل إنجاز فً كبٌر تأثٌر
.الفرد إلٌها ٌسعى التً



:القرار اتخاذ معدل

الٌوم فً القرار اتخاذ معدل فإن العالمٌة اإلحصائٌات حسب 

:هو عادي لشخص الواحد

70– 80 بالٌوم قرار.  

مسؤول أو لمدٌر القرار اتخاذ ومعدل:

140– 150 الواحد بالٌوم قرار.

5000 إلى وصلت أبحاث وفً قرار 600 ٌقول البعض 

 .قرار



:القرار هو ما

القرار هو نظام

ٌّن عمل نظام لدٌنا ٌكون لكً القرار نتخذ مع



شكرا  لكم على المتابعة

إمٌل سمعان


