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مقرر

األزماتاتخاذ القرار وإدارة 
Decision Making & Crises Management

طاهر حسن. د. أ

توصيف المساق

اليومأصبحتوالتيللمنظمات،أساسيةتحدياتالقراراتواتخاذاألزماتإدارةتشكل•
.مةقادلسنواتوتحدياصلةذاتاألرجحعلىوستظل-المنظماتاهتماماتمقدمةفي

مكنيماحولاألفكارومناقشةوخصائصهااألزمةوفهمتوضيحإلىالمقررهذايسعى•
ملعإطارتوفيرعلىالمقررهذايركز.بذكاءاألزمةومعالجةتجنبعلىيساعدناأن

مندمزيوإعطاءالتنظيمية،األزماتبهاتنشأالتيالكيفيةفهمعلىيساعدواضح
.سرعةبالقراراتاتخاذبضرورةاالعتقادخاللمناألزمات،إدارةتعقيدفيالتبصر

مليةعجوهريحللأنهأوال،الصلة،ذاتالمحتوياتمناثنينعلىالمقررهذايشتمل•
إدارةهروجومحتوياتبتحليلنقوم،ثانيا.ومناهجهالقرارصنعونماذجالقرار،صنع

دارةوإالقراراتخاذبينالترابطتحقيقأجلمنوطرقها،البحثيةومناهجهااألزمات،
البعدفهمبللطالبللسماحالقراراتخاذلنموذجمحاكاةبتطبيقنقوموأخيًرا،.األزمات
.القرارصنعوعمليةاألزماتإلدارةوالعمليالنظري
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أهداف المساق
:يهدف هذا المقرر إلى•

تقدير دور األفراد، واتخاذ القرارات الجماعية، واالتصاالت، والقيادة في عملية إدارة األزمات؛. 1

وصف خطوات عملية صنع القرار؛. 2

تحديد االفتراضات الخاصة بنموذج صنع القرار العقالني؛. 3

تقدير التحديات في التعامل مع عدم اليقين، وتحديد المخاطر وعدم التأكد وصلتها بصنع القرار؛. 4

وصف إجراءات صنع القرار العقالني المحدود؛. 5

تحديد نوع مشكالت القرارات ونوع القرارات المستخدمة لحلها؛. 6

تحديد أنماط صنع القرار؛. 7

فهم طبيعة وأنواع األزمات التنظيمية؛ ومناقشة النتائج المحتملة لألزمات التنظيمية؛. 8

إدراك مساهمة العوامل الفردية واالجتماعية والتنظيمية والثقافية والتكنولوجية في ظهور األزمات التن. ظيمية؛9

شرح العوامل التي تساعد في احتواء ومنع األزمات التنظيمية . .وحلها01

:عند االنتهاء بنجاح من هذا المقرر•
لتحليالت النظرية والتاريخية وا)سيصبح الطالب على دراية باألزمات التنظيمية، وإدارة األزمات واتخاذ القرارات –

.(والسياسات والمذكرات
ات واتخاذ سيتعلم الطالب التفكير بشكل نقدي وسيكونون مستعدين لتقديم رؤى أعمق في تحديات إدارة األزم–

.القرارات، مع إيالء اهتمام خاص للفرص التي توفرها كل أزمة
3

المقررةالكتب والمواد التعليمية 

امعة ج: كتاب. إدارة األزمات والكوارث واتخاذ القرار. عبد الغفار عفيفي الدويك•

بعة األولى، الط. المملكة العربية السعودية-نايف العربية للعلوم األمنية ـ الرياض ـ

.ص301، 2013

• Mitroff, I and Pearson C, Crisis Management (A Diagnostic 
Guide for Improving your Organization(. San Francisco : Jossey
– Bass, 1993. U.S.A.

4



2/28/2019

3

الفصل األول

في الفكر اإلداريالقرار سياق تطور علم 

5

مقدمة

كانارالقروإنالحياةقدمقديمةعمليةالقراراتاتخاذعمليةأنالتاريخيؤكد•

ً يتخذ فانتقلفسهنتطويرعلىاإلنسانعملحيثالبيولوجيةلالحتياجاتوفقا

ً القراراتاتخاذهمن التيقليديةالتالقراراتاتخاذهإلىالبيولوجيةلحاجاتهوفقا

.ونموهاالحضاراتبتطوروتطورتالمجاالتكافةفيتنوعت
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اإلداري الحديثاتخاذ القرارات في الفكر 

إلىهذاالمختلفة،اإلداريةالعملياتممارسةفيهامادورايلعبالقراراتخاذ•

يُنسب  اإلداريفشلأونجاحأنإذذاته،حدفيهامةإداريةعمليةكونهجانب

القرارريُعببينماالناجحة،قراراتهخاللمنيُعرفالناجحالمديرأنحيثإليه،

.مهامهأداءفيالمديرتعسرمدىعنالضعيف

مزيدإلىاإلنسانيةالمعرفةمجاالتمنالعديدفيالعلماءمنكثيرمساهماتأدت•

جالنماذلتحديدمنهممحاولةفيالهامةالعمليةهذهوتحليلبدراسةاالهتماممن

ماوهذا.همقراراتاتخاذفيالمديرونإليهايلجأالتيالمتطورةواألساليباإلنسانية

نمالعديدتضمنتوالتيالقراراتخاذفيالمعاصرةالمناهجخاللمنيبرز

.العلميةوالمقارباتالنظريات

7

8

اتخاذ القرارات في الفكر اإلداري الحديث

مدارس الفكر اإلداري

المدارس الحديثة

المدرسة الكمية

علم اإلدارة

بحوث العمليات

الموقفيةالمدرسة 

مدرسة النظم

المدرسة 
السلوكية

مدرسة القرارات

مدرسة العالقات اإلنسانية

المدرسة الكالسيكية

المدرسة العلمية

ةالمدرسة البيروقراطي

مدرسة التقسيم 
اإلداري
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نظرية اإلدارة العلمية
فريدريك تايلور: رائدها•

:راتترشيد اتخاذ القرافي تايلور ركز عليها من المفاهيم التي •

تطبيق. دير الشخصياألساليب العلمية بدال من التقليدية القائمة على التق1

التعاون . من الفرديةبدال االنسجام و2

9

النظرية البيروقراطية

البيروقراطيةالنظريةصاحبفيبرماكس•

السلطاتتوزععلىالقرار،اتخاذبعمليةيتعلقفيماويبر،ركز•
سلطةزتركييتمحيثالواجبات،بتنفيذاألوامرإلعطاءالالزمة
يفوالرؤساءالقادةمنقليلةمجموعةيدفيالقراراتاتخاذ
.العليااإلدارة

نظرية التقسيم اإلداري
ايرويكليندال،جلبرتفرانك،فايولهنري:روادها•

األعمالإدارةلعلماألولالرائد:فايولهنري•

بة،الصائالقراراتالتخاذالقائدالمديرفيالمميزةالسماتمنمجموعةتوافرلزوم•
صةالمتخصالمعرفةالعامة،وثقافتهالمديراطالعسعةذهنية،جسمية،صفات:وهي

.خبرتهوبالعمل،

:القراراتاتخاذعمليةترشيدفيأسهمتالتيفايولمبادئأهممن•

مبدأ. الرئاسيالتدرج1

.منهااألعلىاإلداريةالوحداتتتخذهاالتيبالقراراتالدنيااإلداريةالوحداتالتزام–

هعاتموضووتعقدتالقراردائرةاتسعتكلما)ألهميتهاتبعاالقراراتاتخاذمسؤوليةتحديد–
.(صحيحوالعكس...اإلداريةالمستوياتألعلىتحويلهاحتماليزدادأهميتهوازدادت
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فرانك جلبرت

،عملأيألداءمثلىواحدةطريقةهناكأنافتراضاتهأهممن•

المتعددةئلالبدابينمنالمناسبالبديلاختيارلفكرةأساسالنتيجةهذهتعبر•
.القراراتاتخاذلعمليةاألساسيةالمراحلمنتعتبروالتياإلداريةالمشكلةلحل

لتكلفة،االوقت،:وهي،األنسبالبديلتحديدوأسسمعاييرإلىاالنتباهلفت•
.المتاحةالماديةاإلمكانياتالجهد،

11

نظرية التقسيم اإلداري

ايرويكليندول

.القراراتاتخاذفيالتنظيميةالجوانببعضتأثيرأهميةأبرز•

مشاركةالأسلوبمعيتفقوهذا،اإلداريةالقراراتفاعليةفيالتفويضأهميةأكد•

ويحولةوالجوهريالهامةللمسائلبالتفرغللمديريسمححيثالقراراتاتخاذفي
.االبتكارعلىيساعدهممايدهفيالسلطاتتركيزدون

النظرية الكالسيكيةالقرار في 

:أساسيتينناحيتينعلىالقراراتاتخاذفيالمدرسةهذهتعتمد•

أن. فضلاألالبديلفيختاروالوعي،كالرشدمميزةقدراتعلىالقرارمتخذيمتلك1
حلولوالاألهدافتحديدبعدالمتاحةالبدائلبينمنالقصوىالمنفعةيحققالذي
.التنفيذالممكنةالبديلة

أن. معاييروفقبهايرتثمبديل،لكلالمترتبةالنتائجاالعتباربعينالقرارمتخذيأخذ2
أورباحاألأكبرلهيحققالذيالبديلليختارالمؤسسةوأهدافبأهدافهترتبطمعينة
.الخسائرأقل

اإلدارة،مشاكللحلثابتةمبادئتطبيقعلىالكالسيكيةالنظرياتروادركز•
تخاذاوعمليةاإلدارةعلىوتأثيرهاواالجتماعيةالنفسيةللجوانبوإغفالهم
معاتالتجوتجاهلاإلداريللتنظيمالرسميالبناءعلىتركيزهاو،القرارات

.الرسميةغير
12
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العالقات اإلنسانيةنظريةالقرار في 

مايوإلتون:روادهامن–

رارات،القاتخاذلعمليةشرحأي(اإلنسانيةالعالقات)النظريةهذهأصحابيعطلم•

لمولكنهم.القرارهذافيالعماليشاركأنيجبالقرارمتخذأنعلىركزوابل

حصليالقرارفمتخذالنظريةهذهوحسب.اوحدودهالمشاركةهذاتمتكيفيبينوا

وتلعبأسرعهيرسميةغيروأخرىرسميةشبكةخاللمنالمعلوماتعلى

.المعلوماتمصادرمعوبالتاليالعمالمعمباشرةعالقاتلهاألنأكبر،دورا

منجموعةمفي(الكالسيكية)سابقاتهاعناإلنسانيةالعالقاتنظريةاختلفتوقد•

:بينهامننذكرالقرار،اتخاذعمليةيخصفيماالنقاط

.القراراتاتخاذفيالالمركزية–
13

السلوكيةالقرارات في ظل النظريات اتخاذ 

يمسج،تاننباومروبرت،ليندبلومتشارلس،بارناردتشسترفوليت،ماري:روادها•
..سيمونهربرت،كيرتليفين،ثمبسون

فوليتماري•

قانون"لـتحليلهاخاللمناإلداريةالقراراتمفهوموتطويرتوضيحفيأسهمت•
نموليسيواجههالذيالموقفظروفمنتستمدالمديرقراراتأن:ويعني"الموقف
ومتغيراتلظروفمعرفتهلخالمنيسعىالمرؤوسفإنذلكتمماإذانهأوشخصه
.بنفسهالقراريتخذالأنهمنبالرغمالمطلوبيحققمالتنفيذالموقف

التعارضمعالجةمنلمديراتمكنطرق3هناكأنورأتالبناءالتعارضمبدأقدمت•
:المرؤوسينوأهدافأهدافهبين
األولى. ألنللمشكلةحالتعتبرهالوهذا...األخرالجانبأهدافعلىجانبأهدافتطغىأن:1

.راضغيريبقىالضعيفالجانب

الثانية. .األهدافتحقيقفيالمساومةأسلوبالمديراستخدام:2

الثالثة. .يرضيهامطرفكليجدبحيثجديدمنوترتيبهاوالتعارضللخالفاتالمديرتحليل:3
14
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السلوكيةالقرارات في ظل النظريات اتخاذ 

بارناردتشستر•

علىقدرتهاإلنسانمميزاتأهمأنواعتبرالقرار،التخاذنظامبأنهاالمنظمةبرناردعرف•

ناردبرفرقوقدأمامه،المتاحةالبدائلقلتكلماتقلالقدرةهذهأنإال؛(القراراتخاذ)االختيار

:منهاالقراراتمنعددبين

.يفوضال:الشخصيالقرار–

.تفويضهيمكن:التنظيميوالقرار–

مناتجةالنالقرارات،التصاعديةالقرارات،التنازليةالقرارات:القراراتمنأنواعثالثةبينميز•

.الشخصيةالمبادرة

إنجاز)ماشيءعمليتضمناإليجابيفالقرار؛اإليجابيوالقرارالسلبيالقراربينفّرقكذلك•

القرارنألأوالمعلوماتتوفرلعدم)القراراتخاذبعدمالقرارفهوالسلبيالقرارأما؛(وقفهأوعمل

.(القراراتخاذأهميةلعدمأوالقرار،متخذسلطةخارجيقع
15

اتخاذ القرارات في ظل النظريات السلوكية

ليندبلومتشارلس

وضعوقد،واقعيغيرأسلوبأنهرأىوالقرارات،اتخاذفيالمطلقةالعقالنيةأسلوبانتقد
:القرارالتخاذأسلوبينتشملالتينظريته

ميعجحصرباإلدارييقوموفيه،الشاملالعقالنياألسلوبأوالجذريالمنهجأسلوبـ1
بعداألمثليلالبدوتحديدفعاليتهاحيثمنوترتيبهاالقراراتخاذفيتدخلالتيالبدائل
اذجوالنمبالنظرياتواالستعانةوالمعقدةالدقيقةالحساباتخاللمنالبدائلمقارنة

.(المطلقةالعقالنيةيشبه)الرياضية

مبسط؛بشكلالرئيسةأهدافهبتحديداإلداريفيهيقومحيثالفرعيالمنهجأسلوبـ2
األقلالبدائلبعضويتجاهلمباشرة،القراراتخاذفيتدخلقليلةبدائليحددعليهاوبناءً 
البديلختارويالبدائلبينيقارنثمالسابقة؛خبراتهمنلديهمعروفةكانتلوحتىأهمية

.المناسب
16
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السلوكيةالقرارات في ظل النظريات اتخاذ 

تاننباومروبرت•

القراراتوالمديرسلطةيتقبلالمرؤوسأنأوضححيثالمقبولةالسلطةنظريةحلل•

قبولهومضارقبولهعدمفوائد>قبولهعدمومضارقبولهفوائد:تكونعندما

تقديرو،يفيدهأنيمكنتحقيقهانألالتنظيمأهدافتحقيق:والسلطةالقرارقبولفوائد–

نفسياهارتياحومعنويا،أومادياكانسواءالقبولعدممضارتجنبأوالقبولثوابوالزمالء،
.الوظيفةفياالستقراروالعمل،في

ررضالتأديبية،اإلجراءاتاتخاذله،الزمالءارتياحعدم:والسلطةالقرارقبولعدممضار–
.الوظيفيةالحياةتهديدمعنوي،أومادي

17

السلوكيةالقرارات في ظل النظريات اتخاذ 

ثمبسونجيمس•

،لتأكداوعدموالمخاطرةالتأكد:وهيأبعادثالثةبينمايقعالقراراتخاذأنعلىركز•

وتحديدللبدائل،والعيوبالمزاياتحليلعلىالقراراتخاذعمليةفينموذجهويركز

أوميةكحساباتأساسعلىالقراريتخذثم؛للمعايير(التفضيلدرجة)األولويات

.إيحاءأواجتهادأووسطيةتسوية

18



2/28/2019

10

اتخاذ القرارات في ظل النظريات السلوكية

وتريجوركبنرشارلس•

:وهيالفعالللمديرالرئيسةالخصائصإيجادعلىركزا•
دتحديعلىوالقدرةوظيفته،مسؤوليةتحملعلىالقدرةمثل:المؤسسيةالمهاراتـ1

متغيراتباستيعاعلىوالقدرةالمناسب،الوقتفيسلطتهتفويضعلىوالقدرةاألولويات،

.العمل

تقوديالتالضروريةالمعلوماتوجمعالمشكلةاستشعارعلىكالقدرة:البحثيةالمهاراتـ2

.المشكلةلحل

لمناسبةاوالحلولالمشكلةأسبابومعرفةالمعلوماتتحليلوتشمل:التفكيريةالمهاراتـ3

.المناسبالبديلواختيارأهميتها،حسبوترتيبها

بطريقةذيةالتنفيللمستوياتونقلهالقرارتنفيذعلىالمديرقدرة:التنفيذيةالمهاراتـ4

.عتهومتابتنفيذهعمليةفيتكمنالقرارنجاحتواجهالتيالصعوباتفأكثرواضحة؛
19

السلوكيةالقرارات في ظل النظريات اتخاذ 

كيرتليفين•

اتخاذليةعمعلىوالبيئيةواالجتماعيةالنفسيةالعواملأثربيّنتدراساتىاجر•

:فيوتتمثلالقرارات،

القرار،متخذشخصية–

واالجتماعية،النفسيةخلفيته–

والثقافية،الحضاريةالعوامل–

.والجماعاتاألفرادتصرفاتتحكموقيموتقاليدعادات–

20
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سيمونهربرت: القرارنظرية 

وهي امتداد للمدرسة السلوكية

H.simonسيمونهربرت•
السلوكأنبمعنىالتنظيم،مشكلةدراسةفيالقراراتاتخاذمفهومعلىركز•

.المنظمةداخلتجريالتيالقراراتاتخاذلعملياتمحصلةإالهوماالتنظيمي

:هماأساسينعنصرينإلىاإلداريالقرارسيمونللح•

عنصر. والجهدوقتوالالمالمنوتنفيذهالقراراتخاذيتطلبهفيمايتمثل:التكلفة1
ائلالبدواقتراحوتصنيفهاوالمعلوماتالبياناتوتجميعاإلعدادمرحلةخالل

.وتقييمها

نتائج. خدماتأوبحرتحقيقكانتسواءباألهدافاالرتباطهبالتعقيدتسمت:القرار2

:مناسبالالبديلاختيارعلىالقرارمتخذالمديرتساعدالتيالمعاييربعضاقترح•
اذا. لألهدافتحقيقااألكثرالبديلفنختارالتكلفةنفسلهاالبدائلكانت1

اذا. تكلفةاألقلالبديلفنختارالنتيجةنفسلهاالبدائلكانت2

21

سيمونهربرت: نظرية القرار

ناوه.البدائلمنمجموعةبيناختيارإالهوماالقرارفإنسيمون.هـأفكارخاللومن•
لكنه،تامبشكلالهدفتحقيقإلىيؤديالوسطحلإالهوماالمختارالبديلأننالحظ
الداخليةةوالبيئالخارجيةبالبيئةالمتعلقةالمعلوماتعلىبناءاالبدائلأفضليكون

.الخارجيةبيئتهوعناصرالداخليةالتنظيمعناصرلتفاعلمحصلةهوفالقرار.للمنظمة

:آرائهومن•
.اختيارعمليةالمنظمةفيتصرفأوعملأيوراءأن–

.المنظمةفيودائمةمستمرةعمليةهي(القراراتخاذ)االختيارعمليةأن–

.القرارمنفذيوفئةالقرارمتخذيفئةفئتين؛إلىينقسمتنظيمأي–

الرشدبحدودوالقناعةللرضىموصلوسطحلعنللبحثعمليةهيالقراراتخاذعمليةأن–
.البيئيةبالعوائقالمحدد

22
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السلوكيةالنظريةالقرار في 

:بأناعتبرواالنظريةهذهروادإن•

.وخارجيةداخليةقيودعبرالمحيطةبالبيئةويؤثريتأثرمفتوحنظامعنعبارةلمؤسسةا–

.القراراتخاذمستوياتتحديدضرورةعلىالتأكيد–

أنعدوب،التنظيميوالهيكلالعملعلىتركزالكالسيكيةالمدرسةكانتأنبعد•

مدىووخصائصهالبشريالعنصرأهميةعلىاإلنسانيةالعالقاتمدرسةركزت

التنظيماراعتبعلىالسلوكيةالنظريةركزت،دافعيتهبإثارةتسمحالتيالكيفية

.القراراتباتخاذيقوماجتماعيانظاما

23

المدخل المعاصر

رعناصمجموعةمنتتكونالمنظمةأنالنظريةهذهتفترض:النظممدرسة•

منالنظاميتكونوالمحيطة،البيئةمعوأيضابينها،فيماوالتأثرالتأثيرتتناول

المخرجات،التحويلية،األنشطةالمدخالت،:هيأساسيةعناصرعدة

(العكسيةالتغذية)المرتدةالمعلومات

وسريعةةدقيقمعلوماتتأمينفيتساعدبياناتقاعدةتوفير:المعلوماتنظم•
.مالئمةبتكلفة

24

:هيأساسيةمدارسثالثةعلىالمدخلهذاينطوي

اتخاذفيبهايسترشدأنللمديريمكنومعياريةموضوعيةنماذجقدمت:الكميةالمدرسة•

:هيأساسيةفروععلىويشملالشخصي،والحكمالتقديرعمليةمنيحدمماالقرارات

علم. .اتالقراراتخاذكفاءةلرفعاستخدامهايمكنرياضيةونماذجأساليبقدم:اإلدارة1

بحوث. .اريةاإلدالمشاكلحلفيوالنماذجاألساليبتطبيقبكيفيةتهتم:العمليات2
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المدخل المعاصر

بيرووتشارلز،وردوودوجونوكهان،كاتز:منظريهاأهمو:الموقفيةالمدرسة•

التوفيققيقتحعلىبقدرتهتتحددالمديرفعاليةأنإلىالموقفيةالمدرسةتشير–

فهو،هابشأنقراراتخاذالمطلوبالمشاكلوطبيعةالموقفمتطلباتبيناألمثل

تحققيةمرضبحلوليقنعقدولكنهالمثلىالحلولإلىاألحوالكلفييسعىال

.األطرافمختلفبينالتوازن

بيئةالدورعلىواضحبشكلاإلداريةالقراراتاتخاذفيالموقفيالمدخلأكد–

تصاديةاالقفالمتغيرات.المتخذةالقراراتفيكبيربشكلوتأثيرهاالخارجية

فيتفاوتةومكبيرةأدواراكلهاتلعبواإلداريةوالنفسيةوالسياسيةواالجتماعية

.القراراتخاذعملية
25

المدخل المعاصر

26

نظريةبتقديمومورجنستروننيوماننوفساهم:االقتصادعلماءمساهمة

دائلالبقياسأدواتوتطويرالقرارات،الختبارجديدةطرقوإيجادالمباريات،

.اللعبةتوازناتناشجونطّوركماالمنفعة،مقياس:مثل

ةوعالقالقرار،اتخاذفيالسلوكيةبالجوانباهتموا:االجتماععلماءمساهمة

العاملسلوكافيقراراتهمبهاتؤثرالتيوالطريقةالعملية،بهذهبالمنظمةالعاملين

.بهوتتأثرالتنظيمفي
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في عالم األعماللقرارا

فيتهمااتجاهاحكمتنظريتينهناكفإناالقتصادعلماءبيناالختالفمنالرغمعلى•
:هماالقراراتخاذ

Risklessمخاطرةبالاالختيارنظرية– choice.

Riskyبالمخاطرةاالختيارنظرية– choice.

متابعةلىعجهودهمتركزتالذيناإلداريينعلىينطبقاالقتصاديين،علىينطبقوما•
أنهمإذ.هدرجاتأعلىفيالرضالبلوغالقرار؛اتخاذبعمليةالمحيطةوالقيودالعوائق
فلذلكيون،االقتصاديراهاالتيالفردأهدافمناألقصىالحدتحقيقبصعوبةيعتقدون
طرحهمخاللمناألدنى،والحداألقصىالحدبينوسطحلإلىالوصوليحاولون
ً الرضالمفهوم غيرت،والحاجاالدوافعبإشباعيتحققوالذيالقرارات،التخاذأساسا
وعدمالتغيرناحيةمنالقراراتخاذسلوكعلىذلكوينعكساإلنسان،عندالثابتة

.االتساق
27

المنظمةفيالقراراتخاذعمليةأهمية

علجميالمحركالعصبكونهمنالقرارأهميةتتجلّى•

منظمةالنشاطتمثلوالتيواإلنتاجيةاإلداريةالعمليات

التناغمعلىالحفاظعلىويساعدقطاعاتهابكل
.المجموعةفيواالتساق

المؤسسةمستقبلعلىتؤثرالمتخذةالقراراتإن•

.هافيونشاطهمالعاملينوعلىفشلهاأونجاحهاومدى

متإذاإالوتنفيذهاوجودهايتحققلناإلدارةفوظائف

األخرىالنشاطاتجميعوبشأنبشأنهاقراراتاتخاذ

معهاوالمتعاملينوالعاملينواألفرادالمؤسسةفي

.بهاتحيطالتيالخارجيةالبيئةمعوحتى

التوجيهالتنظيم

الرقابة

اتخاذ

القرارات

التخطيط

األهداف؟هيماتحديدقرار

قرار تحديد من يعمل ماذا؟

قرار كيف يتم تحفيز األفراد؟

األداء؟قياسيمكنكيف

العالقة بين صنع القرار والوظائف اإلدارية

ذكركمااإلدارةجوهرهيالقرارصنععمليةتعد

:يةاإلدارالوظائفجميعفيتدخلفهيلذاسيمون

28
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وعملية اتخاذ القرارالمنظمة

 ًجية االسددددتراتي)يعتمددددد أداء المنظمددددة علددددى محصددددلة قراراتهددددا سددددلباً أو إيجابددددا

.(والتكتيكية والتشغيلية

وفددرة )م يؤخددذ القددرار للمسددتقبل ال للماضددي وكلمددا كددان المسددتقبل واضددح المعددال

.يكون القرار جيد( المعلومات

 دام باسدددتخسدددرعة اتخددداذ القدددرار الصدددطياد الفرصدددةسددداعدت التكنولوجيدددا فدددي

.أي ال وقت للخوف أو التردد أو التفكير الطويل، المختلفةالبرمجيات 

عدالم القرار الجيد هو الوسيلة الوحيدة لضمان موقع على خريطدة العدالم الجديدد ،

. المنافسة الشرسة

29

القراراتخاذوعمليةالمنظمة

وتوسعهاالمنظماتأعمالتعقّدزيادةمعالقراراتاتخاذعمليةأهميةتزداد•

اّدة،حومنافسةمتسارعة،تغيراتمنتواجههاالتيالتحدياتوتزايدوتنوعها،

هكفاءتهوالناجحالمديرعلىالحكمأساسأصبحوقدالعولمة،ظاهرةوتسارع

جميدتيعنيذلكفيواإلخفاقالسليمة،الصائبةالقراراتاتخاذعلىومقدرته

ءتهاكفاترتبطوهكذاوفناؤها،المنظمةاضمحاللثم  ومنالنشاطوشلالعمل

.ةالمختلفالمستوياتفيتتخذالتيالقراراتوسالمةبكفاءةوفعاليتها

نهاألفيهعنصروأهموأساسهالمديرعملجوهرالقراراتاتخاذعمليةتعدلذلك•

المنظماتاةحيفياليوميةوالفعالياتالنشاطاتلجميعبالنسبةالبدءنقطةتمثل

.المنظمةوتراجعوالنشاطالعملشللإلىيؤدياتخاذهاعنالتوقفوألن

30


