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الوحدة الثامنه  :صنع القرار

طبيعة القرارات االدارية
(أ) – تعريف عملية اتخاذ القرارات وخصائصها:

يمكن أن نعرف عملية إتخاذ القرارات :
" بأنها عملية إختيار بديل من بني عدة بدائل وأن هذا اإلختيار يتم بعد
دراسة موسعة وتحليلية لكل جوانب املشكلة موضوع القرار "
" إتخاذ القرار اإلدارى يعنى اإلختيار الحذر من جانب اإلدارة أو متخذ القرار
لترصف معني دون آخر من بني أكثر من ترصف يمكن إتخاذة "

طبيعة القرارات االدارية
كيف تتخذ القرارات؟
حقيقة األمر أنه ليس هناك معادلة لتوضيح كيفية إتخاذ القرارات الناجحة ،
وبمعنى آخر فإنه ليست هناك وسائل كافية لتقويم فعالية القرار مقدما .
وكل ما يمكن قوله هنا هو أن إتخاذ القرارات ال يقوم فقط عىل املنطق  .وإنما
ىف كثري من األحيان يبنى عىل الحكم الشخىص واملبادرة من قبل متخذ القرار.

طبيعة القرارات االدارية
(ب) -انواع القرارات :

يمكن التمييز بني قرارت إدارية تهدف إىل تحقيق نتائج  ،وأخر تهدف إىل إتخاذ وسائل
 ،والنوع األول من القرارات يستند ىف كثري من األحوال إىل الحكم الشخىص لإلدارة فيما ترغب
تحقيقه من أهداف  ،وكثري من هذه األهداف هى نهايات مطلوبة وليست وسائل .
ومن الناحية العملية فإن أغلب القرارات اإلدارية وعىل مختلف املستويات اإلدارية ىف التنظيم
تسقط ىف إطار إيجاد الوسائل .
وهناك تمييز آخر للقرارات  ،فالقرارات قد تكون "إسرتاتيجية " أو قد تكون "إدارية "أو
"تشغيلية"
وأخريا يمكن التمييز بني نوعني آخرين من القرارات هما ما يسمى بـ " القرارات الروتينية " أو
"القرارات غري الروتينية "

طبيعة القرارات االدارية
(ج) -موقع صنع القرار من العملية االدارية :

تحدثنا ىف مواقع كثرية من األجزاء السابقة عن طبيعة العملية اإلدارية أو وظائف املدير
املختلفة  ،وحددنا خصائص هذه العملية  .وىف مجال موقع صنع القرار نجد انة يتم اتخاذ
قرارات يف مجال وظائف اإلدارة:
(قرارت التخطيط  ،وقرارات التنظيم  ،وقرارات التوجية  ،وقرارات الرقابة )
وكذلك ىف مجاالت النشاطات اإلنتاجية للمنظمة:
(قرارات االنتاج  ،قرارات التسويق  ،قرارات التمويل  ،قرارات األفراد )
علما بأن القرارات املتخذة ىف هذه املواقع قد تكون قرارات فردية أو قرارات جماعية  ،وقد
تكون روتينية أو غري روتينية أو إسرتاتيجية أو إدارية أو تشغيلية وقد تكون عاجلة وقد
تكون متكررة .

مراحل صنع القرارات االدارية
(أ) -خطوات اتخاذ القرارات :
أوال  :مرحلة التعريف باملشكلة أو تحديدها .
ثانيا  :مرحلة تحديد البدائل أو الحلول املمكنة .
ثالثا  :مرحلة تقويم البدائل أى مقارنة نتائجها .
رابعا  :وهى املرحلة األخرية وتتمثل ىف إختيار الحل األفضل  ،والواقع كما
يرى سيمون أن كل مرحلة من هذه املراحل تمثل منطقة قرارات صعبة

مراحل صنع القرارات االدارية
(ب) -نظم املعلومات وإتخاذ القرارات اإلدارية:
 -1الحاجة إىل املعلومات :

يجب عىل اإلدارة أن نحتفظ باملعلومات التي تشمل مختلف جوانب الوظائف والنشاطات
اإلدارية واإلنتاجية وكذلك املعلومات التي تتعلق بالبيئة الخارجية للمنظمة .
إن أهمية املعلومات للمدير هى أمر حتمى وهى وظيفة كل مدير  ،وكما أن السلع الجيدة
تحتاج إىل مواد خام جيدة ،كذلك فإن القرارات الناجحة تحتاج إىل معلومات جيدة أيضا .

مراحل صنع القرارات االدارية
-2نظم املعلومات اإلدارية Management Information Systems
نظم املعلومات اإلدارية تعنى " الطريقة املنظمة ىف تقديم املعلومات لكل مدير  ،وخاصة تلك
املعلومات والبيانات التى يحتاجها ىف الوقت املناسب  ،وبالصورة التى يمكن أن تساعده
وتدفعة إىل إتخاذ قرار أو حدث معني ".
ومن أجل إرساء قواعد ثابتة لنظم املعلومات اإلدارية فقد كان " الحاسب اآلىل " الوسيلة
املثىل لتحقيق مثل هذا الهدف  .لقد ساهم الحاسب اآلىل ىف السنوات الخمس والعشين
األخرية ىف إحداث ثورة ىف نظم املعلومات اإلدارية  ،حتى أن بعض الباحثني وصفوه بأنه يعد
" أهم حدث ساهم ىف تطور اإلدارة بعد الثورة الصناعية "

مراحل صنع القرارات االدارية
• ولقد أستخدم الحاسب اآلىل ىف البداية كوسيلة لحفظ املعلومات وللعمليات الحسابية وهى
إستخدامات ال زالت شائعة ىف كثري من املنظمات  .غري أن كثريا من املنظمات اليوم
استطاعت ان تستغل خدمات الحاسب االيل ايل اقيص مدي يف توفري املعلومات وتحليلها
وأصبح الحاسب اآلىل لديها هو بؤرة النشاط ىف كل ما يتعلق بنظم املعلومات اإلدارية .

• ومن ناحية أخرى فإن دور الحاسب اآلىل ال يقترص عىل تقديم املعلومات فقط بل إنه يمكن
أن يساعد املدير ىف إتخاذ القرارات الروتينية والطارئة عن طريق تحليل هذه املعلومات
وتحديد البدائل واملقارنة بينها ثم إختيار األفضل .

مراحل صنع القرارات االدارية
• أما ىف املجال القرارات الطارئة فإن مساعدته لإلدارة تمثل ىف قدرته عىل إعادة خلط
املعلومات والبيانات املخزونة وتبويبها وتصنيفها ثم تقديمها للمدير ىف صورة واضحة
ومبسطة  .بل إن الجيل الجديد من هذه الحاسبات يستطيع أن يقدم للمدير معلومات ىف
شكل صور أو روسومات بيانية أو خرائط أو نماذج  ،أو إحصائيات من أجل مساعدة املدير
للوصول إىل القرارات املناسبة .
ولعل أهم خدمة يقدمها " الحاسب اآلىل " اليوم ىف مجال القرارت اإلدارية الطارئة هو:
مساعدة املدير الفورية وباألساليب الكمية أو بأسلوب
"نماذج املحاكاة –  " Simulation Modelوهى حاالت أو مشكالت
مشابهة للمشكلة موضوع القرار " .

مراحل صنع القرارات االدارية
غري أن هذه املساعدات العظيمة للحاسب اآلىل ىف مجال املعلومات اإلدارية ال تخلو أيضا من
العيوب ،
ولعل أهم هذه العيوب ما يىل :
 - 1قد تتوقع اإلدارة ىف أحيان كثرية أن يقوم الحاسب اآلىل نفسه بهذه القرارات  ،متناسية
ىف ذلك أن مهمتة هى توفري املعلومات املساعدة عىل إتخاذ القرار وليس إتخاذ القرار ىف
حد ذاته.
 - 2وعىل الرغم من أن اإلفرتاض املربر إلستخدام الحاسب اآلىل هو قدرته الفائقة ىف تخزين
كمية ضخمة من املعلومات اإلدارية  ،إال أن هذه امليزة قد أصبحت عيبا أيضا نظرا ألن
هذه املعلومات قد تفيض عن حاجة املدير وكذلك عن وقته املتوفر لإلطالع عليها .

مراحل صنع القرارات االدارية
 - 3إن الهدف عادة من إستخدام الحاسبات اآللية هو إما تخفيض التكاليف  ،أو زيادة
حجم اإليرادات  ،غري أن اإلعتماد املتزايد من قبل اإلدارة عىل الحاسب اآلىل ربما قد يزيد
من تكاليف إستخدامه.

 - 4وأخريا  ،فإن التمادى املفرط ىف إستخدام الحاسب اآلىل ىف تخزين املعلومات وتحليلها
قد يشل قدرة األفراد ىف اإلبداع واإلبتكار

مراحل صنع القرارات االدارية
(ج) -عوائق إتخاذ القرارات :
 -1العوائق الداخلية :
وهذه العوائق قد تحد من إختيار الحل املناسب وتتمثل فيما يىل :
أ  -العوائق املالية .
ب  -العوائق البشية.
جـ  -العوائق الفنية .

مراحل صنع القرارات االدارية
العوائق الخارجية :
حيث أن املنظمة تمثل خلية من خاليا املجتمع الناشطة فإن قراراتها ال بد
وان تؤثر بصورة مبارشة أو غري مبارشة عىل هذا املجتمع  .ومن ثم قد
تعارض بعض وحدات املجتمع إتخاذ أية قرارات قد تعود عليه باألرضار حتى
ولو كانت بسيطة  .وأمثلة العوائق الخارجية  :الدولة  ،الرأى العام  ،املنافسني
 ،املستهلكني  ،املوزعني  ....الخ  ،فقد يقابل جماهري املستهلكني والرأى العام
القرار الخاص برفع سعر املنتجات أو الخدمات بمعارضة شديدة  .كذلك قد
تعرتض الدولة عىل بعض القرارات اإلدارية إذا كانت تتعارض مع السياسات
العامة للدولة .

مراحل صنع القرارات االدارية
(د) -زيادة فعالية القرارات اإلدارية :
يجب عيل متخذى القرارات ان يأخذ باعتبارة األعتبارات التالية:
 - 1إختيار الحل الذى يقدم أقل نسبة إحتمال من املخاطرة .
 - 2إختيار الحل الذى يقدم أقل نسبة من التكاليف بالقياس بالعوائد املتوقعة .
 - 3إختيار الحل أو البديل الذى يتناسب مع املوارد املوجودة أو التى يمكن تدبريها .
 - 4رضورة إرتباط الحل البديل بالوقت املناسب ،بمعنى أن يعالج الحل املشكلة ىف
إطارها الحاىل  ،وليس بعد حدوث املشكلة .

