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 وجةد ان فمنة  .نفسةاذ البشةاة  قةد   قدية القةاااا  اختةذ  ان عملية    
 اختةذ  إىل حذجتة  نشةت  ب اتة  وبيتتة   الةعع  واكتسة  االنسةذن 
 يف كذنة  تعضهة  اليت املختلف  والقضذةذ املتعددة املعاقف إزاء القاااا 
 أو القةااا  كنراةة  اختةذ  ولكة  واالجتمذعية  الشخصةي  اليعمية  حيذتة 
 بةداةذ  تاقة  ال ا  العاةد حةدة  وأسذليب   وأسس  ل  معهعع  كعلم
املذهةي  مة   عذمةذ   اخلمسةن مة  أكثةا القةاااا  إىلاختةذ   نراةة  تبلةعا

وتعتةةع عمليةة  اختةةذ  القةةاااا  اندااةةة  مةة  املاةةذ  ا ع اةةة  .القةان العشةةاة 
والعظةةةةذألف ايسذسةةةةي  للمةةةةدةا  ا  إن مقةةةةداا النةةةةةذ  الةةةة    ققةةةة  أةةةةة  

إمنةةذ ةتعقةةف يف املقةةذ  ايوق علةةك قةةداة وكفةةذءة القةةذدة اندااةةةن  مؤسسةة 
مبةةةذ لةةدةام مةة  مفةةةذ يم وفاماةةم للقةةاااا  اندااةةةة  وأسةةذلي  اختذ  ةةذ  و 

تضم  اشد القاااا  وفذعليتاذ  وتةدا  أيية  وهةعحاذ ووقتاةذ  وتعمة  
 علك متذبع  تنفي  ذ وتقعياذ.

 اتخاذ القرارات.عملية مفهوم اولا : 
يت تعاف عملية  اختةذ  القةااا بت"ةذ يارتيةذا بةن عةدد مة  ايعمةذق  الة   

كمةذ يكة  تعاةفة  بتنة  يعملية  ارتيةذا  تسذعد يف  سن إنتذج املؤسس 
واعيةة  الحةةةد البةةداأل   أو االحتمةةةذال  املتذحةة  لتعقيةةة  أ ةةداف معينةةة   
ومبذ إن اختذ  القةااا  ةع عبةذاة عة  ارتيةذا مة  بةن بةداأل  معينة  البةد أن 
ةكةةةعن االرتيةةةذا بتفضةةةي  اينسةةة   حسةةة  متولبةةةذ  املعقةةةف والعقةةة  
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ين اختةذ  القةااا ةبةدأ     ونرةاا  املتذ  مبةذ ةضةم   قية  اي ةداف بفعذلية 
مبشةةةكل  و ةنتاةةة   ةةةة   ةةة ع املشةةةةكل  فةةةذن عبةةةذاة اختةةةةذ  القةةةااا أو حةةةة  

 تستخد  لنفس املعىني.  املشكل
نشةةذإ إنسةةذت ةسةةتعج   ةتضةةأ أن اختةةذ  القةةاااا  اندااةةة وممةةذ سةةب    

التفكةةةمل املةةةنرم والةةةعاع    ا  تتميةةة  عمليةةة  اختةةةذ  القةةةاااا  الفعذلةةة  بت"ةةةذ 
 -ي :عمل
املضاكمةة  وال تنولةة  فةةةتة مةة  تااكميةة  تسةةتثما اخلةةعة واملعلعمةةذ   .1

 مقدمذ . دون
ال تنشةةت مةة  فةةااا  وإمنةةذ تةةتم يف تنرةةيم حقيقةة  وملعاجاةة  معاقةةف  .2

 ومشكال  حمسعس  وملمعس .
ال تتعقف علك قداا  الشخص متخ  القااا  حي  ال ةسةتوي   .3

 والكذمن  في . أن ةنع ق ع  املؤثاا  املتعددة احمليو  بذملعقف
 ةة  نتةةذج وحمصةةل  تفذعةة  متخةة  القةةااا مةة  نيةةملع مةة  واملا وسةةن  .4

 وأصعذب املصذحل سعاء كذن التفذع  مبذشاا  أو نيمل مبذشا.
سةةةةةةةذعد علةةةةةةةك انبةةةةةةةدا  تتةةةةةةةعفا فيةةةةةةة  املعلعمةةةةةةةذ  ةتةةةةةةةتم يف منةةةةةةةذ   .5

وإمكذنيةةةةةذ  البعةةةةة  والتعةةةةةا  وحاةةةةةة  التفكةةةةةمل واختةةةةةذ  املعاقةةةةةف 
 وإعال"ذ بشفذفي .
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(  (Decision Makingو نةةةذ البةةةد لنةةةذ التفاةةةة  بةةةن صةةةن  القةةةااا 
               فصةةةةةةن  القةةةةةةااا ةعةةةةةة  بةةةةةة  (Decision Taking)واختةةةةةذ  القةةةةةةةااا 

عمليةةة  التفكةةةمل والتعليةةة  واملفذهةةةل  بةةةن البةةةداأل  لتشةةةكي  صةةةي   قةةةااا )
 معن يف قضي  حمددة(.

حمةةةدد وإعالنةةة  علةةةك أمةةةذ اختةةةذ  القةةةااا فيعةةة  بةةة  ) عمليةةة  ارتيةةةذا بةةةدة   
  .املعنين وتعثيق  بصف  امسي  وشفذف (

ممةةذ سةةب  نةةد أن  نةةذ  فةةا  بةةن عمليةة  صةةن  القةةااا واختةةذ  القةةااا يف   
اندااة املداسي  . فعملي  صن  القااا الةيت ةقةع   ةذ مةدةا املداسة  وحةدع 
أو مبشةةةةةذاك  املداسةةةةةن فل"ةةةةةذ تشةةةةةم  العدةةةةةةد مةةةةة  ا ةةةةةذال  يف العمةةةةة  

ثةةة  املنةةةذ   وتةةةا  التةةةداةس   املبةةةىن املداسةةة  والتةايةةة ا    املداسةةة  م
 التمعة    شؤون الولب    انشااف   التقعمي . 

اخلوةةعة ايرةةملة الرتيةةذا البةةداأل   ذيقصةةد  ةةفأمةةذ عمليةة  اختةةذ  القةةااا    
املواوحةةةة  بذلنسةةةةب  لقضةةةةي  تابعةةةةة  معينةةةة  يف إتةةةةذا صةةةةالحيذ  القةةةةذألمن 

لةةةة  مةةةة  مةةةةدةا املداسةةةة  منفةةةةادا  أو بذلعمةةةة  يف املداسةةةة  سةةةةعاء أكةةةةذن  
 مبشذاك  املداسن مع  .

وعليةةة  فةةةلن عمليةةة  اختةةةذ  القةةةااا ليسةةة  عمليةةة  اعتبذتيةةة  تقةةةع  علةةةك    
واحلةةدا الشخصةة    بةة   ةة  عملية  اشةةيدة تقةةع  علةةك أسةةس  التخمةن

لةة ا فةةلن علةةك  وتعتمةةد علةةك روةةعا  حمةةددة ومداوسةة ومبةةذدع علميةة  
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حةةةك ةكةةةعن بذنمكةةةذن العصةةةعق  ةةةذ إىل اخلوةةةعا  تلةةة  اندااة االلتةةة ا  ب
قااا ةكعن قاة  جدا  إىل الصعاب والدق  وخيد  مصلع  مجي  العذملن 
واملتعاجدة  يف املداس  وعلك اأسام الوالب واملسةتع  التعليمة  الة   

 جي  أن ةصلعا إلي  .
 أهمية اتخاذ القرارات.ثانياا : 

ااةةة      لة  ي"ةةذ عمليةة  تعةد عمليةة  اختةذ  القةةاااا  حمةةعا العملية  اند  
متدارلةةةةة  يف مجيةةةةة  وظةةةةةذألف اندااة ونشةةةةةذتذرذ  فعنةةةةةدمذ  ةةةةةذاا اندااة 
وظيفةةة  التخوةةةي  فل"ةةةذ تتخةةة  قةةةاااا  معينةةة  يف كةةة  ماحلةةة  مةةة  مااحةةة  
وهةةة  اخلوةةة  سةةةعاء عنةةةد وهةةة  ا ةةةدف أو اسةةةم السيذسةةةذ  أو إعةةةداد 

يسةةةذلي  الةةةعام  أو  دةةةةد املةةةعااد املالألمةةة  أو ارتيةةةذا أفضةةة  الوةةةا  وا
لتشةةةةة يلاذ  وعنةةةةةدمذ تضةةةةة  اندااة التنرةةةةةيم املالألةةةةةم ملاذماةةةةةذ وأنشةةةةةةوتاذ 
املتعةةةددة فل"ةةةذ تتخةةة  قةةةاااا  بشةةةتن ا يكةةة  التنريمةةة  ونععةةة  وحةمةةة  
وأسةةس تقسةةيم اندااا  وايقسةةذ   وايفةةااد الةة ة   تةةذج لةةدةام للقيةةذ  
بذيعمةةةةةةةذق املختلفةةةةةةة  ونوةةةةةةةذ  انشةةةةةةةااف املنذسةةةةةةة  وروةةةةةةةعإ السةةةةةةةلو  

وعنةةدمذ ةتخةة  املةةدةا وظيفتةة  القيذدةةة  فلنةة  ةتخةة       واالتصةةذقواملسةةؤولي
جممععةة  مةة  القةةاااا  سةةعاء عنةةد تعجيةة  ما وسةةي  وتنسةةي  جماةةعدارم أو 

ذاة دوافعاةةةةةم و فيةةةةة  م علةةةةةك ايداء ا يةةةةةد أو حةةةةة  مشةةةةةةكالرم  ثاسةةةةةت
وعنةةةدمذ تةةةةؤد  اندااة وظيفةةة  الاقذبةةةة  فل"ةةةذ أةض ةةةةذ تتخةةة  قةةةةاااا  بشةةةةتن 
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لةةيت سةةعف ااملالألمةة  لقيةةذا نتةةذأل  ايعمةةذق  والتعةةدةال   دةةةد املعةةذةمل 
جتاةاذ علك اخلو   والعم  علك تصعيأ ايروةذء إن وجةد   و كة ا 

  اختذ  القاااا  يف دواة مستماة م  استمااا العملي  اندااة  يجتا  عمل
 نفساذ.
 اتخاذ القرارات. خطواتثالثاا : 

مةةة  البةةةداأل   ألمثةةة  وايفضةةة واعيةةة  ل ةةة  عمليةةة  ارتيةةةذا  إن اختةةةذ  القةةةاااا    
ماكةة   وتبةةدأ بشةةععا مةة  الشةة  وعةةد  التتكةةد مةة     ةة نشةةذإ   و املواوحةة 

جذن  متخ  القااا حعق مذ جي  عمل  حيذق مشةكل  مةذ  وال تنتاة  بذرتيةذا 
أحةةد احللةةعق الةةيت ةتعقةة  أن ت ةةة  حذلةة  الشةة  وعةةد  التتكةةد  بةة  تتةذوز ةةذ إىل 

عمليةة  اختةةذ  القةةاااا  موةةعا  منرمةة  ومتعةةددة ال  و ةةامتذبعةة  القةةااا وتقعيةة . 
 -تخ  القااا مااعذرذ و  ع اخلوعا    :ملبد 
 .وتشخيصها المشكلةالشعور ب -1
مة  ايمةعا املامة  الةةيت ةنب ة  علةك املةدةا إدااكاةةذ و ةع بصةدد التعةاف علةةك    

 املشكل  ايسذسي  وأبعذد ذ   ة   دةةدع لوبيعة  املعقةف الة   رلة  املشةكل  
وداجةةة  أييةةة  املشةةةكل   وعةةةد  اخللةةة  بةةةن أعااهةةةاذ وأسةةةبذ ذ  والعقةةة  املالألةةةم 

 للتصد  حللاذ واختذ  القااا الفعذق واملنذس  بشت"ذ.
 البيانات والمعلومات .وتحليل جمع  -2
ةةةذ حقيقي ةةةذ  واقةةةضا  بةةةداأل  منذسةةةب  حللاةةةذ ةتولةةة  مجةةة     إن فاةةةم املشةةةكل  فام 

البيذنةةذ  واملعلعمةةةذ   ا  الصةةةل  بذملشةةكل  حمةةة  القةةةااا   لةة  أن اختةةةذ  القةةةااا 
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الفعذق ةعتمد علك قداة املدةا يف احلصةعق علةك أكةع قةدا ممكة  مة  البيذنةذ  
صةةةةذدا ذ املختلفةةةة   ومةةةة    الدقيقةةة  واملعلعمةةةةذ  احملذةةةةةدة واملالألمةةةة  زمني ةةةذ مةةةة  م

الوةةا  للعصةةعق علياةةذ    ةقةةع  بتعليلاةةذ  لةةيال  دقيق ةةذ وةقةةذان  فضةة  دةةةد أ
احلقةةذأل  واياقةةذ  وخيةةاج مةة   لةة  مبؤشةةاا  ومعلعمةةذ  تسةةذعدع علةةك العصةةعق 

 إىل القااا املنذس .
وقةةد صةةنف بعةةء علمةةذء اندااة أنةةعا  البيذنةةذ  واملعلعمةةذ  الةةيت ةسةةتخدماذ   

  :املدةا اىل
 ذ  واملعلعمذ  ايولي  والثذنعة البيذن. 
 . البيذنذ  واملعلعمذ  الكمي 
  . البيذنذ  واملعلعمذ  النععي 
  . ايمعا واحلقذأل 

 .تحديد البدائل المتاحة وتقويمها  -3
  ؤسسة وهة  امل  وةتعقف عدد احللعق البدةلة  ونععاةذ علةك عةدة ععامة  مناةذ 

الةيت تلتة    ةذ  وإمكذنيذرةذ املذدةة   والعقة  والسيذسذ  اليت توبقاةذ  والفلسةف  
املتذ  أمذ  متخ  القةااا  واجتذ ةذ  املةدةا ة متخة  القةااا ة وقداتة  علةك التفكةمل 
املنوقةةةة  واملبةةةةد   الةةةة   ةعتمةةةةد علةةةةك التفكةةةةمل االبتكةةةةذا  الةةةة   ةاتكةةةة  علةةةةك 

يباذ التصعا والتعق  ورلف  ايفكذا ممذ ةسذعد علك تصنيف البداأل  املتعاتاة وتات
 والتعص  إىل عدد حمدود مناذ.
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 اختيار البديل المناسب لحل المشكلة. -4
وتتم عملي  املفذهل  بن البداأل  املتذح  وارتيذا البدة  اينسة  وفق ةذ ملعةذةمل   

 واعتبذاا  معهععي  ةستند إلياذ املدةا يف عملي  االرتيذا وأ م   ع املعذةمل:ة
  احملةةددة  فيفضةة  البةةدة  الةة    قةة   قيةة  البةةدة  للاةةدف أو اي ةةداف

  م اي داف أو أكثا ذ مسذي  يف  قيقاذ.
 وأ دافاذ وقيماذ ونرماذ وإجااءارذ. ؤسس اتفذ  البدة  م  أيي  امل 
 للع  البدة  واستعداد م لتنفي ع. ؤسس قبعق أفااد امل 
  داجةة  تةةتثمل البةةدة  علةةك العالقةةذ  اننسةةذني  واملعةةذمال  النذجعةة  بةةن

 أفااد التنريم.
   داجةة  السةةاع  املولعبةة  يف احلةة  البةةدة   واملععةةد الةة   ةةةااد احلصةةعق فيةة

 علك النتذأل  املولعب .
 مثةةة   ؤسسةةة مةةةد  مالألمةةة  كةةة  بةةةدة  مةةة  الععامةةة  البيتيةةة  اخلذاجيةةة  للم

ازع  ة ع البيتة  فةالعذدا  والتقذليد. القةيم وأمنةذإ السةلع  ومةذ يكة  أن ت
 ك  بدة .م  ععام  مسذعدة أو مععق  ل

  . املعلعمذ  املتذح  ع  الراوف البيتي  احمليو 
 .كفذءة البدة   والعذألد ال   سيعقق  إتبذ  البدة  املختذا 

 متابعة تنفيذ القرار وتقويمه. -5
جيةة  علةةك متخةة  القةةااا ارتيةةذا العقةة  املنذسةة  نعةةالن القةةااا حةةك ةةةؤد     

القااا أحسة  النتةذأل . وعنةدمذ ةوبة  القةااا املتخة   وتراةا نتذألةة  ةقةع  املةدةا 
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بتقعمي   ع النتذأل  لمل  داجة  فذعليتاةذ  ومقةداا نةذ  القةااا يف  قية  ا ةدف 
  ال   اخت  م  أجل .

القةةةاااا  أو مسةةةذعدةام القةةةداة علةةةك     متخةةة وعمليةةة  املتذبعةةة  تنمةةة  لةةةد   
 ا  الدق  والعاقعي  يف التعلي  أثنذء عملية  التنفية  ممةذ ةسةذعد علةك اكتشةذف 

وةضةةةذف إىل  لةةة  أن   معاقةةة  القصةةةعا ومعافةةة  أسةةةبذ ذ واقةةةضا  سةةةب  عالجاةةةذ
عمليةة  املتذبعةة  لتنفيةة  القةةااا تسةةذعد علةةك تنميةة  او  املسةةؤولي  لةةد  املا وسةةن 

 علك املشذاك  يف اختذ  القااا. وحثام
 .اتخاذ القرارات عملية المشاركة فيرابعاا : 

 .عدة مناذ م اةذ ذ املشذاك  يف اختذ  القاااا  أن  
   تسةةذعد علةةك  سةةن نععيةة  القةةااا  وجعةة  القةةااا املتخةة  أكثةةا ثبذت ةةذ وقبةةعال

 لد  العذملن  فيعملعن علك تنفي ع  مذا شدةد وانيب  صذدق .
  تةؤد  املشةذاك  إىل  قية  الثقة  املتبذدلةة  بةن املةدةا وبةن أفةااد التنرةةيم كمةذ

 م  نذحي   وبن التنريم وا ماعا ال   ةتعذم  مع  م  نذحي  أرا .
  للمشةةةذاك  يف عمليةةة  صةةةةن  القةةةاااا  أثا ةةةذ يف تنميةةةة  القيةةةذدا  اندااةةةةة  يف

وتفاماةةم  املسةةتعةذ  الةةدنيذ مةة  التنرةةيم  وت ةةةد مةة  إحسذسةةام بذملسةةتعلي 
ي داف التنريم  وجتعلام أكثا اسةتعداد ا لتقبة  عةالج املشةكال  وتنفية  

 القاااا  اليت اشضكعا يف صنعاذ.
  كمةةةذ تسةةةذعد املشةةةذاك  يف اختةةةذ  القةةةاااا  علةةةك افةةة  الةةةاو  املعنعةةةة  يفةةةااد

 التنريم وإشبذ  حذج  االحضا  وتتكيد ال ا .
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 أنواع القرارات اإلدارية .خامساا : 
  -سم القاا  تبعذ  ينعا  املشكال  اىل نععن يذ :تق  
و   قاااا  اوتيني  تتعل  بذملشكال  العذدة  املتصل   القاااا  التقليدة : - أ

ويكةةة  ؤسسةةة  بةةةلجااءا  العمةةة  اليةةةعم  وتنفيةةة ع والنشةةةذإ ا ةةةذا  يف امل
 تقسيماذ إىل نععن: تنفي ة  و تكتيكي .

 : القاااا  التنفي ة 
و ةة  تتعلةة  بذملشةةكال  البسةةيو  املتكةةااة كتلةة  املتعلقةة  بذحلضةةعا وال يةةذب    

  وكيفي  معذ   الشكذو  و  ا النع  يكة  البة  فية  وانجذزا وتعزة  العم  
علك الفعا نتية  اخلةعا  الةيت اكتسةباذ املةدةا واملعلعمةذ  الةيت لدةة   وأن مثة  

العمةةةة  الةةةةاوتي  وتتكةةةةاا  ةةةة ع القةةةةاااا  قصةةةةملة املةةةةد  ي"ةةةةذ تتعلةةةة  بتسةةةةلعب 
 بذستمااا.

 : القاااا  التكتيكي 
وتتصةةف بت"ةةذ قةةاااا  متكةةااة  وإن كذنةة  يف مسةةتع  أعلةةك مةة  سةةذبقتاذ     

  و ةةة  تتعلةةة  بذملشةةةكال  الةةةيت ةعكةةة  أمةةةا معاجاتاةةةذ إىل وأكثةةةا فنيةةة  وتفصةةةيال  
الا سةةةةذء الفنيةةةةن واملتخصصةةةةن  إ  خيةةةةتص مةةةةدةاو اندااا  وا سةةةةذء ايقسةةةةذ  

 بتصاةف ايمعا وح  املشكال  اليعمي  اليت تتص  بذلعم   .
  ا النع  م  القاااا  ةنقسم إىل قةاااا  حيعةة   و  :القاااا  نيمل التقليدة  - ب

بةةةةةةذلتخوي  واسةةةةةةم سيذسةةةةةةذ  العمةةةةةة   و قةةةةةةاااا  اسةةةةةةضاتيةي . وةتعلةةةةةة  أسذسةةةةةةذ  
 واملشكال  اليت تعضض اخلو  و ل  علك النعع التذيل:
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 : القاااا  احليعة 
تتعلةةةة  مبشةةةةكال  حيعةةةةة   تةةةةذج حلاةةةةذ إىل التفةةةةذ م واملنذقشةةةة  قةةةةاااا   ةةةة     

وتبذدق الاأ  علةك نوةذ  واسة   ويف معاجاة   ة ا النةع  مة  املشةكال  ةبةذدا 
بةةةةدععة مسةةةةذعدة  ومستشةةةةذاة  مةةةة  اندااةةةةةن والفنيةةةةن ( متخةةةة  القةةةةااا)املةةةةدةا 

ة القااا دةا ة متخ والقذنعنين إىل اجتمذ  ةعقد لدااس  املشكل   و نذ ةسعك امل
  وأن االجتمةةةذ  نشةةةاا  كةةة  مةةة  ةعنةةةيام أمةةةا القةةةااا مةةة  مجيةةة  ايتةةةااف يف 
يف كة  اقةضا  يف  ةعويام مجيع ذ حاة  املنذقش  م  تعهيأ نقذإ القعة والضعف

بتنفي  مذ تعصلعا إلي   ةتعرذ ذ القااا  وعلك ا مي  االلت ا هعء اي داف اليت 
 ذبع  تنفي  ذ بفعذلي  لتعقي  اي داف املولعب .علك مت العم م  قاااا  و 

  القاااا  االسضاتيةي : 
و ةةةةة  قةةةةةاااا  نيةةةةةمل تقليدةةةةةة   تتصةةةةة  مبشةةةةةكال  اسةةةةةضاتيةي  و ا  أبعةةةةةذد    

متعةةددة  وعلةةك جذنةة  كبةةمل مةة  العمةة  والتعقيةةد  و ةة ع النععيةة  مةة  القةةاااا  
واملتخصصةة  الةةيت تتنةةذوق تتولةة  البعةة  املتعمةة  والدااسةة  املتتنيةة  واملستفيضةة  

 االسةةةةةةةضاتيةي وتةةةةةةةاتب  القةةةةةةةاااا   مجيةةةةةةة  الفةةةةةةةاوض واالحتمةةةةةةةذال  وتنذقشةةةةةةةاذ.
والبيتةة  احمليوةة   وان   مبشةةكال  حيعةةة  تتعلةة  بكيةةذن التنرةةيم انداا  ومسةةتقبل

وتتميةةةةةة  القةةةةةةاااا  ذ  ةةةةةةذ ةكةةةةةةعن منةةةةةةعإ بةةةةةةذندااة العليةةةةةةذ   االرتصةةةةةةذ  يف اخت
االعتمةذدا  املذلية  الالزمة   كةعجة   و باالسضاتيةي  بذلثبذ  النسيب تعةة  اي

لتنفيةة  ذ  وبتييةة  النتةةذأل  والثةةذا الةةيت  ةةدل يف مسةةتقب  التنرةةيم ومبةةذ ةتولبةة  
 اختذ  ذ م  عنذة  رذص .  
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 لية اتخاذ القرارات اإلدارية .مالسس التي تقوم عليها عسادساا: 
 ان القاااا  تقع  علك اسذسين يذ . 1(سيمعن)ةؤكد  

  احلقذأل  واملعلعمذ    و   البد ان تكعن رذهع  لالرتبذا لبيذن  جممعع
 صدقاذ او زةفاذ .

   جممععةةة  القةةةيم   و ةةة  ال ختضةةة  ملثةةة   ةةة ا االرتبةةةذا ي"ةةةذ تتعلةةة  بعمليةةة
ةكةةعن و االفضةة  وكةة ل  بذلصةةعاة املثذليةة  الةةيت جيةة  ان أاالحسةة   رتيةةذاا

ا العسةةذأل  والثذنيةة  علياةةذ معهةةع  القةةااا  ان ا مععةة  االوىل تتعلةة  بذرتيةةذ
 ال ذةذ  .  تعدةدتتعل  ب

 .اجب مراعاتها عند اتخاذ القراراتمور الو األسابعاا : 
عمةة   ختةةصيييةة  اختةةذ  القةةاااا  ومةةذ ةضتةة  علياةةذ مةة  امةةعا مسةةتقبلي  نرةةاا     

 -االيت:تعج  علك اج  االدااة مااعذة فياذ  املؤسس  والعذملن 
 عند  دةد املشكل  .تعر  احل ا واحلا  الشدةدة   -1
جتنةةة  احلصةةةعق علةةةك قةةةاااا  مثذليةةة  بةةة  البةةةد مةةة  العصةةةعق اىل قةةةاااا   -2

 ماهي  قاةب  م  املثذلي  .
 االسلعب ا مذع  يف اختذ  القاااا  . ستخدا ا -3
 تعلم تاةق  التفعةء و ع العذم  الاأليس  يف نذ  العم  االداا  . -4
ومعذونن  ع نذ  ل  ان ةتتكد االداا  ان نذ  ا معع  م  ما وسن  -5

 . وملنرمت  يف الناذة 
                                                           

1
في الوليات المتحدة المريكية ويعتبر   1916هو عالم اقتصاد واجتماع وعلم نفس ولد في عام  .هربرت سيمون  

 .2001الب الحقيقي لنظرية اتخاذ القرار  في الدارة , توفي في عام  


