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 ) عممي ( تخطيط والتنمية الزراعيةال                             جامعة حماة                              

 8الجمسة العممية :         كمية الزراعة                                                             

 ) اقتصاد زراعي (   الرابعةالسنة                                                                           

 اتخاذ القرارات

 تعريف القرار

 وتتضح غير مؤكدة ظروف ظل في البدائل ألحد اختيار نوأ عمى مبسط بأسموب القرار تعريف يمكن
 توفر البدائل.و  األىداف من العديد وجود مع أىميتو

عندما يتم اتخاذ قرار أي  ؛تحقيق اليدفللى نتيجة إاتخاذ القرار ىو االختيار والتفضيل لموصول إن 
يكون ىذا الخيار و  و أكثر،أتحديد خيار واحد بين بديمين  ناعميو كون عمى مفترق طرق وبين عدة خيارات، ن

 :اآلتية بالعوامل  عادةً  اً ومرتبط محدداً 

 الراىن. الوضع -

 .كون فيو مستقبلً نن أرغب نالوضع الذي  -

 الموارد المتوفرة. -

 خرون.يقبمو اآلما  -

 ملءمة مختمف الخيارات. -

 عامل الوقت. -
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 اتالقرار اتخاذ لعممية المميزة الصفات

 .جميع المستويات وعمى المديرين جميع ويمارسيا واالستمرار والشمول بالعمومية تتصف عممية -1

 .لمترشيد قابمة عمميو  -2

 .الجماعية المشتركة الجيود عمى تقوم عممية -3

  . اتخاذىا سبق التي القرارات بقية عن معزلب يدار اإل القرارال ُيتخذ   -4

 .اتخاذه في معو والمساىمين  القرار متخذ شخصية من نابعة واجتماعية إنسانية صبغو ذات بعوامل تتأثر  -5

 مية اتخاذ القرارات اإلداريةأه

 عن تميزه التي القرار ىي اتخاذ عمى المدير قدرة أن بحيث لممدير األساسية لمياما من القرارات اتخاذ تعد  -1
 .اإلداري التنظيم أعضاء من غيره

 من زاد مما اً بينيا أحيان التعارض ووجود الحديثة اإلدارية التنظيمات تشيدىا التي األىداف وتداخل تعدد -2
 . المشاكل ىذه لمواجيو من القرارات العديد اتخاذ يتطمب وىذا ،ةدارياإل القيادات تواجو التي المشاكل

 . ككل العمل ويتوقف اإلدارية العممية تتوقف القرارات اتخاذ عممية بدون -3

  اإلدارية أنواع القرارات

 القرار يغطيها التي المدة بموجب -أواًل 

 وتتضمن بدورىا : القرارات التقميدية: -1

نصراف وتوزيع العمل تتعمق بالمشكلت البسيطة المتكررة مثل المتعمقة بالحضور واال القرارات التنفيذية: -أ 
ىذا النوع من القرارات يمكن البت فيو عمى الفور نتيجة الخبرات ، و الشكاوى وكيفية معالجة جازاتوالغياب واإل

 والتجارب التي اكتسبيا المدير والمعمومات التي لديو.

ن كانت في مستوى أعمى من القرارات التنفيذية وأكثر القرارات التكتيكية :  -ب تتصف بأنيا قرارات متكررة وا 
 ويوكل أمر مواجيتيا إلى الرؤساء الفنيين والمتخصصين.، وتفصيلً  فنيةً 

 وتتضمن : القرارات غير التقميدية: -2
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اقشة وتبادل الرأي عمى نطاق واسع تتعمق بمشكلت حيوية يحتاج حميا إلى التفاىم والمن القرارات الحيوية: -أ 
بدعوة مساعديو ومستشاريو من اإلداريين والفنيين  ىذا النوع من المشكلت يبادر متخذ القرار لمواجيةو 

إلشراك كل من يعنييم أمر القرار من  القرارمتخذ  والقانونيين إلى اجتماع يعقد لدراسة المشكمة، وىنا يسعى
 حرية المناقشة مع توضيح نقاط القوة والضعف. اً طراف في مؤتمر، وأن يعطييم جميعجميع األ

ستراتيجية وذات أبعاد متعددة، وعمى جانب اقميدية تتصل بمشكلت قرارات غير ت:  القرارات االستراتيجية -ب 
وعية من القرارات تتطمب البحث المتعمق والدراسة المتأنية والمستفيضة كبير من العمق والتعقيد، وىذه الن

 والمتخصصة التي تتناول جميع الفروض واالحتماالت وتناقشيا.  

 المكانية القرار شمولية حيث من المكان مؤشرات بموجب -ثانيًا 

 .محدوداً  جغرافياً  حيزا تتناول فرعية أو موضعية - 1

 اً واسع اً مكاني اً حيز  تتناول شمولية  -2

 الزمني السياق في النظام حركة حيث من ةأر جال مؤشر بموجب  -ثالثًا 

 .الزمن يربتغ مؤشراتيا تتغير ال ثابتة معينة لحظة زمنية أو فترة في ما مشكمة بشأن تتخذ قرارات: آنية -1

 .الزمن يرتغ مع مؤشراتيا تتغير التي القرارات ىي  ):ديناميكية(  حركية  -2

 المعمومات دقة حيث من -رابعًا 

 .القرار يغطييا التي الفترة المستقبمية في النظام سموك عن مؤكدة معمومات عمى تقوم التي القرارات  :مؤكدة -1

 يغطييا التي المستقبمية في الفترة النظام سموك عن احتمالية معمومات عمى تقوم التي القرارات : احتمالية -2
 .المخاطرة من ما درجة عمى وتنطوي القرار

 القرار تنفيذ حيث من -خامسًا 

 .التعويض أو لإللغاء القابمة غير القرارات ىي  :القطعية القرارات - 1

 .التعويض أو لإللغاء القابمة القرارات ىي  :القطعية غير القرارات  -2

 راداألف عمى القرار أثر حيث من -سادسًا 
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 .بالتنفيذ لألفراد الممزمة القرارات ىي  :االلزامية القرارات - 1

 .األفراد بالتنفيذ تمزم ال التوجييية الصبغة ذات القرارات ىي  :االلزامية غير القرارات  -2

 القرار تطبيق حيث من -سابعًا 

 .األفراد من محدود غير عدد عمى تطبق التي القرارات ىي  :تنظيمية قرارات -1

 .األفراد من معين واحد فرد عمى تطبق التي القرارات ىي  :شخصية قرارات -2

 نظيمالت عمى القرار أثر حيث من  -ثامناً 

 .الدائمة الصفة عمييا يغمب التي القرارات ىي  :أساسية قرارات -1

 .مستمرة بصورة تتكرر التي القرارات ىي : روتينية قرارات -2

 اربالقر  المعنيين مشاركة مدى حسب -تاسعًا 

 القرارات اتخاذ حالة بالقرار في المعنيين قبل من بالتصويت تتخذ التي القرارات ىي  :ديمقراطية قرارات - 1
 .جماعي بشكل

 استشارة أو خبيرة جية أية الرجوع إلى دون واحد فرد قبل من تتخذ التي القرارات ىي  :ديكتاتورية قرارات - 2
 .بالقرار المعنيين من أي

 في والخبراء المختصين أو المعنيين بالقرار استشارة أساس عمى تتخذ التي القرارات ىي  :استشارية قرارات  -3
 .الجماعية أو الفردية القرارات حالة

 المخاطرة شدةحسب  –عاشرًا 

 واحد. في آن عالية مخاطرة عمى وتنطوي عالية فعالية ذات قرارات ىي  :جريئة قرارات -1

 .عالية مخاطرة تنطوي عمى وال منخفضةال فعاليةال ذات الضعيفة القرارات ىي : جريئة غير قرارات -2

 القرارات لم يتم التعرض ليا .تحديد نوع  وىناك مؤشرات أخرى عديدة يتم بموجبيا  

 وحمها من أجل اتخاذ قرار سميم تالمشكال تحميل
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 المشكمة تحميلإلى  النياية في تؤدي بحيث متكاممة خطوات ثمانية من المشكلت وحل تحميليتكون 
  : سميم أساس عمى القرارات وبناء وحميا

 المشكمة إدراك 1-

تحديد و من األمور الميمة التي ينبغي عمى المدير إدراكيا التعرف عمى المشكمة األساسية وأبعادىا، 
 .ودرجة أىمية المشكمة طبيعة الموقف الذي خمق المشكمة

  ةالمشكم تعريف 2- 

 ىوية عمى التعرف يجب قبلً  لذا التام الشفاء يؤدي بالضرورة إلى ال األعراض مع والتعامل العلج  
  ثم التعامل معيا. سبب األعراض أي ؛المشكمة

 بالمشكمة المرتبطة والبيانات المعمومات جمع 3- 

 بعادىاأو  المشكمة جوانب تفيم في تساىم قد التي والمعمومات البيانات جميع جمع يتم المرحمة ىذه في
 تتم بل المراحل من مرحمة عمى والمعمومات البيانات جمع عممية تقتصر وال،  حميا في تساىم نفس الوقت وفي
 .المشكلت وحل تحميل جميع مراحل في

واقتراح بدائل مناسبة لحميا يتطمب جمع البيانات والمعمومات ذات الصمة ًا حقيقي اً فيم إن فيم المشكمة
في الحصول عمى أكبر قدر  متخذ القراراذ القرار الفعال يعتمد عمى قدرة بالمشكمة محل القرار، ذلك أن اتخ

ثم يقوم بتحميميا تحميًل  ،ةمن مصادرىا المختمف اً عمومات المحايدة والملئمة زمنيممكن من البيانات الدقيقة والم
 ويخرج من ذلك بمؤشرات ومعمومات تساعده عمى الوصول إلى القرار المناسب. ،ويقارن الحقائق واألرقام اً دقيق

 لى :إالمعمومات التي يستخدميا المدير وقد صنف بعض عمماء اإلدارة أنواع البيانات و 

 البيانات والمعمومات األولية والثانوية. -

 البيانات والمعمومات الكمية. -

 البيانات والمعمومات النوعية. -

 ائق.األمور والحق -

 : بالمشكمة المرتبطة والبيانات المعمومات من الميمة الجوانب تحديد في تساعد اآلتية واألسئمة
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 ؟ المشكمة منيا تتكون التي األساسية العناصر ىي ما -

 ؟  المشكمة تحدث أين -

 ؟  الموقع ىذا في المشكمة تحدث لماذا -

 ؟ المشكمة تحدث متى -

 ؟ المشكمة تحدث كيف -

 ؟ التوقيت وىذا الكيفية بيذه المشكمة تحدث لماذا -

 

 

 المرجع

النماذج والطرائق الكمية في صنع واتخاذ القرار، مداخمة ضمن  -(2002آسيا خنشول إيمان، وهيبة قحام، نادية سحاب )
 فعاليات الممتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها، جامعة سكيكدة، الجزائر .


