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 والعلمية  في اتخاذ القرار    األسس النظرية

 *بلحاج فتيحة . د

Abstract: 
At the moment the administrative 
decisions taken are no longer a 
form of intuition and guesswork, or 
of the methods of trial and error, 
and it has become based on the 
distinctive and sophisticated 
information analysis of quantitative 
analysis scientific approach, 
consistent with the orientations of 
management in the various 
economic sectors to study the 
material factors and non-physical 
problems management proper 
scientific manner, and using various 
methods of quantitative statistical 
methods and operations research, 
to arrive at a more precise and 
logical decisions. 
Keywords: Taking the decision, 
information, decision support, 
quantitative methods, prediction. 

   :ملخص
يف الوقت احلايل مل تعد القرارات اإلدارية 
املتخذة ضربا من ضروب  احلدس  والتخمني 
أو أسلوبا  من أساليب التجربة واخلطأ وإمنا  
أصبحت تستند  إىل أسلوب علمي متميزا 
ومتطورا يف حتليل املعلومات حتليال كميا، 
يتفق مع توجهات اإلدارة يف القطاعات 

فة لدراسة العوامل املادية و االقتصادية املختل
غري املادية للمشاكل اإلدارية بأسلوب علمي 
سليم، و ذلك باستخدام األساليب الكمية 
املختلفة املتمثلة بالطرق اإلحصائية وحبوث 
العمليات، للوصول إىل قرارات أكثر دقة 

  .ومنطقية
 

                                                
 .3جامعة اجلزائر -خمرب العوملة والسياسات االقتصادية، أحماضرة  ةأستاذ *
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 : مقدمة 
ها قوة للسيطرة على األحداث و اختاذ القرارات نظرا يف السنوات القليلة السابقة اعتربت املعلومات وأنظمت

ا السياسية اللتطور السريع يف تكنولوجيته ، حيث وجدت الدول املتقدمة فيها سبيال  للتخلص من أزما
ا والبحث عن أفضل استخدام  واالقتصادية ،حيث يعيش العامل اليوم عصر املعلومات و أنظمتها و تقنيا

جها ،وذلك ألن املعلومات السليمة تؤدي إىل قرارات سليمة  ومن مث تؤثر اجيابيا هلا بأقل  تكلفة إلنتا
ا ،وبتايل على رفاهية أفرادها تمعات  وثراو وألمهية هذه املعلومات وتزايد حجمها والبحث .على موارد ا

اىل  للدولة وعلى مستوى املنشات بغية الوصول يعن أفضل استخدامات هلا على املستوى االسرتاجت
تمع ،وهذا ما أدى بإنشاء نظام معلومايت سليم يساعد  قرارات سليمة تنعكس أثارها على رفاهية أفراد ا

  .تيف اختاذ القرارا
  :ملعاجلة املوضوع انطلقنا من التساؤالت التالية 

  ما هي األسس النظرية لصنع القرار يف املؤسسه ؟-أ
  مية  يف اختاذ القرار ؟ما هي أمهية وأساليب الطرق  العلمية و الك-ب
  :ماهية القرار و عملية اتخاذ القرار   -1

لكل فرد  مفهومه اخلاص مبا تعنيه عملية اختاذ القرارات فالبعض يعتربها  عملية مشاركة بني األفراد لتوحيد 
ا حماولة للوصول إىل هدف معني أو  تبين موقف ال يثري معارضة  اآلخرين والبعض اآلخر  الرأي، أو أ

يعتربها اختيار البديل املناسب من بني البدائل متعددة و مادامت هناك حاالت ختتلف اآلراء يف معاجلتها 
  .و إجياد احللول هلا فإن األمر يستدعي اختاذ قرار بشأن هذه احلاالت

االت االقتصادية تزداد هذه احلاالت و املشاكل تعقيدا و تصبح القرارات أكثر صعوبة ملا هل ا من و يف ا
أثر كبري على نشاط القطاعات االقتصادية، و غالبا ما يقاس هذا األثر بالقيم النقدية املعربة عن درجة 

لذلك فالقرار هو جوهر العملية اإلدارية يف أي تنظيم سياسي أو اقتصادي أو .  الرحبية أو اخلسارة احملققة
تنفيذها من جهة أخرى حىت يتم تنفيذ  ثقايف ألن هذا التنظيم يتطلب إصدار األوامر من جهة و ضرورة

  . النشاط بإحكام و فعالية للوصول إىل اهلدف الذي يسعى التنظيم حتقيقه
هو عمل من أعمال االختيار و التفضيل يتمكن مبوجبه املدير التوصل إىل ما جيب    Decisionفالقرار 

  .عمله يف مواجهة موقف معني من  مواقف العمل الذي يشرف عليه
فتشري إىل العملية اليت تبىن على الدراسة و التفكري   Decision Makingملية اختاذ القرار أما ع

املوضوعي للوصول إىل قرار معني، أي االختيار و التفضيل  للبدائل أو اإلمكانيات املتاحة، حيث أن 
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ا إىل إجياد مشكلة اليت تؤدي بدوره) سوف نأيت على تعريفها فيما بعد( ختاذ القرار وجود البدائل   أساس
  .تتمثل يف االختيار  بني تلك البدائل

إذا اتصف  باملرونة و قابلية التغري واحلركة   peter Drukerويعترب القرار املتخذ سليما برأي بيرت دريكر  
لتأمني إمكانية املقارنة و املفاضلة  بني البدائل املمكنة، وقد يكون القرار رفضا لكل البدائل املطروحة 

  .ختيار و عدم القيام بأي عمل حمدد و عندما يدعى القرار املتخذ بالالقرارلال
و الالقرار يعود لعدة أسباب منها عدم وضوح كل البدائل املتاحة لالختيار أو املفاضلة أو عدم رغبة املقرر 

  .إدارته  يف اختيار البدائل تفاديا لاللتزام أو االرتباط بعمل  يؤدي إىل الضرر مبصاحلة أو مبصاحل 
 : )1(عملية اتخاذ القرار-2

إن عملية اختاذ القرارات تتم ملعاجلة مشكالت قائمة أو ملواجهة حاالت أو مواقف معينة حمتملة الوقوع أو 
و قد تكون املشكالت القائمة واضحة و معروفة األبعاد واجلوانب أو قد تكون . لتحقيق أهداف مرسومة

األسباب املكونة هلا، أو قد تكون غري موجودة يف األساس لكن حذر غامضة بالنسبة لعمقها وأبعادها و 
لذلك تقوم اإلدارة يف كل احلاالت اليت . اإلدارة واستطالعها للظروف احمليطة جتعلها تتنبأ بتوقع حدوثها

ا من ظواهر  تستدعي اختاذ القرارات بتجميع كل ما يلزمها من بيانات و معلومات و حتليل ما حييط 
خمتلفة لتساعدها يف الوصول إىل القرار الرشيد بعد حتديد البدائل و تقييمها من أجل أن يكون  وعوامل

  .القرار مناسبا لتحقيق اهلدف الذي اختذ من  أجله
وغالبا ما يعرتض متخذ القرار مشكلة يتطلب منه حتديد موقف إزائها وقد تتضمن املشكلة أهدافا 

املطروحة لإلختيار، فالتوصل إىل أفضل البدائل يتطلب وجود  متناقضة إىل جانب العديد من البدائل
أسس وضوابط لقياس العائد أو النتيجة املتوقعة من كل بديل و مقارنة تلك النتائج املتوقعة إلنتقاء العائد 

 فاملناخ الذي يتم فيه  اختاذ القرارات جيعل عنصر املخاطرة من املتغريات األساسية اليت ينبغي على. األمثل
املدير بأن يأخذها يف اإلعتبار عند اختاذه لقرار ما، و يعرب عن ذلك باختاذ القرارات يف ظروف املنافسة 

 .وعدم التأكد
 :  )2(مراحل عملية اتخاذ القرارات-3

  :و ميكن إمجال مراحل عملية اختاذ القرارات يف مايلي 
عرفة جوهر املشكلة احلقيقي وليس عند حتديد املشكلة جيب التعمق يف دراستها مل :تحديد المشكلة-أ

ا املشكلة الرئيسية، حيث يتطلب ذلك اإلجابة على عدة  األعراض الظاهرة اليت توحي لإلدارة على أ
و جيب مراعاة ...ما هو نوع املشكلة؟ و ما هي النواحي اهلامة أو اجلوهرية يف هذه املشكلة؟: أسئلة مثل
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من داخل  التنظيم أو خارجه لتشخيص املشكلة على أسس علمية تعريفها بدقة و اإلستعانة بأهل اخلربة 
 .وموضوعية و من مث  اختيار البديل األفضل و بذلك تنجو القرارات اإلسرتاتيجية من احتماالت اخلطأ

وقد يرى العاملون بأن املشكلة يف اإلدارة قد يكون سببها ضعف شخصية املدير، أو عدم إعطاء احلوافز 
و من هنا كانت ظروف حتديد املوضوع املراد اختاذ قرار بشأنه حتديدا دقيقا ال . كللعاملني وغري ذل

وقد يكون . غموض فيه، حىت ال تأيت املراحل األخرى هدرا للوقت واملال دون حل للمشكلة األساسية
ج هناك عدة مشاكل يف املؤسسة إال أن املهم التوصل إىل املشكلة األساسية اليت أدت إىل توقف اإلنتا 

ا التأثري على املؤسسة ككل وليس على فرد من أفرادها فقط   .مثال أو اخنفاض األرباح واليت من شأ
فاهلدف الذي يرمي الوصول إليه متخذ القرار قد يكون لتحقيق هدف معني، أو  :تحديد الهدف-ب

عديل برنامج فمثال ت. لتحقيق عدة أهداف يسعى املدير للوصول إليها وقد تكون هذه األهداف متناقضة
الدعاية الرتوجيية لزيادة رقم املبيعات  او ختفيض أسعار البيع لسلعة معينة رغبة يف حتقيق هدف زيادة 

وهنا ال بد من املعرفة التامة . املبيعات و بالتايل فإن القرار ذاته قد جيعل حتقيق زيادة األرباح أمرا صعبا
ا املديرون يف مفاضلتهم بني احللول البديلة ملشكلة قرارية  بأنواع األهداف العامة واخلاصة اليت يسرتشد 

 .حمددة
ذه املرحلة التفتيش والتحري عن احللول املختلفة حلل املشكلة اليت مت :  البحث عن البدائل- ج يقصد 

وهي تفرتض اقرتاح بدائل أو حلول ) اهلدف(تشخيصها بدقة وهذه املرحلة تعقب مرحلة حتديد املشكلة 
ذا ما يعتمد على قدرة اإلدارة على التحليل واإلبتكار إلجياد حلول جديدة باإلعتماد على خمتلفة، وه

وقد يقتضي  املوقف الذي يواجه املدير بأن . التجارب والسجالت السابقة ومعلومات و خربات اآلخرين
 .ال يتخذ قرارا، فعدم اختاذ  قرار قد يكون حبد  ذاته حال أمثليا

بوضع أكرب عدد ممكن من احللول البديلة حىت يضمن عدم وقوعه يف اخلطأ واختيار جيب أن يقوم اإلداري 
البديل املناسب، وهلذا السبب جيب أن يوفر يف البديل اإلسهام يف حتقيق بعض النتائج اليت يسعى إليها 

ن  هذا البديل متخذ القرار جزئيا أو كليا أو أن يكون البديل يف حدود املوارد املتاحة ملتخذ القرار معربا ع
  . بقيم نقدية أو عينية أو منفعة و ذلك حبسب طبيعة املشكلة اليت  تقتضي اختاذ قرار بصددها

وكل بديل جيب أن ميلي جمموعة من الشروط واملتطلبات يف حدود دنيا حىت يدخل يف برنامج  احللول، 
، مث )اإلنسجام مع املؤسسة ككل الوقت، املال، البيئة، إمكانية التنفيذ،(وقبل تقييم البدائل على سبيل

  .ترتيب البدائل بعد ذلك بشكل متدرج و وفقا لألولويات
تتمثل الصعوبة يف أن مزايا وعيوب هذه البدائل ال تتضح بصورة  :تقييم البدائل و اختيار أفضلها-د

والنتائج  واضحة وقت حبثها و لكنها ال تظهر فعال إال يف املستقبل ألن هناك صعوبة يف تقييم البدائل
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و اخلطورة تكمن بأن هناك معطيات جديدة داخلية أو  .املتوقعة من كل بديل نظرا لضيق الوقت املتاح
 يفرتض بالتقييم أن يقوم وفقا ملعايري . خارجية قد تعرتض سري متخذ القرار مما يؤدي إىل فشل البديل

ويف حال املفاضلة  جيب األخذ  .وأسس موضوعية من أجل تبيان مزايا وعيوب كل بديل من هذه البدائل
 :بعني اإلعتبار النواحي  التالية

 .إمكانية تنفيذ البديل ومدى توفر اإلمكانيات  املادية و البشرية املالئمة الالزمة لتنفيذه-1
 .التكاليف املالية لتنفيذه و األرباح اليت يتوقع حتقيقها و اخلسائر اليت ميكن أن تتولد عنه-2
 .نفسية واإلجتماعية لتنفيذه ومدى استجابة املرؤوسني للبديل وحسن توقيت تنفيذهاإلنعكاسات ال -3
اختيار البديل الذي يؤدي إىل اإلستغالل األمثل لعناصر اإلنتاج املادية و البشرية املتاحة بأقل جمهود -4

 .ممكن
 .اختيار البديل الذي يضمن حتقيقه السرعة املطلوبة عندما يكون احلل ملما و عاجال-5

 .وهكذا لكل بديل حماسنه ومساوئه، وعلى املدير أن يرى كل منها  بالنسبة لكل بديل وخيتار احلل األمثل
يعتقد بعض  متخذي القرار أن دورهم ينتهي مبجرد اختيار  :تنفيذ القرار و مراقبته و تعميم نتائجه-ه

الذي يتم اختياره حلل  ذلك ألن البديل األفضل. البديل األفضل للحل، لكن هذا اإلعتقاد خاطئ
املشكلة يتطلب التنفيذ عن طريق تعاون اآلخرين ومتابعة ورقابة التنفيذ للتأكد من سالمة التطبيق وفاعلية 

وقد يتطلب األمر معرفة و إملام من هلم عالقة بالتنفيذ، كما أن شعور العاملني مبشاركتهم يف صنع .القرار
 .إىل عمل فعال) القرار(لبديلالقرار يساهم بشكل كبري يف حسن حتويل ا

وهناك عدة طرق لتنفيذ القرار منها اخلطي، الشفهي، إال أنه جيب يف مجيع احلاالت، تعميم القرار والرتكيز 
عليه بواسطة الرتغيب أو الرتهيب كما وأنه من األفضل أنه يكون مرتبط جبدول زمين ومايل لتسهيل 

  .التنفيذ يف كل املراحل ليسري وفقا للقرارعمليات الرقابة واستمراريتها و التأكد من 
و مبا أن كثريا من العوامل واملتغريات اليت حتيط بعملية اختاذ القرار قد تتغري باستمرار لذلك فإن عملية 
متابعة ورقابة التنفيذ تدل على ضرورة إعادة النظر باهلدف املطلوب أو املشكلة القائمة و تبديلها على 

  .دةضوء املتغريات اجلدي
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 خمطط عمليات اختاذ القرار اإلداري على ضوء املعلومات الداخلة     
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المعلومات عن الموضوع بشكل كامل

 التحضیر إلتخاذ القرارات

 ن المشكلة المعلومات ع

 المشكلة

 جمع المعلومات اإلضافیة

 اتخاذ القرار

 مراقبة تنفیذ اتخاذ القرار

 تعمیم النتائج الواقعیة للقرار

 الھدف
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 :العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار-4 
رار تقع مسؤولية اختاذ القرار يف كافة املراحل السابقة على فرد واحد أو مجاعة ويف معظم احلاالت، يأيت الق

نتيجة جلهود أكثر من شخص واحد ونتيجة لدراسة و أحباث جلنة أو عدد من اللجان املعدة واملشكلة 
  .هلذه الغاية

و قد تتأثر القرارات اإلدارية بعوامل عديدة قد تعيقها عن الصدور  بالصورة الصحيحة، أو قد تؤدي إىل 
املنفذين لتعارض القرارات مع مصاحلهم، أو التأخر يف إصدارها، أو تلقى الكثري من  املعارضة سواء من 

م و مصاحلهم   :  )3(ومن هذه املؤثرات. من املتعاملني مع املنظمة لعدم حتقيقها لغايا
تمع فهي  تتأثر به مباشرة أو غري مباشرة  :تأثير البيئة الخارجية-أ إن املنظمة  تشكل خلية من خاليا ا

اختاذ القرار ظروف اقتصادية، سياسية، اجتماعية، تقنية، والقيم و من أهم الظروف اليت تؤثر على عملية 
تمع سواء كانت منافسة  والعادات، و يضاف إليها جمموعة القرارات اليت تتخذها املنظمات األخرى يف ا

إذ أن كل قرار يتخذ يف منظمة ما ال بد أن يتأثر و يعمل ضمن إطار القرارات . للتنظيم أو متعاملة معه
ا املنظمة األخرى كاملؤسسات و الوزارات و التنظيمات املتعددةاليت ا  .ختذ

يتأثر القرار بالعوامل البيئية الداخلية يف املنظمة من حيث حجم املنظمة ومدى  :تأثير البيئة الداخلية-ب
ية األوىل منوها وعدد العاملني فيها واملتعاملني معها و يظهر هذا التأثري بنواح أساسية متعددة ترتبط الناح
املنظمة،  بالظروف الداخلية احمليطة باختاذ القرار و ترتبط الناحية الثانية بتأثريه على جمموعة األفراد يف

 .الناحية الثالثة فتتعلق باملوارد املالية و البشرية و الفنية
اإلتصال والتنظيم  و من العوامل البيئية اليت تؤثر على اختاذ القرار تلك اليت تتعلق باهليكل التنظيمي وطرق

م ومدى تدريبهم وتوافر  الرمسي وغري الرمسي وطبيعة العالقات اإلنسانية السائدة و إمكانات األفراد وقدرا
  .مستلزمات التنفيذ املادية واملعنوية والفنية

مكونات شخصيته بشكل وثيق بصفات الفرد النفسية و تتصل عملية اختاذ القرار   :تأثير متخذ القرار- ج
اط سلوكه اليت تتأثر بظروف بيئية خمتلفة كاألوضاع العائلية أو اإلجتماعية أو اإلقتصادية، مما يؤدي إىل وأمن

ازفة و احلذر  والتسرع والتهور، كذلك فإن  حدوث أربعة أنواع من السلوك عند متخذ القرار هي ا
ل وانفعاالت تؤثر يف اختاذ مستوى ذكاء متخذ القرار وما اكتسبه من خربات ومهارات وما ميلك من ميو 

 .القرار
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م اإلرتباك عند حتديد   وختتلف درجة هذا التأثري باختالف نوعية املديرين، إذ جند أن بعض املديرين ينتا
املشكلة أو حتديد البدائل و بعضهم اآلخر يرتدد يف اختاذ القرار، كما أن بعضا منهم يكون متسرعا يف 

ور لتجنب الوقوع يف  اإلستجابة لشروط اختاذ القرار و متطلباته، بينما يتعامل بعضهم حبذر و بطء دون 
 . األخطاء

يضاف إىل ذلك أهداف متخذ القرار الشخصية و مدى إدراكه ألهداف التنظيم غالبا ما تؤثر يف نوعية 
ا تعكس أفكاره وقيمه ومعتقداته وأهدافه املادية واإلجت ماعية القرار املتخذ وأسلوب اختاذه، حيث أ

ذا فإن متخذ القرار  والسياسية اليت قد تتفق مع أهداف التنظيم أو قد تتعارض معه يف بعض النواحي و
قد يتأثر بعوامل واعتبارات غري موضوعية ال تتعلق باملشكلة أساسا لكنها تعكس  أفكاره وطريقة استيعابه 

تماعية من تنافس أو رغبة يف التعاون مع لألمور متأثرا بتكوينه الشخصي ودوافعه و اجتاهاته و قيمه اإلج
ا و يعكس  األفراد اآلخرين يف التنظيم عند إصدار القرار، كما يتأثر بتقاليد البيئة اليت يعيش فيها و عادا

ا ا اليت يؤمن   . من خالل تصرفاته قيمها ومعتقدا
تأكد اإلدارة أو متخذ القرار  ختتلف مواقف اختاذ القرار اإلداري من حيث: تأثير مواقف اتخاذ القرار-د

من النتائج املتوقعة للقرار و يقصد باملوقف احلالة الطبيعية للمشكلة من حيث العوامل والظروف احمليطة 
و ميكن التمييز بني . باملشكلة واملؤثرة عليها ومدى مشولية البيانات و دقة املعلومات املتوفرة لإلدارة عنها

و القرار يف حالة عدم ) املخاطرة(حالة التأكد والقرار يف حالة عدم  التأكد القرار يف : أربعة مواقف وهي
 .التأكد التام و القرار يف حالة  اإلختالف

 : )4(الصعوبات التي تعترض عملية اتخاذ القرار-5
من أهم الصعوبات أو املشاكل اليت تعرتض أي قرار مهما كان هو عدم وجود أي قرار يرضي اجلميع 

و لكنه ميثل على األقل أحسن احللول ضمن الظروف و املؤثرات الراهنة و ميكن إمجال هذه بشكل كامل 
  :العوائق

يلقى املدير صعوبة يف حتديد املشكلة و قد تنصب قراراته على  :عدم إدراك المشكلة وتحديدها بدقة-أ
 .حل املشاكل الفرعية من هذه املشكلة وعدم التعرض إىل املشكلة احلقيقية

فقد تتعلق األهداف  :القدرة على تحديد األهداف التي يمكن أن تتحقق باتخاذ القرارعدم -ب
بتحديد رقم مبيعات يف منظمة إنتاجية ما و بالتايل جيب إدراك هذه األهداف الرئيسية حىت ال تتعارض 

إىل   مع األهداف الفرعية ضمن املنظمة ومن مث العمل على حتقيق األهداف األكثر أمهية مث اإلنتقال
 .األهداف األخرى
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واملقصود بالبيئة : البيئة اليت تعمل فيها املؤسسة بغية إمكانية التعرف على مزايا و عيوب البديل املتوقع
التقاليد و العادات و القوانني و التغيريات  و العالقات اإلنسانية و الظروف اإلقتصادية و املالية 

و تتجلى الصعوبة يف حتديد املعايري سواء  . ات التكنولوجيةوالسياسية و التشريعات احلكومية، و التطور 
كانت مادية أو معنوية أو منفعة، حيث يتم من خالل هذه املعايري حتويل النتائج غري املادية أو األحكام 
الشخصية إىل معايري ملموسة، فمثال املعيار املناسب لقياس مدى فعالية عملية اإلنتاج مبقياس مادي يشري 

الوحدات اليت مت إنتاجها، لكن قياس مدى الفعالية الكلية لعملية اإلنتاج قد ترتبط مبقياس يشري  إىل عدد
تمع  .إىل مسامهتها يف اإليرادات الكلية أو يف خدمة ا

قد يكون املدير واقعا عند اختاذ قراره حتت  تأثري بعض العوامل كالقيود  :شخصية متخذ القرار- ج
ظيم اهلرمي الذي تقرره السلطة السياسية و ما ينجم عنه من بريوقراطية ومجود، الداخلية اليت تشمل التن

وضرورة التقيد باإلجراءات الداخلية أو قيود خارجية و بالتايل ينجم عنها خضوع اإلدارة لسلطة أعلى  
تطلعاته كالسلطة السياسية اليت حتدد الغايات الكربى الواجب حتقيقها، مما تنعكس  سلبيا على أفكاره و 

يضاف إىل ذلك درجة ذكائه و خرباته و قدراته العلمية والعقلية . مما يؤثر على املؤسسة و جناحها
 . واجلسدية و موقعه داخل التنظيم

تعد املعلومات مادة  اإلداري يف اختاذ القرارات   :نقص المعلومات و الخوف من اتخاذ القرارات-د 
و هي األساس يف إنتاجه، و جيب أن تكون املعلومات ممثلة للظاهرة كما أن اإلنتاج يعترب املواد األولية 

املدروسة، و هذه املعلومات جوهرية متكن اإلدارة من استخدامها ووضع التقديرات الالزمة حول األوضاع 
 .القائمة و التنبؤ مبا ستكون عليه األمور مستقبال

انات الالزمة حىت يستطيع دراستها وبالتايل ال ونظرا لضيق الوقت  لدى املدير فال يستطيع اإلحاطة بالبي
  .يستطيع تقييم البدائل املتاحة لديه حىت يتسىن له اختيار البديل األمثل

 :المعلومات واتخاذ القرار اإلداري -6
تعترب املعلومات مادة القرار اإلداري، ويتوقف جناح القرار على مدى صحة هذه املادة ودقتها وطريقة 

وغالبا ما تصادف عملية تأمني البيانات ، مينها وختزينها ونقلها إىل  املراكز اليت  حتتاج اليهاتنظيم تنظيم تأ
واملعلومات الكثري  من املشاكل و الصعوبات يتعلق بعضها إما بتضارب البيانات أو نقصها أو عدم 

لومات بالكمية وهلذا فإن توفر املع صحتها أو عدم القدرة على احلصول عليها من مصادرها األصلية،
والنوعية املالئمتني وبالوقت املناسب ميثل  العمود الفقري  إلختاذ القرار  اإلداري  حيث يعد األساس يف 

الناجحة كلما زادت  حتديد البدائل وتقوميها و اختيار البديل األنسب وتزداد  القدرة على  اختاذ القرار
 عرضها وشرحها للحقائق املتعلقة بالظاهرة موضع جودة املعلومات املتاحة وكفايتها ومقدار الدقة يف
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الذي يعرف بأنه الطريقة املنظمة اليت  تعمل  " نظام معلومات"الدراسة و لتأمني ذلك ال بد من وجود 
على تأمني املعلومات املتعلقة بالنواحي التشغيلية الداخلية واملعلومات اخلارجية املستمدة من ماضي  

ويساعد هذا النظام على القيام بوظيفة التخطيط والرقابة  .ات املستقبل بالنسبة هلااإلدارة  وحاضرها وتوقع
  . والتشغيل عن طريق تأمني املعلومات املوجودة يف الوقت املناسب للقيام بعملية اختاذ القرار

  :أساليب معالجة المعلومات و اتخاذ القرارات-7 
بة اختاذها أو سهولتها بالنسبة للجهد و الكلفة و الوقت إن أساليب اختاذ القرارات تتعدد و تتنوع يف صعو 

و الدقة يف تقدير النتائج، و يعد احلدس و احلكم الشخصي جتاه مشكلة معينة و إجياد احلل املالئم هلا 
من أسهل أساليب اختاذ القرار، مث تتدرج تلك الوسائل يف الصعوبة و التعقيد عند استخدام األساليب 

  .يف اختاذ القرارالكمية  احلديثة 
و يتوقف استخدام أحد هذه األساليب دون اآلخر على طبيعة املدير نفسه ومدى تقديره لصعوبة  حتديد 
املشكلة أو سهولتها وإجياد احللول املناسبة هلا، كما  تعتمد على طبيعة املشكلة و مدى التعرف على 

وب دون آخر يتأثر مبدى توافر اإلمكانات الظروف و املتغريات املؤشرة عليها،  كذلك فإن استخدام أسل
ا تشكل  القاعدة  الالزمة الستخدامه، ومدى االستخدام الفعال للمعلومات والبيانات املتاحة أل
األساسية اليت يعمل املدراء من خالهلا للوصول إىل القرار الرشيد إذ أن املدير أو متخذ القرار يقوم 

ا  و أبعادها مث إتباع اخلطوات الرئيسية يف  باالستناد إىل تلك املعلومات بتحليل املشكلة ملعرفة  حمتويا
  .اختاذ القرار

  :ومن األساليب املعروفة و املستخدمة يف اختاذ القرار
   Intuitionأسلوب احلدس الشخصي  أو بالبداهة  -
 Checklisingأسلوب مراجعة القوائم  -
   Descriptive Techniqueاألسلوب الوصفي  -
 Rating or Priority Methodتصنيف أو األولويات طريقة ال -
  Morphological Analysis Methodطريقة حتليل تشكل احلالة  -
  Normative Techniqueاألسلوب املعياري  -
  Quantitative Techniquesاألساليب الكمية  -
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  :دور األساليب الكمية في اتخاذ القرار -8
ر على استخدام الطرق الرياضية واإلحصائية و حبوث العمليات يعتمد األسلوب الكمي يف اختاذ القرا

وتقنيات احلاسوب يف حتليل البيانات و املعلومات للوصول إىل القرار املناسب بعيدا عن احلدس والتخمني 
الشخصي، و يعترب  استخدام جمموعة األساليب يف حتليل املشكالت اإلدارية و االقتصادية حبثا عن 

دف إىل إحالل املنطق العلمي حمل القواعد العشوائية و أساليب التجربة احللول املثلى،  خطوة متقدمة 
  .واخلطأ املتبعة سابقا يف حتليل البيانات وصوال إىل  قرارات أكثر دقة و موضوعية

و أول من نادى بضرورة استبدال القواعد العشوائية و أساليب التجربة و اخلطأ يف اختاذ القرارات بطريقة 
عام Fredrick Taylor 5رى تستند إىل البحث العلمي و القواعد العلمية هو العامل فريدرك تايلور أخ

، كما نادى بضرورة    Scientific Managementيف كتابه املشهور بعنوان اإلدارة العلمية  1911
حتليلها للوصول  اتباع األسلوب العلمي يف اإلدارة الذي يعتمد على البحث و الدراسة و مجع املعلومات و

إىل حقائق جديدة تعمل على تفسري الظاهرة املدروسة، و قد  ظهرت بدايات استخدام األسلوب العلمي 
، الذي قام 1924عام   Shewhartو الكمي يف معاجلة املشكالت اإلدارية حني حاول شيوارت 

ية االحتماالت بتطبيق األساليب الرياضية يف دراسة  مشاكل اإلتصاالت مستخدما يف ذلك نظر 
واالستدالل اإلحصائي و خرائط ضبط جودة اإلنتاج، و قد دعم استخدام  األساليب الرياضية كال من 

حني  6لالتصاالت) بل( اللذان كانا يعمالن يف شركة   Romingو رومنك    Dodgeالعاملني دوج 
التوزيعات اإلحصائية اليت  طورا أسلوب استخدام العينات و الرقابة على جودة اإلنتاج، و نشروا جداول

 .أصبحت ذات استخدام واسع يف يومنا هذا
 :بعض األساليب الكمية التخاذ القرار -9

دف توضيح  سنستعرض يف هذه الفقرة بعض األساليب الكمية املستخدمة يف عمليات اختاذ القرار 
ذه األساليب حبيث ميكن لإلدارة الوصول  طبيعة املشكالت اإلدارية و االقتصادية اليت ميكن معاجلتها 

  .إىل قرارات موضوعية مناسبة
   Probability Theory7نظرية االحتماالت 9-1

تعترب نظرية االحتماالت من األساليب الكمية اليت تساهم يف بناء النماذج الرياضية و جتريبها و تفيد هذه 
كاف من املعلومات اليت تظهر   النظرية يف التخفيف من درجة عدم التأكد أو املخاطرة حني يتوفر قدر

. و يتوقف جناح القرار املتخذ على قدرة اإلدارة يف التنبؤ للحوادث املستقبلية. السلوك املتوقع للنموذج
  يف االحتماالت إحدى أهم الطرق املستخدمة يف اختاذ القرار اإلداري  Bayes Theoryوتعترب نظرية باز 
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  Wating Lines Theory 8نظرية صفوف االنتظار  9-2
دف هذه عد اإلدارة يف  اختاذ القرار، وتعترب نظرية صفوف االنتظار من األساليب الكمية اليت تسا

تم هذه النظرية  النظرية إىل دراسة و حتليل املواقف اليت تتسم بنقاط اختناق أو تشكل صفوف االنتظار و
مراكز اخلدمة، ومعدل أداء اخلدمة بدراسة معدل الوصول  العشوائي للوحدات اليت تطلب اخلدمة من 

العشوائي للوحدات الواصلة إىل النظام، ومتوسط عدد الوحدات طاليب اخلدمة يف  النظام ويف صفوف 
تكلفة االنتظار وتكلفة رفع سوية  االنتظار باإلضافة إىل متوسط فرتة بقاء الوحدات يف صف  االنتظار،

يف حتديد األمثل من األفراد أو حمطات اخلدمة املطلوبة خلدمة  مث تستخدم هذه  املعايري . اخلدمات املقدمة
االت الصناعية ويف ). العمالء( الوحدات طاليب اخلدمة   و هلذه النظرية تطبيقات هامة و واسعة يف  ا

ورشات إصالح اآلالت و يف تنظيم العمل يف املخازن واملوانئ اجلوية والبحرية ويف مؤسسات خدمية 
 .متنوعة

   Simulation 9: المحاكاة9-3 
إن عملية صياغة منوذج بأسلوب احملاكاة هي حماولة يتم من خالهلا إجياد صور طبق األصل مصغرة لنظام 
ما دون حماولة احلصول على النظام احلقيق نفسه و ذلك بتطوير منوذج ميثل النظام موضع الدراسة، ويظهر 

وضع املقاييس اليت تستخدم يف تقدير أداء النظام بإجراء مجيع التغريات يف احلاالت املمكنة للنظام، مث 
و حىت تتم العملية البد من توفر لدينا املعلومات الكافية عن أجزاء النظام . جتارب على عينات يف النظام

  .و خصائصه حىت نستطيع فهم النظام و التنبؤ  بسلوكه
هر املعقدة مث إخضاعها للتجارب والتحليل يلعب احلاسوب دورا فعاال و هاما يف متثيل الكثري من الظواو 

دف تسهيل اختاذ القرار املناسب  ودراسة املؤثرات املختلفة عليها واستنتاج التطورات احملتملة فيها 
ا   .بشأ

و قد أثبت أسلوب احملاكاة كفاءة عالية جدا يف معاجلة قسم كبري من املسائل املعقدة اليت يصعب وضع 
ضافة إىل دراسة املسائلة املرتبطة بالزمن، من تلك املسائل مسائل صفوف االنتظار باإل. منوذج حتليلي هلا

أو  وتعبئتها والتخزين و دراسة رد فعل املستهلك جتاه تغيري بعض العوامل اخلاصة بالسلعة مثل تغليفها
 .تغيري سعرها، و مسائل اجلدولة الزمنية و التنبؤ و غري ذلك

  Forcesting: التنبؤ 9-4
نبؤ هو العملية  اليت يعتمدها املدراء أو متخذوا القرارات يف تطوير االفرتاضات حول أوضاع املستقبل، الت

  :و من أجل ذلك يستخدم أساليب متنوعة منها
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   Time series analysis: تحليل السالسل الزمنية -1
املستقبل على أن  و يعتمد  هذا األسلوب على اعتبار أن أحداث املاضي هي مؤشر جيد للتنبؤ  بأحداث

تتوفر كمية كبرية من معلومات املاضي و تبقى األحداث مستقرة و يستخدم الرسم البياين و األساليب 
الرياضية لتحليل السالسل الزمنية ملعرفة سلوكها املاضي و مدى تأثري التغريات املومسية على األحداث 

  .وحماولة التنبؤ بسلوك األحداث املستقبلية
  Regression Models:ار نماذج االنحد -2

ي جمموعة من املعادالت اإلحصائية اليت تستخدم للتنبؤ مبا سيكون عليه وضع أحد املتغريات التابعة ه
  )..مثل السعر( باالعتماد على جمموعة من املتغريات املستقلة ) مثال املبيعات(
  Markov Chains :سالسل ماركوف  –3   

و أســاس هــذا األســلوب هــو  Markov ســمينه إىل العــامل الروســي  و هــو أســلوب  كمــي  حتليلــي ترجــع ت
حتليل االجتاهات احلالية ملتغري ما بغرض التنبؤ باالجتاهات املستقبلية هلذا املتغري، و بشكل عام فـإن اهلـدف 
الرئيســي لتحليــل سالســل مــاركوف هــو التنبــؤ بالســلوك املســتقبلي للــنظم اإلداريــة خاصــة يف جمــال التســويق 

  .سلوك املستهلك ودراسة
  Game Theory: نظرية األلعاب 5 -9

أطلق هذا االسم علـى النمـاذج  الرياضـية اخلاصـة و الشـاملة ألنظمـة متنافسـة واهلـدف املبـدئي هلـا هـو إجيـاد 
و تطوير قواعد رياضية عامة لكيفية اختاذ  القرارات يف  ظل التنافس من قبل األطـراف و األنظمـة املتنافسـة 

  ختيار أمثل خطة أو اسرتاتيجية لزيادة ربح أو تقليل خسارة كل منهم و ما يضمن ا
  Dynamic Programming :البرمجة الديناميكية9-6 

 Sequentialوهــي تقنيــة حســابية تســتخدم إلجيــاد احلــل األمثــل ألنــواع معينــة مــن مســائل القــرار املتتــابع 

Decision Porblems    ويعـود تسـميتها إىل العـامل بلمـانBellman    و تـتلخص هـذه  1950عـام
التقنية بتجزئـة  املشـكلة األساسـية إىل  مشـكالت جزئيـة يطلـق عليهـا مراحـل ، و يبحـث عـن القيمـة املثلـى 

ا فقط و تستبعد بالتدريج البدائل غري املثلـى مـن احلـل  مث . لكل مشكلة جزئية باستخدام البدائل اخلاصة 
  .بعض بطريقة خاصة  وفق ترتيب معنينعمل على ربط املشكالت اجلزئية بعضها ب

  Network Analysis: نظرية التحليل الشبكي 9-7 
و يعتــرب التحليــل الشــبكي مــن األدوات الكميــة التحليليــة احلديثــة الــيت  تســتخدمها اإلدارة يف كــل املنشــآت 

ـدف االسـتخدام األمثـل لل مـوارد املتاحـة واملؤسسات عند ممارستها  لوظائف التخطيط و التنظيم و الرقابة 
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و ختفـيض الوقــت و النفقـات املســتهلكة، إذ تعمـل اإلدارة باســتخدام أسـاليب التحليــل الشـبكي يف  دراســة 
تفصــيل املشــروع بصــورة دقيقــة قبــل أن  نقــوم بتنفيــذه حــىت تكتشــف النقــاط احلرجــة فيــه و تســتعد ملعاجلتهــا 

و أســـلوب   Pert ســـاليب أســـلوب بـــريتهـــذه األمــن  . املشـــروع يف الوقـــت احملـــددوتضــمن بالتـــايل تنفيـــذ  
 .Critical Path ( CPM)املسار احلرج 

  Mathematical Programming 10البرمجة الرياضية  9-8
تعتـرب  الربجمـة الرياضـية مــن األسـاليب الكميـة األساسـية الــيت تسـاعد اإلدارة  يف اختـاذ القـرارات، و إن إجيــاد 

لدالة جربيـة تضـم عـدة ) القيمة املثلى( مة العظمى أو الصغرى احلل للربنامج الرياضي يعين البحث عن القي
فــإذا  كانــت دالــة . متغــريات تــدعى دالــة اهلــدف ختضــع جلملــة قيــود تأخــذ صــيغة مســاويات أو مرتاجحــات

 Linearاهلدف و مجلة القيود من الدرجة األوىل، فإن املسـألة املدروسـة تنطـوي حتـت اسـم  الربجمـة اخلطيـة 

Programming  مــا إذا أمكنــت دالــة اهلــدف و بعــض أو كــل القيــود مــن الدرجــة الثانيــة فــأكثر فــإن ، أ
  . Non Linear Programmingاملسألة املدروسة تنطوي حتت اسم الربجمة غري اخلطية 

ـتم مبشـكالت  ـا  و تعد الربجمة اخلطية من أهم األساليب املستخدمة يف اختاذ القرارات اإلدارية و ذلـك أل
زيـــع املـــوارد احملـــدودة مثـــل  األمـــوال و املعـــدات األوليـــة و األفـــراد بشـــكل فعـــال علـــى أنشـــطة ختصـــيص أو تو 

  .معروفة بقصد الوصول إىل هدف حيقق االنتفاع األمثل من هذه املوارد ضمن القيود املفروضة على اإلدارة
  Inventory Models: 11نماذج التخزين9-10

عب املهـــام الـــيت تواجـــه املؤسســـات يف هـــذا العصـــر و خاصـــة تعتـــرب الرقابـــة علـــى املخـــزون و إدارتـــه مـــن أصـــ
و يســتخدم هــذا األسـلوب لتحديــد الكميــة املثلــى مـن املخــزون الواجــب االحتفــاظ . املؤسسـات االقتصــادية

ا سواء أكانت مواد أولية أو منتجات مصنعة أو نصـف مصـنعة، حيـث أن االحتفـاظ بكميـات كبـرية مـن 
ملـال املوظـف فيهـا، كمـا أن االحتفـاظ بكميـات قليلـة منهـا  فإنـه يـؤدي إىل املخزون يؤدي إىل تعطل  رأس ا

  .القصور يف عملية البيع و عدم رضى الزبائن أو إىل تعطل عملية اإلنتاج حسب نوع املخزون
لذلك فإن مراقبة املخـزون يف مؤسسـة مـا و إدارتـه بفعاليـة تقتضـي اختـاذ ثالثـة قـرارات األول يتعلـق باللحظـة 

مــن املــادة املطلــوب ) أو إنتــاج الطلبيــة(ملراقبــة وضــع املخــزون، و الثــاين  يتعلــق مبوعــد طلــب الطلبيــة  املناســبة
  .ختزينها، أما القرار الثالث فهو حجم الطلبية اليت جيب طلبها أو إنتاجها

  Input- Output Analysis: تحليل المدخالت و المخرجات  – 10
املخرجـــــات هــــو التحليــــل الكمـــــي  للــــرتابط بــــني الوحـــــدات إن اهلــــدف الرئيســــي مـــــن حتليــــل املــــدخالت و 

االقتصــــادية خــــالل قيامهــــا بنشــــاطها اإلنتــــاجي،  وهــــو يهــــتم بتحديــــد العالقــــات بــــني املنتجــــني باعتبــــارهم  
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إىل املسـتهلك ) املخرجـات( و بـائعي ذلـك اإلنتـاج ) املـدخالت( مسـتهلكني للعناصـر الداخلـة يف اإلنتـاج  
لتحليـل املشـاكل االقتصـادية  1941عـام    Leontiefالنموذج العامل  ليونتيف النهائي، و قد ابتكر هذا 

ـــدف التنبـــؤ مبســـتوى النشـــاط اإلمجـــايل لكـــل قطـــاع مـــن  القطاعـــات االقتصـــادية    علـــى املســـتوى القـــومي  
 .القومية لتكون  كافية  الحتياجات االستهالك الداخلي  و الطلب اخلارجي على منتجات كل قطاع

  خاتمة  
ن التخطيط اجليد و املبكر لدراسة املعلومات و تسخريها خلدمة اإلنسان يعرتضه مشاكل عديدة بسبب إ

نقص اخلربة و التنظيم لدى متخذي القرار أو عدم الرغبة يف التجديد و مواكبة التطور التكنولوجي 
لية اختاذ القرار قلب اإلدارة ، وحنن بدورنا نرى أن عم يأن صناعة القرار ه"هربرت ساميون"يقول  .،

اإلدارية وحمور نشاط الوظيفة اإلدارية ومهنة الرجل اإلداري ،وهي عملية   ةالعملي اإلداري هي جوهر
إلسرتاجتية او إلجراء أو حلل ،وهذه العملية منظمة ورشيدة وبعيدة كل البعد عن العواطف  ةاختيار حكيم

ئق والوسائل واألساليب العلمية للوصول إىل قرار ومبنية على الدراسة والتفكري املوضوعي واستخدام الطرا
 .مرض  أو مناسب

ا تأخذ منحى علمي  ويعترب األسلوب املعياري و الكمي من أفضل األساليب يف اختاذ القرار و ذلك أل
معتمدة على املعلومات والبيانات املتوفرة، وهي تساعد املؤسسة على اختاذ القرار الرشيد بأسلوب علمي 

  .ن تدخل التأثري التكويين و النفسي ملتخذ القرارمنطقي دو 
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