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 : مقدمة
العادية,وغالبا ما نجد حلوال يتعرض كل منا لمشكالت سواء كان ذلك في نطاق عمله أو في حياته     

ومن المالحظ ان طريقة معظم الناس في حل المشكالت واتخاذ القرارات طريقة عديدة لكل مشكلة.

 المشكلة وليس لهم منهج مرتب في معالجة المشكلة ككل.تقليدية,فليس لديهم مفهوم موحد عن 

عدم التأكد مما سيحدث في إن اتخاذ القرارات يتعلق بالمستقبل المجهول الذي يتميز بالشك و

وعلى هذا فإن اتخاذ القرارات يكون مخاطرة تتوقف نتيجتها على مطابقة االفتراضات التي المستقبل,

 عملت عن المستقبل بالمستقبل ذاته.

 (.59)االنعامهو وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إالقال تعالى:

ليست مجرد كلمات طيبة أو عبارات مجاملة تقال لآلخرين وإنما  في حل المشكالت اإلنسانيةإن العالقة 

إلى ذلك تفهم عميق لقدرات الناس وطاقاتهم وإمكانياتهم وظروفهم ودوافعهم وحاجاتهم  باإلضافةهي 

واستخدام كل هذه العوامل في حفزهم على العمل معا كجماعة تسعى لتحقيق هدف واحد في جو من 

 ف والمحبة دون تحميل فرد بعينه مسؤولية إيجاد الحلول للمشكالت.التفاهم والتعاون والتعاط

غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم فبما رحمة من هللا لنت لهم ولو كنت فظا  قال تعالى:

 (159)آل عمران  فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا يحب المتوكلين األمرواستغفر لهم وشاورهم في 

 شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وأمرهماقاموا الصالة  والذين استجابوا لربهم و وقال تعالى:

 (.38)الشورى

النجاح في الحياة إيجاد صنع القرارات واتخاذها في الوقت المناسب في أي جانب من  أسبابإن من أهم 

 تعاملك مع غيرك. سواء في تعاملك مع نفسك أو فيجوانب الحياة المختلفة ,

وكثيرا من الناس يعلمون ويجتهدون قم في لحظة حاسمة من مراحل عملهم يحتاجون لقرار صائب حاسم 

لكنهم بترددهم وعدم إقدامهم على اتخاذ ذلك القرار يضيعون عملهم السابق كله وربما ضاعت منهم 

 فرص لن تتكررر لهم مرة أخرى .

ة للتعلم , فهناك الكثير يمكننا أن نتعلمه من يوفر لنا فرصاً عظيم لمشكالت واتخاذ القرارات إن حل ا

 خالل تحليلنا لمشكالتنا أو مشكالت اآلخرين . لذلك يأتي هذا البرنامج لتنمية مهاراتك في هذا المجال . 

 

 وهللا الموفق..,
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  9..صقييماً الهتمامك باألهداف السابقةضع ت -
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 ما املشكلة ...؟ -
 وما ذا تعني لك كلمة مشكلة ..؟ -

نستخدمها بكثرة في هذا البرنامج فإننا نحتاج إلى فهم واضح  بما أن الكلمة سوف

 في رأيك,ماذا تعني كلمة مشكلة؟ الكلمة. ه وقاطع لهذ

 اكتب األفكار التي ترد إلى ذهنك حاالً: 

 

 

 

 نشاط جماعي :

 بالتعاون مع مجموعتك  

        في رأيك ، ماذا تعني كلمة مشكلة ؟   

 

 

 

 

 

 الزمن نشاط فردي

 دقائق5 1/2
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 مفهوم املشكلة :
يتطلب تصحيح الفرق بين ما  موقف غير مرغوب فيهمواجهة  -

 يحدث فعالً وبين ما نرغب أو نتوقع حدوثه   

 وقيل :المشكلة هي : انحراف عن الهدف المحدد . -

والمشكلة قد  تكون :  فكرة أو قوة أو هدف يعارضه فكرة أو قوة  -

 .أو هدف مضاد 

الوقوع في مأزق دون أن يكون هناك طريق واضحة للخروج من  -

 هذا المأزق . 

 

 

 

 

 

 

 نالحظ عند النقطة )ب( هناك عقبة أدت إلى االنحراف عن الهدف 

 الهدف )ج(

 هذه العقبة هي السبب يف االحنراف )= املشكلة (

 

 أ

 ب

 د

 الهدف ج
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 كيف تدرك املشكلة ؟ 
 . بالمقارنة مع التاريخ السابق.1

 بالمقارنة مع مجموعات متشابهة.. 2

 . من خالل النقد الخارجي.3

 . بالرجوع ألهداف الخطة وبرامجها.4

 . المستشارون والمتخصصون .5

 

 

 # حال الناس مع املشاكل: 

 النتيجة  املوقف
 تتراكم.  النفي أو الغفلة

 اليأس.  التضخيم والتهويل
 تحل  والتوسطاالعتدال 
 

 

 

 

 كيف تدرك المشكلة ؟

 حال الناس مع المشاكل ؟
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 أنواع املشكالت حسب طبيعتها 

 

 

 أنواع المشكالت حسب درجة صعوبتها 

 

 

 أنواع المشكالت من منظور الحلول 

 

 

 

 

 أنواع المشكالت حسب الوقت 

 مشكالت مهمة وغير عاجلة  مشكالت مهمة وعاجلة 

  مشكالت غير مهمة وغير عاجلة مشكالت غير مهمة وعاجلة 

 

 معقدةمشكالت  صعبةمشكالت  مشكالت بسيطة 

 لها أكثر من حل مشكالت  لها حل واحد مشكالت 

اليمكن إثبات صحة مشكالت 

 الحل إال بعد تنفيذه  
 مشكلة عالجها يوجد 

 مشكالت أكبر منه
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 سؤال مهم ؟

 ملاذا تقع املشكالت بني الناس ؟
بين البشر أمر طبعي وِجبلِّي، ولقد قضت مشيئة هللا تعاالى خلاق النااس بعقاول ومادارك متبايناة،  الخالف إن وقوع    

إلااى جانااب اخااتالف األلساانة واأللااوان والتصااورات واألفكااار، وكاال تلااك األمااور تفضااي إلااى تعاادد ا راء واألحكااام، 

اننا ومظاهر خلقنا آية من آيات هللا تعالى، فإن اختالف مداركنا وتختلف باختالف قائليها،وإذا كان اختالف ألسنتنا وألو

 وعقولنا وما تثمره تلك المدارك والعقول آية من آيات هللا تعالى كذلك، ودليل من أدلة قدرته سبحانه وتعالى البالغة.

ة فاي كال شايء، وكال  وإن إعمار الكون وازدهار الوجود وقيام الحيااة ال يتحقاق أي منهاا لاو أن البشار خلقاوا سواساي 

َك َولَِذلِ ميسر لما ُخلق له: } ًة َواِحَدًة َوََل َيَزالُوَن ُمْخَتلِفِيَن * إَِلَّ َمْن َرِحَم َربُّ اَس أُمَّ َك لََجَعلَ النَّ  {.َك َخلََقُهمْ َولَْو َشاَء َربُّ

اوز االخاتالف حادوده بال الاذي وقاع فياه سالف هاذه األماة جازء مان هاذه الظااهرة الطبيعياة، فاإن لام يتجا اَلختالفإن 

 التي نعد منها:ظاهرة إيجابية كثيرة الفوائد  التزمت آدابه كان

التي يمكن أن يكاون الادليل رماى إليهاا بوجاه مان وجاوه  التعرف على جميع االحتماالتأ ( أنه يتيح إذا صدقت النوايا 

 األدلة.

مجاالت التفكير للوصول إلاى ساائر  فتحلآلراء، و تالقحلألذهان، و رياضةبالوصف الذي ذكرناه اَلختالف ب ( وفي 

 االفتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول إليها .

أمام صاحب كل واقعة ليهتدي إلى الحل المناسب للوضع الذي هو فيه بماا يتناساب وُيَسارذ هاذا الادين  ( تعدد الحلولج 

 الذي يتعامل مع الناس من واقع حياتهم .

، ذلك  يدعو إلى الجزع والفزع والنفور والعزلة واالكتئاب ، وهي بهذا المنظور شيء ال ي ملُح الحياةإن  المشاكل ه

 : أن  الناس ازاء المشاكل أحد اثنين

امة التي ت             ها تخفي كيانها كل ه عن أعين ندفن رأسها بالرمال ظن اً منها أ  فواحد يهرب من مشكلته فهو كالنع 

 . ن ها في منجاة من المطاردة، وإن ما أوهمت نفسها أ الصي اد هي أخفت نفسها وال هي هربت من قبضة، فال  الصي اد

ا بإعمال العقل والتفكير وواحد يواجه مشكلته بأساليب المواجهة المختلفة             ا بالتعاون مع ا خرين  ، إم  ، وإم 

، وال يهدأ له بال حت ى يتمك ن من تسوية المشكلة ليواجه الحياة بعدها بروح واثقة قادرة على مواجهة  على حل ها

 الصعاب والعراقيل، 

ياحينفطريق الحياة لم    ، فالحياة كما وصفها أحد  ولن يكون في يوم من األي ام معب داً أو مفروشاً بالورود والر 

 ُطبعت على كدر وأنت تريدها***صفواً من األقذاِر واألكدار  : الشُّعراء
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 أخطاء يف التعامل مع املشكالت

 تعميم المشكلة ؟ (1

 عدم التثبت ؟ (2

 حمل المشكلة ؟ (3

 استعجال الحل ؟ (4

 السلبية ؟المشورة  (5

 التركيز على السلبيات ؟ (6

 الحلول المؤقتة . (7

 التقليد غير المدروس . (8

 التجربة والخطأ . (9

 

 نصائح ذهبية ....عندما تواجهك مشكلة ؟

 امتلك رؤية لما تريد أن تنجزه في حياتك. - (1

 اليومية . تعود على تخطيط وقتك ووضع قائمة بالمهام - (2

 أفكار ا خرين .  أقبل - (3

 فعاالً وليس انفعالياً .اعتمد نهجاً  (4

 عند االنتهاء من المهمة.قيم االنجاز  (5

 كن متفائالً ...في حل المشكالت . (6

 ال تخف من الفشل . (7
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 الزمن المحور الرئيسي الجلسة اليوم
 دقيقة100 التعامل مع المشكالت الثانية  األول

 اجللسة الثانية :
 موضوعات الجلسة : 

 مفاهيم ايجابية للمشكالت . (1

 سمات الناجحين في التعامل مع المشكالت . (2

 مايو( .  إلتن)العالقات اإلنسانية  (3

 معرفة الدوافع للعمل . (4

 (. ماسلو)هرم الحاجات  (5

 اَلتصال الفّعال . (6

 خصائص األكفاء في حل المشكالت .ص (7
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 = مفاهيم اجيابية للمشكالت .
 أنها مقدرة . (1

 أنها غري دائمة . (2

 أو مؤسسة .ال ختلو منها مدرسة  (3
 أنها غري شاملة . (4

 أنها مصدر خربة . (5

 = الناجحون يف حل املشكالت : 
 أنهم يعزلون مشاعرهم . -1

 ال يتبعون الزالت . -2

 أنهم يحسنون الواقع . -3

 أنهم أفضل من غيرهم . -4

 يتعايشون مع الواقع . -5

 متفائلون في حل المشكالت . -6

 يبحثون لآلخرين عن األعذار . -7

 اإليجابي .يركزون على التغيير  -8

 يتعرفون على الدوافع الرئيسية . -9
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 . العالقات اإلنسانية (3

 مفهوم العالقات اإلنسانية : 

المعاملة الطيبة والحسنة للطالب والمعلمين والتي تحقق التوازن بين 

 رضاهم النفسي وأهداف المدرسة .
 :المدرسية مفهوم العالقات اإلنسانية في اإلدارة

الناس وحفزهم على مزيد من  و الوسائل التي يمكن بواسطتها استشارة دافعية ونقصد بها األساليب     

تهتم بالعالقات التنظيمية ومدى توفذر  العمل المثمر المنتج . فهي تركز على األفراد كأشخاص كما

وإشباع حاجات األفراد وتحقيق األهداف التنظيمية  المناخ االجتماعي الذي يهيئ لها ظروف العمل

 . في نفس الوقتالمؤسسة 

الكالسيكسة  ظهرت مدرسة العالقات اإلنسية في الثالثينيات من القرن العشرين كرد فعل للنظريات    

العوامل االجتماعية  أهملت السابقة ) البروقراطية , واإلدارة العلمية , والتقسيم اإلداري ( التي

, فجاءت مدرسة العالقات  اإلنتاجيةفاية بالك للفرد وركزت على العوامل المادية وعالقاتها واإلنسانية

  ا.يؤديه الفرد في تحديد نجاح المنظمة أو فشله منبهة إلى الدور الهام الذياإلنسانية 

  : م1880 – 1949 ( Elton Mayo ) العالقات االنسانية إلتون مايو رائد مدرسة    

 ( بكلية إدارة األعمال في جامعةأصل استرالي كان استاذا لبحوث العالقات الصناعية  أمريكي من

رائدة أمكن  ية من خالل ما قدمه هو وزمالءه من مساهماتانهارفرد ( , تزعم حركة العالقات اإلنس

 )لشركة ) ويسترن إليكتريك التوصل إليها من سلسلة التجارب الشهيرة في مصانع ) الهاوثرون ( التابعة

  )النتائج التي توصلت إليها تجارب ) هاوثورن
 

  . واحدة إلى تكوين تنظيمات غير رسمية العاملين في وحدة إنتاجية األفرادميل ( 1

  . باإلطار الذي ترسمه لهم الجماعة تأثر تصرفات األفراد داخل التنظيم( 2

 . تحفيز األفراد للعمل إن الحوافز المعنوية تقوم بدور حيوي في( 3

الفسيولوجية وإنما أيضا طبقاً لطاقته االجتماعية من حيث  إن طاقة الفرد للعمل ال تتحدد طبقاً لطاقته( 4

القائم بينه وبين رؤسائه من ناحية , ودرجة التعاون مع زمالئه في العمل من  شعوه بالرضا , والتفاهم

  . أخرى ناحية

من حيث تكوين الجماعات  دور القيادة غير الرسمية في التأثير على سلوك األفراد داخل التنظيم( 5

 ط العالقات بينهمونم
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 ( :التن مايو )رباجاآلثار العلمية لت

  : إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية( 1

وتتولى هذه اإلدارة  ظهرت ألول مرة كمتطلب ضروري نتيجة لما توصلت إليه هذه التجارب ,حيث 

مشكالت العاملين بل وصل األمر  حسن استخدام الموارد البشرية المتاحة والعمل على رفاهيتها وحل

  . إلى حد إنشاء أقسام للتحليل النفسي داخل هذه اإلدارات

  : اإلجازات السنوية( 2
العامة والخاصة باالعتراف بحق العاملين بالحصول على إجازات سنوية , وبدأ العمل  اإلدارةإذ بدأت 

 تخفيض ساعات العمل االسبوعية تدريجيا حتى وصلت إلى اربعين ساعة عمل اسبوعيا في معظم على

 . دول العالم

  : الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية( 3

للعاملين خاصة في المصانع  ذه الجوانب فتقررت وجبات طعامحيث بدأ االعتراف بحقوق العمال به

  . والتأمين عليهم وعلى أسرهم والمناجم , وساعات للراحة وتقرر عالج العاملين مجانا

 

  : اإلنسانية مراعاة أصول العالقات( 4

عنوية مع العاملين لرفع روحهم الم حيث بدأ تدريب الرؤساء والمشرفين على ذلك وعلى حسن المعاملة

  . ولزيادة قابليتهم للتعاون

رضائهم النفسية و تحقيق  و يقصد به عملية تنشيط واقع األفراد في موقف معين مع تحقيق توازن بين    

 .األهداف المرغوبة

للعالقات االنسانية في اإلدارة يدور حول التوفيق بين إرضاء  ومن هنا يمكن إن نفهم إن الهدف الرئيسي 

 االنسانية للعاملين وبين تحقيق أهداف المنضمة ولهذا فان السبب الرئيسي للعالقات البشريةالمطالب 

غير رسمي ورفع  اإلنسانية يتضمن إرضاء أو إشباع الحاجات اإلنسانية أو يرتبط بها من دوافع وتنظيم

 . الروح المعنوية وتحسين ظروف العمل والوضع المادي للعاملين
 

 

 

 

 
 
 

 العوامل التي تسهم يف حتقيق العالقات اإلنسانية :
 االهتمام بالنواحي النفسية واالجتماعية . (1

 معرفة الدافع إلى العمل . (2

 االتصال الفعال . (3

 االستشارة والمشاركة . (4
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  : االهتمام بالنواحي النفسية واالجتماعية 
 
 

 العالقة بني الصراع والكفاءة :
 

 

 

 

 

 
 
 
 معرفة الدافع للعمل ...؟ 
  لدوافع هي قوة تحرك الفرد وتوجهه إلى القيام بعمل ما .حيث أن ا

اإلنسان إلى التصرف على  كل ما يدفع :بأنه الدافع وقد جاء تعريف   

 نحو معين أو سلوك معين .

 

 المنظمة تتناسب تناسبا عكسيا مع الصراع بين العاملين ..؟كفاءة 

 فكلما قل الصراع زادة كفاءة المنظمة 

  

 الصراع بين العاملين 

 كفــاءة المدرسة
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 =ما هي الدوافع التي تكمن وراء تصرفات العاملني :
ماسلو للحاجات هرم                                                         

 اإلنسانية

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Ar-Maslow's_hierarchy_of_needs.svg_copy.png
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ال . (1
ّ
 االتصال الفع

 مما يتكون اَلتصال الفعال ..؟

 اَلتصال غير الفعال اَلتصال الفعال م
 انقطاع اتصال  

 قسوة رحمة 
 غلظة لين  
 َليوجد احترام 
 انفضاض التفاف 
 فشل نجاح 

 

 عملية اَلتصال ذات اتجاهات متعددة؟ 
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 وغري األكفاء يف حل املشاكل ؟خصائص األكفاء  (2
 غير األكفاء األكفاء الخاصية م

 يتخلون عن الحل بسهولة  يعتقدون أنه يمكن حل المشاكل  الموقف 1

يعيدون قراء توصيف المشكلة  التصرفات 2
 عد مرات

يجلسون ويأملون بأن حال ما سوف 
 يظهر

 غير قادرين على صياغتها يعيدون صياغة المشكلة التصرفات 

 ال يستخدمون هذه ألدوات يطرحون أسئلة على أنفسهم التصرفات 

 اليستخدمون هذه ألدوات يرسمون المخططات التصرفات 

 يتجهون مباشرة إلى االستنتاجات ال يتسرعون إلى االستنتاجات التصرفات 

 ال يتفحصون المعطيات  يتفحصون المعطيات عدة مرات الدقة 

 ال تجزيء المشكلة مشكالتالمشكلة إلى  الدقة 

 ال يعرفون من أين يبدأون  يبدأون من نقطة يفهمونها     الدقة 

يستخدمون مفاهيم أساسية في  الدقة 
 بناء الحل

 يخفقون في تحديد المفاهيم ألساسية

 يحذرون )يخمنون( يستخدمون الموجهات  الدقة 

 الصعوبةيتركون عند  يثابرون عندما تواجههم عقبات الدقة 

يستخدمون النماذج الكمية  الدقة 
 يوثقون المراحل المنجزة

ال يفعلون ذالك اليستخدمون أية 
 نماذج  
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 حماور اليوم الثاني :

 الزمن العنوان الجلسة اليوم

القرارات  اتخاذ  األولى  الثاني

 العمليات اإلدارية و

 دقيقة 100

 اختاذ القرارات
 اهلدف :استخدام العمليات اإلدارية بكفاءة عند اختاذ القرارات 

 احملور  موضوعات : 

 مفهوم اختاذ القرار .( 1  

 تصنيف القرارات .( 2  

 العمليات اإلدارية واختاذ القرار.( 3  

  معوقات اختاذ القرار السليم .( 4  
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 اختاذ القرار :

 نشاط فردي : 

 ما هو القرار ؟ 

 

 
 

  مفهومك الختاذ القرار ؟ما هو 

 
 
 

 

 اكتب األفكار التي ترد إىل ذهنك ؟
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 مفهوم القرار ...؟ 

 :القرار لغة

مشتق من القر  واصل معناه على ما نريد هو "التمكن " فيقال قر  في 

 .المكان، أي قر  به وتمكن فيه

 :القرار اصطالحا

اَلختيار ئل معينة وقد يكون اختيار من بين بدا: هو عبارة عن  -

بين الخطأ والصواب أو بين األبيض واألسود، وإذا لزم  راً دائ

 .الترجيح وتغليب األصوب واألفضل أو األقل ضرراً 

  القرار هو السبيل لتحريك عملك لبلوغ المهام

 واألهداف. 

  ،لذا عليك أن تضع العوامل المفيدة والخيارات

وتحديد أهميتها وأولويتها على نحو صحيح حتى تكون 

 . مةءمالراراتك أكثر ق

 مفهوم اختاذ القرار :
العملية التي يتم بموجبها تحديد المشكلة والبحث عن انسب الحلول 

لها عن طريق المفاضلة بين البدائل واَلختيار الحذر لحل هذه 

 المشكلة .
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 ..؟ أهمية اختاذ القرار

تكمن أهمية اتخاذ القرار في البت بين أمرين متضادين مما يجعل   

  القرار صعباً أو ربما به نوع من الخطورة.

 تصنيفات القرارات وفقًا لربجمتها أو جدولتها ؟ 

 
 

 

 

 

  ؟ للنمط القيادي تصنيفات القرارات وفقًا 

 

 

 

 

 

 

قرارات 
 مبرمجه

قرارات 
غير 

 مبرمجه

قرارات 
قرارات  انفرادية 

جماعية 
 صورية  

قرارات 
جماعية 
   باتفاق
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 القرار ....؟من يتخذ 
  اتخاذ القرارات يعني تحمل المسؤولية من قبل صاحب

  القرارات. وقد تكون:

وهي قرارات عادية في أمور واسعة  قرارات روتينية : -1  

  مع توفر الوقت الكثير لها.

أمور أو مشاكل تحدث بصورة تحتاج إلى  قرارات ُملّحة : -2  

  معالجتها فورياً بقرار محدد.

وهي قرارات تتخذ عند ظهور قرارات مشكوك فيها:  -3  

  صعوبة في أمر من األمور وعدم وجود حل واضح له.

هذه القرارات تؤثر في الكثير من قرارات استشارية:  -4  

الناس على المدى الطويل، لذا عند اتخاذ هذا النوع من 

القرارات أخِضْعها لفريق عمل استشاري في عملية اتخاذ 

  القرار.

إن معرفة نوع القرار الذي تواجهه يساعدك يف حتديد املسؤول ]
 عن اختاذ القرار.[
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 نشاط مجاعي :
 ما معوقات اختاذ القرار السليم ؟

 
 

 اكتب األفكار التي ترد إىل ذهنك ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 برنامج  حل المشكالت واتخاذ القرارات 

29 
 

ويقول " سيمون" إن اتخاذ القرارات هو قلب اإلدارة...    :معوقات اختاذ القرار السليم      

فالقرارات ما هي إال سلسلة متصلة بعضها ببعض وكل قرار كبير يتبعه سلسلة متصلة من القرارات إلى الحد 

 الذي تكون فيه القرارات صغيرة جداً, فكل قرار يسبقه قرار أو يتبعه قرار إلى أن يتم تنفيذ وتحقيق األهداف.

 

ل فيها عوامل متعددة تعترض متخذ القرار فبذلك نصل إلى أن اتخاذ القرارات عملية معقدة ومركبة وتتداخ

 وتصبح حواجز للقرار الرشيد ومنها:

 

 * عجز متخذ القرار عن تحديد المشكلة تحديداً واضحاً.

 * عدم قدرته على التمييز بين المشكلة السطحية والمشكلة الحقيقية.

 * عدم اإللمام بجميع الحلول الممكنة للمشكلة.

 لمتوقعة لجميع الحلول.* عدم معرفة جميع النتائج ا

 إلى أن هناك عدد من معوقات القرار التي تحد من فاعليته وهي على النحو التالي: غيره وفي حين حدد       

 

 * التنظيم الخاطئ للمشكالت: 

 * التسرع والخطأ في إصدار القرارات.

 * التفكير المزدوج.

 * القرار الوحيد الذي ال قرار غيره.

 ة االتصال.* التقصير في عملي

بالنسبة لإلدارة المدرسية فإن هناك مجموعة من المعوقات يمكن أن تحد مدير المدرسة من اتخاذ قرار رشيد,    

 وفيما يلي أهم تلك المعوقات:

 شخصية متخذ القرار:  -

ر بدوره فمن المسلم به أن عملية اتخاذ القرار يمكن أن تتأثر بالسلوك الشخصي لمتخذ القرار ذاته, والذي يتأث

إما بمؤثرات خارجية أو مؤثرات داخلية كالضغوط النفسية, واتجاهاته, وقيمه, وأفكاره, وخبراته, وهذا األمر 

يترتب عليه حدوث ثالثة أنماط من السلوك هي: اإلجهاد ,والحذر, والتسرع,وهذه األنماط تنعكس آثارها على 

امل مع المشكلة بحذر وبطء فتتفاقم آثارها, ومنهم من األفراد خالل قيامهم بعملية صنع القرار, فمنهم من يتع

 يتعامل معها بسرعة فال يتمكن من اإلحاطة بجزئياتها, والبعض اآلخر يتعامل معها بتردد.

 

 التردد والخوف:  -

 

وذلك ألن عملية اتخاذ القرار تتعلق بأمور تنفذ في المستقبل وتنشأ عملية التردد نتيجة لعدم وضوح األهداف في 

هن متخذ القرار, وهذا من شأنه جعل المستقبل يتسم بالغموض, إن تنشأ من قلة خبرة متخذ القرار التي تجعله ذ

يعتقد أن قراره يجب أن يكون صحيحاً مائة في المائة, وقد تنشأ عملية التردد أيضاً من عدم قدرة متخذ القرار 

 حسب أولويتها. على تحديد النتائج المتوقعة لكل بديل, ومن ثم عدم ترتيبها

توفير البيانات والمعلومات: إذا لم تتوفر البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة فإنها تمثل عائقاً من معوقات      

 اتخاذ القرار التي تواجه مدير المدرسة.
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r :ئات وهما البيئة حتى يكون القرار رشيداً فإنه يجب أن يكون متسقاً ومحققاً ألهداف نوعين من البي  بيئة القرار

الخارجية المتمثلة في الظروف االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية, والبيئة الداخلية المتمثلة في الهيكل 

التنظيمي الرسمي وغير الرسمي وتشمل االتصاالت والعالقات واإلنسانية ومن ثم نرى أنه من الضروري أال 

 رة في المجتمع حتى ال تكون معوقاً له.يتم اتخاذ القرار بمعزل من القوى والنظم المؤث

 

 . اإلدارية يف جمال اختاذ القرار اإلداري أهم املعوقات
 

 . قصور البيانات والمعلومات( 1

 ( .التردد )عدم الحسم (2

 .المتبادلة ضعف الثقة(3

 .وقت القرار (4

  .الجوانب النفسية والشخصية لصانع القرار ( 5

 .القرارعدم المشاركة في اتخاذ ( 6

 (عدم وضوح األهداف .7

 ( االستعجال وعدم الصبر والتأني .8
 

  : القرار ـ مشكالت عملية صنع *

 .مجموعة من األسباب تتعلق بتكوين المشكلة محل القرار (1

 .مجموعة تتعلق بصانع القرار بصورة عامة ومتخذ القرار بصورة خاصة (2

مرحلة  عملية صنع القرارات وتتركز أساسا  حول محور واحد هوالمجموعة المتضمنة ألسباب مشاكل  ثم تأتي(3

 .التوقع، أو التنبؤ

 

 : يف الوصول للقرار أو الوصول لقرارات ضعيفة ـ أسباب ونتائج فشل اجلماعة *

 .بطريقة خاطئة الرئيس يقود الجماعة -1-

 .معلومات األفراد ضعيفة في موضوع المناقشة -2- 

 .على حرية المناقشةيتدربوا  األعضاء لم-3-

 .أعضاء الجماعة تحركهم قوى خارجية -4-
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 أسباب عدم مواجهة املشكلة ..؟  
 

 (اجلهل بعواقبها2(اجلهل حبدوثها .1
  حمبوب أو غري.(كونها تتعلق بشخص ...3
 . (توقع صعوبة احلل 4
 
 
 

 نشاط : 
 ينشأ الرتدد يف اختاذ القرار من عدة حاالت  ما هي ؟

 
 

  : احلاالت التي ينشأ معها الرتدد يف اختاذ القرار 
 عدم القدرة على حتديد األهداف . (1

 عدم القدرة على حتديد النتائج املتوقعة من لكل حل  . (2

 عدم القدرة على تقييم املزايا والسلبيات املتوقعة . (3

 %100قلة خربة متخذ القرار وتصوره بان القرار جيب أن يكون مثاليًا  (4
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 .... اإلداريةلب العملية : اختاذ القرار  هو 
 التوجيه  . -التقييم  –التنظيم  –التخطيط 

 : اتخاذ القرارات والتوجيه 
 التوجيه هو العملية التي يتم بها توجيه األداء الفعلي للمرؤوسين نحو تحقيق األهداف .  
 وهو عملية تهدف إلى تطوير أداء العاملين ...  
 للمهارات األساسية المطلوبة :وهناك ثالث مجاالت   

 مهارات إنسانية . القدرة على العمل مع الناس وتحفيزهم . (1
 مهارات فنية :المعرفة التخصصية والقدرة على انجاز األعمال .. (2
مهارات إدارية : ويقصد بها القدرة على اتخاذ القرارات  ومالحظة العالقات التي تعتبر أساسية في  (3

 التنظيم . 

 والتقويم :  اتخاذ القرار 
التقييم هو : قياس األداء مقارنة باألهداف وتحديد أسباب االنحرافات واتخاذ الخطوات   

 التصحيحية كلما دعت الحاجة لذلك . 
 والقائم التربوي بحاجة ماسة إلى عملية التقييم

 
 

 كن متفائالً .........كن واثقًا 
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 :اليوم الثاني :اجللسة الثانية 
 أمناط متخذي القرار الثاني :اليوم 

 
 الزمن   العنوان الجلسة  اليوم 

 دقيقة 100 أنماط متخذي القرار  الثانية   الثاني

 
 اهلدف : التعرف على أمناط متخذي القرارات .  

 موضوعات اجللسة :   
 أمناط البشر يف اختاذ القرار . -1  

 الشبكة اإلدارية . -2  
 مستويات املشاركة يف القرارات .-3  
 االستشارة و املشاركة يف اختاذ القرارات .-4  
 مزايا املشاركة يف اختاذ القرارات .-5  
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 أمناط البشر يف اختاذ القرارات وحل املشكالت ؟ 

 منط مسك القرش 

  شرس –هجومي 

 منط الثعلب املاكر

يحل بالمكر والكيد 
 والكذب 

 منط احلمل الوديع 

 مسالم 

 منط النعامة اجلبانة 

 الهروب 
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 الشبكة  القيادية واإلدارية

 
 
 
 

 شوري
 ) دميقراطي (

 

 اجتماعي
 )عالقات انسانية(

 

 

  

 

  

 التوسط 

  

 

  

 متسلـط

 

  فوضوي

 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 



 برنامج  حل المشكالت واتخاذ القرارات 

36 
 

 اتأمناط متخذ القرار
 

 حدد منطك يف اختاذ القرار ....؟ -
 ن+  ع+ن+

 
 

  ع ن 
  
  

 -ن -ع  ع+
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 ع+ن+
 يشارك يف حل املشكلة 

 )مشاركة حقيقية(

 ن+ 
يتمشى مع رأي 

 األغلبية 
 
 

 ع ن 
 )مشاركة صورية (

 
  
  

 ع+
 ال يسمح باملناقشة 

 مشاركة(  )ال

 -ن -ع 
 أعلى  إىليرفع املوضوع 

 )ال حيل املشكالت( 
 
 

 
 
 
 
 
 

 مستويات املشاركة يف اختاذ القرار
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 االستشارة ....
 ماذا نعني باالستشارة ؟ 

 إلجياد حل . التفكري مع اآلخرين 
 
 ومن نستشري ؟ 

 
 

 ؟ ميز بني االستشارة واملشاركة يف اختاذ القرارات 
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 : يف عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم االستشارة
 حرصه صلى اهلل عليه وسلم على الشورى. 

 الفرصة إلبداء الرأي  إتاحة. 

  الثبات على القرار وحتمل عواقبه. 

  االستفادة من العلوم اجلديدة. 

  مراعاة احلالة النفسية للناس. 

  دراسة الظروف االجتماعية والبيئية. 
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 مزايا املشاركة يف صنع القرار : 
 االستفادة من آراء الزمالء واقتراحاتهم . (1
 اطالعهم على المشكالت فيتفهمون أساب التغيير .)تقبل التغيير( (2
 شعورهم أن اقتراحاتهم محل تقدير .الشعور باألهمية،  (3
 إحساسهم باألهمية وأن لهم دور في توجيه العمل . (4
 تدريب القيادات  .وتعمل على تنمية وتطوير  (5
 تحقق الثقة المتبادلة بين اإلدارة والمعلمين .)سهولة توجيه ا خرين(  (6

 المشاركون لتنفيذ القرار وإنجاحه .يتحمس  (7
 تحسين نوعية القرارات اإلدارية . (8
 
 

 : مطبات ...ينبغي احلذر منها 

 
 محل ..

 محل املشكلة

 توقع
 صعوبة يف احلل

 برجمة
 السلبية ...التحليل السلبي

 إجبار
 على قبول احلل ..على التنفيذ.

 تردد لاعجاست
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 اليوم الثالث : خطوات األسلوب العلمي حلل املشكالت .

 
اهلدف : التعرف على األساليب العلمية يف اختاذ القرار وتطبيق 

 خطوات األسلوب العلمي حلل املشكالت .
 موضوعات اجللسة :

 الشائعة لحل المشكالت واتخاذ القرارات . األساليب 
  العلمي لحل المشكالت . األسلوبمراحل 
  العلمي في حل المشكالت . األسلوبخطوات 

 
 

 الزمن اإلجراءات التدريبية م
 10 مراجعة السابق  1

 20 (1/1/1النشاط ) 2

 15 عرض المدرب والمناقشة 3

 25 (1/1/2النشاط ) 4

 15 عرض المجموعات 5

 15 عرض المدرب والمناقشة 6

 100 المجمــوع

 
 
 
 
 
 

 الزمن   العنوان اجللسة  اليوم 

 دقيقة 100 خطوات األسلوب العلمي   األوىل  الثالث
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 = األساليب املختلفة يف )مواجهة( املشكالت :
 . األساليب التقليدية لحل المشكلة 

 . الهروب من المشكلة 

 . تضخيم المشكلة 

 اليأس والقنوط ..؟ 

 . محاولة الحل بالطرق العلمية 

 

 . األساليب الشائعة حلل املشكالت واختاذ القرارات 

 االعتماد على الخبرات الشخصية . (1
 البديهة والحكم الشخصي . (2
 تقليد اآلخرين . (3
 التجربة والخطأ . (4
 االساليب العلمية . (5

 
 

 فوائد تنمية القدرة على حل املشكالت 
 
 -. ًتتنبأ بمشكالت محددة ..وتتخذ إجراًء وقائيا 
 - . تحل المشكالت بجهد أقل ووقت قياسي 
 - . تقلل من التوتر 
  تنمي أدائك في العمل وعالقتك مع الزمالء. 
 - . تصنع فرصاً وتستغلها 
 - . ًتحل المشكالت األكثر إلحاحا 

 تحقق مزيداً من الرضا الشخصي -
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 األساليب العلمية في حل المشكالت 
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 أوالً : احلل العلمي من خالل املنهج الشرعي
 

 خطوات هذا المنهج :   

 النفسي .( االستعداد 1  
 (التثبت .2  
 ( التأني .3  
 (االستشارة .4  
 (االستخارة .5  
 (العزم والتوكل على الله . 6  
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  بمعنى أن تتخيل المشكلة داخل مربع محدد مربع حل المشاكل

خالل أربع األضالع وتحاول وضع المشكلة في المربع ثم تبدأ بحلها من 
 خطوات )على عدد زوايا المربع (.

 الزاوية األولى : 
تعريف المشكلة ، اعرف المشكلة وانظر إليها من عدة جوانب لتستطيع 

معرفتها بشكل واضح ودقيق ، اكتب المشكلة على ورقة وكأنك ترسلها إلى 
صديق ليساعدك على حلها ثم أعد قراءتها مرة أخرى ، ستتضح لك أمور 

 َل تتبين في التفكير في المشكلة . جديدة قد 
 

 الزاوية الثانية : 
أفضل وأسوأ ما يمكن ، تخيل أفضل ما يمكن حدوثه بالمشكلة وتقبل ذلك ثم 

تخيل أسوأ ما يمكن حدوثه وتقبل النتيجة كيفما تكون . اآلن طبق الخطوة 

 . الثالثة
 : الزاوية الثالثة

الحلول المتاحة واستعن البحث عن البديل ، في هذه الخطوة ابحث عن 

 . بالمستشارين المناسبين لمعاونتك على ذلك ، فقط ابحث عن البدائل
 
 

 الزاوية الرابعة : 
اختر الحل المناسب ، الحل الذي ترى أنه مناسب من خالل بحثك في 

المشكلة بتعريفها وتقبل أسوأ ما يمكن وأفضل ما يمكن وجمع الحلول المتاحة 
 ن ستتمكن من حل أي مشكلة باستشارة أشخاص متخصصي

 ويحسن عند التردد صالة االستخارة . بإذن هللا تعالى 
 

 مربع حل املشاكل: احلل من خالل :ثانيًا  
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 ثالثًا: القبعات الست وحل املشكالت
 
 

 
 
 

  :في تناول حل المشكلة ألبس كل قبعة على حده

 
 وتستخدم في )) الحقائق ((القبعة البيضاء  (1

وتستخدم لجمع الحقائق والمعلومات والخطط وقاعدة البيانات ودراسة 
جوانب المشكلة والتحضير لها. ومستخدم القبعة البيضاء يسأل مثل هذا 
السؤال )) ما المعلومات التي تريدها؟ ، وكيف سنحصل عليها؟ ، ما هي 

ومات القبعة البيضاء يوجه االنتباه إلى المعلاألسئلة التي نريد طرحها؟ (( 

  .المتوفرة وغير المتوفرة

 
 وتستخدم في )) المشاعر ((القبعة الحمراء  (2

وهو الذي يغطي المشاعر والعواطف والحدس والجوانب األخالقية 
ومستخدم هذه القبعة يقول )) هذا هو شعوري نحو واإلنسانية في المشكلة. 

 الموضوع ((
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  وتستخدم في )) الحيطة والحذر ((القبعة السوداء  (4
هذه هي قبعة الخوف والحذر والتشاؤم والنقد والحيطة والتفكير في 

األخطار أو الخسارة. وهذا الشيء مطلوب عند اتخاذ القرارات.وهو من 
أكثر القبعات فائدة.وصاحبه يسأل مثل هذا السؤال )) كم نسبة ربح هذا 

  . المشروع ؟((

 
  وتستخدم في )) التفاؤل((.القبعة الصفراء  ( 4

يعتبر َلبسها ذو رؤية منطقية وتفاؤل والتفكير في عمل وفوائد  قبعة
الموضوع المطروح للنقاش وتحري بعض النتائج واَلقتراحات المفيدة 

والجدوى اَلقتصادية. ويمكن لصاحب القبعة الصفراء أن يسأل )) ما هي 

  الفوائد؟ ومن هو المستفيد؟ ((
  جديدة واإلبداعية ((وتستخدم في )) األفكار الالقبعة الخضراء  (5

هي قبعة التفاؤل واإلبداع والنمو والطاقة واَلقتراحات والبدائل واَلحتماَلت 
والنظر إلى الجوانب اإليجابية واستغاللها. وصاحب هذه القبعة يسأل )) هل هناك 

 ))بدائل إضافية ؟

 
  ))وتستخدم في )) الحكمالقبعة الزرقاء    (6

يم والنظر في األشياء بطريقة ناقدة بناءة وهي قبعة قبعة التفكير والتحكم والتقي
جدول أعمال التفكير وصاحب هذه القبعة يمكن أن يسأل : ما هي األولويات ؟ 

اللحظة؟ والقبعة الزرقاء يمكن أن نبدأ به لتحدد أنواع ماذا استفدنا حتى هذه 
 القبعات وتسلسلها.
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 تشمل األسباب التي تجعل األفراد سيفشلون في إيجاد حلول فاعلة ما يلي  

 : 

  . عدم إتباع المنهجية •

  . عدم االلتزام بحل المشكلة •

  . إساءة تفسير المشكلة •

  . االفتقار إلى معرفة بأساليب ) تقنيات ( وعمليات حل المشكلة •

  عدم القدرة على استخدام األساليب بكفاءة . •

  . عدم استخدام األسلوب المناسب لمشكلة معينة •

  . عدم كفاية المعلومات ، أو عدم صحتها •

  . عدم القدرة على دمج التفكير التحليل بالتفكير اإلبداعي •

 . عدم القدرة على ضمان التنفيذ الفاعل •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسباب الفشل في حل المشكالت بكفاءة
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 مراحل االسلوب العلمي يف اختاذ القرارات :
    ادراك

 المشكلة

تحديد   مرحل االتشخيص : المرحلة األولى
 المشكلة

 تحليل المشكلة -  

   

 تحديد الهدف من الحل  حتديد العالج : المرحلة الثانية

 الحلول المقترحة  (مرحلة اتخاذ القرار) 

   

   دراسة الحلول المقترجة 

   الحل األفضل. 

خطة   مرحلة التنفيذ : المرحلة الثالثة
 العمل

    تنفيذ
 الخطة

   المتابعة والتقييم 
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 االقرار بوجود المشكلة )ادراك المشكلة ( :-1
تبدأ عملية حل المشكلة واتخاذ القرار بشأنها من وقت ادراك وجودها فاالنسان الذي يعيش في غرفة    

غير مرتبة واليشعر أنها غير مرتبة اليعرف بوجودها مشكلة أصالً ويبدأ االقرار بالمشكلة عادة بالمناقشة 
اتفاق متبادل على أن  بين المتوقع حدوث المشكل منهم بهذه المشكلة واألعراض المرتبة بها وبدون

هذه المشكلة أو التوصل إلى حل فعال لها . وعند العمل هناك مشكلة موجودة بالفعل اليمكن مناقشة 
على حل المشكالت واتخاذ القرار يجب على القائمين على هذه العملية أن يضعوا في اعتبارهم أنه من 

راء وتقبلها . فقمة الجبل الجليدي يمكن أن تبدو المهم للغاية السعي لمعرفة آراء اآلخرين واحترام هذه اآل
مختلفة إذا نظرنا اليها من زوايا متعددة ، إذا من االهمية عدم االكتفاء بالمشكلة السطحية بل البد من 

 الوصول إلى جذور المشكلة ...
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 تحديد المشكلة :  -2
باملشكلة ، نبدأ بتحديد املشكلة وهنا جيب التعمق فيها بعد إمتام اخلطوة األوىل وبعد االقرار 

ملعرفة جوهرها احلقيقي وليس األعراض الظاهرة اليت توحي لنا أهنا هي املشكلة احلقيقية  ، 
وستختلف املشكلة عند النظر اليها من زوايا خمتلفة والذين ينظرون للمشكلة قد يطلقون عليها 

 حدثون مجيعا عن نفس املشكلة .أمساء خمتلفة على الرغم من أهنم يت
 ويشبة هذا التباين يف وجهات النظر هنا : 

الرؤية املختلفة اليت يرى هبا بعض ركاب القوارب أحد اجلبال اجلليدية املختلفة واليت ال تظهر 
منها إال جزء صغري فكل جمموعة من الركاب موجودة يف أحد القوارب ترى هذا العائق من 

 .زاوية ورؤية خمتلفة 
وهتدف هذه اخلطوة اىل حتديد جوانب التعارض بطريقة ميكن للجميع قبوهلا والتحديد ميكن أن 

 يكون عبارة تركز على القضية االساسية أو العقبة الرئيسية .
 تحليل المشكلة :  -3

يقتضي حتليل املشكلة تصنيفها على أساس من التجربة واخلربة وحتديد البيانات واملعلومات 
املطلوبة حللها ، أي حتديد طبيعتها وحجمها ومدى تعقدها ونوعية احلل األفضل املطلوب 
ملواجهتها ، ومدى تأثرها وملاذا ظهرت ؟ وهل مت عالجها من قبل أم ال ؟ وما هو السبب 

ث املشكلة ؟ فالعربة ليست بكل التعبريات اليت حدثت وإمنا بالتغيري الرئيس يف حدو 
 االسرتاتيجي الذي سبب املشكلة . 

 تحديد الهدف من حل  المشكلة :  -4 
البد أن نعرف ما هو اهلدف من هذا القرار والتفكري يف النتائج اليت سوف جتنيها من هذا 

 ذ قرار صائب .القرار . إن حتديد االهداف بداية انطالق الختا
 وقد تكون االهداف :

 اهداف امجالية : وهي االهداف اليت يتمك بلوغهخا على املدى البعيد .



 برنامج  حل المشكالت واتخاذ القرارات 

52 
 

ومن  أهداف فورية : وهي االهداف اليت يتم بلوغها من خالل اختاذ قرار حمدد يف مدة زمنية حمددة .
حتديد مواصفات اهلدف املهم أن حيدد اهلدف حتديدا واضحاً واليكون جمرد كلمات عامة ، بل جيب 

 وكم ؟ ومىت ؟ وأين ؟  :أي نوع ؟
: يف هذه املرحلة البد من البحث عن احللول املناسبة للمشكلة واليت    الحلول المقترحة -5

وللوصول اىل هذه احللول تشكل يف جمموعها حلول معقولة أي قابلة للتطبيق وذات صلة باملشكلة . 
البد من مجع معلومات وافية واالستفادة من املعلومات اليت مت مجعها يف املراحل السابقة . إن من شأن 

االصرار على قائمة شاملة حيول دون التسرع يف اختيار أول فكرة تبدو لك جيدة ، وجيب أن تتذكر 
 فرصتك الجياد حل فاعل أفضل أنه كلما كان لديك عدد من االفكار لتعمل عليها كانت 

 دراسة الحلول المقترحة :  -6
هنا يتم حتديد االجيابيات والسلبيات ، وفق جمموعة من املعايري مثل : إمكانية التنفيذ مناسبة 

 الوقت ، واآلثار املرتتبة عليه ، مدى تقبل املرؤسني والزمن الذي يستغرقه . 
 اختيار الحل األفضل :  -7  

املرحلة مرحلة اختاذ القرار حلل املشكلة وهي من أصعب خطوات االسلوب العلمي حلل تعترب هذه 
املشكالت واختاذ القرارات ألن كل ما مت التوصل اليه حىت هذه املرحلة هو قائمة من املزايا والعيوب 

لول جملومعة من احللول املختلفة ، إن احلل األفضل الذي مت التوصل اليه أخذ أعلى ترتيب بني احل
% ولكنه يكون يف الغالب 100املتاحة بالنسبة لتحقيق األهداف ، وهو ليس بالضرورة حالً سليماً 

ًً ألنه اعتمد على التفكري العلمي السليم اخلايل من العواطف واالنفعاالت ، ويكون  قراراً رشيدَا
 االختيار على جمموعة أسس هي :

 اختيار البديل االنسب حلل املشكلة .

 اختيار البديل أن يكون متفقاً مع االنظمة واللوائح .يراعى عند 

 التأكد من أن احلل حيقق أكرب قدر من املزايا وأقل قدر من العيوب .

إن القائد الحكيم يدرس بالتفصيل اآلثار المترتبة على تنفيذ أفضل حل كما لو كان هذا الحل قد نفذ فعالً 
 ....فهو يفكر في المشكالت واالخطار التي يمكن أن تحدث في المستقبل نتيجة تنفيذ هذا  الحل 
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 خطة العمل :   -8  
ي ، وهلذا فمن النتائج اهلامة اليت ترتتب على البد من اجياد برنامج عملي لرتمجة القرار إىل واقع عمل

هذه اخلطوة كيفية تنفيذ القرار خطوة خبطوة ، حيث تظهر هذه اخلطوة من سيقوم باملهمة ؟ ومىت 
 سيتم ذلك ؟

وبعد أن اخرتنا أفضل اخليارات بناء على الظروف احلالية والتوقعات خطة :  تنفيذ ال -9  
 هبذا اخليار وجنعله موضع التنفيذ .املستقبلية واآلن جيب أن نلتزم 

 

اليعين اختاذ القرار انتهاء العملية ، بل عليك التأكد من أن املور المتابعة والتقييم : -10
تسري حسب ما خطط هلا . وذلك مبتابعة آثار القرار بعد تنفيذه إن متابعة آثار القرار يتيح لنا فرصة 

 اذ القرار تزيد مع اخلربة واملمارسة الفعالة يف اختاذ القرارات .التعلم من أخطائنا و جناحاتنا ، فمهارة اخت
وإذا تبني لك أن القرار الذي اختذته خطأ فالتلم نفسك ، فكلنا معرضون للخطأ يف بعض االحيان ، 

 عند ذلك جيب علينا أن نكون مستعدين لالعرتاف باخلطأ واالستعداد لتغيري القرار .
جيب أن يكون التقييم عملية مستمرة أثناء تنفيذ احلل ، أو مع انتهاء كل مرحلة من مراحل العمل كما 

  جيب تقييم االجنازات واالهداف اخلاصة هبذه املراحلة . 
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 طبيقات على االسلوب العلمي يف حل املشكالت .تاليوم الثالث :  
 

 

 هدف اجللسة : 
 تطبيقات االسلوب العلمي في حل المشكالت واتخاذ القرارت .    

 

 موضوعات اجللسة :
 واتخاذ المشكالت حل في العلمي اَلسلوب المشكاركون فيه يطبق: )  نشاط  

 ( . القرارات

 
 املواد لالزمة : احلقيبة التدريبية ...   

 الزمن اإلجراءات التدريبية م
 10 مراجعة السابق  1

 20 (1/1/1النشاط ) 2

 15 عرض المدرب والمناقشة 3

 25 (1/1/2النشاط ) 4

 15 عرض المجموعات 5

 15 عرض المدرب والمناقشة 6

 100 المجمــوع

 
 
 
 

 الزمن   العنوان اجللسة  اليوم 

 دقيقة 100 خطوات األسلوب العلمي   الثاني  الثالث
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 حدد أهم املشكالت التي تعاني منها يف عملك 
 ثم صنفها حسب األهمية ودرجة صعوبتها وتكراراها

 الترتيب الدرجة التكرار صعوبتها درجة أهميتها  المشكلة  م

1 

 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

2 

                  
3 

                  
4 

                  
5 

                  
6 

                  
7 

                  
8 

                  
9 

                  
10 

 
                 

 الزمن نشاط فردي

 د15 4/1
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 حققت الرتتيب األول لكل مشارك .التي  اكتب املشكلة
 و في حالة تكرارها يتم وضع إشارة أمام التكرار ، ثم يجمع التكرار ، 

 المشكالت التي تحقق المراكز األولى تكون أكثر المشكالت التي يعاني منها المشاركون .

 الترتيب الدرجة التكرار المشكلة  م

1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    

2 

                
3 

                
4 

                
5 

                
6 

                
7 

                
8 

                
9 

                
10 

                

 الزمن نشاط فردي

 د15 5/1
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 من خالل املشكالت التي حققت املراكز الوىل
 حاول أن تصل مع جمموعتك حلل مناسب متبعاً 
 اخلطوات العملية حلل املشكالت واختاذ القرارات

 
 
 
 
 
 
 
 

 الزمن نشاط فردي

 دفقيقة45 6/1
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