
يمكن تعريف عملية اتخاذ القرار بانها االختيار القائم على اساس بعض المعايير لبديل 

. واحد من بين بديلين محتملين او عدة بدائل 

انها عملية االختيار القائم على اساس بعض المعاير لبديل واحد من بين بديلين او اكثر  

يقوم على اساس بعض المعايير التربوية مثل اكتساب صفة معينة او عدة صفات الهدف  

.منها توفير الوقت و زيادة القيمة التربوية التي يتم عن طريقها اختيار البديل االفضل



خطوات عملية اتخاذ القرار 

• ان الخطوة االولى هي عملية تحديد المشكلة او الموضوع  الواجب اتخاذ : تحديد المشكلة \اوال 

يضاف الى ذلك ان المظاهر التي تبدو من اول نظرة انها عناصر المشكلة مضللة و , قرار بشأنه 

. بعيدة عن االسباب الحقيقية 

• و الغرض منها معرفة من الذي يجب ان , اي تصنيفها و تجميع الحقائق : تحليل المشكلة \ثانيا 

يتخذ القرار ومن الذي يجب استشارته عند اتخاذه و من الذي يجب ابالغه و بدون هذا التصنيف 

وتعتبر عملية تجميع الحقائق من االمور الحيوية . يكون من الصعب تحويل القرار الى عمل فعال 

عند اتخاذ القرار و و هذه العملية اليمكن القيام بها اال بعد تحليل المشكلة و تصنيفها  حيث يمكن

. للمدير استبعاد المعلومات غير المتصلة بالموضوع و ايضا المعلومات المضللة

• فكيرا من الضروري تحديد عدة حلول بديلة للمشكلة و الحلول تستلزم ت: تحديد الحلول البديلة \ثالثا 

المشكلة اما الحلول البديلة فتختلف باختالف. ابتكاريا و هي االداة االساسية لتعبئة الخيال و تدريبيه 

.



خطوات عملية اتخاذ القرار  

• اي تحديد المزايا و العيوب المتوقعة لكل حل بديل و هذه : تقيم كل بديل \رابعا 

الخطوة تستلزم التنبؤ بالمستقبل الن المزايا و العيوب لن تظهر االفي المستقبل 

• ينبغي اختيار افضل بديل يحقق احسن االهداف التي من : أختيار افضل حل \خامسا

• . اجلها يتخذ القرار

• العملية اتخاذ القرار التنتهي اال بوضع القرار : تحويل القرار الى عمل فعال \سادسا

. موضع التنفيذ 





• يعيش االنسان في جماعات و الجماعات تتحرك و تسير و تتطور و 

تنمو تحركها في كل ذلك عوامل متعددة متداخلة و االتصاالت انواع  

منها النفسية و الروحية و االدارية و التي تعني عملية نقل وتبادل  

. المعلومات و البيانات المختلفة بالمنظمة و خارجها 

• هي العملية التي يتم عن طريقها ايصال معلومات ” تعريف االتصال 

من اي نوع من اي شخص في الهيكل التنظيمي الى شخص اخر 

عضو بقصد احداث تغيير و قديكون من اسفل الى اعلى او من اعلى  

. الى اسفل





اعالم المرؤوسين باالهداف المطلوبة تحقيقها و السياسات التي تقررت و البرامج و الخطط التي -1
.وضعت 

.اعالم المرؤوسين خاصة بتنفيذ االعمال او االنتاج عن تنفيذ اعمال بشكل معين -2

. اعالم الرؤساء بما يتم بالمشكالت التي ظهرت في التنفيذ او االنحرافات التي لم تكن بالحسبان-3

وسائل االتصال 

- –ر التقاري–الخطابات او المذكرات المكتوبة –البرقيات –المكالمة التلفونية -المقابلة الشخصية  
. االفالم –المنشورات الدورية –الملصقات على الحائط –مكبرات الصوت –االجتماعات 

العقبات التي تحد من فاعلية االتصال 

الخوف و عدم الرغبة في االتصال -1

.التعمد في حجز المعلومات خشية احداث تأثير سلبي على الشخص االخر -2

.الشعور بالعظمة -3

.االقوال السطحية التي لها طابع التمييز -4

.انشغال االشخاص باعمال اخرى -5

ثقة زائدة عن الحد -6

قد تمنع القيم و العادات ارسال افكار -9.التهجم و السخرية -8عدم النطق الجيد او الصوت المنخفض -7
.عدم االهتمام بمتابعة الرسالة و مضمونها -10. جديدة 


