
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللجنة الوطنية للجان العمالية   منظمة العمل العربية 

 بالمملكة العربية السعودية 

 

 إعداد  

 مكتب العمل العربي  



 

  .. والمشاكل  الصعوبات  من  مجموعه  والمنظمات  المجتمعات  نشاط  يواجه  أن  الطبيعي  من 

معالجة مشاكلة باستخدام أساليب وطرق تتالئم مرحلة التطور الفكري  ومنذ القدم لجا اإلنسان إلى  

التي وصل أليها. وخالصة تجاربه، وكانت هذه األساليب والطرق تنجح أحيانًا وتفشل أحيانًا أخري وذلك  

ألنه لم يكن قد جمع الذخيرة الفكرية والخبرة الكافية التي توحي إليه باستخدام طريقة معينة لحل  

 أن مواجهته للمشاكل كانت تتسم بالعشوائية والبدائية.  مشاكله أي

وفي حقبة تاريخية تاليه وجدت مجموعه. أدعت لنفسها القدرة على حل المشكالت وتقديم  

األساليب   من  جملة  باستحداث  المجموعة  تلك  تقوم  أن  طبيعيًا  وكان  البشر  لبني  واإلرشاد  النصح 

ت التي تقف حائاًل بين االفراد وما يبتغون، وكان من  والطرق التي تعمل بواسطتها على حل المشكال

الطبيعي أيضًا أن تصل هذه المجموعة إلى مركز السلطة والتوجيه وأن يعتمد الناس على استشارتها  

والسير وفق أراءها متخليين عن اجهاد أنفسهم في إيجاد حلول لمشاكلهم. وال شك ان ذلك أمر له  

 ء تفكير الفرد صاحب العالقة بالمشكلة. عيوب كثيرة ولعل أوضحها هو إلغا

ومع تقدم الفكر اإلنساني ظهر أسلوب جديد من أساليب التفكير والبحث يقوم الشخص ذاته  

 باتباعها للوصول إلى حل مشكلة التي يواجها ..  ذلك هو األسلوب العلمي لحل المشاكل. 

لمجتمعات المتقدمة وال  ومن ثم فان سيادة األسلوب العلمي في التفكير هو سمة من سمات ا

يكفي أن يكون هذا األسلوب هو منهج التفكير بين الصفوة أو القادة فقط بل البد أن يكون أسلوب  

هذا   تأكيد  إلى  تسعي  أن  ويجب  الجماعية،  أو  الفردية  المشكالت  مواجهة  في  سواء  ومعيشة،  حياه 

ى المعرفة وفهم الحقائق،  األسلوب بين كافة قطاعات المجتمع فاألسلوب العلمي كطريق موصل إل

قد حل محل طرق وأساليب التفكير البدائية التي كانت ترتكز على مبدأ التجربة والخطأ النابعة من  

خبرة طويلة أو ممارسة عملية.. ولذا فان األسلوب العلمي، ال يعتمد على المالحظة العارضة أو العابرة  

أو اختيار فروض بنيت على تأمالت فكرية  بل يقوم على تخطيط مسبق للرد على تساؤالت محددة،  

 عن طريق الفص والتقصي الموضوعي. 

 



 تعريف األسلوب العلمي وأهدافه: 

األسلوب العلمي عبارة عن طريقة للتفكير في أسباب وأشكال العالقات بين الظواهر أو بعبارة  

 رشيدة. أخري هو أسلوب للتفكير والبحث في المشكالت بهدف الوصول إلى حلول منطقية أو 

الدقيق   بالتحديد  يبدا  يتتبع منطقًا محدد  بانة  المشكالت  العلمي في بحث  األسلوب  ويتميز 

 للمشكلة وينتهي بالحل المنطقي لها. 

 أهداف األسلوب العلمي: 

القدرة على    أواًل: الفهم هو  المشاهدة ومقياس  الظواهر  للعلم هو فهم  الرئيسي  الهدف  أن 

 ة والقدرة على السيطرة عليها والتحكم فيها. التنبؤ بالسلوك المستقبل للظاهر

عليها.   المؤثرة  العوامل  أو  الظاهرة  مكونات  بين  تقوم  التي  العالقات  كشف  الفهم  ويعني 

 ويتوقف الفهم العلمي على تحديد أشياء ثالثة: 

 طبيعة الظاهرة موضع الدراسة ويطلق عليها أسم المتغير التابع.  .1

التي تساعد على  .2 المتغيرات    العوامل أو الظروف  أو تغييرها ويطلق عليها أسم  الظاهرة  حدوث 

 المستقلة. 

العالقة الوظيفية بين المتغيرات التابعة من ناحية والمتغيرات المستقلة من ناحية أخري أي بين   .3

 الظاهرة والعوامل التي تساعد على حدوثها. 

بحيثثانيًا:   للظاهر  المستقبل  بالسلوك  التنبؤ  هو  للعمل  الثاني  أو    والهدف  النتائج  نتصور 

األحداث التي يمكن أن تتم بناء على المعلومات التي توصلنا أليها في مرحلة الفهم، وذلك إذا تغير  

 الموقف في اتجاهات معلومة.

الظاهرة    ثالثًا: في  للتحكم  الفرصة  إتاحة  هو  العلمي  لألسلوب  النهائي  الهدف  فإن  واخيرًا 

 وتكييفها بطريقة تجعل الظاهرة تسير في االتجاه المرغوب. 

 



 مزايا استخدام األسلوب العلمي: 

يستند األسلوب العلمي على وضع تعاريف دقيقة للظواهر المالحظة وتحديد مقاييس كمية لتلك   .1

 الظواهر. 

جهدًا   .2 يبذل  اإلنتاجية  الكفاءة  دراسة  العلمي في  االسلوب  يتبع  الذي  الباحث  تلك  أن  ذلك  مثال 

قيمة   مدي  بتقدير  له  الذي يسمح  االمر  قياسها.  وتحديد طريقة  الكفاءة  معني  لتعريف  واضحًا 

 وأهمية النتائج التي يحصل عليها. 

المعلومات المتاحة استغالاًل أفضل حيث  يتيح األسلوب العلمي في البحث عن فرصة الستغالل   .3

 تستخدم النتائج التي يحصل عليها أحد الباحثين كأساس للبحوث التي يجريها باحث أخر. 

مالحظة   .4 يعني  والدليل  صحتها..  من  التحقق  يمكن  التي  األدلة  على  العلمية  المعرفة  تستند 

الت أو  وقياسها  رؤيتها  ألي شخص  يمكن  بحيث  وحقيقة  وصريحة  بأي  واضحة  صحتها  من  حقق 

 شكل.

يتصف األسلوب العلمي في التفسير بالحياد بمعني أن العالم يحاول اكتشاف الحقائق المتعلقة   .5

بالظاهرة دون أن يتعدى ذلك إلى محاولة التحكم في السلوك بناء على تلك الحقائق. أن استخدام  

 ن تلك النتائج. نتائج العلم متروك لذوي الشأن، وهم الذين يقررون كيفية اإلفادة م 

يعتمد األسلوب العلمي على المالحظة الدقيقة للظواهر أو المشكالت موضوع البحث والمالحظة   .6

والتمحيص وهي   بالدقة  تتميز  العلمية  المالحظة  أن  العادية.  الرؤية  مجرد  تختلف من  العلمية 

هي استخدام    بذلك تختلف عن المالحظة العابرة أو السطحية ووسيلة العلم إلي الدقة والتمحيص

 أساليب القياس المختلفة. 

 المنهج العلمي لتحديد المشكالت وعالجها: 

يمكن أن تعرف المشكلة بأنها حالة عن عدم الرضا، أو التوتر الذي ينشأ عندما يدرك المرء أن  

هناك عوائق تعترض الوصول إلى الهدف، أو عجز وقصور في الحصول على نتائج أفضل باالستفادة  

 واألنشطة المألوفة على وجه أحسن وأكثر كفاية.  من العمليات



فال شك أن حياة الفرد أو المنظمة ماهي إال سلسلة من النشاط في محاولة للوصول إلى هدف  

الفرد الطريق إلى هدفه غير ممهد لوجود عقبة   المختلفة.. وإذا ما رأي  البيئة  معين هو التكيف مع 

حالة من التوتر يشعر فيها بوجود مشكلة تعترضه.. أما    تعوقه عن الوصول إلى ذلك الهدف تنشأ لديه

إذا كانت هذه العقبات مألوفة لديه أو كانت طرق ووسائل التغلب عليها معروفة ومألوفة فال تنشأ حالة  

 التوتر السابقة وبالتالي فال يشعر الفرد بأي وجود مشكلة أمامه. 

لتي أدت إلى الشعور بالمشكلة... وهناك  وحل أحد المشكالت هو إزالة حالة عدم الرضا والتوتر ا

 عدة أساليب تستخدم للوصول إلى هذا الغرض نذكر منها: 

التعقيد والصعوبة... كما أن الموقف يكون شديد الغموض وعناصره   .1 أن المشكلة قد تبدو بالغة 

مواجهتها  جديدة غير مألوفة لدرجة يشعر فيها الفرد بأنه يستحيل عليه حلها أو التعامل معها أو  

... وفي هذه الحالة قد يلجأ الفرد إلى أسلوب سلبي كحيلة ال شعورية يتخلص بها من ذلك التوتر  

 المتزايد بأن يهرب من الموقف كله حتى ال يتعرض لتلك المشكلة. 

أن المشكلة بالرغم من تعقيدها وصعوبة عناصرها إال أنها قد تتضمن بعض العناصر المألوفة   .2

السابقة( ... وفي هذه الحالة يميل الفرد عند التركيز على المشكلة علي تناسي    لدي الفرد )خبراته

العناصر الجديدة الغامضة وإهمالها كما لو كانت غير موجودة أصال... وبذلك يحصر كل اهتمامه  

 في تلك العناصر المألوفة حتى ولو كانت ثانوية بالنسبة للمشكلة. 

سلوكية التي اكتسبها نتيجة خبراته السابقة في التعامل  وهكذا فإن الفرد يطبق نفس األنماط ال .3

مع الموقف الجديد وذلك على الرغم من اختالف عناصر الموقف الجديد عن المواقف السابقة التي  

 تعرض لها من قبل مما يؤدي في كثير من األحيان إلى نتائج خاطئة. 

ورة مطابقة أو مكررة لما واجهه  قد يتصور الفرد في بعض األحيان أن المشكلة التي يواجها هي ص  .4

الغير مواجهة ناجحة ... وعندئذ فأنه يقوم باستعارة نفس الطريقة التي استطاع بها ذلك الغير  

 مقابلة تلك المشكلة وتطبيقها على الموقف الذي يقابله. 

وهذا األسلوب أيضًا قد يساعد كثيرًا في الوصول إلى النتائج المرجوة، حيث قد تمتد المشكلة  

الناجح لحلها ال يكون بالضرورة أسلوبًا  ب المنظمات، ولكن األسلوب  أو  النسبة للعديد من األشخاص 



واحدًا يناسب كاًل منهم ... حيث قد يختلف هذا األسلوب نتيجة لإلمكانيات والقدرات المتاحة واختالف  

 العوامل البيئة والظروف الخارجية المحيطة بالشخص أو بالمنظمة. 

ختالف بين الطرق السابقة في حل المشكالت ليس اختالفًا في النوع بقدر ما هو  والواقع أن اال

اختالف في األسلوب حيث تمثل جميعها محاولة إلزالة التوترات القائمة التي أدت إلى الشعور بالمشكلة  

  ولكنها تختلف فيما بينها في األسلوب المتبع في الحل، فقد يكون ذلك األسلوب سلبيًا بالهروب من 

 الموقف... وقد يتبع أسلوب المحاكاة والتقليد. 

وقد يتبع أسلوب أكثر فاعلية هو األسلوب العلمي في التفكير حيث يتم فيه استجالء الموقف  

واستيضاح الطرق والوسائل الكفيلة بتخطي العقبات الموجودة وتحديد أنواع النشاط بذل الجهد الالزم  

 لمنشود. فيها ومن ثم الوصول إلى تحقيق الهدف ا

فال شك أن درجة نجاح الحل للعديد من المشكالت يتوقف على مدي االلتزام بخطوات التفكير  

الخطوات   أو  اإلجراءات  التفصيل  من  بشيء  نتناول  أن  كان  بما  األهمية  فمن  ذلك  وعلى   ... العلمي 

 المتتالية في عملية التفكير لحل المشكالت التي يمكن تجديدها فيما يلي: 

 خطوات األسلوب العلمي فيما يلي:  ويمكن تحديد

 تحديد المشكلة )بتجميع الحقائق والمعلومات(.  .1

 تحليل المشكلة)مكتبيًا/ميدانيًا(.  .2

 تحديد البدائل المختلفة )اقتراح الحلول(.  .3

 تقييم البدائل )عمل الموازنة والمقارنة بين الحلول المفترضة(.  .4

 اتخاذ القرار )اختيار البديل األمثل(.  .5

 التنفيذ )وضع البديل األمثل موضع التنفيذ(.  .6

 متابعة التنفيذ )مكتبيا/ ميدانيًا(.  .7

 التقييم.  .8

 



 : أواًل: تحديد المشكلة )بتجميع الحقائق والمعلومات(

الالزمة   العلمي  األسلوب  خطوات  أهم  المشكلة  )تشخيص(  بتحديد  الخاصة  المرحلة  تعتبر 

المشاكل حيث تعتمد باقي خطواته على ه  المشكلة تحديدًا  لعالج  المرحلة ... فاذا أمكن تحديد  ذه 

سليمًا ألدي ذلك بدرجة كبيرة الي التوصل حل سليم للمشكلة أما إذا كان هناك أي قصور في تحديد  

 المشكلة فان ذلك ينعكس بالتالي على حلها حيث يكون في أغلب األحيان حاًل قاصرًا. 

ث انه بتحديد المشكلة نكون قد خطونا بالفعل  وعلى ذلك تلقي هذه الخطوة اهتمامًا كبيرًا حي

المحددة تحديدًا واضحًا تعتبر  المشكلة  أن  الخطوة األولي في حلها... فهناك حقيقية أساسية تقول 

نصف محلولة ... ومن ناحية أخري فال يمكن حل المشكلة حال سليمًا دون ان تتحدد أي توصف وصفًا  

مجرد كلمات عامة ولكن يكون في وضع حدود حول المشكلة    دقيقا... أن وصفًا المشكلة ال يكون في

ل  يكون في مجرد كلمات عامة ولكن يكون في وضع حدود حول المشكلة أن هذه الحدود توضح بدقة  

متناهية ذلك الجزء بالذات الذي يتطلب أحداث تغيير فيه ... أن وصف المشكلة يتعلق بصفة أساسية  

 طًا مباشرًا بالمشكلة . باختيار البيانات المرتبطة ارتبا

وبالتالي فإن السؤال الذي يفرض نفسه اآلن هو كيف تتأكد ان ذلك التحديد ألي مشكلة من  

 المشاكل هو تحديد يطابق الواقع. 

بالنسبة   ذكرناه  أن  سبق  الذي  التعريف  في  تكمن  السؤال  هذا  على  اإلجابة  ان  الواقع  وفي 

الرضا تنشأ عن أدراك وجود عوائق تعترض الوصول    للمقصود بالمشكلة، فالمشكلة هي حالة من عدم

إلى الهدف ... أو عجز وقصور في الحصول على النتائج المتوقعة من العمليات واألنشطة المألوفة ...  

وجه   على  المألوفة  واألنشطة  العمليات  من  باالستفادة  أفضل  نتائج  على  الحصول  إمكانية  توقع  أو 

 أحسن. 

للمشكلة عبارة عن الوسيلة التي يرتبط بها عناصر الموقف وما    هذا اإلدراك هنا أي بالنسبة

بين تلك العناصر من عالقات ... اما االدراك بالنسبة للفرد فهو عملية تفاعل بين الفرد ذاته وبين  

والعناصر   العوامل  على  يتوقف  ال  مشكلة  اي  تحديد  فان  ذلك  وعلى  عناصر  من  فيها  بما  ببيئته، 



ي يتضمنها الموقف فحسب إنما يتوقف على ذلك كله كما يراه الفرد الذي  والحقائق الموضوعية الت 

 يحدد تلك المشكلة. 

فال شك أن إدراك الفرد ... أي قدرته على تصور الموقف )المشكلة( المحيطة به يلعب دورًا  

يحددون  هامًا في تحديد المشكلة ... وهذا يفسر لنا ما يحدث كثيرًا حيث نري األشخاص المختلفين  

الواحد بصورة مختلفة في   الموقف  الواحد قد يحدد  الموقف بصور مختلفة... بل أن الشخص  نفس 

 أوقات مختلفة. 

 ومما سبق نخلص إلى أن التحديد االولي للمشكلة يرجع إلى العوامل التالية:  

 عوامل ذاتية: 

ذكرنا من فرد ألخر تبعًا  وهذه تكمن في القدرات االدراكية للفرد .. والتي تختلف كما سبق أن 

 الختالف الخبرات والدوافع والحاجات واالهتمامات المختلفة التي يتميز بها كل فرد.

 عوامل بيئية: 

 وهذه تختلف من مجتمع ألخر طبقًا الختالف النظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية. 

 عوامل موضوعية: 

لة. ويهمنا في هذا الصدد أن نوضح أن  وهذه تتمثل في البيانات الخاصة والمتاحة عن المشك

المعني الذي نقصده بالنسبة للمشكلة المراد تحديدها ينطبق على ما يطلق عليه المشكلة الرئيسية  

 ... ومن هنا نستطيع التميز بين نوعين من المشاكل.

 المشكلة الرئيسية:  .1

 الذي يواجه الفرد. وقد سبق بيانها ونضيف انه يترتب على حلها حل جميع جوانب الموقف  

 



 المشاكل الفرعية:  .2

وهي عبارة عن مجموعة من المشاكل التي تصاحب المشكلة الرئيسية ... بل إنها تترتب عليها  

أن شخصًا مصاب    – فإذا فرضنا   ... المرض  التي تصاحب  باألعراض  تمثيلها  يمكن  المشاكل  وهذه 

... كل هذه  بمرض يترتب عليه إحساسه بألم في المعدة وشعورة بصداع مع   الحرارة  ارتفاع درجة 

الظواهر ماهي إال اعراض للمرض ... وهذه االعراض تساعد الطبيب في تشخيص المرض )المشكلة 

 الرئيسية( ... ثم يقوم بوصف الدواء الذي يساعده في عالج المرض بالتالي القضاء على هذه االعراض. 

ال المشاكل  إلى أن  أن نخلص  السابق نستطيع  المثال  الفرد على تحديد  ومن  فرعية تساعد 

المشكلة الرئيسية على ضرورة التحذير من عدم االنسياق وراء المشاكل الفرعية والعمل على حلها  

 حيث أن هذا قد يؤدي إلى ضياع لعديد من الجهود والوقت والتكاليف. باعتبارها المشكل الرئيسي، 

المشكلة   بين  التفرقة  ضرورة  إلى  ننبه  أن  هنا  يهمنا  والمشكلة  كما  )الظاهرة(  السطحية 

 الحقيقية ولإليضاح الفرق بينهما نضرب المثل االتي:

ال   ألنه  أخري  وظيفة  غلي  الحالية  وظيفته  من  نقله  طلب  قدم  الموظفين  أحد  أن  لنفرض 

يستطيع االستمرار في عمله، تكون المشكلة الظاهرة امام اإلدارة هنا أما نقله أو رفض طلبه اال أن  

كون دلياًل على وجود مشكلة أعمق وهي عدم وجود برامج تدريبية للموظفين أو سوء  المشكلة قد ت

 معاملة الرؤساء أو سوء اختيار الموظفين ... أي أن المشكلة السطحية تكون سهلة التمييز. 

)القدرة على ربط   والذكاء  والخبرة  المعرفة  إلى قدر كبير من  الحقيقية فتحتاج  المشكلة  أما 

 تبدو مترابطة ألول وهلة(.   األشياء التي ال 

 بعض العقبات التي تحول دون تحديد المشكلة الرئيسية: 

هناك العديد من األسباب والعقبات التي تحول دون تحديد الفرد للمشكلة الرئيسية والتي نذكر   •

 منها: 

 انسياق الفرد وراء المشاكل الفرعية مما قد يفقد إحساسه بالمشكلة الرئيسية. •

 القدرات اإلدراكية للفرد. ضعف  •



 عدم كفاية البيانات المتاحة والتي تلزم لتحديد المشكلة.  •

قد تكون هذه البيانات مضللة أو سطحية مما يؤدي إلي زيادة اللبس في التفكير بدال من جالئه   •

 ووضوحه.

اتصااًل   • األكثر  العناصر  على  والتركيز  االنتباه  يشتت  بما  أهميتها  وتفاوت  البيانات  بحل  كثرة 

 المشكلة. 

 ثانيًا: تحليل المشكلة )مكتبيًا/ميدانيًا(: 

التي سبق   والمعلومات  الحقائق  المشكلة أي تصنيفها وتحيل  الثانية هي تحليل  الخطوة  أن 

يجب   الذي  ومن  القرار؟  يتخذ  أن  يجب  الذي  من  معرفة  لغرض  المشكلة  تحديد  عند  إليها  الوصول 

 ه بمضمون القرار. استشارته عن اتخاذه؟ ومن الذي يجب إبالغ

المعلومات   من  مناسبًا  قدرًا  يتطلب  وتحليلها  المشكلة  تصنيف  أن  هنا  األساسية  والنقطة 

سالمتها   ومدي  الالزمة  المعلومات  توافر  على  تتوقف  المتخذة  القرارات  سالمة  درجة  أن  وخاصة 

افر وتكامل  وصحتها. ولذلك تصبح في مقدمة المشكالت التي تصادف عملية اتخاذ القرارات مدي تو 

اإلحصاءات والبيانات الضرورية ومدي دقتها وسالمتها ومدي تنظيمها بالصورة التي تسمح بإمكانية  

استخدمها واالستفادة منها... وال شك أن البحث عن البيانات في مجتمعنا يصادف عقبات عديدة ويرجع  

 ذلك إلى سبب او أكثر من األسباب االتية: 

واألجهز .1 اإلحصاء  أجهزة  وتنظيمها  قصور  الضرورية  البيانات  إعداد  عن  المسئولة  التنفيذية  ة 

 ومراجعتها. 

امتناع المختصون عن إعطاء البيانات وعدم االعتراف بوجودها عن شعور خاطئ بضرورة تملكها أو   .2

النتائج التي قد   أو خوفًا من  المهنة أو رغبة منهم في التظاهر باألهمية  حرصا منهم على أسرار 

 يانات. تعكسها بعض الب

إلى السرية كأحد القيم السائدة في مجتمعنا والتي ورثها األفراد نتيجة خلفية تاريخية التي    التوزع  .3

توارثت عليها جحافل الغزاة والمستعمرين مما خلق لدي الكثيرين إحساس بضرورة التكتم والتستر  

 والحرص على الفرص المتاحة النادرة. 



صورته األولية لتحقيق الغرض من جمعها هو اتخاذ القرار على أسس  وعلى كل حال فإن البيانات في   .4

علمية سليمة ولذلك يصبح من الضروري ترتيب هذه البيانات في عالقات مفيدة تمكن من تحليل  

هذه البيانات وعمل المقارنات واستخالص النتائج وتصفية البيانات غير الدقيقة واستبعاد ما يتكشف  

 من البيانات المتحيزة. 

وعلى ضوء دراسة البيانات واإلحصاءات يمكن للمدير أن يكون صورة واضحة للمشكلة محل الدراسة   .5

 وعناصرها ومحدداتها وبالتالي تمكن من تحديد البدائل الالزمة التخاذ القرار. 

 ثالثًا: تحديد البدائل المختلفة )اقتراح الحلول(: 

عامة تسيطر على التفكير وتقوده أو  في واقع الوصول إلى هذه الحلول يتم على أساس فكرة   

عناصر   على  التركيز  من  مستوحاة  الموجهة  العامة  الفكرة  هذه  تكون  فقد  معينة...  وجهه  توجهه 

الموجهة   العامة  الفكرة  تلك  تكون  وقد  وعناصرها  المشكلة  مالمح  في  المتمثل  الراهن  الموقف 

غلب في الحلول التي يمكن أن تؤدي  مستمدة من الهدف نفسه نتيجة التركيز عليه وحده ...ولكن األ

إلى حل حقيقي للمشكلة أن يتم التفكير فيها على أساس فكرة عامة مستمدة من التركيز على كل  

 من الموقف الراهن والهدف في نفس الوقت. 

وال شك انه كلما كانت خصائص الموقف الراهن والهدف المطلوب الوصول إلية واضحًا كلما  

العام  الفكرة  تلك  الصلة  كانت  ذات  الحقيقية  الحلول  استدعاء  على  وأقدر  للوضوح  أقرب  الموجهة  ة 

الوثيقة بحل المشكلة حال ناجحًا وعلى ذلك فإن الدقة في الخطوة السابقة وهي تحديد المشكلة بما  

اليه من جالء ابعاد الموقف الراهن والهدف المطلوب والعالقة بينهما تعكس أثرها على هذه   يؤدي 

 المرحلة. 

... ولذلك تعين البحث عن جميع    اإلشارة   نود  هنا إلى أن كل مشكلة يوجد لها أكثر من حل 

البدائل )الحلول( التي يمكن أن تؤدي إلى حل المشكلة ... وال يتأتئ ذلك إال عن طريق التشخيص  

الحذر   إلى  وننبه هنا  لحلها...  المختلفة  البدائل  لتحديد  الالزم  التفكير  وأعمال  للمشكلة  من  السليم 

االنسياق وراء بديل معين قد يبدو ألول وهلة أنه البديل الوحيد لحل المشكلة وبالتالي وقوف التفكير  



في البحث عن بدائل أخري مع مراعاة عدم االستطراد ف جمع ما ال أهمية له من حلول هزيلة أو وهمية  

 ال عالقة لها بالواقع. 

 ين الحلول المفترضة(: رابعًا: تقيم البدائل )عمل الموازنة والمقارنة ب 

بعد أن يتم تحديد المشكلة تحديدا دقيقًا والبدائل المختلفة لحلها تبدأ الخطوة الثالثة وهي  

التي تتلخص في تقييم كل بديل من حيث مزاياه وعيوبه أو بمعني أخر المقارنة بين تكلفة كل بديل  

 والعائد منه حتى يمكن استخالص أنسب بديل لحل المشكلة. 

تلك   أساسها  على  تقيم  التي  المعايير  من  مجموعة  وضع  تقتضي  الموازنة  هذه  ان  والواقع 

البدائل ... ويري البعض أنه من االوفق في حاالت كثيرة أن تحدد هذه المعايير أوال قل تحديد البدائل  

 لما في ذلك من اقتصاد في الجهد وتركيز للتفكير في وجهات محددة. 

 المعاير على أساس العناصر التالية: وقد يكون اختيار هذه  

 التكلفة.  .1

 الجهد.  .2

 الوقت.  .3

 العائد.  .4

 الموارد المتاحة.  .5

 مركب من كل أو بعض هذه األسس.  .6

 خامسًا: اتخاذ القرار )اختيار البديل األمثل(: 

بعد تقييم كل بديل وتحديد مزاياه وعيوبه نبدأ الخطوة الخاصة باختيار البديل األنسب والتي  

 على تفضيل واحد من هذه الحلول على ما عداه واتخاذ قرار بذلك االختيار.  تتمثل في العمل

 

 



 ونشير هنا إلى مالحظة هامة: 

أن عملية االختيار بين البدائل المتاحة ال يمكن مهما بلغت درجة ترشيدها من أن تؤدي إلي  

المشكلة... وبمعني أخر  نجاح في حل المشكلة إذا ما كانت تلك البدائل عاجزة عن ان تؤدي إلى حل  

فان البدائل الهزيلة لن يؤدي العمل بموجب أحدها على حل المشكلة مهما كانت طريقة اختيارنا له  

طريقة منطقية رشيدة وعلى ذلك فإن النتائج الموضوعية للخطوة السابقة والخاصة بتحديد البدائل  

 . تعتبر عامل محدد لنجاح هذه الخطوة في اختيار البديل المناسب

 فإن الطريقة التي تتبعها في هذه الخطوة تعتبر عامل محدد أيضًا لفاعليتها ونجاحها.

 سادسًا: التنفيذ )وضع البديل األمثل موضع التنفيذ(:

أن القيمة الحقيقية ألي حل أو قرار يتخذ في موقف معين إنما يرجع إلي ما لهذا الحل من قيمة  

ذلك الوقت لذلك فإن الحل الحقيقي لفاعلية ونجاح الحل البديل  فعلية في إزله المشكلة الماثلة في  

المختار يحدد بتقبله وإمكانية تنفيذه ومدي مطابقة نتائج ذلك التنفيذ لما كان متوقعًا له... ويتوقف  

المشكلة   تحديد  من  السابقة  الخطوات  في  المتبعة  الطريقة  سالمة  علي  للمشكلة  الحقيقي  الحل 

يمها واختيار أصلحها ... كما يتوقف علي المقدرة التنفيذية المتمثلة في تخطيط  واقتراح البدائل وتقي

علي   نؤكد  أن  الصدد  هذا  في  ويهمنا  الالزمة  التنفيذية  القرارات  استصدار  أي  المقرر  الحل  وتنفيذ 

 ضرورة استخدام أسلوب المشاركة حتي نضمن قبول العاملين واستعدادهم للمعاونة في التنفيذ. 

 تبعة التنفيذ )مكتبيًا/ ميدانيًا(: سابعًا: م

ونشير هنا إلى أن هذه المرحلة ال تلقي االهتمام المطلوب من جانب األشخاص القائمين على  

السابقة... ولذلك على   ... والواقع إنها ال تقل أهمية عن الخطوات  القرارات  اتخاذ  أو  المشكالت  حل 

ي توصل إلية عن طريق الحصول على تقارير مستمرة  المسئول أن يتابع دائمًا تنفيذ القرار )الحل( الذ

عن التنفيذ حتى يستطيع أن يعالج أي انحرافات قد تظهر أثناء التنفيذ قبل استفحال األمر ... كما أنه  

قد تطرأ ظروف جديدة تتطلب تغييرًاً  في البديل المختار... وهذا ال يمكن تداركه إال باالهتمام بمتابعه  

 ار. تنفيذ البديل المخت



 ثامنًا: التقييم: 

التقييم هو الخطوة النهائية بعد وضع القرار موضع التنفيذ فهو يستهدف تحديد ما إذا كان  

القرار الذي اتخذ بعد انسب القرارات أم ال، وفيما إذا كان تنفيذه قد تم بالصورة التي تخدم الهدف من  

 رار في تحقيق الهدف المنشود. إصدارة وماهي التغيرات الالزمة عند التنفيذ لضمان نجاح الق

وبهذه الخطوات الثمانية نستطيع أن نصل إلى األسلوب العلمي لحل المشكالت وفي يقيني أن  

أي قائد لمجموعة او مسئول عن عمل فالبد له حين يتصدى لحل مشكلة باتخاذ قرار معين أن يعي  

باب الفشل في اتخاذ القرارات  مجموعة من األمور حول أنواع القرارات حتى يتحدد موقعة منها، وأس

 حتى يتفاداها وكذلك العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات حتى يضعها في االعتبار. 

 وذلك على النحو التالي: 

 أسباب الفشل في اتخاذ القرارات: 

على الرغم من االلتزام بمراحل وخطوات اتخاذ القرار فأننا نجد أن البعض قد يواجه بالفشل  

 إلى سبب أو أكثر من األسباب االتية: يرجع ذلك  

 الفشل في تحديد األهمية المناسبة لألولويات.  .1

 االهتمام المتزايد بتفاصيل ثانوية. .2

 االستئثار باتخاذ القرار دون مناقشة جماعية.  .3

 عدم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.  .4

 المبالغة في جمع البيانات الالزمة التخاذ القرارات.  .5

النهاية أرجو أن أكون قد أوضحت من خالل عرضي هذا لمحددات األسلوب العلمي لحل  وفي  

 المشكالت وكذلك لبعض األمور الهامة المتعلقة باتخاذ القرارات. 

 


