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 جبمعت بببل/كليت االدارة واالقتصبد/قسم ادارة البيئت

 1029-1028الكورس الثبني  المرحلت االولى/مببدئ االدارة/

 مدرس المبدة ثنبء عبدالكريم عبدالرحيم

 عنوان المحبضرة )انواع القراراث االداريت(

 

 انواع القراراث اإلداريت:

 :وموضوعاتها وفٌما ٌلً عرض ألبرز االنواعتختلف المرارات االدارٌة من حٌث انواعها 

 حسب درجة اهميتها-1

وٌمكن ان تجد  ضمن هذا التمسٌم المرارات االستراتٌجٌة والمرارات التشغٌلٌة  وٌمصد 

تلن المرارات التً تتمٌز بالخطورة واالهمٌة وٌكون تأثٌرها طوٌل   بالقرارات االستراتيجية

المدى على المنظمة .كما ان نتائجها تنعكس سلبا" او اٌجابا" على حٌاة المنظمة وعلى وجودها 

 واستمرار بمائها .

 وفً العادة تتخذ مثل هذه المرارات من لبل المستوٌات االدارٌة العلٌا وذلن لسببٌن:

مدرة ،الخبرة والكفاءة التً ٌتمتع بها رجال االدارات العلٌا  والثانً  كون مسؤولٌة االول: الم

تلن المرارات مسؤولٌة كبٌرة وخطٌرة. ومن امثلة هذه المرارات ) دخول سوق جدٌد ، تغٌٌر 

 انتاج المنظمة(

: وهً تلن المرارات التً تصنع عند مستوى االدارات الوسطى حٌث  التكتيكيةالقرارات 

موم المدٌرون بصنع لرارات لحل مشكالت التنظٌم  والرلابة على االداء وٌتم بممتضاها التأكد ٌ

من ان الموارد لد تم الحصول علٌها واستخدامها بكفاءة وفاعلٌة فً تحمٌك اهداف المنظمة مثل 

 التنبؤ بالمبٌعات.

ما تكون بسٌطة :وهً تلن التً ٌتخذها المسؤول عن انشطه عادة  القرارات التشغيليةاما 

وٌمكن التعرف على طرٌمة عامة للتعامل معها وال تحتاج الى ولت وجهد كبٌر للبت فٌها. ومن 

 امثلة هذه المرارات  )ترتٌب العمل داخل الورش، المكافئات ،والحوافز(.

  القرارات حسب درجة التأكد-2

 وٌمكن ان ٌمع ضمن هذا التمسٌم نوعٌن من المرارات :

بالنسبة للمرارات المــــــؤكدة  فالمنظمة تمتلن معلومات دلٌمة وكاملة   ــدةالمرارات المؤك

عن البدائل ونتائجها المضمونة والمحسوبة. وبالتالً فأن هذه المرارات تتخذ فً ضل ظروف 

اعتٌادٌة وال ٌوجد متغٌر خارج السٌطرة ومن مثل هذه المرارات استثمار المنظمة لجزء من 

 تحت فائدة معٌنة.اموالها فً المصرف 



2 

 

ط بنتائج ٌحكمها التوزٌع االحتمالً وعاده ما تتخذ فهی التی ترتبالمرارات ذات المخاطرة 

فً ظروف تتسم بالغموض وعدم التأكد والتتوفر عنها معلومات دلٌمة مثل االستثمار فً االسهم 

 او الدخول فً مشروع ٌتأثر بالظروف المناخٌة.

 

 االخرين:حسب درجة مشاركة القرارات -3

 وتتكون من:

لمرار الفردي فواضح من التسمٌة أي ٌنفرد االداري باتخاذه دون الرجوع :ا الفرديةالقرارات  

 الى االخرٌن وٌعود السبب فً ذلن الى فلسفة المدٌر وسٌاسة مركزٌة السلطة ،

تعتمد على اشران العاملٌن فً صناعتها ،ولد تلجأ  وهً المرارات التً القرارات الجماعية

ى بدائل للحصول علالمنظمة الى ذلن من خالل اسالٌب مختلفة منها جلسات العصف الذهنً 

 تتصف بالتمٌز.

 حسب درجة تكرارها وجدولتهاالقرارات -4

 وتشمل المرارات المبرمجة وغٌر المبرمجة:

دة او لٌست متمٌزة وتتصف بالتكرار وٌمكن فرٌوهی تتعلك بحاالت غٌر  مجةالقرارات المبر

 جدولتها بشكل روتٌنً مثل االجازات الزمنٌة والتوالٌع الٌومٌة.

فهً تختلف عن االولى كونها لٌست متشابهة وٌستلزم النظر فٌها غير المبرمجة  القرارات

 .بٌن االلسامبشكل منفرد واعتمادا على موضوعها وظروفها مثل لرار اٌفاد المنتسبٌن او النمل 

 

  العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار

ٌتأثر متخذ المرار بمجموعة من المتغٌرات والعوامل والتً تمود الى اتخاذ لرار دون اخر فً 

 الموالف المختلفة ومن هذه العوامل :

 المناخ التنظٌمً-1

المناسب ٌساعد على  ٌؤثر المناخ التنظٌمً الذي ٌسود المنظمة على عملٌة اتخاذ المرار،فالمناخ

دعم مشاركة العاملٌن فً اتخاذ المرار وٌساعد على تحفٌزهم واشباع حاجتهم النفسٌة كون 

المناخ التنظٌمً ٌمثل البٌئة المادٌة وغٌر المادٌة وٌعد حلمة وصل بٌن متطلبات الوظٌفة وبٌئة 

 العمل.

لمشترن تعزز من البناء التنظٌمً ان بٌئة اتخاذ المرار االٌجابٌة والمبنٌة على التعاون والعمل ا

حٌث تتخذ المرارات فً جو اداري صحً ٌتسم بالمسؤولٌة المشتركة وٌعزز دور الجماعة فً 
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اداء المنظمة . اما اذا كان الخوف والشن وعدم الثمة هو الحالة السائدة فً المنظمة فانها ستتجه 

احة الكافٌة للعاملٌن للمساهمة فً الى المركزٌة وعدم تفوٌض السلطة وبالتالً عدم اعطاء المس

 اتخاذ المرارات مما ٌنعكس على درجة رضا العاملٌن ووالئهم للمنظمة . 

 

 تولٌت المرار -2

ٌعد موضوع تولٌت المرار من المسائل الهامة لما لها من اثر فً عملٌة تنفٌذ المرار وفك ما 

اخرى اضافة الى ان التولٌت مخطط له من جهة ، ولكون المشاكل واالحداث متداخلة من جهة 

المناسب للمرار سٌنسحب على المرارات االخرى ضمن الجدول الزمنً الذي ٌفترض ان ٌمنع 

التداخل والتجاوز فً التولٌتات . وٌمتد موضوع تولٌت المرار اٌضا الى التولٌت فً اعالنه 

الى حد كبٌر على وابالغه سٌما لالطراف التً تتاثر بنتائجه  ، حٌث ان هذه المسالة تؤثر 

 عملٌة التنفٌذ وعلى ردود الفعل داخل المنظمة .

 فلسفة متخذ المرار-3

تتباٌن درجة اشران االخرٌن ومدى مساهمتهم فً صنع المرارات بتباٌن اتجاه المنظمة ومراكز  

اتخاذ المرار فٌها باعتماد اسلوب المشاركة من عدمه . حٌث تلعب الفلسفة السائدة دورا فً 

االخرٌن فرصة للمساهمة فً صناعة المرار واتخاذه وفً جمٌع المستوٌات االدارٌة . اعطاء 

وتساهم المشاركة الفعالة من لبل العاملٌن فً اتخاذ المرار فً رفع الروح المعنوٌة وتطوٌر 

 روح االبداع وخلك بٌئة مشجعة على التطوٌر .

 المرارات اتخاذ فً المشاركة مزاٌا

 ولبوالً لدى العاملٌن، ثباتًا أكثر المتخذ المرار وجعل المرار، نوعٌة تحسٌن على تساعد -1  

 .صادلة ورغبة شدٌد بحماس تنفٌذه على فٌعملون

 ناحٌة، من المؤسسة أفراد وبٌن المدٌر بٌن المتبادلة الثمة تحمٌك إلى المشاركة تؤدي كما-2 

 .أخرى ناحٌة من معه ٌتعامل الذي والجمهور المؤسسة وبٌن

 الدنٌا المستوٌات فً اإلدارٌة المٌادات تنمٌة فً أثرها المرارات صنع عملٌة فً وللمشاركة-3 

 استعداًدا أكثر وتجعلهم التنظٌم، ألهداف وتفهمهم بالمسئولٌة إحساسهم من وتزٌد التنظٌم، من

 .صنعها فً اشتركوا التً المرارات وتنفٌذ المشكالت عالج لتمبل

 وإشباع التنظٌم ألفراد المعنوٌة الروح رفع على المرارات اتخاذ فً المشاركة تساعد كما-4 

 الذات وتأكٌد االحترام حاجة
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