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 من هو سرير عبد اهللا رابح ؟ •

أستاذ حماضر بكلية العلوم السياسية و العالقات الدولية متحصل على دكتوراه دولة يف ميدان العلوم 

 السياسية .

 مؤلفاته : •

 يعد هذا الكتاب هو أول إنتاج للدكتور حيث اقتصر الباحث على نشر املقاالت العلمية فقط

 فهرس الكتاب : •

 مقدمة

 الفصل األول : مفهوم عملية صنع القرار

 املبحث األول : حتديد مفهوم القــــــــــرار .

 املطلب األول : إشكالية املصطلح

 املطلب الثاين : متخذ القرار

 املطلب الثالث : مضمون القــــــــــرار

 املبحث الثاين : أنواع القرارات

 املطلب األول : معايري تقسيم القــــــــــرارات
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 املطلب الثاين : القرار السياسي

 املطلب الثالث  : القرار االسرتاتيجي

 املطلب الرابع : القرار اإلداري

 املبحث الثالث : مراحل عملية صنع القرار

 املطلب األول : مناذج لعملية صنع القرار

 املطلب الثاين : تشخيص املشكلة و مجع املعلومات

 املطلب الثالث : حتليل البيانات و حتديد البدائل

 املطلب الرابع : متابعو تنفيذ القرار

 املبحث األول : مداخل اختاذ القرار

 املطلب األول : مدخل النظم

 املطلب الثاين : مدخل اجلماعة

 املطلب الثالث : مدخل االتصال

 املطلب الرابع : املدخل القانوين

 املطلب اخلامس : املدخل اإلحصائي
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 املبحث الثاين : النظريات الكمية يف اختاذ القرارات

 املطلب األول : نظرية حبوث العمليات

 املطلب الثاين : نظرية االحتماالت

 املطلب الثالث : نظرية املباراة

 املطلب الرابع : نظرية شجرة القرار

 املطلب اخلامس : النظرية اإلحصائية

 املبحث الثالث : النظريات الكيفية

 املطلب األول : إرجاء التعامل مع املشكلة

 املطلب الثاين : نظرية التقليد و احملاكاة

 املطلب الثالث : نظرية االستعانة خببري

 املطلب الرابع :نظرية احملاولة و اخلطأ

 املطلب اخلامس :التفكري الذهين املعمق .

 املبحث الرابع : املشاركة يف اختاذ القرار

 املطلب األول : التفاعل التباديل
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 املطلب الثاين : املشاركة الرمسية

 املطلب الثالث :استعمال تقنية دلفي

 املطلب الرابع :إتباع منطق اإلدارة باألهداف

 الفصل الثالث : املشكلة اإلدارية

 املبحث األول : مفهوم و عناصر املشكلة

 املطلب األول :املشكلة و املفاهيم املتقاربة منها

 املطلب الثاين :خصائص املشكلة اإلدارية

 املطلب الثالث :أنواع املشكالت اإلدارية

 املبحث الثاين : أساليب تشخيص املشكالت

 املطلب األول : التحليل الوصفي

 املطلب الثاين : الطريقة التارخيية

 املطلب الثالث :الطريقة االستقرائية

 املطلب الرابع :طريقة املقارنة و القياس

 املطلب اخلامس :طريقة دراسة احلالة
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 املطلب السادس : الدراسات املتكاملة

 املبحث الثالث : حمددات املشكلة

 املطلب األول :القيود اخلاصة بالقوى العاملة

 املطلب الثاين :القيود املكانية و الزمنية

 خامتة

 قائمة املراجع

 ملخص كتاب "القرار اإلداري " : •

 ) فصول ، كل فصل ضمن فيه عدة عناصر نذكرها فيما يلي :03قسم املؤلف كتابه إىل ثالث (

 استهل "األستاذ عبد اهللا سرير" باحلديث عن أمهية : الفصل األول :مفهوم عملية صنع القرار

، فعلى املستوى الفردي تربز أمهية القرارات كو�ا تتعلق بالفرد نفسه أو القرار على مستويات عدة 

عائلته و مواقفه اليت حتدد شخصيته و على مستوى املؤسسات فهو يعرب عنها كو�ا شخص معنوي 

له أهلية و يتصرف يف حقوقه غري انه له ناطق رمسي "القائد اإلداري األعلى " املعين باختاذ القرارات  

أي الدولة -تسعى لكسب –و أما على مستوى  الدولة خلصها الدكتور يف أن هذه اهليئة املعنوية 

الرأي العام األمر الذي يستلزم اختاذ قرارات تتصف بالرشاد، ولتحديد مفهوم عملية صنع القرار 

حتديدا حمكما عكف املؤلف إىل احلديث عن إشكالية املصطلح و اخللط املوجود بني "صنع القرار   
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و اختاذ القرار " وعلى حد تعبريه مها مفهومني متقاربني يف اللفظ و متباعدين يف املعىن و بعد ما 

0Fتطرق إىل تعريف املفهومني 

 توصل إىل أن عملية صنع القرار عبارة عن سريورة من النشاطات 1

تتدخل فيها مجيع عناصر التنظيم و بذا تعد عملية مجاعية تبتدئ بوجود مشكلة مرورا جبمع 

املعلومات و حتديد بدائل و تقييمها وصوال إىل مرحلة اختاذ القرار و تعين اختيار البديل املناسب 

"احلل األقرب " للمشكلة مشريا إىل أن اختاذ القرار ما هو إال مرحلة من هذه السريورة و تتصف بأ�ا 

 باختيار البديل املناسب بناءا على دراسة معمقة و هو متخذ القراراملرحلة احلامسة حيث يقوم 

 أو يفوض مركزيشخص قانوين إما طبيعي أو معنوي و يتخذها بصورة مباشرة و هنا يعترب القرار 

أشخاص آخرين و يف كلتا احلالتني املدير هو من يتخذ القرار قي صورته الرمسية ، و خبصوص 

مضمون عملية صنع القرار حتدث أكد املؤلف بأ�ا مرتبطة بوظائف و أنشطة اإلدارة و مبعىن أخر 

هي املضمون العام لنشاط اإلدارة  أي أ�ا ترمجة لألهداف املرجوة و تتنوع بتنوع املواضيع اليت تعاجلها 

، و على حد تعبريه فتحديد مضمون القرار يتوقف على القدرة على استقراء حقيقة املشكل حمل 

القرار . بعد حتديد املفاهيم األساسية و ضبطها عرج الدكتور إىل ذكر أنواع القرارات و خمتلف معايري 

تقسيميها ، بالنظر لطبيعة القرار جند : القرارات التنظيمية و اليت يتخذها املدير يف إطار عمله        

و القرارات الشخصية اليت يتخذها يف إطار تقديره ألعمال األشخاص من تعيني أو ترقية ...اخل أما 

املعيار املوضوعي تتنوع تبعا حلقول املعرفة العلمية و جند قرار اقتصادي، اجتماعي و ثقايف و طبقا 

ملعيار املوضوعية تكون القرارات يف شكل أجندة و توضع  أولويات لبحثها معيار آخر تتطرق إليه 

                                                            
 23 ......16 لتفاصيل أكثر انظر : ص ص  1
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الدكتــــــور معيار درجة التأكد و فبالنسبة لبعض القــــرارات تكـــــون البيانــــات و احلقــــــــائق دقيقة و كاملـــة 

والنتائج املتوقعة مضمونة و أخرى ال تتوافر عنها البيانات الكاملة مما جيعلها قرارات غري مؤكدة       

و متعارضة أحيانا.كما ميكن تقسيم القرارات استنادا إىل مبدأ التكرار و منه جند نوعني : الدولة 

اليت تعاجل مشكالت روتينية متكررة و احلل ميكن تطبيقه يف أي وقت و غري جمدولة و تتميز كو�ــــــــا 

ليست متشابـــــــة من حيث موضوعاتــــــــا ، و تتعلق مبشكالت إسرتاجتية تتطلب البحث و الدراسة 

املتأنية . و فيما خيص معيار العموم و الشمول جند القرارات السياسية و هي اختيار بديل ملواجهة 

مشكل معني أو قضية حمددة بدف ضبط الصراع داخل التمع أو إدارة الصراع مع جمتمعات أخرى 

1Fو يتصف بأنه يتأثر بالرتكة السياسية و باألوضاع السائدة يف البلد خالل فرتة زمنية حمددة 

1         

و القرارات اإلسرتاجتية اليت متس أهدافا عامة و ذات أمهية و على مستوى القيادات العليا يف التنظيم، 

سواء كان التنظيم دولة أو أي مؤسسة ، و يتميز كونه شامل و متكامل معقد يتأثر بالعوامل الغري 

كمية .. و غريها من اخلصائص ، أما القرار اإلداري فهو اختيار بديل من بني جمموعة بدائل لتنفيذ 

2Fأهداف السياسة العامة و بذا يعد جوهر العملية اإلدارية  

 . و عليه نسجل بأن القرار هو موقف  2

و اختيار بديل و إذا كان هذا البديل على مستوى األهداف احليوية و احلساسة فهو اسرتاتيجي و إن 

اهتم باملبادئ و القواعد العامة لتوجيه املرؤوسني اعترب سياسيا و إن اعترب القرار بالوسائل و األدوات 

التنفيذية اعترب قرارا إداريا .و عن اختلف القرارات يف اهلدف و املوضوع إال أ�ا تلتقي  يف مراحل    

و اخلطوات املتبعة حلل املشكلة و بلوغ الغاية املرجوة و يف هذه النقطة أشار املؤلف بأن الباحثني 

                                                            
 46....43 للشرح و التفصيل انظر ص  1
  50 49 للتفاصيل انظر ص ص  2
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يتفقون يف أن عملية صنع القرار متر عرب مراحل إال أ�م اختلفوا  يف عددها و ترتيبها هلذا عمد 

الكاتب الن يتطرق ملختلف مناذج صنع القرار  و هي النموذج املثايل ألصحاب املدرسة الكالسكية 

الذين انطلقوا من فكرة الرجل االقتصادي الذي ققق املنفعة املكتسبة أعلى من املنفعة  املضحى با 

مرورا باملراحل التالية : حتديد املشكلة ،مجع املعلومات ، حتليلها ،وضع احللول ،صياغة احلل، و أخريا 

وضع البديل املفضل ، هذه املراحل ختضع للمنهج التجرييب و دراسة عامل الزمن ، لكن هذا النموذج 

القا النقد باعتبار أ�ا مثالية و تعظم النتائج و عليه ظهر النموذج الواقعي لصاحبه هربرت سيمون 

الذي يرى بأن حتقيق نتائج مرجوة أي اختريا بديل ققق الرضا املقبول و ققق األهداف اليت تسعى 

إليها املؤسسة  األمر الذي يتحقق عرب هذه املراحل حتديد املشكلة ، حتليل املوقف ، حتديد البدائل ، 

التفكري يف النتائج و دراستها ، و أخريا اختيار البديل املناسب الذي ققق الرضا كما يؤكد هربرت 

سيمون على توفر عنصر الرشد أي حسن التقدير و التمييز . و تلقى هو اآلخر انتقادات من طرف 

تشارلس ليند بلوم باعتبار انه عقالين و ال وجود له يف عامل الواقع و طرح منوذج القرار االسرتاتيجي 

 املبين على حسابات متعددة و التجربة و اخلطأ و عليه يأيت القرار نتيجة لعمليات متتالية و مرتاكمة.

ليأيت النموذج املختلط لصاحبه أمتاي اتزوين و الذي يرى بأن واقعية سيمون تتطلب الكثري من الرقابة 

و الضبط يف حني أن النموذج االسرتاتيجي يعطي حرية كبرية لصانع القرار ، و توصل إىل انه جيب 

 حتري الرشد و معرفة النتائج و دراستها اعتمادا على التجربة و احملاولة .

  و كنتيجة عملية صنع القرار و ان اختلفت النماذج فهناك اتفاق على أ�ا متر عرب مراحل

 متسلسلة .
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و رغبة منه يف تقد  شرح مفصل للمراحل اليت متر با عملية صنع القرار تطرق املؤلف لكل مرحلة 

على حدى عرب مطالب ، و يف رأيه فأن السريورة تبتدئ من تشخيص املشكلة و مجع البيانات      

و أكد على أن ينبغي للمدير أن قدد طبيعة املشكل الذي خلق املشكلة و حتديد اهلدف املراد 

الوصول إليه وذلك الن حتديد اهلدف بدقة يساعد على حتديد الطرق املناسبة لتحقيقه األمر الذي 

يتطلب مجع معلومات ذات صلة مباشرة باملشكلة و حدد الدكتور عدة أساليب جلمع املعلومات هي 

املقابالت الشخصية التقارير و أسلوب عصف األفكار ، و بعد مجع البيانات البد من حتليلها       

و إجياد بدائل تسهم يف تفعيل القرار و ترشيده و هي املرحلة الثانية حسب املؤلف جيب اآلخذ بعني 

االعتبار املشكلة و طبيعتها للبحث عن األساليب اليت ميكن إتباعها للوصول إىل حل و يتوقف 

عددها على عوامل : اإلمكانات املادية و الوقت ، وضعية املنظمة و سياستها ، وبعد االنتهاء من 

حتديد البدائل يتم عرضها على متخذ القرار مع بيان نقاط القوة و الضعف و بالتايل اختيار أقربا 

للحل املشكلة بناءا على اإلمكانيات املتاحة ، تأيت املرحلة األخرية و هي متابعة تنفيذ القرار و تقوميه 

هي املرحلة حسب األستاذ تساعد على تنمية روح املسؤولية لدى املرؤوسني و حثهم على املشاركة يف 

 اختاذ القرارات و قدم املؤلف عدة نقاط و توصيات جيب إتباعها إلجناح القرار .

استهله الدكتور باحلديث عن مداخل اختاذ الفصل الثاني : نظريـــــــــــــــــــــــــــــــات اتخـــــــــــــــاذ القــــرار :  

 إىل أكثر سريرالقرار و هي املنفذ الذي يسمح لنا باالقرتاب و الرتشيد عملية صنع القرار ، و أشار 

املداخل استعماال و هي كاأليت  : مدخل النظم و الذي يرى بان املؤسسة عملية تكوين منظم      

و مركب من عدة عناصر تعمل معا لتحقيق هدف معني و عملية اختاذ القرار ما هي إال جزء من 
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أنظمة املؤسسة ، على حد تعبريه فأن مدخل النظم يشكل مقاربة مهمة لدراسة عملية صنع القرار 

بداية ممن وصف األسباب و املشكالت و بالتايل حتديد العوامل املسؤولة و املؤثرة يف استقرار ، و 

توازن املؤسسة ، مث استخراج العوامل الدافعة إىل التحول التكيف مع متطلبات الواقع و بالتايل حتقيق 

النمو و االستمرار . ثانيا مدخل اجلماعة : مبعىن املشاركة و من منطق هدا املدخل ميكن التأكيد 

على دور اجلماعة إذ كلما ساد التفـــــــــــاهم بني عناصر اجلـــــــماعة كلما كـــــان أقرب إلــى اختاذ قــــرار 

عقالين و بالتايل حتقيق الفاعلية يف األداء . ثالثا مدخل االتصال : أمجعت جل نتائج البحوث 

العلمية على فعالية دور االتصال يف حياة األفراد و قد شبه بالدورة الدموية اليت جتري يف جسم 

اإلنسان و حتمل الغذاء يف حني أن االتصال قمل املعلومات لكل مستويات التنظيم مما يضمن 

قرارات سديدة و فعالة ورشيدة تلقى التأييد من طرف العمال و توصل الكاتب إىل أن دور االتصال 

يكمن يف انه جيعل اجلماعة تعمل و تفكر مع بعض ، و أحل على ضرورة توفر قوة اإلقناع و 

االستجابة اإلجيابية للتعليمات . رابعا املدخل القانوين : القرار حسب هذا املدخل يركز على اجلوانب 

اإلجرائية و الشكلية أكثر من اجلوانب املوضوعية مما يصعب على القادة عملية التطبيق ، و يعد هذا 

املدخل ضروري كوسيلة و إجراء لبيان الشروط و الكيفيات الالزمة الختاذ القرار .خامسا املدخل 

اإلحصائي : يعين استخدام الوصف و الطرق اإلحصائية نظرا لطبيعة املشكلة اإلدارية اليت حتتاج إىل 

معطيات كمية و عليه فإن املدخل اإلحصائي يشكل دعما قويا لعملية صنع القرار . و يف ختام 

املبحث األول أكد الدكتور أن املداخل السالف ذكرها ما هي إال مقاربات تسمح برتشيد القرارات 

 إىل جانب مداخل أخرى مل يتم التطرق إليها .
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املبحث الثاين حتت عنوان النظريات الكمية يف اختاذ القرارات أشار املؤلف أن األساس يف تطبيق هذه 

النظريات هو حماولة جادة لتطبيق نتائج البحوث العلمية يف جمال العلوم االقتصادية و الرياضية       

 ) تصنيفات هلذه النظريات نسردها فيما يلي :03و السلوكية ، ذكر الكاتب ثالث (

 الصنف األول : قصر النظريات الكمية : •

 . نظرية حبوث العمليات 

 . نظرية االحتماالت 

 . نظرية املباريات 

 . نظرية شجرة القرار 

 . النظرية اإلحصائية 

 : الصنف الثاين : يستعمل يف جمال قطع األعمال بكثرة ، و يصنف النظريات إىل 

 . النظرية االقتصادية 

 . النظرية الرياضية 

 . النظرية السلوكية 

  الصنف الثالث : يعمل على مزج العلوم و تطبيقها يف موضوع اختاذ القرار و خيلص إىل

 حتديد ثالثة مناذج رئيسة ميكن إتباعها لصياغة قرار رشيد و هي :

 . النموذج الواقعي 

 . النموذج االسرتاتيجي 
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 . النموذج املختلط 

مما سبق ذكره ميكن القول أن الدكتور سرير عبد اهللا تناول يف الفصل الثاين جممل املبادئ و النظريات 

(الكمية و الكيفية ) اخلاصة باختاذ القرار و اليت تناوهلا العلماء و املختصون ، و بني كيف ميكن أن 

تشكل هذه املداخل أحد املناهج اليت ميكن االستعانة با الرئيس اإلداري األعلى يف املؤسسة 

 باالعتماد على نتائج الدراسات العلمية للوصول إىل قرار فعال .

 بعد سرب أغوار مفهوم القرارات و تبيان الفرق بني املفهوم   الفصل الثالث : المشــــــكلة اإلداريـــــــــــة

صنع القرارات و اختاذ القرارات و ذكر خمتلف مناذج عمليات صنع القرارات و التطرق بالتفصيل     

و الشرح ملختلف مراحل عملية صنع القرارات عكف األستاذ إىل احلديث غن خمتلف مداخل       

و نظريات صنع القرار يعرج يف الفصل الثالث إىل احلديث عن املشكلة اإلدارية و اليت وصفها بأ�ا 

احنراف و عدم توازن بني ما هو موجود و ما جيب أن يكون كما أشار بأن مفهوم املشكلة واسع 

املعىن لدخول مصطلحات و مفاهيم متقاربة املعىن و قد تطرق هلا بالشرح و التفصيل و بني الفرق 

بينها و بني املشكلة و من مجلة املفاهيم جند : القوة القاهرة " ظرف مصحوب بعوامل يصعب 

التحكم فيها " و يف الواقع هي ختلق مشكالت استثنائية .الواقعة أو احلادثة شئ حدث و انقضى 

أثره و الفرق بينها و بني املشكلة هو أن األوىل حتدث مرة واحدة و ال تتكرر و بشكل مفاجئ أما 

الثانية تكون نتيجة البحث و التقصي . اخلالف و الصراع و الذي يعرب عن عدم تطابق وجهات 

النظر بني طرفني يف مسألة و هو مرحلة من مراحل املشكلة . األزمة و هي أعمق بكثري من املشكلة  

يتطلب حلها تكوين فريق أزمة . الكارثـــــــــة تشري إىل التغيري املفاجئ حمددة زمانا و مكانا و تكون 
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مدمرة . مما سلف ذكره فإن املشكلة تتقاطع و تتقارب مع مفاهيم عدة و أحل الكاتب على ضرورة 

3Fالتمييز بني هذه املفاهيم  و هلذا الغرض عرج املؤلف إىل ذكر خصائص املشكلة

 و أنواعها  وفق 1

معايري هي درجة عمق املشكلة و هي نوعان سطحية و عميقة ، معيار الوقت و جند مشكلة 

مستعجلة و غري مستعجلة و مشكالت قائمة و أخرى مستقبلية ، معيار التكرار من عدمه ، معيار 

 الال أو النطاق و يعىن به الال الزمين و املكاين و الوظيفي للمشكلة ، معيار الوظائف .

و عليه فأن املشكلة تعرب عن احنراف و كما شهدنا فيما سبق فإن خمتلف مناذج عملية صنع القرارات 

تتفق يف أن يتم حتديد املشكلة من منطلق قاعدة أساسية " معرفة املشكلة هو نصف احلل " . و ما 

هو واجب على اإلداري أن يقوم بتشخيص املشكلة بدقة و عناية و باالعتماد على أساليب علمية 

تطرق إليها املؤلف بالتفصيل و يقصد با تلك الطرق املنهجية املؤدية إىل الكشف عن املشكلة      

و البحث يف أسبابا و يف هذه النقطة وضع العلماء شرط أساسي و هو القدرة على معرفة الفرق بني 

ما هو كائن و ما جيب أن يكون و هذا باالعتماد على خربة املدير يف امليدان و كذا خمتلف التجارب 

 اليت مرت عليها املؤسسة .و قد عدد الباحث خمتلف األساليب :

  : أي املنطقي  الكمي و النوعي و كذا استعمال أساليب القياس للوصول التحليل الوصفي

 إىل عمق املشكلة و مجع املعطيات و البيانات و احلقائق ذات صلة با

 : مبعين أن لكل مشكلة أصل تارخيي و جذور متتد يف املاضي القريب أو الطريقة التاريخية 

 البعيد و كذا الستفادة من التجارب السابقة للمؤسسة.

                                                            
 170...........168 لتفاصيل أوفر انظر ص ص  1
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 : كما هو متفق االستقراء هو أسلوب علمي دقيق يسعى للكشف عن الطريقة االستقرائية 

احلقائق و املشكالت و لربهنة عليها بواسطة انتقال العقل من اجلزء إىل الكل ،عن طريق 

 املالحظة املنظمة و اإلستبانة و التجربة و االختبار .

 : يهدف هذا األسلوب إىل الوقوف على األسباب و املشكالت طريقة المقارنة و القياس 

حمل القرار و أحل الدكتور على ضرورة االعتماد على طرق البحث امليداين كبحوث املعطيات 

 و الطرق الرياضية .

 : هذه الطريقة متكن املدين من النفاذ إىل عمق املشكلة و إحاطة شاملة طريقة دراسة حالة 

للموضوع و بالتايل التحكم يف اختاذ القرار أو رسم السيناريو املناسب حلل املشكلة و هذه 

بإتباع مراحل حددها الباحثون تبتدئ من اختيار احلالة مجع املعلومات اقرتاح أسلوب التعامل 

 مع املشكلة و أخريا وضع احللول .

  : هي طريقة خمتلطة لتشخيص املشكلة تستعمل الطرق السابقة طريقة الدراسات المتكاملة

 بقدر معني .

نستنج إذن أن استعمال الطرق العلمية و املنهجية يف تشخيص املشكلة حمل القرار على درجة كبرية 

 من األمهية ، جبانب أن يتم وضع حمددات للمشكلة و هذا جلعل القرار أكثر واقعية .

إن معرفة املشكلة و حتديدها بدقة هو مفتاح الوصول إىل القرار املنشود ، أوهلا هو ضبط قوى العمل 

أي توفري الظروف و البيئة املناسبة للعمل لذا يشرتط يف الرئيس إلداري إن يكون على قدر من 

التأهيل الذي ميكنه من التوجيه املناسب حلصر املشكلة حمل القرار و التغلب عليه .ثانيا القيود 
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املكانية و الزمنية للمشكلة : و هي القيود املتصلة باملساحة اليت تشملها املشكلة حمل القرار ، أما 

القيود اخلاصة بالزمن فهي تلك املرتبطة بالوقت احملتمل إلستمرار املشكلة أو الوقت الذي يستوجب 

أن نضع فيه احلل املناسب . ثالثا القيود املالية : أي مشكل يتوقف على جوانب مالية و أي برنامج 

 بدون ختصيص مايل يبقى حربا على ورق .

و ختم الباحث حديثه عن احملددات و الضوابط  بأ�ا تتعدى تلك اليت ذكرها و قد تظهر حمددات 

 أخرى للمشكلة .

 مبحث لكيفية التعامل مع املشكلة ألن و على حسب ما سرير عبد اهللا رابحخصص الباحث 

أورده يف كتابه أن هناك العديد من اإلدارين الذين ال قسون باملشكلة و آخرون قدو�ا لكن جيهلون 

التعامل معها ، وقد حدد الباحث سلسلة من املراحل أوهلا طرح تساؤالت حول املشكل ليعرف معامل 

احلل املناسب و يف هذه النقطـــــــــــة يستلزم على املدير أن يستوعب ما يدور يف مؤسستــــــــــه و يفكـــــر  

و يتحرك يف اجتاه احلل و ذلك بتحديد اهلدف املبتغى من وراء هذا احلل و يف األخري حتديد احللول 

املمكنة للمشكلة ثاين مرحلة هي التفكري االبتكاري  و يقصد به الرتكيز يف التفكري باحللول الن ذلك 

يتطلب الفهم املعمق للمشكلة مما يساعد على تفجري الذهن و ابتكار أفكار جديدة األمر الذي 

تدعمه خربة املدير و جتاربه يف الال و خربته املهنية اليت جيب أن تتوفر على عدة مواصفات أوهلا 

القدرة الذاتية و كفاءات اإلجناز و حتمل املسؤولية و جمموعة من الصفات الشخصية و أخرى 

الصفات السياسية و التنظيمية ، رابع املراحل اإلحجام عن التعامل مع املشكلة أي الرتدد يف اختاذ 

القرار و ضعف كفاءة الرئيس و خوفه من اختاذ القرار و حداثته يف العمل ، خامس املراحل تقييم 
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البدائل و اختاذ القرار و هذا من خالل مجع البيانات و املعلومات و حتديد البدائل املتاحة و وضع 

 افرتاضات و اختيار البديل املناسب حلل املشكل و أخريا متابعة تنفيذ القرار و تقوميه .

تناول الباحث يف هذا الفصل املشكلة البحثية بالشرح و التفصيل بدءا باحملددات و القيود و هي 

جوانب ال ميكن االستغناء عنها فبواستطها ميكن التعامل مع املشكل حمل القرار ، و قد حدد 

" إحاطة رؤساء المؤسسات            الكاتب اهلدف األساسي من وراء إدماج هذا الفصل هو : 

و اإلدارات العامة بقواعد تشخيص المشكالت و أساليب التعامل معها في اتجاه ترشيد القرار 

 على مستوى اإلدارات المركزية و المحلية في اإلدارة العامة في الجزائر ".

 التعقيب :

يعد كتاب " القرار اإلداري " حماولة قيمة لتلبية رغبات و حاجات الباحثني يف هذا الال من طلبة   

و أساتذة و حىت اإلداريني ، فهو مساعدة منهجية خاصة و أن الكاتب إتبع طريقة متسلسلة يف 

طرح أفكاره حيث استهل بضبط املفاهيم و وضع حد للخلط الكائن بني مصطلحني متقاربني يف 

النطق متباعدين يف املعىن و مها صنع القرار و اختاذ القرار و وضع الدكتور حمددات لكل منهما ،    

و عليه ميكن  يشكل الكتاب أرضية سهلة لفهم القرار اإلداري و اإلملام بكل مراحله و استيعاب 

املشكالت اإلدارية و اليت تعد نقطة البدء لكل النشاطات اإلدارية و حلساسية هذه النقطة تطرق هلا 

 الدكتور "سرير عبد اهللا رابح " بإسهاب و شرح و تفصيل .
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و حسب رأينا الشخصي هذا الكتاب هو من أهم املؤلفات اليت يسرت علينا ففم املفاهيم و 

استيعابا و قد وجدنا بداخله ضالتنا حيث وضح حدا للتساؤل الذي طاملا ارقنا ما هو  اختاذ القرار 

 ؟  و هل يشرتك يف املعىن مع مصطلح صنع القرار .

و قد اعتمدنا عليه كثريا حيث صاحبنا منذ بداية رحلتنا العلمية يف جمال االتصال و صنع القرار فقد 

هيئ لنا األرضية املعرفية اخلصبة و املناسبة لصياغة إشكاليتنا و ضبط التساؤالت ، و مت توجيه 

 جهودنا يف املنحى الصحيح .

و جتدر بنا اإلشارة ألننا قمنا بدراسة موضوع القرار من خالل مدخل االتصال ، و ال خيتلف اثنان 

حول أمهيته بالنسبة ألي مؤسسة هو العصب األساسي و يتغلغل يف جل العمليات اإلدارية ، و اتفق 

 الكثري من الباحثني يف حقل اإلدارة بصحة معادلة اإلدارة = القرار .

و لصنع قرارات فعالة و رشيدة و ختدم اهلدف املنشود جيب أن تبىن وفق معلومات و معطيات هذه 

األخرية تعد مبثابة الغذاء األساسي لعملية صنع القرار و لتوفري املعلومات الالزمة جيب أن تتوفر 

املؤسسة على نظام اتصايل فعال حمكم واضح املعامل لضمان وصول املعلومة إىل الشخص املناسب يف 

 الوقت املناسب .

و يف اخلتام جتدر بنا اإلشادة بذا الهود القيم و احملكم للدكتور " سرير عبد اهللا رابح " العتبار 

مؤلفه مرجع هام  و سهل الطرح يتناسب مع جل مستويات الطلبة و يساعدهم كثريا يف بداية 

مشوارهم العلمي يف ميدان القرارات اإلدارية ، و على العموم فأن هذا الكتاب سيبقى لسنوات عدة 
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مبثابة البناء املعريف الذي يعود له خمتلف الطلبة و الباحثني لسرب أغواره و تصفحه و االستفادة من 

 خربة الدكتور يف الال خصوصا و أنه كتاب باللغة العربية .

على الصعيد الشخصي ميكن حنن ال منتلك النضج الكامل و املطلوب لنقد هذا املؤلف لكننا حاولنا 

قدر اإلمكان أن نفيه حقه خاصة و أنه مهد لنا طريق رحلتنا البحثية و كثريا ما وجدناه كالصديق 

 الويف الذي كلما احتجا له لىب النداء .

  2016ريل  ب أ05الجزائر يوم  : 

مروة معمري                                                                        


