
 The decision-making sportsاختاذ القرار الرياضي : رابعًا: 

 عقد   علد  اأسدا   لحظد  فد  فتنقلد  تفكيدا و ون  ارسد   ون تّتخده  ورحد  قدارا علد  كّلهدا حياتد  تتوقّد  قد     

 إال رلمتخّصصد   رلمنداج  فد  ُيد اس  فندا   أصدب  رلصدحي  رلقدارا ورّتخداه وتفكيدا  جهد  بع  يأت  رلجّي  فاالختياا

 .مناسب  بطايق  رّتخاه  لكيفّي  تاش نا رلت  رألساسّيات إل  بحاج  رلجميع أنّ 

 أكثاجددا إلدد  وصددوال   بسدداط  أكثاجددا مددن بدد  ر   رليوميدد  حياتنددا أمددوا بكافدد  ماتبطددا   أساسدديا   جددا ر رلقددارا ويعتبددا    

 علدد  لنتناولدد  محدد  ر   طعامددا   نختدداا عندد ما قددارا فهددهر وجهنددا لنغسدد  ونددهج  صددباحا   نسددتيقظ عندد ما فددنحن تعقيدد ر  

 مدن سدنعم   مداهر سدن ا   مداهر نختداا عند ما رلتلفداا فد  لمتابعتد  معيندا   باندام  نختداا عن ما قارا فههر رلغ ر 

 .قارارت كلها رألموا فهه ………  أطفالنا أسما  سنتاوج 

 مدن رلكثيدا إلد  تحتداج ومعقد   صدعب  تكدون قد  أو واوتين  وعفوي سايع بشك  تتخه بسيط  تكون ق  ورلقارارت

 .رتخاهجا قب  ورلوقت رل ارس 

 عدن تختلد  وعملّيدات خطدورت وتتضدّمن رلمشدكتت تحد  رلتد  رلتفكيدا رستارتيجيات أح  رلقارا رّتخاه ويعتبا   

 رلددهي رلموقدد  إنّ  حيدد  رلّارجندد   للمشددكتت حدد  بأّنهددا رلقددارارت رّتخدداه عملّيدد  رلددبع  ويعددا  رلددبع   بعضددها

 .ورالستنباط ورالستقار   ورلتقويم  رلسليم  رلتحلي : مث  رلمهاارت من مجموع  من  يتطّل  تورجه 

 والحلاو  البادال  أفضا  اختيا ر منها  الهدف مرّكبة، تفكير عملية: "بأّنهدا رلقارا رّتخاه عملّي  تعاي  ويمكن   

 ".المرجو والهدف الح  إلى الوصو  أج  من معّين موقف في للفرد المت حة

 

 

 



 أهمية اتخ ذ القرارات:

عمليددد  مت رخلددد  فددد  جميدددع وظدددا   رن را   ألنهدددارتخددداه رلقدددارارت جددد  محدددوا رلعمليددد  رن رايددد   كمدددا هكاندددا      

ونشدداطاتها  فعندد ما تمدداا  رن را  وظيفدد  رلتخطدديط فقنهددا تتخدده قددارارت معيندد  فدد  كدد  ماحلدد  مددن مارحدد  وضددع 

رلخط  سور  عن  وضع رله   أو اسم رلسياسات أو إع ر  رلبارم  أو تح ي  رلمدورا  رلمت مد  أو رختيداا أفضد  

وعن ما تضع رن را  رلتنظيم رلمت م لمهامها رلمختلف  وأنشطتها رلمتع    فقنها تتخده  رلطاق ورألسالي  لتشغيلها 

قارارت بشأن رلهيك  رلتنظيم  ونوع  وحجم  وأس  تقسيم رن رارت ورألقسام  ورألفار  رلدهين تحتداج لد يهم للقيدام 

ا  .. وعندد ما يتخدده رلمدد يا باألعمددا  رلمختلفدد  ونطدداق رنشددار  رلمناسدد  وخطددوط رلسددلط  ورلمسدد ولي  ورالتصدد

اا  ثوظيفتددد  رلقيا يددد  فقنددد  يتخددده مجموعددد  مدددن رلقدددارارت سدددور  عنددد  توجيددد  ما وسدددي  وتنسددديق مجهدددو رتهم أو رسدددت

ددا تتخدده   ورفعهددم وتحفيدداجم علدد  رأل ر  رلجيدد  أو حدد  مشددكتتهم  وعندد ما تدد  ي رن را  وظيفدد  رلاقابدد  فقنهددا أيض 

لتددد  سدددو  تجايهدددا علددد  رلخطددد   ر  لقيدددا  نتدددا   رألعمدددا   ورلتعددد يتت قدددارارت بشدددأن تح يددد  رلمعددداييا رلمت مددد

ورلعمدد  علدد  تصدددحي  رألخطددا  إن وجدد ت  وجكدددهر تجدداي عملدد  رتخددداه رلقددارارت فدد   وا  مسدددتما  مددع رسدددتمارا 

 رلعملي  رن راي  نفسها.

 مراح  اتخ ذ القرارات:

 تشخيص المشكلة: :المرحلة األولى

رألمدوا رلمهمد  رلتد  ينبغد  علد  رلمد يا إ اركهدا وجدو بصد   رلتعدا  علد  رلمشدكل  رألساسدي  وأبعا جدا   ومن   

جدد  تح يدد   لطبيعدد  رلموقدد  رلددهي خلددق رلمشددكل   و اجدد  أجميدد  رلمشددكل  وعدد م رلخلددط بددين أعارضددها وأسددبابها  

 ورلوقت رلمت م للتص ي لحلها ورتخاه رلقارا رلفعا  ورلمناس  بشأنها.

 

 



 جمع البي ن ت والمعلوم ت : :رحلة الث نيةالم

ورقتدددارد بددد ر   مناسدددب  لحلهدددا يتطلددد  جمدددع رلبياندددات ورلمعلومدددات هرت رلصدددل   ا  حقيقيددد ا  إن فهدددم رلمشدددكل  فهمددد  

بالمشكل  مح  رلقارا  هل  أن رتخاه رلقارا رلفعدا  يعتمد  علد  قد ا  رلمد يا فد  رلحصدو  علد  أكبدا قد ا ممكدن 

أحسدن رلطداق  من رلبيانات رل قيق  ورلمعلومات رلمحاي   ورلمت م  امني دا مدن مصدا اجا رلمختلفد   ومدن ثدم تح يد 

ويقدداان رلحقددا ق ورألاقددام ويخدداج مددن هلدد  بم شددارت ومعلومددات  للحصددو  عليهددا  ثددم يقددوم بتحليلهددا تحلدديت   قيق ددا

 تساع   عل  رلوصو  إل  رلقارا رلمناس .

 إل  : وق  صن  بع  علما  رن را  أنورع رلبيانات ورلمعلومات رلت  يستخ مها رلم يا

 . رلبيانات ورلمعلومات رألولي  ورلثانوي 

 . رلبيانات ورلمعلومات رلكمي 

 . رلبيانات ورلمعلومات رلنوعي 

 .رألموا ورلحقا ق 

 : تحديد البدال  المت حة وتقويمه  :المرحلة الث لثة

 ويتوق  ع   رلحلو  رلب يل  ونوعها عل  ع   عورم  منها:

مكانياتها رلما ي   ورلوقت رلمتاد أمدام متخده  وضع رلمنظم   ورلسياسات رلت  تطبقها  ورلفلسف  رلت  تلتام بها  ور 

رلقددارا  ورتجاجددات رلمدد يا د متخدده رلقددارا د وق اتدد  علدد  رلتفكيددا رلمنطقدد  ورلمبدد ع  رلددهي يعتمدد  علدد  رلتفكيددا 

اا ممدا يسداع  علد  تصدني  رلبد ر   رلمتدورتا  وتاتيبهدا رلهي ياتكا علد  رلتصدوا ورلتوقدع وخلفد  رألفكد أالبتكااي

 ورلتوص  إل  ع   مح و  منها.

 

 



 : اختي ر البدي  المن سب لح  المشكلة :المرحلة الرابعة

عمليدد  رلمفاضددل  بددين رلبدد ر   رلمتاحدد  ورختيدداا رلبدد ي  رألنسدد  وفق ددا لمعدداييا ورعتبدداارت موضددوعي  يسددتن   وتددتم  

 .إليها رلم يا ف  عملي  رالختياا وأجم جه  رلمعاييا

تحقيددق رلبدد ي  للهدد   أو رألجدد ر  رلمحدد     فيفضدد  رلبدد ي  رلددهي يحقددق لهددم رألجدد ر  أو أكثاجددا مسدداجم  فدد  · 

 تحقيقها.

جار رتها.رتف·   اق رلب ي  مع أجمي  رلمنظم  وأج رفها وقيمها ونظمها ور 

 قبو  أفار  رلمنظم  للح  رلب ي  ورستع ر جم لتنفيه .· 

  اج  تأثيا رلب ي  عل  رلعتقات رننساني  ورلمعامتت رلناجح  بين أفار  رلتنظيم.· 

  اج  رلساع  رلمطلوب  ف  رلح  رلب ي   ورلموع  رلهي يار  رلحصو  في  عل  رلنتا   رلمطلوب .· 

 ك  ب ي  مع رلعورم  رلبي ي  رلخااجي  للمنظم  مث  رلعا رت ورلتقالي . مت م م ى · 

  أو معوقد  لكد  رلقيم وأنماط رلسلو  ورألنماط رالستهتكي  وما يمكدن أن تغداا  جده  رلبي د  مدن عورمد  مسداع · 

 ب ي .

 رلمعلومات رلمتاح  عن رلظاو  رلبي ي  رلمحيط .· 

 هي سيحقق  إتباع رلب ي  رلمختاا.كفا   رلب ي   ورلعا   رل· 

 :وتقويمه: مت بعة تنفيذ القرار المرحلة الخ مسة

رلقددارا رختيدداا رلوقددت رلمناسدد  نعددتن رلقددارا حتدد  يدد  ي رلقددارا أحسددن رلنتددا  . وعندد ما ويجدد  علدد  متخدده    

يطبق رلقارا رلمتخه وتظها نتا ج  يقوم رلم يا بتقويم جه  رلنتا   ليداى  اجد  فاعليتهدا ومقد را نجداد رلقدارا فد  



مسداع يهم رلقد ا  علد  تحداي وعمليد  رلمتابعد  تنمد  لد ى متخده رلقدارارت أو   تحقيق رله   رلهي رتخه من أجلد 

عافد  أسدبابها ورقتدارد رل ق  ورلورقعي  ف  رلتحلي  أثنا  عملي  رلتنفيه مما يسداع  علد  ركتشدا  مورقدع رلقصدوا وم

ويضدددا  إلددد  هلددد  أن عمليددد  رلمتابعددد  لتنفيددده رلقدددارا تسددداع  علددد  تنميددد  اود رلمسددد ولي  لددد ى   سدددب  عتجهدددا

 رتخاه رلقارا.رلما وسين وحثهم عل  رلمشااك  ف  

 المش ركة في اتخ ذ القرارات

 ماريا رلمشااك  ف  رتخاه رلقارارت.من  

تساع  عل  تحسدين نوعيد  رلقدارا  وجعد  رلقدارا رلمتخده أكثدا ثبات دا وقبدوال  لد ى رلعداملين  فيعملدون علد  .1 

 تنفيه  بحما  ش ي  واغب  صا ق .

رلمد يا وبدين أفدار  رلتنظديم مدن ناحيد   وبدين رلتنظديم كما ت  ي رلمشااك  إل  تحقيق رلثق  رلمتبا لد  بدين .2 

 ورلجمهوا رلهي يتعام  مع  من ناحي  أخاى.

للمشااك  ف  عملي  صنع رلقارارت أثاجا ف  تنميد  رلقيدا رت رن رايد  فد  رلمسدتويات رلد نيا مدن رلتنظديم  .3 

  ر لتقبدددد  عددددتج وتايدددد  مددددن إحساسددددهم بالمسدددد ولي  وتفهمهددددم ألجدددد ر  رلتنظدددديم  وتجعلهددددم أكثددددا رسددددتع ر

 رلمشكتت وتنفيه رلقارارت رلت  رشتاكور ف  صنعها.

شدباع حاجد  رالحتدارم .4  كما تساع  رلمشااك  ف  رتخاه رلقارارت عل  افع رلداود رلمعنويد  ألفدار  رلتنظديم ور 

 وتأكي  رلهرت.

 

 

 

 

 



 أنواع القرارات اإلدارية :

 :القرارات التقليدية أوال :

 أ ا القرارات التنفيذية:

وجددد  تتعلدددق بالمشدددكتت رلبسددديط  رلمتكددداا  كتلددد  رلمتعلقددد  بالحضدددوا ورالنصدددار  وتوايدددع رلعمددد  ورلغيدددا     
وجهر رلنوع من رلقارارت يمكن رلبت في  عل  رلفوا نتيج  رلخبارت ورلتجاا    وكيفي  معالج  رلشكاوى ورنجاارت

 رلت  ركتسبها رلم يا ورلمعلومات رلت  ل ي .

 التكتيكية: ب ا القرارات

ن كانت ف  مستوى أعل  من رلقارارت رلتنفيهي  وأكثا فني  وتفصيت . ويوك       وتتص  بأنها قارارت متكاا  ور 
 أما مورجهتها إل  رلا سا  رلفنيين ورلمتخصصين.

 :القرارات غير التقليديةث ني : 

 أ ا القرارات الحيوية:

بمشددكتت حيويدد  يحتدداج فدد  حلهددا إلدد  رلتفدداجم ورلمناقشدد  وتبددا   رلدداأي علدد  نطدداق ورسددع  وفدد   جدد  تتعلددق    
بد عو  مسداع ي  ومستشدااي  مدن رن رايدين ورلفنيدين  متخده رلقدارا مورجه  جدهر رلندوع مدن رلمشدكتت يبدا ا رلمد يا

نشار  ك  مدن يعنديهم أمدا رلقدارا ورلقانونيين إل  رجتماع يعق  ل ارس  رلمشكل   وجنا يسع  رلم يا متخه رلقارا 
 من جميع رألطار  ف  م تما  وأن يعطيهم جميع ا حاي  رلمناقش  مع توضي  نقاط رلقو  ورلضع .

 : االستراتيجيةب ا القرارات 

وهرت أبعددا  متعدد     وعلدد  جاندد  كبيددا مددن رلعمددق  رسددتارتيجي وجدد  قددارارت غيددا تقلي يدد   تتصدد  بمشددكتت    
ورلتعقيدد   وجدده  رلنوعيدد  مددن رلقددارارت تتطلدد  رلبحدد  رلمتعمددق ورل ارسدد  رلمتأنيدد  ورلمستفيضدد  ورلمتخصصدد  رلتدد  

 رلفاو  ورالحتماالت وتناقشها.  تتناو  جميع

  



 :القرار اتخ ذ في المؤثرة العوام 

 :والمعتقدات القيم-1 

 وتفاعلهدا رلبشداي  رلدنف  وطبيع  حقا ق مع يتعاا  هل  و ون رلقارا رتخاه ف  كبيا تأثيا ورلمعتق رت للقيم   

 .رلحيا  ف 

 :الشخصية المؤثرات-2 

 سددديتخه   رلدددهي رلقدددارا علددد  تددد ثا ورلتددد  يحملهدددا رلتددد  ورلمعتقددد رت باألفكددداا تددداتبط رلتددد  شخصددديت  فدددا  لكددد    

 .للفا  رلشخصي  ورلتوجهات رألفكاا تل  مع متطابقا رلقارا يكون وبالتال 

 :والطموح ت الميو -3 

  ون وطموحاتدد  ميولدد  مددن رلنددابع رلقددارا رلفددا  يتخدده لددهل  رلقددارا رتخدداه فدد  مهددم  وا وميولدد  رلفددا  لطموحددات   

 .هل  عل  رلمتاتب  رلموضوعي  رلحسابات أو رلما ي  رلنتا   إل  رلنظا

 :النفسية العوام -4 

 كبيا تأثيا لها ورلتا   ورلحيا  ورالضطار  رلنفس  رلتوتا فقارل    رلقارا رتخاه عل  رلنفسي  رلعورم  ت ثا  

.رلفا  إليها يسع  رلت  ورآلما  ورلطموحات رألج ر  وتحقيق رلعم  إنجاا ف  


