
77

الدرس الثانى

 منوذج حل املشكالت واتخاذ القرار

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار

• املشكلة.
• الفرصة.
• معايير.

• العصف الذهنى.
• دراسة احلالة.

• التقييم.
• البدائل.

• املزايا.
• السلبيات.

• القيود.
• العوائق.

• األهداف الذكية.

• خطوات اتخاذ قرار ناجح.
- حتديد املشكلة أو الفرصة املتاحة.

- حتديد البدائل .
- التقييم.

- اختيار احلل.
- التخطيط.

- املراقبة.
- التحقق من النجاح.

مصطلحات 
مهمة

احملتويات
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ما هى الفرصة؟

الفرصة هى أى موقف أو حالة مرغوب فيها 

فى املستقبل أو فى الوقت احلالى.

املشكلة أم احلل؟

هو  املشكلة  فى حل  األخطاء شيوًعا  وأكثر  واحلل،  املشكلة  بني  متيز  أن  يجب  األولى،  اخلطوة  تنفيذ  عند 

حتديد املشكلة بالنظر إلى حلولها، أحيانًا يعتقد الناس أنهم يصفون املشكلة فى حني أنهم يصفون احلل 

احملتمل، وفيما يلى مثال توضيحى: يقول أحدهم: 

"املشكلة هى أنه ليس لدينا معمل كمبيوتر فى املدرسة". املشكلة رغم ذلك ليست فى عدم وجود معمل 

كمبيوتر فى املدرسة، ولكن املشكلة احلقيقية فى عدم وجود موارد خارجية للطالب للبحث وتعلم املهارات 

الضرورية التى يحتاجها سوق العمل احلالية. أما احلل فيتمثل فى إيجاد معمل كمبيوتر فى املدرسة.

1.حتديد املشكلة أو الفرصة املتاحة

حتديد املشكلــة أو الفرصـة املتاحــة بال شك أصعب وأهم خطوة فى عملية اتخاذ القرار، فكل 

اخلطوات التالية تعتمد على كيفيــة حتديد وتقييم املشكلـة  أو الفرصة املتاحة.

ما هى "املشكلة"؟

املشكلة هى أى موقف أو حالة غير مرغوب 

فيها فى املستقبل أو فى الوقت احلالى.

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار

خطوات اتخاذ القرار الناجح
)1(

حتدىد
املشكلة أو الفرصة 

املتاحة

)2(
حتدىد 

البدائــل

)3(
التقىىم

)5(
التخطىط

)6(
املراقبـــة

)7(
التحقق من 

النجــاح

)4(
اختىار 

احلل
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وصف معايير املشكلة

يتضمن حتديد املشكلة كذلك حتليل املوقف لتحديد املشكلة. 

معايير املشكلة هى:

- ماذا يحدث )وماذا ال يحدث(.

- األشخاص أو األطراف املعنية باملشكلة.

- مصلحة أو منفعة كل شخص أو طرف.

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار
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أنـشـطـة

اسم اجملموعةالتاريخ

اكتشف احلــل
النشاط الثالث 

أسماء الطالب

إبداعية،  أفكار وحلول  وإنتاج  توليد  وهي عملية  الذهنى  العصف  بعملية  اآلن  لنقم   -

التدريب على  هو  النشاط  وهدف  تواجهها.  أنك  التى تشعر  املشكالت  لتحديد بعض 

حتديد املشكلة واكتشاف احللول البديلةلها.

- أما اآلن فقم بتحديد بعض املشكالت / الفرص التى تعتقد أنها متاحة أمامك.

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار
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الفصل الثانى

اسم اجملموعةالتاريخ

اكتشف احلــل

تابع: النشاط الثالث 

أسماء الطالب

واآلن حدد أحد هذه الفرص لكى تستخدمها فى اتخــاذ القرار .واستكشـف أبعاد 

املشكلــة )أو الفرصة( باستخدم األسئلة التالية:

- ما هى األسباب أو العوامل التى جعلتك تعتقد بأن هناك فرًصا/مشكالت؟

- أين حتدث؟ 

- كيف حتدث؟

- متى حتدث؟ 

- مع من حتدث هذه املشكلة ؟ )توضيح: ال تقفز إلى سؤال "من الذى يسبب املشكلة؟"(  

مثال - إذا كانت املشكلة "عدم تدريب الطلبة على املهارات الضرورية لسوق العمل اآلن" 

من املمكن أن تقول إن هذه املشكلة حتدث مع "طلبة املدارس".

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار

أنـشـطـةالدرس الثالث
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الدرس الثانىالدرس الثانى

اسم اجملموعةالتاريخ

اكتشف احلــل

تابع: النشاط الثالث

أسماء الطالب

- ملاذا حتدث؟

- اكتب وصًفا من خمس جمل للمشكلة:

• كن محدًدا فى وصفك الذى يجب أن يشمل: ماذا يحدث وأين وكيف ومع من وملاذا. 

مثال 

• "ينبغى أن يتمرن طلبة املدارس من املرحلة اإلعدادية على املهارات املطلوبة لسوق العمـل. 

• لذا يجب أن تكون كل املدارس اإلعدادية مزودة مبعمل للحاسب اآللى. 

ويجب أن يكون هناك مدرس متخصص لتعليم الطلبـة استخدامـات احلاسب اآللى. 

• ويجب على إدارة املدرسـة توفير وقت كـاٍف جلميع الطالب للتمرين. • 

• ويجب أن يستخدم الطالب مهارات احلاسب اآللى فى البحث والكتابة إلخ جلميع املواد 

الدراسية األخرى".

- ما هى افتراضات املشكلة أو الفرصة املتاحة من وجهة نظرك؟ 

مثال )افترض أن كل املدارس تستطيع أن توفر املوارد املطلوبة إلنشاء معمل حاسب آلى(.

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار

أنـشـطـة
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أسماء الطالباسم اجملموعةالتاريخ

- ماذا سيحدث إذا لم أفعل أى شىء؟

- هل ينبغى أن أتخذ هذا القرار أم سيتخذه شخص آخر بداًل منى؟ إذا كان هذا القرار 

مسئولية شخص آخر، فمن هذا الشخص ؟

- ما واجبى جتاه حل هذه املشكلة إذا كان القرار خاص بشخص آخر؟  مثاًل - لدينا 

مشكلة فى العمارة التى نسكن بها.  من هو املسئول عن القرار، وما واجبى لدعم 

اتخاذ القرار.  هل يجب أن :

أحتدث للشخص املسئول

أقوم بعمل توعية السكان

اكتشف احلــل

تابع: النشاط الثالث 

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار

أنـشـطـةالدرس الثالث
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ترتيب أولويات املشكلة

إذا اكتشفت أنك تبحث عن مشكالت عديدة مترابطة، فقم بتحديد املشكلة التى ينبغى أن حتلها 

أوال، الحظ الفروق بني املشكالت "املهمة" و"العاجلة". فى الغالب، ما نعتبره مهًما هو أيًضا عاجل، 

ولهذا تستحق املشكالت املهمة اهتماًما وانتباًها أكبر.

2. حتديد البدائــل

اخلطوة الثانية فى عملية اتخاذ القرار هى اكتشاف احللول البديلة للمشكلة التى مت حتديدها فى 

اخلطــوة األولى. ميكنك استخدام عملية العصف الذهنى مع زمالئك للعثور على احللول اخملتلفة 

للمشكلة أو الفرصة التى مت اختيارها، وفى نهاية العملية، ينبغى:

* حتليل جميع اخليارات.   

* توضيح نتائج أو عواقب كل اختيار.   

* حتديد تأثير كل احللول عليك.  

العصف الذهنى لتوليد األفكار

العصف الذهنى هو عملية توليد وإنتاج أفكار وحلول إبداعية، وجمع أكبر عدد ممكن من األفكار ، وميكن 

ممارسة العصف الذهنى فى مجموعة للتوصل إلى عدد أكبر من األفكار/ احللول، والنتيجة املهمة هنا 

هى العدد اخلالص لألفكار التى 

أكبر  جمع  إليها.  التوصل  مت 

اكتب  األفكار،  من  ممكن  عدد 

األفكار  من  ممكن  عدد  أكبر 

عند  الضرورى  ومن  الورق،  على 

جمع األفكار أال تصدر أى حكم 

على هذه األفكار، فقط اكتبها 

مبجرد سماعها.

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار
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الدرس الثانى أنـشـطـة

اسم اجملموعةالتاريخ

كن مبدًعا

النشاط الرابع 

أسماء الطالب

- قم اآلن بوضع أفكار حلل املشكلة التالية:  

"حصول وليد على درجات ضعيفة فى الرياضيات"

لقد حان الوقت لكى تفكر بشكل غير منطى أو غير تقليدى.  ال تتوقف لكى تقيم أو تنتقد 

االقتراحات:   الغرض من هذه اخلطوة هو حتقيق التبادل احلر لالقتراحات.

أمثلة لبعض األفكار حلل املشكلة السابقة:

- احلصول على مساعدة إضافية من املعلم.

- أخذ دروس خصوصية على يد معلم رياضيات.

- زيادة وقت االستذكار.

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار
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أسماء الطالباسم اجملموعةالتاريخ

تشير اإلحصائيــات فى مصر أن 
- 72% من البنات و83% من األوالد يلتحقـون باملدارس االبتدائيــة. وهذا يعنى أن )20% تقريًبا من 
األطفــال فى سن املدارس ال يلتحقون باملدرسة(. فى املناطق الريفية تكون األعداد أكبر. فأكثر 

من ربع األطفـال فى سن املدرســة ال يلتحقــون بالتعليم. وهذا يعنى أن: 

- 700 ألف طفل فى مصر ال يحصلون على التعليم الذى يستحقونه. وهذا التعليم سيجعلهم 
يصبحون مواطنني متعلمني ومنتجني.

- عالوة على ذلك، نحو 15% من الذين يلتحقون باملدرسة يخرجون منها قبل إمتام مرحلة التعليم 
االبتدائى، واألوالد الذين يعيشون فى املدن الكبيرة أكثر مياًل لترك املدرسة من البنات.

العمل  أجل  من  للمدرسة هى:  واألوالد  التالميذ  ترك  أسباب  أهم  بأن  العائالت  من  كثير  وتقول 
واملساهمة فى دخل األسرة، اإلجنازات املدرسية الضعيفة، ضعف الدخل وقلة املوارد التى متنعهم 

من اإلبقاء على أطفالهم فى نظام التعليم.

ما هى املشكلة فى هذه الدراسة؟

ما البدائل حلل املشكلة؟  )حاول أن تتوصل ألكبر عدد ممكن من احللول البديلة.(

إذا كان لديك الفرصة التخاذ القرار حلل هذه املشكلة ماذا يكون قرارك؟

تقدم دراسة احلالة التالية فرصة لفحص املشكلة وحتديد حلول بديلة. 

دراسة احلالة، ما هى اخليارات؟

النشاط اخلامس 

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار

أنـشـطـة
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3- التقييم

بعد توليد احللول البديلة، يجب أن تتوفر لديك وسيلة لتقييمها، قم بدراسة كل اقتراح بشكل دقيق. 

وإسال نفسك اآلتى:

1- هل هذه الفكرة مجدية؟

2- ما الذى أحتاجه حتى يحدث ذلك؟

3- هل هناك عوائق أو قيود )الوقت، املوارد، غير ذلك( حتد من جناح هذا احلل؟ 

4- على سبيل املثال: ميزانية األسرة رمبا ال تسمح بوجود معلم خاص، ولكن ماذا عن االستذكار 

مع أحد الزمالء؟

5- هل هناك طرق لتوسيع أو تركيز أو مزج االقتراحات السليمة لتجعلها أفضل؟ 

وميكنك استخدام أساليب اتخاذ  البديلة.  التالى طريقة ميكنك بها تقييم احللول  يوضح اجلدول 

القرار )الدرس الثالث( لتقييم البدائل.

الدرس الثانى

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار



1818

األسئلة املطلوب توجيهها اخلطوة
ما هى النتائج اإليجابية احملتملة لكل حل من احللول؟النتائج اإليجابية

العواقب السلبية
ما هى العواقب السلبية احملتملة لكل حل بديل؟ أحيانا قد تؤدى احللول 

التى نتخذها إلى تدهور وتفاقم املشكلة / الفرصة السيئة أصاًل.

حتديد القيود 

أو العوائــق

هل ميثل أى عنصر من العناصر التالية قيًدا أو عائًقا أمام احلل املقترح؟

- قيود تقنية )ال أعرف كيفية تنفيذ املشروع(.

- قيود سياسية / قيود قانونية.

- قيود اقتصادية )ليس لدى املال الكافى لتنفيذ هذا احلل(.

- قيود اجتماعية )هذا احلل غير مقبول من اجملتمع(.

- املوارد البشرية )املهارة أو العمالة املطلوبة أو غير متاحة(.

- الوقت )يستغرق هذا احلل وقتا طويال(.

- السالمة واألمان )هذا احلل ميثل خطرًا على الصحة بالنسبة لى أو للمجتمع 

احمليط(.

هل هذا احلل يالئم الظروف؟ حتديد املالءمة

هل يكفى هذا احلل إلحداث فرق جدير بالتنفيذ؟التحقق من الكفاية

هل يلبى هذا احلل الهدف؟تقييم الفاعلية

ما هى نسبة التكلفة/املنفعة فى هذا احلل؟تقييم الكفــاءة

ما هى العواقب أو اآلثار اجلانبية لهذا احلل؟حتديد اآلثار اجلانبية

معــــايير تقييم البدائــل ملواجهة مشكلة ما

فى هذه اخلطوة، ستجد أن بعض هذه احللول غير مجٍد أو غير فعال، فإما أن هناك عوائق جتعل هذا 
احلل صعًبا أو أن له آثارًا جانبية عديدة. بعد هذه النقطة، رمبا يكون لديك القليل من احللول اجملدية 

ملشكلتك أو بعض الوسائل أو الطرق التى تطبقها لفرصتك.

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار
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أنـشـطـة

اسم اجملموعةالتاريخ

أفضل حـــــل
)معايير تقييم البدائل(

النشاط السادس 

أسماء الطالب

األقصى خمسة  )احلد  إلى أفضل حل،  وتوصــل  اخملتلفــة  البدائــل  بالنسبة ملشكلتك، قيم 
حلول بديلــة لدراستها(.
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الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار
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 4. اختيار احلل 

التالية من منوذج حل املشكالت يتم  املرحلة  فى 

اختيار أحد البدائل التى مت اكتشافها فى مرحلة 

التقييم ، وسيبرز أحد احللول ليكون احلل األنسب 

وهو احلل الذى يتميز بأكبر عدد من املزايا وأقل عدد 

من السلبيات. ومع ذلك، إذا تبقى لديك حلــول 

والسلبيات،  املزايا  فى  متشابهة  تبدو  قليلــة 

ميكنك اختيار أحد أساليب النمــاذج املذكــورة 

فى الدرس القادم لتساعدك على االختيار، وميكنك 

أن تنفذ اثنني من احللول املقترحة. تأكد أن االختيار 

األنسب ال ميثل مشكلة لشخص آخر.

يجب أن تفكر فى العوامل التالية أثناء اختيار 

احلل:

حل  كل  وسلبيات  مزايا  ومقارنة  دراسة   .1

مقترح.

إليه  مييل  الذى  ما  احللول،  أحد هذه  اختر   .2

عقلك ومدى إميانك باحلل؟ 

3. علل أسباب اختيار هذا احلل. 

ملاذا يبدو هذا احلل األفضل؟ 

ما الذى يجعل هذا احلل هو األفضل؟ 

إذا استطعت أن جتد أسبابًا واضحًة الختيار هذا 

احلل، فاذكرها هنا. 

الدرس الثانى

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار
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ومكان وكيفية االستذكار، ينبغى مثال إرفاق جدول 

زمنى بخطة التنفيذ، بحيث تعرف متى يحني وقت 

تقييم سير األمور.

أنه  تأكــد  الهدف،  بإعــادة كتابــة  تبدأ  أن  ميكنك 

)األهداف   SMART طريقة  مبادئ  مع  يتفق  هدف 

الذكية( وهى  أن تكون األهداف :

  Specific )محددة(

Measurable  )ميكن قياسها(

Achievable )ميكن إجنازها(

Realistic )واقعية(

Timely )محددة الوقت(

وجناحك،  لتقدمك  معيارًا  سيكون  الهدف  أن  تذكر 

وسيحدد ذلك أولوياتك. ثم يجب عليك حتديد:

1.  من الذى سينفذ كل خطوة؟ 

2.  بأى موارد؟

3.  وفى أى توقيت؟

4.  من الذى يجب أن يعرف القرار؟

5.  جهــز قائمــة باملــوارد املطلوبــة، تتضمن 

املــوارد واملعلومات.. إلخ.  

6.  بنــاء خطـة مراقبـة.

ال  الذى  وليد  )مشكلة  احملددة   للمشكلة  بالنسبة 

يؤدى واجباته املدرسية(، جهز خطة عمل واستخــدم 

األسئلــة التالية لكى تساعدك.

5. التخطيط

وكما  للغاية،  مهمة  اخلطــوة  أو  املرحلـــة  هذه 

تخطيط  هو  التخطيط  فى  الفشل  فإن  يقولون، 

للفشل، 

ما الذى حتتاج إلى تنفيذه من أجل إعداد خطة عمل 

للتنفيذ؟ 

فكر فى كيفية حتقيق هذا احلل،

التى  اإلضافية  املوارد  ما  إليه؟  أحتاج  الذى  ما   •

أحتاجها؟

• رمبا حتتاج إلى العودة مرة أخرى إلى حل بديل إذا 

أو  وجدت أنك تفتقر إلى موارد لم تكن تتوقعها 

تأخذها فى احلسبان، يجوز لك العودة للخلف من 

أجل إعداد خطة ناجحة قابلة للتنفيذ.

خطــة  عناصر  أحد  كان  إذا  املثــال،  سبيل  على 

التنفيذ "زيادة وقت االستذكــار مبعدل نصف ساعة 

أوقات  تفصيلية عن  إعداد خطة  ينبغى  ليلة"،  كل 

الدرس الثانى

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار

Specific

Measurable

Achievable

Realistic

Timely

)محددة(   

)ميكن قياسها(  

)ميكن إجنازها( 

)واقعية( 

)محددة الوقت( 
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خطط لتنفيذ القرار!!

استخدم األسئلة التالية لتساعدك فى إعداد أى تفاصيل مطلوبة لتخطيط  تنفيذ القرار.

3. ما تسلسـل اإلجراءات - إذا كان هناك أى 

تسلسل؟ على سبيل املثال، ما املهمة التى 

حتتــاج لتنفيذهـا قبل أن تبدأ اإلجراء

أو املهمة التالية.

4. من الشخص املســئول عن تنفيذ املهمة؟

من املهم أن حتــدد شخًصــا واحــًدا فقط 

ليتحمل مسئوليــة املهمة. هذا ال يعنى أن 

يقوم هذا  الشخص  باملهمة وحده. 

1. ما هى أهــدافى - أعد صياغــة أهدافك 

البديلــة هنا، تأكد أنها متفقــة مع مبادئ 

SMART. )محددة، تستطيع قياسها، ميكن 

إجنازهــا، واقعية، لها مدة زمنية واضحة(

2. ما اإلجراءات اخلاصــــة التى يجب توافرها 

لتنفيذ هذا القرار؟ 

الدرس الثانى

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار
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لكل  املتوقع  الزمنى  التوقيت  هو  ما   .5

مهمة؟

هذه  فى  يحدث خطأ  أن  املمكن  من  6. هل 

يوقــف  شىء  أى  يحدث  مبعنى   - املهمــة 

اكتمالها فى الوقت احملدد؟

 أ( ال )انتقل للسؤال التالى(.

 ب( نعم.

• ما هى املهمـة البديلـة التى ميكننى 

تنفيذها؟

• كيف ميكن تغيير تسلســل املهـام 

الستيعاب التغيير فى اخلطة؟

• هل هنــاك أية طريقــة ميكننى بها 

جتنب هذا اخلطــأ؟ )حدد الطريقة(

إجنازها،  ينبغى  خاصة  أهداف  هناك  هل   .7

وهل مت حتديـــد الوسائــل واألساليب التى 

سيتم اتباعها فى تنفيذ هذه األهداف؟

 أ( نعم

 ب( ال )إذا كانت اإلجابــة ال، ما األهــداف 

واألساليب التى حتتــــاج إلى مزيد من 

التعريف؟(

8- ما املـوارد املطلوبـة لتنفيذ هذا القرار؟

9- ما اجلــدول الزمنى أو املواعيــد املطلوبة 

لتنفيذ كل خطوة فى خطة العمل؟

الدرس الثانى

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ

القرار
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6. املراقبة 

راقب اخلطة أثناء تنفيذها.....        
هل تسير وفق املواعيد املقررة؟

إذا كانت اإلجابة "ال"، 
فلماذا؟ 

هل اخلطة واقعية؟ 
هل هناك موارد كافية؟ 
هل ينبغى تغيير اخلطة؟

تأكد من إبالغ املشاركني أو املسئولني عن اخلطة بأى تغييرات فى خطة العمل.

7. التحقق من النجاح.

سيساعدك وجود هدف قابل للقياس فى هذه اخلطوة، فى املشكلة السابقة )وهى حتسن مستوى 

وليد فى الرياضيات(، قد يكون الهدف هو »أن يحقق وليد ما ال يقل عن 90 فى املائة من الرياضيات فى 

االختبار التالى«، وسيصبح ذلك وسيلة سهلة لقياس جناح أو عدم جناح اخلطة والقرار، إذا لم يتم حل 

املشكلة، ميكنك العودة والتفكير فى سبب عدم النجاح ودراسة احللول األخرى للمشكلة.

ال ميكن ألى شخص القول بأنه لم يتخذ قرارًا خاطًئا فى حياته. ومع ذلك ينبغى أن نتعلم أن ندرس 

اللحظات التى لم تنجح فيها القرارات فى حل املشكلة أو االستفادة من الفرصة. واعتبر هذا موقًفا 

للتعلم، 

الدرس الثانى
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حتمل مسئولية قراراتك. 

أهم مبدأ هو عدم االستسالم مطلًقا، استمر فى تقييم وتعديل خطتك وحلولك حتى تصل إلى 

أهدافك.

فكر فى قراراتك كجسور مؤقتة للخطوات التالية فى حياتك، إذا لم تسر األمور كما ينبغى نتيجة 

فى  أفضل  قرارات  اتخاذ  على  ذلك  سيساعدك  كيف  فى  فكر  تعلمته،  فيما  ففكر  القرار،  لهذا 

املستقبل. 

الدرس الثانى

الدرس الثاتى

 منوذج حل
 املشكالت واتخاذ
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