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ــك وأحالمـك أيضـًا.   شخصيتك وقيمك وأهداف
ل بيــن الفينـة واألخـرى: لمـاذا تتسـم عمليـة 
ــة بسـيطة: فـالقرارات  صعوبة الجمة؟ واإلجاب
رات، وقد تترتب عليها مخاطر آبيرة، وهناك 
شك حول صحة القرار، فضًال عـن صعوبـة 
خيـارين، أو قـل قراريـن متنـاقضين.  وصنـع 
 جـانبين أساسـين: الجـانب العقالنـي الرشـيد، 
في الذاتـي.  ولذلـك فـإن االتجاهـات النفســـية 

 في عملية اتخاذ القرار. 

ي قد تعن ذلك عند محاولة اتخاذ القرار: 

ي تعريف المشكلة بدقة؟ 

وضع البدائل لحل هذه المشكلة؟ 

أقيم هذه البدائل؟ 

ى العقبات التي تواجه عملية اتخاذ القرار؟ 

مــع اآلخريــــن للحصـــول علـــى المـــوارد 
طلوبة؟ 

رص المناسبة؟ 

ف أدعم قراراتي وأتابع تنفيذها؟ 

ــة إحساسـك  ك نحو ضرورة اتخاذ القرار نتيج
راب تجـاه موقـف أو قضيـة معينـة.  وعندمـا 
خاذ القرار، فهذا يعني أن المشكلة قد تفاقمت، 
حتياجاتك  هما المفتاحان األساسيان للتعــرف 
كلة.  وليست هذه بالمسألة السهلة.  فاألحداث 
ــابقة قـد تحـول دون إدراك شـعورك  ورية الس
ــاد  ن طريقتك أو أسلوبك النمطي الثابت والمعت
www.edara.com
آيف تتخذ قراراتك الناج
هارفي آي تأليف:
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اقرأ فــي هـذه الخالصــة: 
 ٢ معضلة الصوتين........................................
 ٢ الوضوح..................................................
 ٢ تنظيم المعلومات.........................................
 ٢ ......................................... مواجهة المشكلة
 ٣ ............................................. تحديد البدائل
 ٣ .................................... تجاهل البدائل الجيدة
 ٤ أنماط صنع القرار.......................................
 ٥ تجاوز العقبات...........................................
 ٦ إدارة الفرص.............................................
 ٦ ادعم قراراتك............................................
 ٧ هل قراراتك واقعية؟....................................

 

*قرارك يعكس 
وربما أنك تتساء
اتخاذ القرار بال
تتعامل مع متغي
دائمًا حالة من ال
ــن  المفاضلة بي
القرار يتضمــن
والجـانب العـاط
تلعب دورًا هامًا

ومن األسئلة الت

 - آيف يمكنن

- آيف أستطيع 

- آيف يجب أن 

- آيف أتغلب عل

- آيــف أنســق 
والمعلومات الم

- آيف أتحين الف

 - وأخيرًا آي

*يتنامى شعور
بالقلق واالضط
تزداد لهفتك الت
ألن مشاعرك وا
على طبيعة المش
والتجارب الشع
الحقيقي.  آما أ

http://www.edara.com
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في النظر إلى مجريات األمــور قـد تجعلـك تفقـد القـدرة علـى 
التوقع.  وعندما تكون مضطربًا فإن خوفك وشعورك يعمالن 
في اتجاه معاآس لذآائك وقدراتك العقلية وخبراتك.  لذا يجب 
عليك الترآيز وتخير الوسائل التي تدلك على جوهر المشكلة. 

* حتى هذه اللحظة أنت لم تستطع صياغة مشكلتك بوضوح.  
ـــك التوقــف  فـأنت فقـط أدرآـت وجـود المشـكلة.  وهنـا يمكن
والتسـاؤل: لمـاذا يبـــدو الوضــع غــير مرضــي؟ ومــا هــي 

االحتياجات التي لم يستجب لها بعد؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــة للحصـول علـى معلومـات أآـثر بخصـوص  لذا فأنت بحاج
المشـكلة.. آـي تتعـرف عليـها بوضـوح.  والمعلومـات هامــة 
ــى التغـيرات التـي يمكـن أن تؤثـر عليـك.   جدًا، ألنها تدلك عل
ولكن مشكلة المعلومات أنها مرتبطة بالقيم، ولذا فــهي تحتـاج 

لتصنيف وغربلة، لمعرفة أي المعلومات تحتاج. 

  
 

والمعلومات التي تحتاجها حقًا تتصف بما يلي: 
١- االرتباط بينها وبين الخيوط األساســية للمشـكلة.. أي آلمـا 
توفــرت المعلومــات واتضحــت، آلمــا اتضحــت أبعـــاد 

المشكلة.  

٢- الدقـة.. فكلمـا آـانت المعلومـات دقيقـة.. آلمـا انحصــرت 
أبعاد المشكلة. 

٣- االآتمال.. فكلما تكاملت المعلومات.. آلما تناقص احتمال 
بقاء بعض الجوانب المشكلة بدون حل. 

٤- التزامن.. بحيث تكون المعلومات محددة بوقت ومرتبطـة 
بتاريخ المشكلة.. وأن ال تكون مهملة أو بائدة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

معضلة الصوتين  
نعم.. يوجد في عملية اتخاذ القرار صوتان متضادان.  صوت
ــول لـك يقول لك: افعل وخاطر بالتغيير، وصوت معارض يق
ـــل صــانعي إبـق مكـانك وال تتقـدم .. فليـس هنـاك مفـر . وآ
القرارات في العالم يواجهون هذه المعضلـة . فـالتغيير يعنـي
النمو والتقدم، ولكنه يعني المخاطرة أيضًا . وبقاء الحال على
ما هو عليه قد يكون مكسبًا إذا لم تكن مؤهًال لتحمل المخاطر
.  وفي آل األحوال، فإن اإلدراك الشــعوري لموقفـك وآيفيـة
مقابلـة احتياجـاتك، همـا األســاس لتعريــف وتحديــد طبيعــة

المشكلة .. وهذا يتطلب منك أمرين : 

- أن تقرر بنفسك 

- أن تقبل التحدي وتخاطر بالتغيير ساعيًا نحو النمو 
الوضوح 
ــن أيـن يـأتي  حتى اآلن .. مازالت المشكلة غير واضحة .. فم

الوضوح؟ 

يأتي الوضوح من االنتباه والمعرفة . االنتباه إلـى احتياجـاتك  
وأهدافك الحقيقية .. ومعرفة نفسك  

فلكي تحصل على الوضوح بشأن قراراتــك، يجـب أن تكـون 
ــدرة  واعيًا بالمخاطرة المتوقعة ومدرآًا للبدائل . فالمهارة والق
ـــافيين لتحقيــق الوضــوح، ولكــن يجــب االعــتراف  ليسـا آ
بالمخاطر المتوقعة.  آما أن الموارد هامة جدًا لتحقيق الهدف 
ــاج إلـى الوقـت والجـهد لجمـع المعلومـات وحشـد  . وهذا يحت
الموارد الضرورية.  وبما أن المشكلة تبدأ مع البعد الشعوري 
ــالل التعـامل معـها  أو النفسي، فإن تصعيد المشكلة يبدأ من خ

وهذا الجانب يتضمن التساؤالت الرئيسية التالية: 

١- ماذا: ماذا حدث.. أ ي ُبعد من حيــاتك تقـع فيـه المشـكلة؟ 
وما هي ردود فعلك تجاهها؟ 

٢- أين: أين تحدث المشكلة؟ 
٣- مـن: مـن يـهتم بالمشـكلة؟ أنـت فقـط.. أم هنـاك مـن يــهتم 

غيرك؟ 

٤- متى: متى تحدث المشكلة؟ والوقت ذو أهمية خاصة، ألن 
تحديده يساعدك على التوقع. 

٥- لماذا: لماذا تحدث المشكلة؟ وتحت أي ظروف؟ وما مدى 
ارتباطك بها؟ 
تنظيم المعلومات 
 تنظيم المعلومات يساعدك على فهم أفضل لما يلي: 

١- ماذا يحدث اآلن (عملية التشخيص). 

٢- لماذا وآيف حدث هذا (أسباب المشكلة). 

٣- ما هي الخيارات المتاحة أمامك (البدائل) 

٤- ما هي النتائج المترتبة على آل اختيار (االستنباط). 

ــرارات معقـدة. وتزداد أهمية تنظيم المعلومات، آلما آانت الق
ــها وتصنيفـها، تـزداد قدرتـك علـى وبفرز المعلومات وغربلت

اآتشاف عالقات االرتباط.. وتمييز السبب من النتيجة. 
مواجهة المشكلة 
بمجرد أن تبدأ في تشخيص الموقف، تكون قد بدأت فــي حـل
ــك المشكلة.  ولكن توصيف الموقف بدقة ليس أمرًا سهًال، ألن
ــن نفـس تحتاج إلدراك الفارق بين موقفك وموقف اآلخرين م
المشكلة.  آما تحتاج للخبرة لتعرف على السبل التي يمكن أن
ــي يمكـن أن تعـترضك.  ويمكـن تعريـف تسلكها والعوائق الت
ــؤال يبحـث عـن إجابـة".  لـذا ال المشكلة باختصار بأنها: "س
ــن يجـب التعـامل مـع المشـكلة علـى أنـها صـراع أو جـزء م
صراع.  بــل يجـب تعريفـها بأنـها "احتياجـات".  ألن وضـع
المشكلة في شكل احتياجات يحولها إلى مطلب واضــح يمكـن
ــة هادفـة.  مـع مالحظـة أن التـوازن بيـن التعامل معه بعقالني

العقل والعاطفة ال يتحقق إال للقليل من متخذي القرارات. 

وهناك ما يسمى "البناء اإليجابي" للمشكلة، أي تصعيدها فــي
ــم الذهـن والتعـامل معـها علـى مراحـل بشـكل دقيـق، ومـن ث
ــا يمكنـك مـن تبسيطها وتحديد نقاط التشابه والتداخل فيها، مم
ــاء اإليجـابي التخلص من المعلومات والحقائق المكررة. والبن

يتطلب منك ما يلي: 

١- التعرف على عناصر المشكلة. 
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٢- معرفة تأثير آل عنصر على اتجاه اتخاذ القرار. 

٣- معرفة األدوات الرقابية التــي تملكـها للسـيطرة علـى آـل 
عنصر. 

٤ - إدراك تأثير اتجاهاتك وقيمك الشخصية على آل عنصر. 

٥- إدراك الظروف األخرى التي تحدد المخرجات "القرار". 

هذا البناء اإليجابي يؤدي إلى بنــاء عالقـات السـبب بالنتيجـة.  
ــادة  وذلك بتقسيم المشكلة إلى أجزاء، وهو يؤدي أيضًا إلى إع
ترتيب عناصر المشكلة وتبسيطها وفهمــها.  ومـن المـهم فـي 
هذه المرحلة أن تنظر إلى األبعاد العاطفية والشعورية، وهــذا 
يعني أن تحدد نفسك وتتعرف على احتياجــاتك العقليـة وعلـى 
ـــى  احتياجـات البيئـة مـن حولـك، وأخـيرًا تحويـل المشـكلة إل

هدف. 

(٢) التحدث إلى اآلخرين وسؤالهم عن المشــكلة، فـاآلخرون 
يرون المشكلة دائمًا بشــكل مختلـف.  ولكـن هـذا ال يعفيـك 
ــئول األول واألخـير عـن  من المسئولية.  ألنك ستبقى المس

نتائج قراراتك. 

(٣) جمع قائمة باالختيارات والبدائل التي استخدمها آخـرون 
في حل مشكالتهم في مواقف مشــابهة، ومـن ثـم اختيـارك 
البدائل الناجحة تطبيقها على مشكلتك.  ولكن ينبغي الحــذر 
من وجود بعض المتغيرات الشخصية التي تجعل مشــكلتك 

مختلفة.  وهذا يتطلب تحوير البدائل لتالئم الموقف. 

(٤) الجمع بين عناصر مختلفة من عـدة بدائـل، ويكـون هـذا 
توخيًا لما يعرف بالحلول الوسط.  ولكن هذا األسلوب ليس 
ــاقض  مأمونـًا دائمـًا، ألن عنـاصر البدائـل المختلفـة قـد تتن

وتتعارض. 

ـــد يقــدم لــك  (٥) اإلنصـات القتراحـات اآلخريـن بعنايـة، فق
ـــم تكــن فــي  عمـالؤك وزمـالؤك ورئيسـك بدائـل جيـدة ل

حسبانك. 

(٦) آن هادئًا في التعامل مع المشكالت.  فعندما تكون هادئــًا 
ــاء قيـادة  تأتي البدائل تلقائيًا.. واألفكار الجيدة تأتي دائمًا أثن
السيارة.. أو ممارسة الرياضة أو مشاهدة مسرحية أو فـي 

الحمام. 
تحديد البدائل 
هناك قاعدة ذهبية يتبعها القــادة ورجـال األعمـال والمديـرون 
ـــكلة.. اطــرح معــها  النـاجحون، تقـول: " عندمـا تطـرح مش
تصوراتك للحلول الممكنة".  وهذه التصورات هي مجموعــة 
من االختيارات والبدائل التي يمكن تحديدها بالوسائل التالية: 

(١) تعصيـف األفكـار، فمـن خـالل عمليـة تعصيـف األفكــار 
ــك معرفـة إلـى  وعصر الذهن تنبثق بدائل آثيرة، وهنا علي

أين يقودك آل بديل. 
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تجاهل البدائل الجيدة 

ثقتك بنفسك توقعات غير واقعية 
*التطلعات غير المنطقية تنطوي على الخطورة وتؤدي إلى التوتر. 

وهناك فرق بين األمنيات والقرارات. األمنيات قد ال تتحقق أبدًا، 
أما القرارات فلها آثارها الجانبية: اإليجابية والسلبية.  وهذه بعض 

األمثلة على التوقعات غير الواقعية:            

* أن تثق بنفسك يعني: 

- أن تسمح لنفسك باتخاذ القرار. - ال تتوقع أن تكسب عيشك من عمل لمجرد أنك تحبه. 
- أن تسمح لنفسك بالتغيير. - ال تتوقع أن يرتاح لك آل الناس لمجرد أنك ترتاح لهم.    
- أن تسمح لنفسك بالمخاطرة. - ال تتوقع أن تنجح في عمل ما لمجرد أنك بذلت مجهودًا. 

- أن تكتشف أن الخسارة ال تعني النهاية. - ال تتوقع أن تحقق آل أهدافك لمجرد أنك تكرس لها وقتك.  
- أن تتخلص من الرغبة في السيطرة على آل - ال تتوقع أنك لن تتقن عمًال ما لمجرد أنك فشلت به مرة.     

شئ. 
- ال تتوقع أنك ستحصل على المنصب األعلى لمجرد أنك األآثر 

تأهيال. 
- أن تعتمد على فطرتك إحساسك الداخلي. 

- أن تثق بنظرتك الخاصة لألمور. - ال تتوقع أن تتلقفك آل الشرآات لمجرد أنك تحمل درجة جامعية. 
- ال تتوقع أن يحال عليك العطاء لمجرد أنك قدمت أرخص 

العروض. 
- أن ال تراجع آل شئ بنفسك للتأآد من دقته. 

 - ال تتوقع أنك ال تحتاج إلعالن لمجرد أنك موهوب. 
 - ال تتوقع أن العالم مسئول عنك وعن احتياجاتك.. لمجرد أنك موجود؟ 
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هناك مسلمات وافتراضات جاهزة تؤثر في قراراتنا بطريقـة 
آبـيرة.  وهـذه المسـلمات تعـد نوعـًا مـن التحـيز والتعصـــب 
ــامن هـذا يغرينـا التخـاذ نفـس القـرارات  الخفي.  والتحيز الك
ــالف الظـروف والمناسـبات.  وهـذه  مرة بعد أخرى رغم اخت
االفتراضات الجاهزة تبرز دائمًا على شكل قواعد نمليها على 

أنفسنا.  ومن هذه القواعد التي تؤثر على قراراتنا سلبيا: 

١- العب بحذر واستهدف األمان في آل قراراتك. 

٢- ال تعبر عن نفسك بصراحة. 

٣- اخـتر دائمـًا الوظيفـة التـي توفـر لـك المنصـــب األســمى 
والراتب األعلى. 

٤- تراجع دائما آلما بدت األمور أآثر صعوبة. 

٥- احرص على أن تؤتي آل جهودك ثمارها بسرعة. 

٦- ال تصر على احتياجاتك ورغباتك. 

٧- ال تضع نفسك أبدًا في موقف يؤدي إلى رفضك. 

ـــخص مــن  ٨- ال تثـق أبـدًا بـامرأة أو بطفـل أو بمديـر أو بش
جنسية أخرى. 

٩- اتبع قواعد اللعبة دائمًا.   

* النمط المتهور: يســتجيب بسـرعة ويندفـع بـدون تفكـير 
بالعواقب. 

ــى آراء  * النمط االنتخابي: يلجأ لالقتراع دائمًا ويعتمد عل
الناس. 

ـــن  * النمـط البـاحث : يـهتم بالتفـاصيل ويطلـب المزيـد م
البحث والتقصي مهما توفر له من معلومات. 

ــًا  * النمط الفزع: ينهار في الظروف العادية ويصرخ طالب
النجدة آلما آان عليه أن يبادر. 

ــة والوحـدة  * النمط الحساس: يبالغ في الخوف من الحاج
والسخرية. 

* النمط الحالم: يعتمـد علـى السـحر والشـعوذة واألبـراج 
ليحدد خياراته.  يغرق في األمنيات متجاهًال حقائق مهمة. 

* النمط االنسحابي: يــتراجع بعـد أول خسـارة ومـن أول 
لحظة. 

ــيرة تتجـاوز إمكاناتـه.   * النمط المثالي: يخطو خطوات آب
طموحه زائد ويتبع معايير عالية جدًا. 

* النمط السار: يشعر باالستياء إزاء أي رفــض.  يضحـي 
بأهدافه واختياراته في سبيل اآلخرين. 

* النمط االنعزالــي: يفشـل فـي اسـتثمار طاقـات الفريـق، 
ويصر على أداء العمل بنفسه، ويعتبر مساعدة اآلخرين له 

ضعفًا. 

تقييم البدائل 
بعد عملية تحديد البدائل المناسبة لحل المشـكلة، تـأتي عمليـة 
ـــي تحديــد  تقييـم تلـك البدائـل والمفاضلـة بينـها.  والتقييـم يعن
ــن مـن خاللـها لكـل بديـل أن يحـل المشـكلة،  الكيفية التي يمك
وذلك بوضع المعايير المناسبة، بشرط أن تكون تلك المعــايير 
مناسبة لقيمك.  إن نجاح البدائل الموضوعة يعتمد علــى عـدة 
ـــاهك  عنـاصر  أساسـية، بعضـها داخلـي مثـل: قدراتـك واتج
ومواردك ووضوح أهدافك وحرصك عليها.  وبعضها اآلخر 
خـارجي، مثـل: ظـروف السـوق وحجـم المنافسـة والصــراع 
ــذه العنـاصر إلـى ثـالث فئـات  على وقتك.  ويمكن تصنيف ه

هي: 

(١) الفعاليـة: وهـي تتعلـق باحتمـاالت النجـاح فـي نطــاق 
الوقت المحدد، وبتخصيص الموارد الالزمة لذلك.   

(٢) الكفاية: وهي تتعلق بالمــهارة والطاقـة والوقـت وهـل 
ــة لتحقيـق النتـائج.. ومـا إذا آـانت هنـاك طـرق  هي آافي

أفضل للوصول للهدف. 

(٣) االتجاه: أي اتجاه البديـل نحـو الحـل الصحيـح، وهـل 
يتوافـق هـذا االتجـاه مـع خططـك طويلـــة المــدى ومــع 

اتجاهات السوق المستقبلية. 
أنماط صنع القرار 
ــرارات.  ويـأتي آـل نمـط  لكل منا نمطه الخاص في اتخاذ الق
نتيجـة فعليـة للعـادات الشـعورية لكـل منـا.  ولتحليـل نمطـــك 
الشخصي.. يمكنك رصد الحاالت الشعورية المرافقة لعمليات 

اتخاذ القرارات.  ابحث مثًال عن: 

- الحاالت التي بـالغت فيـها فـي ردود أفعـالك وغرقـت فيـها 
باألوهام. 

- الحاالت التي آانت فيها ردود أفعالك هشة وضعيفة. 

- الحاالت التي قللت فيها من قدراتك الخاصة. 

- الحاالت التي فشلت فيها في تقدير احتياجاتك. 

- الحــاالت التــي أخفقــت فيــــها تفســـير بعـــض الرســـائل 
واإلشارات. 

- الحاالت التي تــردت فيـها حتـى تـم اتخـاذ القـرار مـن قبـل 
آخرين. 

- الحاالت التي تراجعت فيها عن أهدافك قبل األوان. 

- الحاالت التي عشت فيها بدون قرار: موافق أو غير موافق. 
 

وهذه هي أشهر أنماط متخذي القرارات: 
ـــق المــبررات التــي  * النمـط المسـّوف: وهـذا يبتكـر ويختل

تساعده على التأجيل. 

ــب  * النمـط المحـافظ: يتجنـب المخـاطرة وال يحـب تجري
األشياء الجديدة، وقـد يرفـض النتـائج التـي يتوصـل إليـها 

غيره. 
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مقارنة البدائل  
ضمن عملية التقييم يمكــن مقارنـة البدائـل ومضاهـاة بعضـها 
ببعض الآتشــاف التناقضـات بينـها، وذلـك باتبـاع الخطـوات 

التالية: 

* ضع قائمة بمزايا وعيوب آل بديل. 

* ضع آل بديل أمام نقيضه. 

* حاول الموازنة بين النقيضين. 

* حاول دائمًا أن تنحاز للبديل األفضل. 

* تعامل بحذر وذآاء مع المرحلة التاليــة إلحساسـك بالتلـهف 
التخاذ القرار. 

 

ــوأ شـئ يمكـن  عليها.  وهنا يمكنك أن تتساءل: ما هو أس
أن يحـدث؟ هـل يمكنـك أن تتعـايش مـع النتـائج الســيئة؟ 
بإجابتك على هذه األسئلة يمكنك تحجيم مخاوفك ووضع 

حد لها.   

(٤) أن تحاول رؤية البناء التفصيلي للعقبة: ما هــي أبعادهـا؟ 
ــها آـي تتخلـص منـها؟ وهـل تملـك  وآيف يمكنك تحريك
اإلرادة لعمل ذلك؟ وآيف تخلَّص اآلخرون من العقبــات 
المماثلـة؟ وهـل يمكنـك اســـتخدام نفــس أســاليبهم لحــل 

المشكلة؟ 

وهناك عدد من االسـتراتيجيات الفعالـة فـي مقاومـة العقبـات 
والتغلب عليها ومنها: القتال بعزيمــة حتـى النجـاح والـدوران 
حول العقبة بدًال من مواجهتها والتحالف للحصول علــى دعـم 
خـارجي، والصـبر واالحتمـــال حتــى تــزول العقبــة تلقائيــًا 
والتشجيع وحشد التأييد واالحتفال المبكر بالنجاح، واألهم من 
ذلك هو الترآيز الكلي على األهداف وليس على المصاعب. 

خطة العمل  
وضع الخطة المناسبة للعمل، يلي التغلب على العقبات تمامًا.  
وهـذا يتضمـن: وضـع األهـداف طويلـــة المــدى واألســاليب 
والفنيات قصــيرة المـدى وإقامـة األحـالف والمقاومـة وإدارة 
ــع  الوقت واإلرادة وجمع المعلومات وتخصيص الموارد وتوق

المخاطر وإدارة التغيير. 

ومن الطبيعي أن تتعامل خطتك مع المســتقبل والسـير باتجـاه 
الهدف، ويمكنك ربط الحاضر بالمسـتقبل مـن خـالل: النظـر 
إلى األمام أو النظر باتجاه أخــر نقطـة فـي الـهدف.  ومـن ثـم 
محاولـة إيجـاد طـرق وسـيطة توصلـك للــهدف مــن أقصــر 

خطيط والتنفيذ 
ــة هـو أن تتجنـب ترجيـح آفـة علـى  مفتاح القرارات الناجح
ر من التنفيـذ، وأن بعضـهم يفضـل التنفيـذ علـى التخطيـط، 
ليل وتخصيص الموارد، وبدونه يصبح العمل مجرد انشغال 

ن التخطيط تسويفًا.  مثل هؤالء يعرفون – فقط – آيف تعمل 
دون اختبار حقيقي. 

 
 

التنفيذ المستمر 
يعبر عن 

"شخصية المشغول" 
 
 
 

• يندفع في العمل دون اهتمام بالنتائج.  يظن الحرآة   
المستمرة واالنشغال مقياسًا حقيقيًا لإلنجاز. 

• ال يخطط الختباراته أبدًا.   
• ينجز آثيرًا من األشياء ما عدا تلك األشياء   

المرتبطة بأهدافه. 
• يعتبر آم اإلنجاز بديًال للتخطيط.   
تجاوز العقبات  
هناك عقبات آثيرة قد تحول بينك وبين حل المشكلة.  وتقترن 
ــإنك  هذه العقبات بالمخاوف التي تحاول السيطرة عليك.  لذا ف
ـــة إلــى المــرور بمرحلــة تكيــف.  سـتحتاج فـي هـذه المرحل
والتكيف يعني إدراآك للعقبات وقبولها واالعتراف بوجودها، 
وهذه هي الخطوة األولى للتغلب على المعوقات. وهنا عليك: 

(١) أن ترآـز اهتمـــامك تمامــًا علــى الــهدف وليــس علــى 
المخاوف.  وآلما اتضح الهدف وزدت تمســكًا بـه، آلمـا 

زالت المخاوف. 

(٢) أن تنظر للمخاوف بصفتها تحديات تزيدك إصرارًا على 
الهدف. 

ــا قـد يـترتب  (٣) أن تتصور المعوقات وأن تتوقع حدوثها وم
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بين الت
صانع القرار الفّعال يوازن بين التخطيط والتنفيذ.  و
أخرى.  صحيح أن بعض الناس يتقنون التخطيط أآث
ولكن يبقى التخطيط ضرورة لجمع المعلومات والتح

ال طائل تحته. 
والتنفيذ ضروري أيضًا، مع أن بعض الناس يحسبو
األشياء على الورق.  أي يهتمون بالجوانب النظرية 

التخطيط المستمر 
يعبر عن 

"شخصية الحالم" 
 
 

         
• يغـرق فـي جمـــع المعلومــات والقلــق والتحليــل  
ــل واإلعـداد المتواصـل، ويتحـدث دون آلـل أو مل

عما هو بصدد إنجازه. 
• يقوم بوضع األهداف وال يتابعها.   

• .يعتبر التأخر في اإلنجاز مزيدًا من التخطيط.   
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طريق.  والتخطيط ينطوي على العناصر التالية: 

١- صياغة أهدافك في عبارات دقيقة وواضحة. 

٢- تخصيص الموارد التي تمكنك من بلوغ الهدف. 

٣- وضع خطة بديلة وبسيطة تكون قصيرة المدى. 

٤- اختبار الخطة قبل البدء بالتنفيذ. 

٥- استخدام أساليب إدارة الوقت من أجل سالمة التنفيذ. 

٦- العمل بمرونة وواقعية. 

علمًا بأن الخطة الجيدة تتصف بما يلي: 
 ١. تكون أهداف ذات مغزى ويمكن قياسها. 

 ٢. تكون واضحة ومكتوبة ومرتبطة بصنع القرار. 

 ٣. تكون فّعالة بحيث تحقق الربح وتقلل الخسارة. 

 ٤. تتضمن مجموعة مــن األولويـات التـي تسـاعد علـى 
استثمار الجهود. 

 ٥. تتضمن جدوًال زمنيًا ووقتًا محددًا لالنتهاء. 

ولتقييم أي فرصة اطرح األسئلة التالية: 
* هل هناك توافق بينها وبين الخطط طويلة المدى؟ 

*  ما هي المخاطر المترتبة على هذه الفرصة؟ 

 * هل انتهاز هذه الفرصة يتفق مع قيمي واتجاهاتي؟ 

وألن الفرص سريعة الزوال، فإن قراراتك إزاءهـا يجـب أن 
تتخذ بسرعة، وقبل اتخاذ قراراك السريع، اسأل نفسك: 

* ما هو الوقت الالزم التخاذ القرار. 

* من هو الوقت المتاح وهل يمكن تمديده؟ 

* ما هي النتائج المحتملة التي يمكن أن تترتب عليه؟ 

* متى ستظهر النتائج اإليجابية إلى حيز الوجود؟ 

* آيف تؤثر النتائج السلبية على الخطة العامة؟ 

ولكي تصادف المزيد من الفرص، عليك أن تلعــب جيـدًا وأن 
ــرف السـوق  تنهمك في اللعب إلى أقصى مدى ممكن، وأن تع
جيـدًا، وأن تؤمـن حلقـــة اتصــاالت جيــدة أيضــًا وأن تفــهم 
احتياجاتك وحــدود إمكانيـاتك، وعليـك أن تكـون مسـتعدًا ألن 
تدفـع الثمـن.  وعندمـا تجتمـع الفـرص الجيـدة مـع التخطيـــط 

الجيد، يصبح الوصول إلى الهدف أمرًا ممكنًا. 

إدارة الفرص  

 الفرص من األشياء الهامة جدًا فـي حيـاتك.  فـإن لـم تجدهـا 
عليك أن تصنعها.  وصناعة الفرص وانتهازها هــو بـالتحديد 
مـا نعنيـه بإدارتـها.  وهنـا يجـب التفريـق بيـن االســـتراتيجية 
والتكتيك في العمل.  االســتراتيجية هـي تحديـد االتجـاه العـام 
الذي تقصده، وهي تأتي أوًال وتساعدنا علـى رؤيـة الصـورة 
الكلية للموقف.  أما التكتيك فيتضمن المهارة في الحكــم علـى 
ــع المواقـف الخارجيـة.  ففـي مجـال  التفاصيل وفي التعامل م

التفاوض مثًال يمكن اتباع تكتيك أو أآثر مما يلي: 

 ١. مفاجأة الطرف اآلخر. 

 ٢. محاولة تفريق حليفين قويين. 

 ٣. اللجوء للحيلة. 

 ٤. التظاهر بالضعف الشديد. 

 ٥. إدعاء القوة الشديدة. 

 ٦. المجاملة وامتصاص الغضب. 

والفرصة هي موقف خارجي يقدم لك اختيارًا مؤقتـًا، إمـا أن 
تأخذ به أو أنه سيذهب فال يعود متاحـًا لـك بعـد وقـت معيـن.  
والفرص آثيرة في حياتنا، لكن المهم أن تميز الفرصة الجيدة 
ـــة، أن  وأن تتشــبث بــها.  والفــرق بيــن التخطيــط والفرص
التخطيط يعمل في ظل عــالم مزدحـم.  فعندمـا تكـون الطـرق 
سالكة والشارع خاليًا، يمكنك الوصول إلـى مكتبـك بسـرعة، 
وهذه هي الفرصــة.  وعندمـا يزدحـم الشـارع، وتبـدو معظـم 
الطرق غير سالكة، فأنتن بحاجة للبحث عن الطريق المناسب 

وأن تبـذل جـهدًا أآـبر ووقتـًا أطـول للوصـول إلـى المكتـــب.  
وهذا البذل والتفكير هو نوع من التخطيط. 
ادعم قراراتك 
الحصول على الدعمين المــادي والمعنـوي مـن األسـس التـي 
يمكن أن يرتكز عليها نجاح قراراتك.  وهناك خمسة مصادر 

أساسية يمكن أن تدعم قراراتك من خاللها: 

 (١) إن لم يكن باستطاعتك تنفيذ المشروع وحدك، اشرك 
ــك، فمـا قـد يكـون صعبـًا عليـك.. قـد يكـون  اآلخرين مع

سهًال على اآلخرين. 

 (٢) اطلب النصيحة ممن يحظون بثقتــك، ومجـرد طلـب 
ـــة  النصيحـة ال يلزمـك بشـيء، وقـد يسـاعدك علـى رؤي
األمــور بصــــورة أفضـــل.  وطلـــب النصيحـــة مـــن 
المستشارين والخبراء والمســاعدين أمـر ضـروري فـي 

المشروعات الحيوية والكبيرة. 

ــبون.  ألن قدرتـك علـى   (٣) اآسب واجعل اآلخرين يكس
تحصيل ما تريد تعتمد أساسًا على قدرتك على المقايضة 
ــى اسـتعدادك  والعطاء.  وتحفيز اآلخرين يعتمد أيضًا عل
ــتعرف حتمـًا آيـف  للعطاء.  فإذا آنت تعرف ما تريد، س

تقايض. 

 (٤) اسـتخدم النمـاذج المثاليـة مـن شـخصياتك المفضلـــة 
لحفزك وقيادة تصوراتك.  فال بد أنك معجب بشخصيات 
تاريخية أو معاصرة.  ضع صورهم وأقوالهم وأعمالــهم 
من حولك، في المكتب وعلى جدران المنزل أو المعمـل 
ــام وسـيدعم  أو حتى في السيارة إن هذا سيدفعك إلى األم

قراراتك اإليجابية من خالل تقليدهم أو محاآاتهم. 

 (٥) وظف الشبكات اإلنسانية في العمــل.  هـذه الشـبكات 
توسـع أفقـك، وهـي تعنـي االتصـــال بمــن تعــرف مــن 
ــك وبيـن مـن  األصدقاء والزمالء ليكونوا حلقة وصل بين
ال تعرف مــن المتخصصيـن والخـبراء.  إن االتصـاالت 
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الشـبكية وربـط العالقـات نـوع المشـارآة فـي اإلنجــاز.  
وآمـا فـي عـالم اإلعـالن.. فـإن التكـرار يعطـــي نتــائج 
أفضـل.  لـذا فـإن تعميـق العالقـــات يعنــي مزيــدًا مــن 

المعارف والخبرات. 

ولكن هناك بعض المحاذير التي يجـب تجنبـها عندمـا تطلـب 
دعمًا من اآلخرين: 

 (١) أن تحاول أداء آل العمل بنفسك. 

 (٢) الطلب من اآلخرين المخاطرة نيابة عنك. 

 (٣) انتظار أن يقوم اآلخرون بكل األعمال نيابة عنك. 

 (٤) طلب المساعدة من أناس ال يعنيهم األمر. 

 (٥) الرغبة في أن يهتم بك الناس أآثر مما تهتم بنفسك. 

ــك  عملـك وعـائلتك وعالقـاتك االجتماعيـة ومـواردك وصحت
وحالتك النفسية.  ولكــي تكـون شـخصًا ناجحـًا ومقـررًا جيـدًا 
يجب أن توازن بين هذه الجزئيات المتكاملة، وأن تعــثر علـى 
نقطة التوازن هذه، يعني أن توجه نفسك نحو النمــو والتطـور 

وأن تعرف أن حياتك مسئوليتك أنت وحدك. 

القرار الجيد 
♦ يعكس قيمك الشخصية.   

♦ يقربك من أهدافك.   
♦ يلبي احتياجاتك األساسية.   

♦ يساعدك على استثمار وقتك جيدًا.   
♦ يعوضك جهودك المبذولة.   

♦ يساعدك على توقع العوائق وتجاوزها.   
♦ يشدك إليه بقوة لتتفاعل معه بإخالص.   

♦ يقربك من الناس المتفهمين ألغراضك والمتعــاطفين   
مع أهدافك. 

♦ يجعلك تواجه المشكلة بصراحة وقوة.   

♦ يزيد اهتمامك بالمعلومات.   

♦ يجعلك أآثر استقرارًا وقدرة على الحدس.   

♦ يقودك إلى البدائل الممكنة ويفتح لك الطريق .   

♦ يجعلك واقعيًا ومتفهمًا.   

♦ يساعدك على إدراك قدراتك الشخصية والمالية.   

القرار السيئ 
♦ ُيتَّخذ في لحظة غضب.   

♦ يتجاهل االلتزامات المعتبرة.   

♦ يتجنب المشكلة الحقيقية.   

♦ ينطلق من األمنيات – دون إدراك الوضع الحقيقي.   

♦ يتجاهل مواقف ومقاومة اآلخرين.   

♦ يربطك بأهداف صغيرة.   

♦ يعميك عن البدائل الحاسمة والضرورية.   

♦ يتم بدون تخطيط.   

♦ يتأخر آثيرًا أو يتخذ على عجل.   

♦ ال يحقق االحتياجات واألهداف.    

♦ ينتج عن تحيز.   

♦ يقودك إلى وضع أسوأ مم أنت فيه.   

♦ يجعلك تندم على الفرص الضائعة.   
هل قراراتك واقعية؟ 
ــرار  آل قرار يتكون من جانبين، األول ذاتي يتعلق بصانع الق
والثاني موضوعي يتعلــق بالعـالم الخـارجي. وآصـانع قـرار 
عليك أن تعرف نفســك وأن تعـرف آيـف تعمـل األشـياء مـن 
ــل بـها العـالم.   حولك لكي تكيف خططك مع الطريقة التي يعم
ــرار يبـدأ بـالتخيل وينتـهي باالختبـار، ثـم تخيـل ثـم  فصنع الق
اختبار.. وهكذا إلى مـا ال نهايـة.  وألن عمليـة اتخـاذ القـرار 
ــم آيـف  هي عملية تعلم أيضًا، فعليك أن تدرب نفسك على تعل
تسير األشياء من حولك وما هي االستراتيجيات المالئمة لك. 
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معالجة عدم التأآد 
ينتج عدم التأآد عــن نقـص فـي المعلومـات، لـذا يلجـأ بعـض 
صنـاع القـرار العلمييـن إلـى اسـتخدام األسـاليب الكميـة فـــي 
ــاالت عـدم  معالجة حاالت عدم التأآد.  وظهور المعوقات وح
ـــور الطبيعيــة فــي اتخــاذ القــرارات وحــل  التـأآد مـن األم
المشكالت.  وهناك آثــير مـن األزمـات التـي يصعـب حلـها.  
ولكـن هنـاك أيضـًا مجموعـة مـــن القواعــد األساســية التــي 

تساعدك على التقليل من آثار األزمات، ومنها: 

 (١) قرر شيئًا واحدًا فقط في نفس الوقت. 

 (٢) حـاول أن تنطلـق ممـا حـدث وتوافـق عليـه، وال تشـــتت 
جهدك وتفكيرك في إنكار ما حدث أو في قلب األمور. 

ـــب المســاعدة مــن المخلصيــن وذوي   (٣) ال تـتردد فـي طل
الخبرة. 

 (٤) انظر في التفاصيل الرئيسية أوًال. 

 (٥) اجعل خطتك بسيطة وسهلة ومباشرة. 

 (٦) تعلم آيف تقبل الخسارة.. فهذا هو طريق الفوز. 

ـــرارات الجيــدة.. هــي القــرارات المتســمة  آـل هـذا ألن الق
بالتكيف.. والتكيف هنا يعني أن تتعلم طرقـًا جديـدة لمواجهـة 
ـــا  مشـكالت جديـدة وأن تعـرف آـل عنـاصر خسـارتك عندم

تخسر، وأن تعرف ماذا جنيت عندما تربح. 

ومن المــهم أيضـًا أن ال تضـع آـل البيـض فـي سـلة واحـدة، 
فحياتك تشمل: 
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