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العربية

 15ساعة تدريب
يهدف هذا البرنامج إلى إكساب المشاركين المهارات والمعارف والميول االيجابية التي
تمكنهم من تبني وتطبيق الوسائل الفعالة في تحليل المشكالت وصنع القرارات ،وذلك من
خالل عرض ومناقشة الموضوعات المرتبطة بكل من مفهوم وأهمية تحليل المشكالت ,
أنواع المشكالت وأنماط األفراد في مواجهتها  ,مراحل وخطوات تحليل المشكالت ,استخدام
األساليب العلمية والعملية لتحليل المشكالت وصنع القرارات و األنماط المختلفة لحل
المشكالت و اتخاذ القرارات  .باإلضافة إلى إجراء تمارين تطبيقية وحاالت دراسية.
تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي :
تعريف المشكلة والقرار وأهمية كل منهما.
• أنواع المشكالت والقرارات وأنماط األفراد في التعامل معها.
• ظروف التأكد والمخاطرة وعدم التأكد.
•مفهوم حل المشكالت وصنع واتخاذ القرارات .
•أساليب التعامل مع المشكالت واتخاذ القرارات
•الطرق الفعالة في تحليل المشكالت وصنع القرارات.
•مراحل تحليل المشكالت وصنع القرارات.
•األخطاء الشائعة في تحليل المشكالت وصنع القرارات.
• تمارين تطبيقية وحاالت دراسية.
•وسائل مختلفة لتحسين جودة القرارات.
بنهاية هذا البرنامج يستطيع المشارك أن:
• يعرف مفهوم وطبيعة وأبعاد المشكالت والفرص في العمل
• يحدد األنواع الرئيسية للمشاكل في مكان العمل
• يوضح أوجه االختالف بين ظروف التأكد ،والمخاطرة ،وعدم التأكد
• يوضح أهمية جمع الحقائق والمعلومات والتحري عن مصداقيتها.
• يدرك ويتبنى الخطوات العلمية والعملية في حل المشكالت.
• يحدد األنماط المختلفة لحل المشكالت واتخاذ القرارات
• يوضح أهمية األساليب المختلفة لحل المشكالت.
• يتخذ القرار المناسب في إطاره الرماني والمكاني بما يحقق النتائج المطلوبة
• يوضح كيفية تنفيذ القرار وتقييم النتائج واآلثار المترتبة عليه.
• يحدد ويتجنب بعض األخطاء الشائعة في تحليل المشكالت وصنع القرارات
• يتبنى وسائل مختلفة لتحسين جودة القرارات
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