
  القراراتصناعة
 

 قرار ؟ما هو ال
 

إن القرار ببساطة هو الذي يحدث عندما تقرر عقولنا أن نقوم بعمل ما مثل االستمرار بقـراءة                
 هذا ويحتاج   .هذا المقال أم ال ، وفي هذه اللحظة نواجه االختيار بالمضي في القراءة أو عدمه              

 تغيير معين   اإلنسان التخاذ القرارات ألنه بشكل دائم إما يحاول الرد على تغيير أو يحاول بدء             
وهناك شرط أن يكون اثنان من النتائج أو أكثر محتملة الحدوث وال بد من االختيـار بينهـا                . 

 لما   و االحتمال  الرتباط هذه النتائج بأهمية معينة وإال لو كانت جميع النتائج متساوية في القيمة            
 .وجب أن يكون هناك ضرورة التخاذ القرار الذي يفاضل بينهم 

 وسمة مهمة لهـذه العمليـة إنهـا         . قرار هو جزء من عملية      أي ؤدي إلى اتخاذ  إن كل نشاط ي   
تؤدي إلى حدث ، وقد يكون من الصعب تجزئة العملية إلى أجزاء ألن العملية هـي سلسـلة                  
مستمرة من النشاطات المنفصلة ويمكن اعتبار كل الظروف التي تحيط باختيار ما من مكونات              

لى أنه حدث معزول يمكن أن يكون مضلل وال يسـاعد علـى             اتخاذ القرار ومعالجة القرار ع    
 .اتخاذ القرار المناسب 

 
 اإلطار

 

إن الخطوات التي نتخذها للوصول إلى القرار هي في الواقع اإلطار الذي يضمن أن الخطوات               
أو العوامل المهمة جداً قد تم أخذها بعين االعتبار وأيضاً يزودنا بخريطة لتقيـيم االختيـارات                

دى األمور غير المهمة ، إضافة إلى ذلك فاعتماد إطار معين يوحي بالثقة ويوثق العمليـة          ويتفا
ويبرر القرارات كما يسمح لنا بالتحليل وترتيب األولويات بسرعة ، لكـن يجـب أن نعلـم أن     
الهياكل واألطر تدعم لكن ال تضمن قرارات فعالة حيث يؤدي االسـتعمال المفـرط للهياكـل                

 .المرونة ، كما أن هذه الهياكل واألطر ليست بديالً للحس العام أو الحدس واألطر إلى عدم 
 :من أكثر األطر شيوعاً ذلك اإلطار ذو الخطوات الثمانية التالية 

 

 .تحديد المشكلة  •
 .تحديد األهداف والمخاطر والقيود  •
 .تحليل الوضع واألسباب  •
 .بناء بدائل أو حلول مقترحة  •
 .ختلفة ونقدها تفصيل منافع البدائل الم •



 .تفصيل الحلول المقترحة وطرق إنجازها ونقدها  •
 .اختيار الحل األفضل وطرق إنجازه  •
 .التنفيذ  •

 .تاسعة ال تذكر عادة وهي المراقبةوهناك في بعض األحيان خطوة 
إن اإلطار عادة ال يستخدم التخاذ قرار بسيط مثل ماذا نلبس أو ماذا نتناول علـى الفطـور أو    

ة األجرة التي نركبها ولكن اإلطار يستخدم لدراسة وتحليل الوقائع المرتبطة بحدث            نوعية سيار 
 تتـوفر لـدينا كافـة    دون أن و ،ما التخاذ القرار المناسب في ظل ظروف صعبة ومتشـابكة       

  . في بعض األحيانالبيانات المطلوبة
ـ ن  الطريقة الشائعة التخاذ القرار أو االختيار بين البدائل هـي أ  تربما كان  تم وضـع كافـة   ي

 تكون الجلسة غيـر منظمـة   و عادة، المختلفة  عقد جلسة لمناقشة البدائل     ت والميزات والعيوب   
بحيث يمكن القفز من موضوع آلخر مما يحتم مناقشة نقاط لها عالقة بالموضوع مرات عديدة               

 .بينما يمكن إهمال نقاط أخرى وعدم ذكرها على اإلطالق 
 مع مرور   مكن ذكرها هنا أن الشعور بالضيق والتعب يبدأ وبالذات        ومن أهم المالحظات التي ي    

عندما يسيطر األعضاء األقوياء على النقاش غالباً أكثر بكثير مما يمكن تبريره بنـاء              الوقت و   
على المعرفة أو الخبرة التي يمتلكونها ، وفي نفس الوقت فـإن األعضـاء الخجـولين قـد ال      

 .بالرغم من أن بعضهم قد يمتلك بعض المعلومات الهامة يتمكنوا من الحديث على اإلطالق 
 يـذكر أو أن     اًوفي النهاية يتم اتخاذ قرار عندما يبدو للحضور أن النقاش أصبح ال يحقق تقدم             

 . االضطرار لالنتقال لجلسات أخرى أو الذهاب للبيت وخالفه  عند أوىموعد اللقاء قد انته
نتشر جداً ، وفي أحسن أحوال هذا األسلوب أن تـتم    إن هذا األسلوب غير المنظم هو أسلوب م       

مناقشة مزايا وعيوب كل بديل دون القفز إلى األمام أو الخلف وإعادة طرح الموضـوعات إال                
أن هذا األسلوب يفشل دائماً في مناقشة بعض القضايا الهامة ، وحتـى لـو تمـت مناقشـات                   

، وبالطبع فإنه من الخطأ حساب العـدد     ممنهجة فإنه يبقى من غير الواضح كيفية اتخاذ القرار          
الحقيقي للمزايا والعيوب لكل بديل ومن ثم اختيار البديل ذو العدد األكثر من المزايا ألن درجة                

 أهمية كل مزية أو عيب يتفاوت في الوزن ، إذاً كيف يمكن لنا أن نتخذ القرار ؟
ويبدو ذلـك    - سنة   250أكثر من   لقد فكر بنيامين فرانكلين في كيفية معالجة هذه المشكلة منذ           

 حيث شرح فرانكلين طريقته على النحـو        - واضحاً في رسالته إلى صديقه جوزيف بريستلي      
 :التالي

عندما تكون هناك حاالت صعبة فإنها تكون صعبة ألننا عندما ندرسها ال تتوفر لـدينا كافـة          " 
قات قد تتوفر لـدينا بعـض     المزايا والعيوب الخاصة بكل بديل في عقولنا ، ففي وقت من األو           

هذه المزايا والعيوب بينما في أوقات أخرى قد تتوفر لنا مجموعة أخرى من المزايا والعيـوب                



بينما تكون المجموعة األولى خارج نطاق تفكيرنا ، أي أننا ال نستطيع تجميع كافـة المزايـا                  
ذلـك فـإن طريقتـي      وللتغلب على   . والعيوب مرة واحدة في عقولنا ودراستها التخاذ القرار         

تتلخص بقسمة الصفحة إلى جزأين برسم خط رأسي واستخدام أحد الجـانبين لكتابـة المزايـا        
واآلخر لكتابة العيوب ثم خالل ثالثة أو أربعة أيام من التمعن أضيف مالحظات قصيرة لكـل                
عنوان من المزايا والعيوب كما يخطر ببالي في حينه وعندما أنهـي جميـع كتابـاتي حـول                  

وضوع فإن كافة المزايا والعيوب والمالحظات عليها تكون أمامي مجتمعة في صفحة واحدة             الم
 على كـل  )بديالً(اً حيث أبدأ بتقدير أوزان كل مزية أو عيب وعندما أالحظ على الجانبين واحد   

جانب يبدوان بنفس األهمية فإنني أقوم بشطبهما ، وعندما أجد أن مزية ما تزن ما يزنه عيبين                 
عيوب فإنني أشطب هذه المزية وهذين العيبين من القائمة ، وفي بعـض األحيـان أجـد                من ال 

مزيتين تساويان وزن ثالثة عيوب من القائمة عندها أقوم بشطب المـزيتين والثالثـة عيـوب       
وهكذا ، وبعد أن أنتهي أنتظر ليوم أو يومين ألرى ما إذا حضرتني أفكار جديدة من المزايا أو                 

يكن فإنني أقرر بناء على ما توصلت لـه، وبـالرغم مـن أن وزن المزايـا                 العيوب وإذا لم    
 موالعيوب ليس بدقة المعادالت الجبرية إال أنه عندما يتم التمعن بكل مزية أو عيب ومقـارنته               

ببعضهم البعض وهم أمامي في القائمة فإنني أعتقد أنني أستطيع أن أحكم على األمور بطريقة               
 ".أفضل

ن تشير إلى أنه كان متقدماً جداً على عصره ، لقد عـرف فـرانكلين أن                إن طريقة فرانكلي  
العقل البشري محدود فيما يتعلق بعدد العوامل والمتغيرات التي يستطيع معالجتها في وقـت       
ما ، وقد اكتشف علماء النفس في منتصف القرن العشرين ما توصل إليه فـرانكلين سـابقاً         

 من الحكمة تكريس عدة أيام لدراسة المزايا والعيوب         نأمن عدم التسرع في اتخاذ القرار و      
 لم يكن فـرانكلين متفوقـاً علـى    .في محاولة للمقارنة والمقايضة بناء على األهمية النسبية   

عصره فقط بل إن طريقته في اتخاذ القرار تعتبر خارقة ولها أفضلية عظيمة جـداً إذا مـا             
ون أنهم قادرون على اتخـاذ القـرارات   نظقورنت بما يستخدمه معظم صناع القرار الذين ي 

 . النقاشات غير الممنهجة والتفكير الشاق الصائبة بعد ساعات قليلة من



 
 

ة كبيـرة بحيـث يـتم اآلن    صـور لقد تطورت طريقة اتخاذ القرارات منذ فرانكلين إلى اآلن ب      
اسوب لفعل ذلك وعليه يجب النظـر بحـذر   استخدام األرقام والمعادالت الرياضية وبرامج الح     

 .الستخدام هذه األرقام للحصول على نتائج مرضية وحقيقية 

 أي   المعـايير أو   إن الحصول على األوزان النسبية للمزايا والعيوب أو األسباب أو الصفات أو           
وهي طريقـة   ،  التحليل المقارن المزاوج      طريقة  عن طريق استخدام    أن يتم  ممكنال  من   خيار

 الخيارات المختلفة أعمدته وصفوفه ، وعليه        المعايير أو  نتم بناء جدول بحيث تكوِ    يهلة حيث   س
 .فإن الجدول المذكور يحتوي على نفس العدد من الصفوف واألعمدة 

 

  التحليل المقارن المزاوجطريقة
 

 :ويمكن اتباع الخطوات التالية الستخدام الطريقة 
 .ها وعبر عن كل خيار بحرف من الحروف األبجدية  التي ترغب في مقارنتمعايير الدقي -1
 .كون الجدول المذكور آنفاً  -2
ار مع نفسه وينشأ عن ذلك شطب الخاليا على القطـر           معياشطب كل خلية تقارن فيها أي        -3

 .من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين 
ـ    واشطب الخاليا التي يمكن أن تكرر أي مقارنة        -4 ت  هذه الخاليا عادة جميـع الخاليـا تح

 .القطر المشار إليه في البند السابق 

 البديل الجيد









 توافقه مع
 أهداف

 المؤسسة
 وسياستها
 ومواردها

 توافقه مع
 الوقت

 لسرعةوا

األهداف  كفاءته
 التي

 يحققها

 توافقه مع
 الظروف

المكاسب 
 التي

 يحققها

 المخاطر
 المحتملة



 في األعمدة واحداً واحداً وحـدد       معايير في الصف مع ال    المعيارفي الخاليا المتبقية قارن      -5
 لمعيـار  ل3أيهما أكثر أهمية معتمداً على إعطاء صفراً إذا لم يكن أحدهما أهم من اآلخر و          

 .إذا كان هذا الخيار أهم بكثير جداً من اآلخر 
 .نتائج لكل خيار وحولها إلى نسبة مئوية اجمع ال -6

 
 المختلفـة للمرشـحين    معاييروكمثال تطبيقي على ما سبق يمكن رسم الجدول التالي لمقارنة ال          

 التي نرغب في مقارنتها ويجب      معاييرفي البداية نعدد ال    . لشغل مناصب ادارية في مؤسسة ما     
 والمثال المطروح فقط لفهم الطريقـة    يفة ومتوافقة مع طبيعة الوظ    أن تكون كاملة بقدر اإلمكان    

. 
 

  :المعايير
 ) .A(مرشح عائلة كبيرة  -1
 ) .B (أقدمية العمل بالمؤسسة -2
 ) .C (النشاط السياسي -3
 ) .D(الدرجة العملية  -4
 ) .E(ة يداراإلالخبرة  -5
 ) .F(معرفة لغات أخرى  -6

 )G(العالقات االجتماعية  -7



 
 جدول التحليل المقارن

 
 )A( )B( )C( )D( )E( )F( )G( 

 A. (  B2 C1 D2 E2 A1 G1(مرشح عائلة كبيرة 
 أقدمية العمل بالمؤسسـة   

)B. ( 
  C1 D2 E2 F1 G1 

 C. (    D1 E1 C1 G1 (النشاط السياسي
 D. (     E1 D2 0(الدرجة العملية 

 E. (      F2 0(ة يداراإلالخبرة 
 F. (       G1(معرفة لغات أخرى 

        )G(العالقات االجتماعية 
 



 
أقدميـة العمـل      مـع   األول في الصف األول وهو مرشح عائلة كبيرة        معيارواآلن إلى ال   •

 ويمكن أن يكون بدرجة مهمـة  أقدمية العمل بالمؤسسة أعتقد أن المقارنة لصالح      بالمؤسسة
 . مثالً B2، لذا نعطيه 

 النشـاط السياسـي    الثالث وهو    معيار األول في الصف األول مع ال      معياربعد ذلك نقارن ال    •
 مهم وبعضهم يعتقد أن كون المرشح مـن عائلـة           النشاط السياسي فبعض الناس يعتقد أن     

  .C1كون أكثر أهمية لذا نأخذ ي قد النشاط السياسيكبيرة يكفي وفي رأيي أن 
 في العمود الرابع وهو الدرجة العلمية       معيار األول في الصف األول مع ال      معياروبمقارنة ال  •

  .D2لدرجة العلمية أقوى ويمكن أن يأخذ  اتربما كان
 في العمود الخامس ربما كانت الخبرة       معيار األول في الصف األول مع ال      معياروبمقارنة ال  •

  .E2مهمة أكثر وربما حصلت على 
 في العمود السادس يبـدو أن الخيـار   معيار األول في الصف األول مع ال معياروبمقارنة ال  •

  .A1لممكن أن يأخذ األهمية  من ا واألول له أهمية أكبر

العالقـات   يبدو أن    بع في العمود السا   معيار األول في الصف األول مع ال      معياروبمقارنة ال  •
  .G1 من الممكن أن يأخذ األهمية  و أهمية أكبرا لهاالجتماعية

 المختلفة في األعمدة،    معايير الثاني في الصف الثاني مع ال      معياروبعد ذلك ننتقل لمقارنة ال     •
كذا وعلى فرض أننا حصلنا على الجدول كما هو مبين فإننا نقـوم بالحسـاب بالشـكل       وه

 :التالي 
A1 ، B2 ، C3 ، D7 ، E6،  F2 ، G4  

 25=  4 + 2+  6 + 7 + 3 + 2 + 1= المجموع 
 :مرشح عائلة كبيرة :  األول معيارال

 4 = 1×  25 =الوزن  100
 
  :سةأقدمية العمل بالمؤس:  الثاني معيارال

 8 = 2×  25 =الوزن  100
 
  :النشاط السياسي:  الثالث معيارال

 12 = 3×  25 =الوزن  100
 



 :الدرجة العلمية :  الرابع معيارال
 28 = 7×  25 =الوزن  100

 
 :الخبرة :  الخامس معيارال

 24 = 6×  25 =الوزن  100
 
 :معرفة لغات أخرى :  السادس معيارال

 8 = 2×  25 =الوزن  100
 

 :العالقات االجتماعية : بعالخيار السا
 16 = 4×  25 =الوزن  100

 
 المختلفة حتى نتمكن من اختيار      معاييروعليه عند تقييم المرشحين نأخذ بعين االعتبار أوزان ال        

 هي الدرجة العليا التي يمكن الحصول عليهـا        معياراألفضل بحيث تكون الدرجة الخاصة بكل       
حسب كفاءته ، والمرشح الذي يحصل على أعلى الدرجات هو األوفر حظاً ، ويتم ذلك أيضـاً                

 المختلفة كأعمدة والبدائل كصفوف وذلك بالشكل       معاييرباستخدام الجدول التالي الذي يستخدم ال     
 :التالي 

 
العالقات 
 االجتماعية

معرفة لغات 
 أخرى

الخبرة 
 ةيداراإل

الدرجة 
 العلمية

النشاط 
 سيالسيا

أقدمية العمل 
 بالمؤسسة

مرشح عائلة 
  كبيرة

 الوزن 4 8 12 28 24 8 16
 عمرو 5 7 10 1 8 0 8

 زيد       
 إبراهيم       
 جمعة       
 خميس 5 5 10 5 6 8 7

 



 وعلـى اعتبـار   معيارلكل  0 -10ويعطى كل مرشح الدرجات التي تناسبه على المقياس من        
ن التمييز بين المرشحين وذلك بضرب الدرجة التي حصل عليها          الدرجات المختارة كمثال يمك   

 ومن ثم الحصول على المجموع الكلي ومثـل علـى      المعيار في وزن ذلك     معيارالمرشح لكل   
 :ذلك عمرو وخميس 

ــرو   = 16 × 8+  8 × 0 + 24 × 8 + 28 × 1 + 12 × 10 + 8 × 7 + 4 × 5= عمـ
544 

ــيس    =16 × 7+  8 × 8 + 24 × 6 + 28  ×5 + 12 × 10 + 8 × 5 + 4 × 5=خمـ
640 

أقل في الخبـرة االداريـة و االقدميـة         ومن ذلك نستنتج أن البديل األنسب هو خميس مع أنه           
 . جداً ه مهم قد تبدوصرا وهي عنوالعالقات االجتماعية إضافة الى تدني مهاراته اللغوية

ناسب هي من أبسط الطرق التـي   إن الطريقة التي تم تقديمها أعاله في الوصول إلى القرار الم          
يمكن استخدامها من قبل مجموعة ما والوصول إلى نتائج مذهلة بشرط أن تتم دراسـة كافـة                 
الخيارات والبدائل بشكل مفصل وبذل الجهد كي ال يتم استثناء أي من الخيـارات والبـدائل ،                 

 كلما كانت النتائج التي     وكلما كان عملنا في الخطوات األولى لمرحلة اتخاذ القرار شامالً وجاداً          
وبالطبع توجد طرق أخـرى أكثـر تعقيـداً         . حصل عليها لها قيمة أكبر وكان القرار أفضل         ن

وتعتمد على استخدام الحاسوب وغيره لكني أعتقد أن الطريقة التي تقدم سـردها أنسـب لمـا              
 مـا تناقشـها     خالقية كما أنه ينطبق إلى حد كبير على القضايا التي غالباً          األقرارات  بال عرفي

مثل انشاء وحدات أو أقسـام أو أو دوائـر أو            للوصول فيها إلى نتائج محددة       اإلدارات العامة 
 كذلك يمكن استخدام هـذه الطريقـة لبنـاء أدوات القيـاس      .الغائها أو دمج بعضها و ما شابه      

 .الخاصه بالتوظيف والترقيات االدارية واستبانات التقويم وبناء الخطط وغيره 
 

 ذ القرار المناسب عن طريق تحديد األهدافإتخا
 

ومن الممكن إتخاذ القرار المناسب عن طريق تحديد األهداف وتقييم مدى تحقيق كل خيار من               
ومن الممكن أن نسوق المثال التالي والذي ينـاقش طبيعـة           . الخيارات المختلفة لهذه األهداف     

علماً أن النتيجة والقـيم  (ف الموضوعة الحكومة التي يجب تشكيلها لتحقيق أكبر قدر من األهدا    
 ). لمجرد تعلم الطريقة فقط

 
 :وفيما يلي قائمة بهذه األهداف

 
 A)(فك الحصار اإلقتصادي والسياسي  . 1



  D)(صيانة المشروع الوطني على المستوى السياسي  . 2

 E)(توفير الألمن والسلم اإلجتماعي  . 3

  F)(إحداث إنعاش إقتصادي  . 4

 G)(ي إصالح عملية البناء الوطن . 5

 H)(إعادة البعد العربي واإلسالمي للقضية  . 6

 I)(المزاوجة بين العمل السياسي والعسكري  . 7

 J)(تدعيم الوحدة الوطنية  . 8

  K)(تسهيل قبول الحكومة من قبل المجتمع الدولي  . 9

  L)(تخفيف حدة المعارضة الفصائلية لتولي حماس الحكومة  . 10

 M)(إستمرار الدعم الشعبي  . 11

 N)(صالحيين داخل المؤسسات تعزيز وتقوية وجود اإل . 12

 
 التحليل المقـارن    طريقة في البداية يتم وزن األهداف بمقارنتها مع بعضها البعض وباستخدام         

ومن ثم تحديد مدى تحقيق الخيارات المطروحة لكل هدف مـن           ،  كما تم تبيينه أعاله      المزاوج
ضرب الدرجـة التـي     وفي النهاية يتم    ). 10 - 0ويعطى الدرجة المناسبة من     (هذه األهداف   

 .وتجمع النتيجة كما فِصل سابقاً، حصل عليها  كل هدف من األهداف في وزنه 
 

وبحساب نسبة تكرار كل عنصر وتحويل ذلك الى النسبة المئوية نحصل على الوزن النسـبي               
 . لكل هدف كما هو واضح في العمود الثاني من الجدول أدناه

 
 رغبنا في تحقيق األهداف المذكورة أعاله فإنه من المؤكـد  من الجدول أدناه يتبين أيضاً أنه إذا     

مع التأكيـد أن هـذه      (أن هناك خيارات أفضلها تشكيل حكومة تكنوقراط ضمن إئتالف وطني           
كمـا أن هـذا األسـلوب       ). النتيجة تم الوصول إليها بناء على المدخالت وبغرض التعلم فقط         

، نا فيها خيارات متعددة نحتاج للمفاضلة بينهـا         التحليلي ال بد من اتباعه في كل مرة يكون لدي         
أو عندما نرغب بتوزيع الموارد التي نمتلكها بالشكل المناسب على بنود أيـة خطـة معتمـدة                 

 . وهكذا
 
 
 
 



 
 
 

 الهدف

 
 
 
 الوزن

إستمرار 
الحكومة 
 الحالية

حكومة 
وثيقة 
 األسرى

حكومة 
تكنوقراط 
ضمن 
إئتالف 
 وطني

    A 14) (فك الحصار اإلقتصادي والسياسي
صيانة المشروع الـوطني علـى المسـتوى        

 D)(السياسي 
13    

    E 14)(توفير األمن والسلم اإلجتماعي 
    F 0)(إحداث إنعاش إقتصادي 

    G 6)(إصالح عملية البناء الوطني 
    H 6)(إعادة البعد العربي واإلسالمي للقضية 

    I 0)(المزاوجة بين العمل السياسي والعسكري 
    J 3)(تدعيم الوحدة الوطنية 

تسهيل قبول الحكومة من قبل المجتمع الدولي       
)(K 

5    

تخفيف حدة المعارضة الفصائلية لتولي حماس      
 L)(الحكومة 

5    

    M 13)(إستمرار الدعم الشعبي 
تعزيز وتقوية وجـود اإلصـالحيين داخـل        

 N)(المؤسسات 
2    

     المجموع
 

 سيةتطبيقات سيا

 تشكيل الحكومة الفلسطينية: مثال
 

n               عندما تم الحديث عن موضوع الحكومة وتشكيلها برزت عدة خيارات مـن الممكـن
 :ومن أهم هذه الخيارات ما يلي، التفكير فيها

n أن تقوم حماس بتشكيل حكومة ائتالف وطني وبالذات مع فتح 



n أن تقوم حماس بتشكيل الحكومة من عناصرها الجماهيرية 
n تكنوقراط(م حماس بتشكيل الحكومة من عناصرموالية ومناصرة أن تقو( 

 
 استخدام االهداف كأساس لتحديد الخيار االنسب

 :نقوم في البداية بتحديد االهداف المرجوة من الحكومة المراد تشكيلها وذلك كما يلي
n  اخوة في الدم اخوة في القرار"الوفاء بشعارات البرنامج االنتخابي" 
n   ية للنموذج االسالمي المنشود الذي طالما نادت بـه حمـاس ورفعتـه       تقديم صورة جل

 شعارا لها
n                تقريب الشعب لالسالم وتحبيبه لهم حيث تظهر حماس على انها ال تحتكـر السـلطة

 وتقصي االخرين
n المحافظة على السلم االجتماعي وتقليل التوتر 
n االستفادة من خبرات اولئك الذين ينتمون لفصائل اخرى 
n المعارضة الفصائلية لتولي الحركة ادارة السلطةتخفيف حدة  

n                المشاركة في تحمل االخطاء والخلل في حالة حدوثه وعدم تحمـل حمـاس منفـردة
 المسؤولية عن ذلك

n حجب صفة االرهاب عن الحكومة مما يسهل عملها 
n تحقيق الفصل بين السلطات 
n ي جميع المواقع ضمان السيطرة على جميع الوزارات وتنفيذ السياسات االصالحية ف 
n االنفتاح على المجتمعين العربي والدولي  
n ترميم الوضع الفصائلي الداخلي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التعبير عن كل هدف باستخدام حرف أبجدي
 

Serial الهدف 

A  اخوة في الدم اخوة في القرار"الوفاء بشعارات البرنامج االنتخابي" 
B ا نادت به تقديم صورة جلية للنموذج االسالمي المنشود الذي طالم

 الحركة ورفعته شعارا لها
C  تقريب الشعب لالسالم وتحبيبه لهم حيث تظهر الحركة على انها

 ال تحتكر السلطة وتقصي االخرين
D المحافظة على السلم االجتماعي وتقليل التوتر 
E االستفادة من خبرات اولئك الذين ينتمون لفصائل اخرى 
F تولي الحركة ادارة السلطةتخفيف حدة المعارضة الفصائلية ل 
G  المشاركة في تحمل االخطاء والخلل في حالة حدوثه وعدم تحمل

 الحركة منفردة المسؤولية عن ذلك
H حجب صفة االرهاب عن الحكومة مما يسهل عملها 
I تحقيق الفصل بين السلطات 
J  ضمان السيطرة على جميع الوزارات وتنفيذ السياسات االصالحية

 لمواقعفي جميع ا
K االنفتاح على المجتمعين العربي والدولي 
L ترميم الوضع الفصائلي الداخلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تطبيق إختبار المقارنة
 

 A B C D E F G H I J K L 
A  2B 0 D 2A 0 2A A 2A 0 0 0 
B   B B 3B B 3B B 3B 0 B B 
C    0 3C 0 3C C 2C J 0 0 
D     3D 0 3D D D 0 D 0 
E      2F 2E 3H 3I 3J 3K 3L 
F       3F F F J 0 0 
G        3H 3I 3J 3K 3L 
H         3H J 0 2L 
I          3J 3K 3L 
J           J 0 
K            2L 
L             

 13 9 13 6 9 0 5 2 10 9 17 7 مجموع

 13 9 13 6 9 0 5 2 10 9 17 7 وزن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أوزان األهداف المختلفة
 

 الهدف Serial الوزن

7 A  اخوة في الدم اخوة في القرار"الوفاء بشعارات البرنامج االنتخابي" 
17 B           تقديم صورة جلية للنموذج االسالمي المنشود الذي طالما نادت به

 الحركة ورفعته شعارا لها
9 C            تقريب الشعب لالسالم وتحبيبه لهم حيث تظهر الحركة على انهـا

 ينال تحتكر السلطة وتقصي االخر
10 D المحافظة على السلم االجتماعي وتقليل التوتر 
2 E االستفادة من خبرات اولئك الذين ينتمون لفصائل اخرى 
5 F تخفيف حدة المعارضة الفصائلية لتولي الحركة ادارة السلطة 
0 G        المشاركة في تحمل االخطاء والخلل في حالة حدوثه وعدم تحمـل

 لكالحركة منفردة المسؤولية عن ذ
9 H حجب صفة االرهاب عن الحكومة مما يسهل عملها 
6 I تحقيق الفصل بين السلطات 

13 J         ضمان السيطرة على جميع الوزارات وتنفيذ السياسات االصالحية
 في جميع المواقع

9 K االنفتاح على المجتمعين العربي والدولي 
13 L ترميم الوضع الفصائلي الداخلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خدام أوزان األهدافتقييم البدائل باست
 

   L K J I H G F E D C B A المجموع

 الوزن 7 17 9 10 2 5 0 9 6 13 9 13 
حكومة حركـة                

 جماهيرية
 حكومة ائتالف             

حكومة وجـوه                
 جديدة موالية

 
 :وبعد عدة أشهر من عمل الحكومة تم تحديد أهداف جديدة كما يلي

 
 A)(حصار اإلقتصادي والسياسي فك ال . 1

 D)(صيانة المشروع الوطني على المستوى السياسي  . 2

 E)(توفير األمن والسلم اإلجتماعي  . 3

 F)(إحداث إنعاش إقتصادي  . 4

 G)(إصالح عملية البناء الوطني  . 5

 H)(إعادة البعد العربي واإلسالمي للقضية  . 6

 I)(المزاوجة بين العمل السياسي والعسكري  . 7

 J)(طنية تدعيم الوحدة الو . 8

 K)(تسهيل قبول الحكومة من قبل المجتمع الدولي  . 9

 L)(تخفيف حدة المعارضة الفصائلية لتولي حماس الحكومة  . 10

 M)(إستمرار الدعم الشعبي  . 11

 N)(تعزيز وتقوية وجود اإلسالميين داخل المؤسسات  . 12

 
 
 
 



  أوزان األهدافتحديد جدول
 

 الهدف الوزن
 A)(فك الحصار اإلقتصادي والسياسي  14
 D)(صيانة المشروع الوطني على المستوى السياسي  13
 E)(توفير الألمن والسلم اإلجتماعي  14
 F)(إحداث إنعاش إقتصادي  0
 G)(إصالح عملية البناء الوطني  6
 H)(إعادة البعد العربي واإلسالمي للقضية  6
 I)(المزاوجة بين العمل السياسي والعسكري  0
 J)(تدعيم الوحدة الوطنية  3
 K)(تسهيل قبول الحكومة من قبل المجتمع الدولي  5
 L)(تخفيف حدة المعارضة الفصائلية لتولي حماس الحكومة  5
 M)(إستمرار الدعم الشعبي  13
 N)(تعزيز وتقوية وجود اإلسالميين داخل المؤسسات  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جدول تقييم البدائل
حكومة 

تكنوقراط 
ضمن إئتالف 

 وطني

حكومة وثيقة 
 األسرى

إستمرار 
الحكومة 
 الحالية

 الهدف الوزن

فك الحصـار اإلقتصـادي      14   
 A)(والسياسي 

صيانة المشـروع الـوطني      13   
 D)(على المستوى السياسي 

ــلم   14    ــن والس ــوفير الألم ت
 E)(اإلجتماعي 

 F)(إحداث إنعاش إقتصادي  0   
إصالح عملية البناء الوطني     6   

)(G 
ــد ال  6    ــادة البع ــي إع عرب

 H)(واإلسالمي للقضية 
ــل   0    ــين العم ــة ب المزاوج

 I)(السياسي والعسكري 
 J)(تدعيم الوحدة الوطنية  3   
تسهيل قبول الحكومة مـن      5   

 K)(قبل المجتمع الدولي 
تخفيــف حــدة المعارضــة  5   

الفصـائلية لتـولي حمــاس   
 L)(الحكومة 

 M)(إستمرار الدعم الشعبي  13   
ــز  2    ــود تعزي ــة وج وتقوي

اإلسالميين داخل المؤسسات   
)(N 

 المجموع    



 
 إختيار رئيس الوزراءمعضلة 

 
  اإلختيار األهداف التالية نرغب بأن يحقق

 الخبرة السياسية واإلدارية . 1
 قبول المجتمع الدولي . 2
 قبول المجتمع المحلي . 3
 إتقان اللغة اإلنجليزية . 4
 التمتع بالقدرة الخطابية . 5
 الحكومةبراءة حماس من أخطاء  . 6
 حرية حماس في النقد والمحاسبة . 7

 
G F E D C B A المعيار 
2A 0 3A 3A 2C B   الخبرة السياسية واإلداريةA 
2B 2B 3B 3B 0    قبول المجتمع الدوليB 
C C 3C 3C     قبول المجتمع المحليC 
G F 2D       إتقان اللغة اإلنجليزيةD 
2G 2F        التمتع بالقدرة الخطابية E 
F             براءة حماس مـن أخطـاء

 Fالحكومة   
حريـة حمـاس فـي النقـد            

 Gوالمحاسبة   

 
 
 
 
 
 
 



 جدول تحديد األوزان
 

 المعيار الوزن
 Aالخبرة السياسية واإلدارية  22
 Bقبول المجتمع الدولي  30
 Cقبول المجتمع المحلي  24
 Dإتقان اللغة اإلنجليزية   5
 Eابية   التمتع بالقدرة الخط 0
 Fبراءة حماس من أخطاء الحكومة    11

 Gحرية حماس في النقد والمحاسبة    8

 
 جدول تقييم البدائل

 
 المعيار الوزن زيد عمرو محمد
 الخبرة السياسية واإلدارية 22   
 قبول المجتمع الدولي 30   
 قبول المجتمع المحلي 24   
 إتقان اللغة اإلنجليزية 5   
 متع بالقدرة الخطابيةالت 0   
 براءة حماس من أخطاء الحكومة 11   
 حرية حماس في النقد والمحاسبة 8   

 المجموع    
 
 
 


