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 10الجمسة العممية :         كمية الزراعة                                                             

 ) اقتصاد زراعي (   الرابعةالسنة                                                                           

 أثر المعمومات عمى اتخاذ القرار وأهم خصائص القرار االستراتيجي
 

 دور المعمومات في اتخاذ القرار

في عممية اتخاذ القرارات سواء المتعمقة بالمشكمة وأسبابيا أو بالبدائل  اً أساسي اً المعمومات ركن ُتعد 

ومميزاتيا وعيوبيا، إال أنو ىناك حاالت تضطر فييا اإلدارة العميا باتخاذ القرارات بدون توفر المعمومات، ويتميز 

 القرار في ىذه الحالة بدرجة عالية من المخاطرة وعدم التأكد.

 ومن ىذه الحاالت: 

  القرار. وجود معمومات مرتبطة بالمشكمة محورعدم 

 .صعوبة الحصول عمى المعمومات لسريتيا 

 لمقابل ضرورة السرعة في اتخاذ القرار.وبا ،طول الوقت الالزم لمحصول عمى المعمومة 

  .ارتفاع تكمفة المعمومة بشكل ال يتوافق مع الفائدة منيا 

 خصائص القرار االستراتيجي

 خصائص تميزه عن باقي أنواع القرارات األخرى، ومن ىذه الخصائص ما يأتي:لمقرار االستراتيجي  

 .ييتم باتجاه المنشأة االستراتيجي الذي يتضمن تحديد المنتجات والعمالء 

 .)ييتم بتحديد نوع المزايا التنافسية )األساس االستراتيجي 

 .ييتم بتحديد الطريقة التي ستتبعيا المنشأة 
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 مة والتكيف مع المتغيرات البيئية.جي المواءب القرار االستراتييتطم 

 .يتضمن القرار االستراتيجي االستفادة من قدرات المنشأة 

 تعديل في من ذلك  عادة تصميم المنشأة وما قد يتطمبووا   تيجي جوانب تتعمق بتوزيع المواردلمقرار االسترا

 الييكل التنظيمي ونظم الرقابة.

 االستراتيجيل المؤثرة في القرار العوام

 االستراتيجيات السابقة والحاليةالتمسك ب -1

إن استمرار االعتماد عمى االستراتيجيات السابقة أو الحالية فقط قد يقمل من فرصة قيام المنظمة  

 . بالتغيير المطموب لمتكيف مع البيئة المحيطة

 منيا:وعمى اإلدارة العميا في المنظمة مراعاة جوانب ميمة في ىذا المجال  

 .تمسك العاممين في االستراتيجيات السابقة أو الحالية 

 .العمل عمى تثقيف العاممين واقناعيم باالستراتيجيات الجديدة 

 .في حال وجود تغييرات جوىرية في االستراتيجية الجديدة قد ال تقبل بيا المؤسسة 

 اتجاهات ذوي القوة والنفوذ -2

عممية االختيار االستراتيجي من خالل ما تتمتع بو من قوة ونفوذ  في رئيسياً  تمعب اإلدارة العميا دوراً  

لعميا وقدرة عمى إقناع األفراد العاممين والمدراء في اإلدارات الوسطى بأىمية تنفيذ القرار، وبالرغم من قيام اإلدارة ا

ن طريق المدراء في قد تصدر من اإلدارات الدنيا والوسطى وتأتي ع المقترحاتفإن  باتخاذ القرار االستراتيجي

اإلدارات الوسطى، حيث تتحمل اإلدارة الوسطى مسؤولية خمق قناعة لدى اإلدارات الدنيا بضرورة وأىمية العمل 

 عمى تحقيق األىداف االستراتيجية.
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 القدرة عمى المخاطرة -3

إحدى تتسم وحدات األعمال التي تميل لممخاطرة المنخفضة باختيار استراتيجيات مستقرة، أو  

استراتيجيات النمو المحدود التي تتطمب إحداث تغييرات جزئية تتناسب ودرجة المخاطرة المنخفضة، أما 

ما تختار  المنظمات التي تميل لممخاطرة العالية والمجازفة من أجل تحقيق أعمى المنافع المادية عادةً 

 تحقيق أعمى ربحية.استراتيجيات النمو والتوسع التي تتسم باالستثمار الستغالل الفرص ل

 التوقيت المالئم لالستراتيجية: -4

 جب مراعاة الوقت المتاح لالختيارفي اختيار االستراتيجية، ولذلك ي اً ميم اً يمثل عامل الزمن عنصر  

كمما كان أمام اإلدارة الفرصة الكافية لمدراسة والتقييم والمفاضمة بين الخيارات  فكمما كان الوقت المتاح طويالً 

 المتاحة.

 الموارد -5

موارد المنظمة من العوامل المؤثرة في االختيار االستراتيجي، فكمما كانت الموارد المتاحة كثيرة  تعد 

لمادية والمالية ا مثمى وتتمثل الموارد بالمواردكانت المنظمة قادرة عمى اإلقدام باتخاذ القرارات االستراتيجية ال

 عمى اتخاذ القرار االستراتيجي. عدم توفر واحدة من ىذه الموارد سوف يؤثر سمباً ، و والبشرية
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