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 ) عممي ( تخطيط والتنمية الزراعيةال                             جامعة حماة                              

 9الجمسة العممية :         كمية الزراعة                                                             

 ) اقتصاد زراعي (   الرابعةالسنة                                                                           

 المعمومات تحميل -4

 إطار في لوضعيا وذلك السابقة الخطوة في جمعيا تم التي المعمومات تكامل المرحمة ىذه في يتم
 : اآلتية  األسئمة عمى اإلجابة يتطمب المشكمة وتحميل، وكاممة شاممة بصورة الموقف يوضح متكامل

 ؟ فييا التحكم يمكن ال أو المشكمة في فييا التحكم يمكن التي العناصر ىي ما -

 ؟ المشكمة تمك حل في المساعدة يمكنو من -

 ؟ المشكمة تمك وتداعيات تأثير مدى ما  -

 ت المشكال حل بدائل تحديد -5

 عدد أكبر بإفراز تختص أنيا حيث المشكالت، حل لعممية االبتكاري المخزون بأنيا المرحمة ىذه تعرف
  مشاركة المرؤوسين ىميةأ الى ىنا وُيشار الحل، إلى الوصول احتماالت تعظيم إلى يؤدي مما، لألفكار

عدة بديمة ونوعيا عمى ويتوقف عدد الحمول ال، واالبتكار التنبؤ عمى تعتمد التي المرحمةه ىذ يف المتخصصين
مكانياتيا المادية، والوقت المتاح أمام متخذ القرار،  والسياسات التي تطبقيا وضع المنظمة عوامل منيا وا 

  . تو عمى التفكير المنطقي والمبدعوقدر و واتجاىات

 األمثل البديل اختيار - 6

 وأىم ىذه المعايير: ،لمعايير واعتبارات اً تاحة واختيار البديل األنسب وفقتتم عممية المفاضمة بين البدائل الم     

 . البديل لميدف أو األىداف المحددةتحقيق  -

جراءاتيا. -  اتفاق البديل مع أىمية المنظمة وأىدافيا وقيميا ونظميا وا 

 قبول أفراد المنظمة لمحل البديل واستعدادىم لتنفيذه. -

 لناجحة بين أفراد التنظيم.درجة تأثير البديل عمى العالقات اإلنسانية والمعامالت ا -

 درجة السرعة المطموبة في الحل البديل، والموعد الذي يراد الحصول فيو عمى النتائج المطموبة. -

 مة كل بديل مع العوامل البيئية الخارجية لممنظمة مثل العادات والتقاليد.ءمدى مال -
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 البديل تطبيق  7-

 كل التطبيق يشمل، و الفعمي التنفيذ موضع وضعو ىو البديل فعالية درجة لمعرفة الوحيد الطريق
 خطة وجود يجب الفعال ولمتطبيق،  والتنظيم التخطيط إعادة من اإلدارية الوظائف في الضرورية التعديالت

ويجب عمى متخذ القرار اختيار الوقت المناسب إلعالن القرار حتى ، بفاعمية العمل دقائق لتنفيذ تفصيمية تنفيذية
ىذه النتائج ليدرس وتظير نتائجو يقوم المدير بتقييم  وعندما يطبق القرار المتخذ ،أحسن النتائج إلى يؤدي القرار

 ومقدار كفاءتيا ونجاح القرار في تحقيق اليدف الذي اتخذ من أجمو. درجة فاعميتيا

ية في القرارات أو مساعدييم القدرة عمى تحري الدقة والواقع يتنمي لدى متخذ ىذه وعممية المتابعة
 مما يساعد عمى اكتشاف مواقع القصور ومعرفة أسبابيا واقتراح سبل عالجيا. ،التحميل أثناء عممية التنفيذ

 التنفيذ تقييم  8-

 ؟ اآلتية الجوانب في التنفيذ عن المرتدة المعمومات عمى التنفيذ مرحمة تعتمد

 ؟ المتوقعة التوقيتات في المطموب أنتج ىل -

 ؟ سميم بأسموب العمل مقاييس تطبيق تم ىل -

 ؟ الميام تنفيذ تكاليف خفض تم ىل -

 ؟ المعنوية الروح مستوى رفع تم ىل -

 .المنشأة أىداف تحقيق ىل تم -

 يالت السمبية يالنواح ومعالجة ةالمطموب األىداف حقق قد القرار نأ من التأكد الخطوة ىذه من واليدف
 . ةالمطموب لى النتيجةإ نصل حتى ةالسابق الخطوات تكرار مراأل يستدعى وقد ،التطبيق عند تنشأ قد
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 صنع واتخاذ القرار االستراتيجي
  تيجيار االستر امفهوم القر  - أوالا 

القرار االستراتيجي أحد الحمقات الميمة في عممية صياغة االستراتيجية، ويستند إلى نتائج عممية  ديع
التحميل االستراتيجي التي تقوم بيا المنظمة، حيث يتم المفاضمة بين مجموعة من البدائل المتاحة، ويكون القرار 

قريبة أو متوسطة أو  موجبو لمفترة المستقبميةوالعمل ب ن وجية نظر اإلدارة، ويتم انتقاؤهاالستراتيجي أفضميا م
نحو وضع أفضل مما ىي عميو  بوصفو سيؤدي النتقاليا ق ما تصبو إليو المنظمة من أىدافلتحقي بعيدة المدى

 .اآلن

 مراحل صنع القرار االستراتيجي - ثانياا 

مراحل أساسية تكاد تكون ىي المشتركة أو األكثر واقعية في عممية صنع واتخاذ القرار  ثمانيةىناك 
 :اآلتياالستراتيجي يمكن إجماليا في 

 تراتيجيتحديد الموقف االس -1

خالل تحديد الموقف نجد  ومنساسو، أن نقوم بتحديد الموقف الذي ُيتخذ القرار االستراتيجي عمى أيجب 
ويجب عمى صانع القرار ميميا وبيان تأثيرىا عمى المشكمة، وتحامل الخارجية والداخمية و من الضروري دراسة الع

 . مع الموقف ومتوافقاً  أن يجعل من قراره متناسباً 

  تحديد المشكمة -2

كان تعريف المشكمة وبيان  حيحة ودقيقة ومتكاممةكمما كانت البيانات والمعمومات المتعمقة بالمشكمة ص
يضاح أبعادىا أكثر يسر   ن من الوصول إلى القرار االستراتيجي السميم في النياية.، ويمك  وسيولةً  اً حدودىا وا 

 تحديد األهداف االستراتيجية -3

من تحديد البدائل  ىداف في توجيو عممية صنع واتخاذ القرار بكامميا بدءاً تساعد عممية تحديد األ
 اليدف النيائي. إلىحتى الوصول و  وتحميميا

 جمع المعمومات -4

ستند عمييا في عممية تحميل وصنع القرار تعد عممية جمع المعمومات من األمور األساسية التي يُ 
المعمومات من المقومات  وتعداالستراتيجي واتخاذه، وعند تحميل المشكمة تقمل العناصر األساسية المجيولة، 

 األساسية لترشيد القرار االستراتيجي.
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  صنع البديل االستراتيجي -5

 تتضمن ىذه المرحمة خطوتين أساسيتين:

براز البدائل المتاحة والتحري عن الخبراء ليذه المشكمة القائمة، وا  الخطوة األولى: تحتاج إلى بحث المختصين و 
 ىذه البدائل ومصادرىا.

ارات العممية والعممية لبيان ية بعد تعريضيا لمجموعة من االختبالثانية: يتم تقييم ىذه البدائل االستراتيجالخطوة 
 مزايا ومساوئ كل واحد منيا، ومدى إمكانية مساىمتو في حل المشكمة.

 اختيار البديل االستراتيجي -6

ار البديل االستراتيجي يعني حسم ، ألن اختيىذه المرحمة من أدق مراحل اتخاذ وصنع القرار جميعاً  تعد
لمتخذ الموقف والوصول لممحصمة النيائية لمجيد المبذول، وىذا يحتاج إلى قدر كبير من الكفاءة والخبرة الذاتية 

معايير المفاضمة الختيار البديل ير ومقاييس المفاضمة بين البدائل، ومن لمعاي لتحديد البديل األفضل وفقاً القرار 
 :ما يأتي المطموب ضمن ىذه المرحمةاالستراتيجي 

 .تكمفة البديل المترتبة عن تنفيذه 

 .قدرة البديل عمى استغالل الموارد المتاحة المسخرة لحل المشكمة 

 .نوعية المعالجة التي يقدميا إزاء المشكمة كمية أم جزئية 

 .مدى انسجام البديل مع أىداف القرار عمى كل األصعدة 

 موب في تنفيذ الحل ونتائجو المحتممة.مدى السرعة والتوقيت المط 

 .درجة المخاطرة المتوقعة عن البديل في حال عدم تحقيقو اليدف المطموب 

 البديل لالختبار التجريبي لمتأكد من سالمة اختياره ولضمان جدوى نتائجو وتأثيراتو.ويخضع 

 تنفيذ الفعمي لمقرار االستراتيجيال -7

ومن ثم تنفيذه، ويتطمب التنفيذ الفعمي بعض االجراءات  القرار رسمياً عالن عن مرحمة اإلتعد ىذه الخطوة 
 الالزمة:

  ًعمى مضمونو بشكل جيد. داالً  استراتيجياً  صياغة البديل بوصفو قرارا 

 .اختيار الوقت المناسب إلعالن ىذا القرار 
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 الالزمة.مكانيات نفيذ القرار، وتييئة الموارد واإلتييئة البيئة الداخمية المعنية لت 

 .تييئة البيئة الخارجية لضمان االلتزام والتفاعل مع القرار وتنفيذه 

 يمالمتابعة والتقي -8

تجري متابعة ومراقبة تنفيذ القرار بالشكل الذي يعزز من استمراريتو التطبيقية والعممية، وتبرز في ىذه 
متابعة ومراقبة فقرات تنفيذه، وتحديد التي تقوم بدورىا بيات التي اشتركت في صناعة القرار الحالة دور الج

 لألىداف. الفشل والنجاح، وتقدير مدى تحقيقودرجات 

ويباشر متخذ القرار التقويم الموضوعي والمعالجة لمنتائج المتحققة بتعزيز نقاط القوة وتصويب نقاط 
عنو في حالة  وضاً يجاد بديل عت صحة البديل من عدمو، وبالتالي إثباإالضعف، بحيث ينتج عن ىذه العممية 

 الفشل.
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