
مبادئ اإلدارة

-:اإلدارة في البيئة المتغيرة

ناصرلؤي.م
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مـــــقدمـــــة
كل المنظمات هي منظمات مفتوحة ، تتفاعل مع بيئة ذات العالقة ، وتخضع لمحدداتها ، ويحاول المدراء 

لفرص التوفيق بين مواطن القوة و مواطن الضعف في المنظمة وبين األتجاهات المختلفة في البيئة المتمثلة با

.و التهديدات و تتغير الممارسات األدارية من خالل استجابة المدراء للتغيرات البيئية 

بالتغيرات المستمرة في الظروف األقتصادية ، و التكنولوجية في المؤسسات: وتتميز البيئة المعاصرة 

والبد من دراسة البيئة ومتابعة تلك التغيرات و التكيف معها لغرض . األجتماعية ، و العالقة مع الحكومة 

.  تحقيق النجاح 



المـــــبحـــــث األول 

األدارة وبـــيـــئـــتـــهــــا 
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   )Environmental interface )تركيبة السطح البيئي  : اوالً 

هي أي ظرف أو مكون ال يؤلف جزءاً من المنظمة ذاتها : والبيئة . تتفاعل المظومة المفتوحة مع بيئتها 

ت ذات اهمية مباشرة للمنظمة قياساً بتفاعال( مثالً الزبائن ) وهناك تفاعالت مع بعض مكونات البيئة . 

. كما أن بعض مكونات البيئة في ظرف معين هي اكثر أهمية للمنظمة قياساً بأخرى . اخرى غيرها 

فالمنظمة التي تشهد تطويراً لخطوط االنتاج هي أكثر  اهتماما ًبالتكنولوجيا من أخرى ال تزمع ادخال 

هذا 

.التطوير 

هما : ولقد أمكن بفضل النظريات المعاصرة الفصل بين نوعين من مكونات البيئة

بيئة العمومية-أ

البيئة الخاصة -ب 
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General Environment - الـــبــيئــة العـــمـــومـــيـــة   : ثانياً 

مثل التضخم النقدي في األقتصاد ( الظروف)مثل الحكومة  و ( المكونات)تشمل البيئة العمومية  كالً من 

وهما ذات اهمية لكل المنظمات ، ولو أن هذه األهمية تتفاوت من منظمة الخرى عبر الوقت ، . الوطني 

وبسسب كون أثر بعض أجزاء البيئة العمومية على منظمة معينة قد يبدوا غير مباشر للوهلة األولى فأن 

المدراء قد يقشلون في استكشاف التغيرات المهمة في البيئة ، مما قد يؤدي الى خسران المنظمة العديد من 

الفرص المتاحة 

خسرت صناعات الساعات األمريكية أمام الصناعات اليابانية ، الن األخيرة أستطاعات أستشراف : مثالً 

. المستقبل و نقلت الساعات الى علم األلكترونيات ، فكسبت ألسواق وخسرت الصناعات التقليدية 
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المنظمة

الجماعات الضاغطة 

المدخالت  المخرجات 

الجمهور العام 

المنافسون 

المؤسسات التربوية 

الموردون 

المجتمع المحلي 

الزبائن 

المنظمات 

المهنية 

شـــكـــــل بـــــيــــئـــــــة المـــــــنـــظــــــمــــة 

الحكومة 

وسائل النشر 
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Specific Environment - البــــيــــئـــة الــــخــاصة : ثالثاً 

منظمات تتضمن البيئة الخاصة تلك المكونات التي تؤثر بشكل مباشر في فعالياتها ، وفي حين تشرتك كل ال

ويعكس الشكل أدناه البيئة الخاصة لمنشأة. في وجود بيئة عمومية لها ، فأن لكل منظمة بيئتها الخاصة بها 

. مختصة بتجارة المفرد للسلع األستهالكية 

منشأة تجارة السلع االستهالكية 

التشريعات المالكون

اتجاهات السكان المحلي منشات التجزئة المنافسة 

الموردون
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فالسلع التي تتعامل بها المنظمة واسعارها و موقع معارضها و و مخازنها ونوع الموظفين العاملين تعكس 

ومن البديهي أن بعض هذه المكونات اكثر أهمية من غيرها في وقت . المكونات المختلفة لبيئتها الخاصة 

معين 

. فتأسيس شركة منافسة قريبة يتطلب استجابة معينة ومباشرة من قبل أدارة المنشأة. 

أذا كانت أدارة منشأة ما تواجه صعوبات مالية اآلن فأنها تهتم بالعالقات مع الدائنين ، وبأيجاد : مثال آخر 

.وسائل لخفض كلف اعمالها 

ة ، كما أن الحوادث التي تحصل في البيئة العمومية تؤثر في النهاية في واحد أو أكثر من مكونات البيئة الخاص

رجاً فتحرك السكان تدريجياً للعيش في الضواحي يعني تحوالً متد. مما يؤثر في منشأة السع األستهالكية 

للزبائن بعيداً عن المعارض في مركز المدينة الى ضواحيها ، مما يعني خسرانها للمنافسين هناك ، أال أذا 

.  تكيفت مع هذا التحول العام في البيئة العمومية 
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Failure to monitor the environment- فشل المنظمة في قراءة الؤشرات البيئية : رابعاً 

من نظراً لكثرة المكونات في بيئة المنظمة و تغير الضروف المحيطة و تفاعالت المعقدة بينها ، فأنه ليس

و هناك . العجيب أن يفشل الكثير من المدراء في قراءة مؤشرات البيئة بشكل صحيح و سبر أغوارها 

... عوامل عديدة تؤدي الى فشل المتابعة 

التي يحققها المدراء في بعض المجاالت أو األوقات مما قد ينسيهم احتماالت التطورات  : نشوة النجاح -1

.   المعاكسة و المحتملة في البيئة 

مثل معالجة الصراع بين تقسيمات أو األفراد و تحقيق األداء : األنهماك في حل المشكالت الداخلية -2

األقتصادي األفضل و تنسيق اوجه نشاط المنظمات الفرعية ، كل ذلك يستغرق وقت و جهد من األدارة و 

.يحول دون قدرتها على متابعة تطورات البيئة 



المبحث الثــــاني 

مكونات البيئة العمومية 
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:  تتكون البيئة العمومية للمنظمة من أربعة قطاعات أساسية هي 

أقتصادية-

التكنولوجية-

االجتماعية-

الحكومية-
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Economic Sector  القطاع األقتصادي-

لى وتشتمل مكونات القطاع األقتصادي ع. تؤثر الحالة الراهنة والمستقبلية لالقتصاد الوطني في أداء المنظمة 

التقلبات في وتيرة النشاط األقتصادي -1

اتجاهات التضخم -2

لسعار الفائدة -3

أحتمال شحة الموارد –4

ويمكن ان يؤدي كل منها أما الى تسهيل او أعاقة سعي المنظمة في بلوغ أهدافها ، فالفتور في النشاط 

ط األقتصادي يؤدي الى زيادة البطالة ، و أنخفاض مبيعات السلع غير الضرورية ، وفي المقابل فزيادة النشا

. االقتصادي يؤدي الى زيادة المبيعات 

ات كما أن التضخم النقدي المتواصل يؤدي الى أرتفاع لولبي في األجور و األسعار و إلى أثار عكسية في عملي

المنشأة ، غير ان التضخم المعتدل قد يحول دون توجه األدارة نحو رفع األسعار لمواجهة أرتفاع الكلف أو  

معاجة تدني كفاءة األداء ، و يؤدي التضخم العالي الى أخفاء بعض أخفاقات المنظمة ، مما يعني أن التضخم 

.  المنخفض يتطلب زيادة المهام ، ومعالجة أوجه القصور و خفض الكلف ، و االستجابة للزبائن 
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المنظمة 

القطاع 

التكنولوجي 
القطاع 

األقتصادي 

القطاع 

اإلجتماعي 
القطاع الحكومي 

البـــــيــــــئــــــة العــــــمــــــومـــــيـــــــــة لـلــــمـــنــــظـــــــمـــــــــــة 
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Technological sector  ًالقــــطـــاع التـــكنــولــوجــي : ثانيا-

ؤثر في تتضمن التكنولوجيا الفن والعلم المستخدم في أنتاج وتوزيع السلع والخدمات ، فالتغيير التكنولوجي ي

المواد األولية المطلوبة من قِبل المنشأة ، وفي سلعها وخدماتها و عملياتها ، وذلك بأتاحة الفرصة لتحسين 

.األداء  ، أو خلق التهديدات بوجه وجود المنشأة 

ولوجيا فقد أشتهرت الشركات األمريكية و اليابانية في األنفاق على البحث والتطوير لغرض رفع مستوى التكن

رك ولكن الكل يشت. وتستفيد الشركات الكبيرة من هذا التقدم التكنولوجي لدرجة أعلى من المنشآت الصغيرة 

. في االستفادة من ثماره 
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Social Sector -القــــطــــــاع األجــــتــــمـــاعي : ثالثاً 

وتؤدي هذه . في المجتمع والتقاليد السائدة ، والعادات، و القيم ، األتجاهاتويــشمل القطاع األجتماعي ، 

الخصائص االجتماعية الى بلورة تغيرات في انماط الحياة ، و تؤثر باسلع والخدمات التي هي مخرجات 

وأذا ما أُريدة للمنشاة أن تقد لزبائنها السلع والخدمات التي. المنشأة ، والعالقة بين المنشاة والعاملين فيها 

.يرغبون بها ، فأن على ادارتهم أن تتفهم هذه الخصائص األجتماعية ، وان تاخذها بنظر األعتبار 
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Governmental Sector -القـــطـــاع الحـــكـــومــــي : رابعاً 

ذ  أ. التي تعيش في اطار المنظمة الرقابيةو النظاميةو القانونيةو السياسيةيــشمل القطاع الحكومي البيئة 

وذلك بحسب التشريعات . تتأثر بها أهداف المنظمة  و مرونة حركتها  و الفرص المسموح لها باستغاللها 

كما ان مشتريات الحكومة من السلع والخدمات التي توجهها إلى المنشآت . واألنظمة و التعليمات السارية 

. ثؤثر في مبلغ مبيعاتها و بربحيتها بسبب الحجم الكبير لتلك المشتريات 

تنظيم الحكومة لهيكل: ومن جهة أخرى فان التشريعات األقتصادية و المالية تؤثر في عمليات المنشأة ، مثل 

كما تنظم الحكومة كيفية حماية . األسواق ، ومنح  األجازات لتأسيس المنشآت الجديدة أو تحديد موقع عملها 

. وبذلك تؤثر في مدخالت المنظمة و عملياتها. وتدير مؤسسات التعليم و الخدمات األجتماعية . الصحة العامة



 جيه المتمثله بقطاعات خار، العموميهالبيئهعلى الرغم من ان مكونات

ها المنظمه توثر في الفرص والتهديدات التي تواجه، للمنظمهغير مباشره 

.الخاصهفإن اثرها اقل وضوحاً من البيئه عملها، في 

رها المباشر وتهتم المنظمات لدرجه اكبر بمكونات البيئه الخاصه بسبب اث

ً واالكثر  .وضوحا

 تشمل مكونات البيئه الخاصه ست مجموعات هي  :

الزبائن-١

المنافسه-٢

الموردين-٣

الجماعات واالجهزه الناظمه-٤

التكنلوجيا ذات العالقه بالمنظمه-٥

البشريهالموارد -٦



الى كيفيه قيام المنظمه بتحويل المدخالت إلى مخرجات ( 1-3)يشير الشكل 

وتشمل 

مدخالت العمل -1

االموال-2

الموارد -3

المعلومات -4

المعدات -5



المخرجات فتشمل اما 

- (بما فيها من سلع وخدمات)المنتوجات النهائيه للمنظمه

مكونات البيئه الخاصه هي اما مجهزات للمدخالت للمنظمه او متسلمه للمخرجات منها

العالقه بين المنظمه والبيئه الخاصه ( 4-3)يعكس الشكل 

العموميهان التفاعل بين المنظمه وبيئتها الخاصه اعمق واوثق من تفاعل المنظمه مع بيئتها *





مكونات البيئه الخاصه 

هم االفراد والمنظمات االخرى التي تحصل على مخرجات المنظمه من سلع وخدمات مقابل تبادل : الزبائن -1

ويمكن ان يحصل التبادل مباشره بين الزبائن والمنشئه او من خالل منظمات .. تقدم اليها ( نقود)اشياء اخرى 

اخرى وسيطه

كما تحصل المنافسه في مجاالت.. هم المنشئات التي تقدم سلع وخدمات مشابهه لما تقدمه المنشأه : المنافسون -2

ويمكن ان يدخل منافسون جدد في .. اخرى من عمل المنشأه مثل منافستها مع الغير في الحصول على المدخالت 

القطاع او النشاط الذي تعمل فيه المنشأه ، او تظهر منتوجات جديده منافسه مما يؤثر في المبيعات واالرباح



تحصل المنشأه على مواردها من الموردين او الممولين فهم يقدمون العمل والتمويل والمواد : الموردون -3

االوليه والمعلومات والمعدات لغرض ضمان بقاء المنظمه سائره 

وهم يؤثرون كذلك في المنشأه من خالل

نوعيه المدخالت التي يقدمونها / أ 

اسعارهم/  ب

انتظام توريدهم/ ج 



: الجماعات واالجهزه الناظمه -4

الجماعات واالجهزه الحكوميه ذات العالقه المباشره بعمل المنشأه وسالمه السكان القريبين منها هي 

كما تخضع المنشأه لرقابه االجهزه الحكوميه .. يجعلها تحت رقابه الجهاز الحكومي المسؤول عن ذلك مما 

المتخصصه بالهمل واالسعار فالمقياس هنا بين العموميه والخاصه هو درجه العالقه المباشره بتلك االجهزه 

ككل للحكومهالحكوميه المؤثره في المنشأة مقابل التأثيرات العامه 

هي بيئه خاصه والثانيه عموميه فاالولى

وتوجد باالضافه لذلك جماعات ضاغطه اخرى تؤثر في عمليات المنشأه مثل نقابات العمال 

حمايه المستهلكوجمعيات 



التكنولوجيا ذات العالقه المباشره هي جزء من البيئه الخاصه النها تشمل :التكنولوجيا ذات العالقه -5

الوسائل المستعمله في انتاج وتوزيع سلعها وخدماتها ، ف مستوى المهارات المطلوبه من قبل افراد المنشأه 

تحددها درجه تعقيد التكنولوجيا المستعمله فيها كما ان التكنولوجيا الجديدة ذات العالقه تخلق الفرص 

والتهديدات لكل منشأه

.........

ات الموارد البشريه في المنشأه ، وتتطلب المنشئ( الموضفون)يؤلف االفراد العاملون : الموارد البشريه -٦

طلب التي تستخدم مستوى عالي من التكنولوجيا تتفالشركهاالفراد، المختلفه انواعا متفاوته من قابليات 

افراداً يختلفون عن المنشأه الصغيره ذات العمليات اليدويه 

من بين تلك العوامل التي تأخذها الشركه بنظر االعتبار في عمليات التوسع الجغرافي هو نوع المهارات 

راد المتوافره في المواقع المختلفه ولنقابات العمال المحليه كذلك دورها في تحديد طبيعة العالقه بين االف

والمنظمة
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The end 


