
مبادئ اإلدارة

-:استقصاء حدود المنظمة

ناصرلؤي.م



استقصاء حدود المنظمه

ير التي تشهد تغييرات مستمره وبسبب انفتاح المنظمه وتغيحولها، البيئهمنظومه تتفاعل مع المنظمه

يئه وهي تشكيله مكونات الب: بيئتها فإن ادارتها البد ان تهتم بإستقصاء او سبر اغوار الحدود المنظميه 

العموميه والخاصه المحيطه 

والنمووتقوم االداره برقابه التغيير البيئي والعمل على تكييف المنظمه معه لغرض البقاء 



طبيعه الفحص البييئ او الاستبصاار : اواًل 
تكتسب المنظمه المعلومات عن بيئتها من خالل جمع وتحليل وتقييم البيانات عن الحوادث البيئيه

يه قيام كيف( الفحص البيئي)وبوجه خاص التغييرات البيئيه النها تحدد نجاح او فشل المنظمه ويقصد ب

بيئتها المنظمه بالبحث في مكونات 

ويواجه المدراء وقتا وموارد محدوده لالستعالم عن مكونات البيئه العموميه والخاصه وتتفاوت هذه 

المكونات في االهميه ودرجه الال تأكد بحسب طبيعه المنظمات 

اي ان اهميه المكونات ترتبط بأثر كل مكون على اداء المنظمه في حين ان الال تأكد يعني درجه غياب 

المعلومات بخصوص اي مكون من مكونات البيئه 

ويتوجه المدراء بإهتمامهم نحو تلك المكونات التي يدركون انها دات صله باالداء المنظمي 

أخرىجههوظروف الال تأكد التي تواجهها من ، جههوتعتمد درجه العالقه على نوع المنظمه من 



البيئه المتحركه والمستقره : ثانياً 
ليست وتيره التغيير البيئي ثابته لكل المنظمات والقطاعات التي تعمل فيها 

فمثال تشهد الصناعات االلكترونيه تغييرات اعمق اسرع بكثير من تلك التي تواجهها في صناعه 

المنسوجات

الثه كما ان بعض البيئات هي اشد عنفاً في التغيير من االخرى لهذا فإنه يمكن تبويب البيئات في ث

انواع رئيسيه هي 

مستقره نوعا ما-١

ذات التغيير واالبداع المعتدل-٢

وبالمقابل فإن استجابات اداره المنظمه لهذه االنواع الثالثه من .. المتحركه او الديناميكيه جدا -٣

هيالبيئات تبوب في ثالثه انواع كذلك 

النظره المتوجهه نحو داخل المنظمه-١

الواعيه بأهميه البيئه-٢

الباحثه ب عمق عن المعلومات وثم التكييف المستمر تجاه البيئه-٣





:أن هناك مالحظتان أساسيتان حول الشكل هما

ككل ، بما فيها البيئة الخاصة بكل منظمة، هي مستمرة االتجاه نحو عدم االستقرار، أو البيئة -١

ني أن ، ويتوقع أنها سوف تواصل هذا األتجاه في المستقبل مما يع(الديناميكية)نحو التغيير المتزايد 

.التفكير اإلداري المنغلق اليمكن أن يتماشى مع روح العصر بطبيعته

تزايد أحتمال نجاح ادارة المنظمة كلما تلعق الفحص البيئي ، ومهما كانت طبيعة البيئة ، ولو أن-٢

ولذلك فإن التطور منظومة المعلومات الذي .هذا التعمق يزداد أهمية في البيئات المتحركة جداً 

يؤدي الى أتاحة معلومات اوسع واعمق ، البد ان تحسن من نوعية اتخاذ القرار االداري ويتفادى 

بعض االخطاء الكبيرة التي يقع في شركها المدراء الذي بتواجهون بأهتماماتهم نحو داخل المنظمة 

.حسب



وفي أحدى الدراسات الميدانية  من الشركات الكبيرة تبين بأن أهتمام األدارة كان منصباً على 

:المنظومات البيئية اآلتية

(الحكومية،بوجه خاص)الناظمة-١

.األقتصادية-٢

.المالية-٣

.التكنولوجية-4

.التسويقية-5

غير ان االهتمامات لم تكن موحدة من حيث االستبقيات ، وذلك تبعا لطبيعة كل شركة كبيرة ، ثم ان 

ل من التوكيد على االستقصاء البيئي بشكل منظم مازال جديداً وبالتالي فإن الوعي باالهمية الخاصة لك

.المنظومات النوعية مازال غير متبلور لدى المدراء



:البيئي إجراءات الفحص :ثالثاً 
ومن جهة أخرى فان التشريعات

حد ما مع فكل مدير يتفاعل ل.كثيراً في الطبيعية ودرجة التفصيل البيئي تتفاوت أجراءات الفحص 

فاعل وقد يحصل مثل هذا الت.البيئة الخارجية ليتعلم بالتالي من الحوادث والعالقات والتغيرات فيها

غير أن االتجاه المعاصر هو أهتمام المنظمة البيئية خالل ساعات .بشكل رسمي أو عفوي 

وأنواع البيئي ابعاد الفحص ( 6_٣)الدراسات المستمرة ومن قبل خبراء مختصين ويعكس الشكل

.أستجابة األدارة بمداخل قسمت الى مجموعتين أقل عمقاً ومعقمة





.ويتناسب العمليات األساسية للفحص البيئي في معظم المنظمات مع أنشطتها الرئيسة 

وبخاصة ) ادية تهتم بالبيئة التكنولوجية بينما تهتم إدارة التسويق بالبيئة االقتص( اإلنتاج )العمليات فادارة

.وهكذا ( األسواق 

وتتحمل بعض اإلدارات مسؤوليات خاصة في مجال الفحص البيئي ، ومنها ، بوجه خاص ، التقسيمات 

:الفرعية اآلتية 

بحوث التسويق ( ١

العالقات العامة ( ٢

التحليل االقتصادي والتنبؤ ( ٣

البحوث والتطوير ( 4

التخطيط( 5

.مجموعات ذات ههمات بحثية تتطلب قاعدة عريضة من البيانات ( 6

. مدراء توكل إليهم مهمات بحثية خاصة لمشكالت بيتية تصب أثرها على المنظمة ( 7



جمع التي ال بد من أن تكون متبوعة بالقرارات المناسبة ناألولى، يعتبر الفحص البيئي الخطوة 

أي تلك الساعية ، المعلومات مو ليس الغاية بحد ذاته بقدر ما هو الوسيلة لبلوغ اإلدارة الفاعلة 

. لتحقيق األهداف أن واالستجابة لتحديات الظروف البيئية ومكوناتها 

:هيي، البيئوتواجه كل المنظمات ثالث مشكالت رئيسية في سعيها لتحقيق التكميق مع التغيير 

.سيالمشكله اإلبداعيه، التي تعنى قدرة المنظمه على التطوير واإلبداع لتحسين موقفها التناف-١

.داعالمشكله الفنيه، المنصبه على تطوير التكنولوجيا الالزمة لتنفيذ استجابة المنظمة لإلب-٢



منظمة االداريه التي تتضمن كيفية تنفيذ الحلول للمشكالت أعاله بطريقة تسمح للالمشكله -٣

.بالتكيف للتحديات المستقبليه في البيئه

وفي حل هذه المشكالت تلعب اإلدارة العليا دور الحلقه األساسية بين المنظمة وبيئتها إذ أنها

كما .ومحاولة تطوير بعض مكونات وظروف البيئة. تستطيع تعديل عمليات وهياكل المنظمة

.  تاكدتستطيع اإلدارة العليا تنسيق الفعاليات المنصبة على مواجهة التغير وتقليل درجة الال

يئة بين البيئة الداخليه في المنظمه والب(. من خالل الفحص البيئي)وذلك بخلق أدوار وحلقات 

:ويمكن لهذا الفحص تحقيق غايتين هما. الخارجيه

.تمكين المنظمة من رصد التغيرات الخارجيه-١



ويق فمثآل، يقوم قسم التس. في مجريات البيئه الخارجيه( إيجاد موقع قدم لها)تمثيل المنظمة -٢

لك وبنفس الوقت اإلسهام في الترويج لدفع المسته. بالبحث عن التغيير في أذواق المستهلك

المنظمة( منتوجات)باتجاه شراء مخرجات 

وهناك بعض الخصائص اإليجابية للمنظمات وإدارتها فيما يتعلق بدرجة الحساسيه للبيئه  

:الخارجيه واالستجابة لها، منها 

االستجابه السريعه للتغير الخارجي، من خالل رصد االتجاهات بوقت مبكر١

اتخاذ القرار بسرعه، ذلك ألن طول اإلجراءات الالزمة التخاذ القرار بشأن مشكله بيئية ٢

معينه يؤدي إلى إعاقة حركة المنظمه تجاها في حين المطلوب هو القرار السريع لمواجهة 

.البيئهالتغير المفاجئ في 



القرارات القابلة إلعادة النظر، وذلك من خالل إدخال المرونه فيها في إطار 

.التوجه الموقفي لالداره

.يير البيئيالمرونه في العمليات مع تفادي التعقيد الكبير في كيفية االستجابه للتغ-4

اإلقرار بوجود اختالفات في المواقف التي تواجهها المنظمه، اي تفادي -5

.االستجابه النمطيه الموحده لكل المواقف مهما اختلفت خصوصيتها

بدآل من االستجابه (  السابقه أو القبليه)االهتمام باالستجابة الوقائيه -6
(الالحقة أو البعدية)العالجيه



15

The end 


