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  أثر تحليل البيئة الخارجية والداخلية في صياغة االستراتيجية
  الطيب داودي : الدكتور

  .جامعة حممد خيضر بسكرة
  

البيئة من أهم املؤثرات يف احلركية السلعية  : مقدمة
دمية، وهلذا تعمل املنظمة على  تشخيص وحتليل البيئة واخل

اخلارجية والداخلية إحدى املكونات اهلامة والرئيسية لعملية 
اإلدارة اإلستراتيجية، وسنحاول تشخيص البيئة ومعرفة مدى 

  :يأثرها يف صياغة االستراتيجية وذلك فيما يل
بتعدد  لإلستراتيجية مفاهيم تتعدد :مفهوم اإلستراتيجية. 1

واضعيها وسنأخذ كمثال املفهوم األيت ملالءمته مع حبثنا وهذا 
  : يفيما يل

خطط وأنشطة " اإلستراتيجية على أا Thomasيعرف 
املنظمة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق 
بني رسالة املنظمة وأهدافها، بني هذه الرسالة والبيئة اليت تعمل 

  )1." (ذات كفاءة عاليةفيها بصورة فعالة و
  :وميكن أن نستخلص من هذا املفهوم النقاط اآلتية

 اإلستراتيجية وسيلة لتحديد غاية هي يف أغلب رسالة -أ
  .املنظمة
 خلق درجة من التطابق عالية الكفاءة بني غاية املنظمة -ب

  .وأهدافها وبني رسالة املنظمة والبيئة من جهة أخرى
 الطرق اليت حتقق أهداف املنظمة  تبني اإلستراتيجية أهم-جـ

  :مع اآلخر يف االعتبار ثالثة عوامل رئيسية هي
  .البيئة اخلارجية مبتغرياا السياسية واالجتماعية واالقتصادية-
  . البيئة الداخلية مبواردها املادية واملعنوية-
  ).2( األهداف املراد الوصول إىل حتقيقها -
  :لداخليةأهم مكونات البيئة اخلارجية وا. 2

للبيئة اخلارجية والداخلية عوامل مؤثرة على صياغة 
  :ياالستراتيجية نذكرها باختصار فيما يل

  
  :عوامل البيئة اخلارجية. 1. 2

تعترب البيئة اخلارجية هي جمموعة العوامل احمليطة واملؤثرة 
ويقصد بالعوامل ابشكل أو بآخر باملؤسسة واستراتيجيا ،

ريات العامة واخلاصة، فالعامة منها تلك االعتبارات واملتغ
السياسية، االقتصادية، االجتماعية، الطبيعية، التكنولوجية، 

  .إخل...الثقافية
  

هذه املتغريات يصعب على املؤسسة التحكم ا والتأثري عليها 
حبكم مشوليتها على الكل، أما اخلاصة فهي تلك العوامل 

مولني، املنافسني،  باملؤسسة كاملوردين، املةالقريبة واملرتبط
هذه العوامل ميكن للمؤسسة التأثري . إخل...الوسطاء، السوق

  ).3(فيها بنسب متفاوتة 
وعليه عندما تقوم املنظمة بتقييم البيئة اخلارجية اليت تعمل فيها 
فإنه يكون لزاما أخذ بعني االعتبار جمموعة من االعتبارات 

  :أمهها
  . املتغريات البيئة اخلارجية-
  .ساليب البديلة األ-
  ).4( تقييم البيئة -
  
  :عوامل البيئة الداخلية. 2. 2

البيئة الداخلية هي اليت تستطيع املؤسسة التحكم فيها والتأثري 
عليها وتغيريها وفق ما حتتاجه لصياغة استراتيجيتها واليت من 
خالهلا تتمكن اإلدارة االستراتيجية من تسيري مؤسستها بفعالية 

  .اكرب وأدق
 ميكن للمؤسسة صياغة استراتيجية بدون حتليـل كـاف          وال

وجيد لبيئتها الداخلية وإمكانياا، ومبعىن آخر معرفة نفـسها         
وقدراا ومدى قوا أو ضعفها، وذلك يف حماولـة لتـسخري           
بيئتها الداخلية وتطويعها يف أغراضها، وتتمثل عوامل البيئـة         

ألا األعمدة  الداخلية يف وظائف ونشاطات املؤسسة الرئيسية       
األساسية ألنشطتها، وتكمن أمهية حتليل هذه العوامل يف حتديد         
مصادر القوة وتدعيمها وتعميمها، ومصادر الضعف لتقوميها       

التـسويق، األفـراد،    : وتصحيحها، وأهم هذه العوامل هي      
  .اإلنتاج، التمويل واحملاسبة اإلدارية
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  ).5(احمليطة باملؤسسة ) اخليةخارجية، د( يبني العوامل البيئية):1(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .113، ص2001، 2عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، اإلدارة اإلستراتيجية، جمموعة النيل، القاهرة، ط: املصدر
  
  
  
  

  

 العوامل التعليمية
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يوضح هذا الشكل موقع املنظمة بني العوامل 
لفة وكيفية التأثري املتبادل من هذه والتغريات البيئة املخت

  .املتغريات
  

  .أثر البيئة اخلارجية والداخلية يف صياغة اإلستراتيجية . 3
إنّ حتليل البيئة اخلارجية والداخلية للمؤسسة يعترب 
إحدى مكونات اإلدارة االستراتيجية ملا له من أمهية بالغة 
 األثر يف صياغة وتصميم إستراتيجية للمؤسسة الكلية

  :وسنتطرق إىل هذا يف النقاط التالية
  

    .أثر البيئة اخلارجية يف صياغة االستراتيجية. 1. 3
  متر عملية تصميم االستراتيجية بعدة مراحل من بينها 
دراسة البيئة وخصوصا البيئة اخلارجية لصعوبة و تكلفة حتليلها 
 والتأثري والتحكم فيها، مما حيتم على املؤسسة استقراء البيئة

اخلارجية، واالستعداد ببدائلها اإلستراتيجية للمتغريات املتوقعة، 
وسنحاول معرفة مدى أمهية حتليل البيئة اخلارجية بشقيها 
  :العامة واخلاصة، ودورها يف تصميم االستراتيجيات من خالل

  
  :ي ونوردها فيما يل:أمهية حتليل البيئة اخلارجية. 1. 1. 3

 األهداف اليت تسعى وهي أهم:  توفري املعلومات/أ
اإلدارة االستراتيجية إىل توفريها وذلك بتحليلها ومتحيصها 
وعلى ضوء هذه املعلومات تستطيع اإلدارة التحكم يف عدة 
أنشطة وتوجيهها حسب تلك املعلومات وعلى اإلدارة أن 
تكون لديها أسلوب لتأكد من صحة املعلومات الواردة ألن 

  .األخطاء غري مسموح ا 
األهداف اليت جيب حتقيقها، :  صياغة األهداف يف/ب

ختضع لدراسة البيئة اخلارجية اليت يساعد على وضعها أو 
تعديلها حسب نتائج تلك الدراسات، هذا إىل جانب دورها 
يف وضع األهداف التشغيلية ملختلف اإلدارات والوظائف فعلى 
 سبيل املثال التعرف على األنواع املختلفة من العمالء وفهم

أهم الفروق بني هذه األنواع وخصائص كل نوع يساعد 
رجل التسويق يف وضع االستراتيجية التسويقية اليت متكن 

  ).6(إشباع احتياجات كل نوع وحتقيق أهداف املؤسسة

ويساعد فهم املتغريات :  صياغة استراتيجية املوارد/ج
ل، مواد أولية، رأمسا(البيئية املختلفة يف بيان املوارد املتاحة 

  . منهاةوكيفية االستفاد) إخل...تكنولوجيا، أفراد
  

ومىت ميكن املؤسسة أن حتقق املنفعة، وكمثال عندما 
 من حصتها اإلنتاجية يف ما  OPECختفض منظمة اوبيك 

خيص البترول يرتفع سعر البترول، وبذلك يرتفع سعر 
املشتقات األخرى فيؤثر على املؤسسات اليت تدخل املشتقات 

  ).7(ها كالبالستيك مثال وبذلك ترتفع التكلفة يف صناعت
تسهم دراسات :  النطاق واال املتاح أمام املؤسسة/د

 وجمال املعامالت املتاحة بالبيئة يف حتديد نطاق السوق املرتق
أمامها سواء تعلق األمر بالسلع أو اخلدمات وطرق التوزيع 
ومنافذه وأساليب وشروط الدفع وحتديد أسعار وخصائص 
املنتجات املسموح ا، والقيود املفروضة على املؤسسة من قبل 
اجلهات القانونية والتشريعية املختلفة، كما تساعد يف بيان 
عالقاا باملؤسسات  األخرى املختلفة، سواء كانت متثل 
إمداد بالنسبة هلا أو مستقبل تستقبل منتجاا أو تعاوا يف 

  .عملياا ونشاطاا
اسات البيئة يف حتديد مسات اتمع  تساهم در/هـ

واجلماهري اليت تتعامل معها  وذلك من خالل القيم السائدة، 
وأيها حيضى باألولوية، كما تساهم تلك الدراسات يف بيان 
أمناط السلوك اإلنتاجي و االستهالكي لألفراد واتمعات، 
واملثلني جلمهور املؤسسة مما قد حيدد خصائص املنتجات 

  ).8(ا، وتوقيت إنتاجها وتسويقها وأسعاره
  . تساعد يف صياغة رسالة املؤسسة وجمال عملها/و
  . تبني الفرص اليت ميكن اقتناصها/ز
  . املخاطر واملعوقات اليت جيب جتنبها/ح

ومن هذا التحليل للبيئة اخلارجية بشقيها العام واخلاص 
 اليت تعترب من أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية فهي ترصد هلا

كل اإلمكانات من أموال وأفراد القتناص أي معلومة جديدة 
أو مهمة، وحماولة االستفادة منها قدر اإلمكان ومبا خيدم 
املؤسسة، وال ميكن حصر أمهية حتليل البيئة يف النقاط السابقة 
الذكر فقط، بل هناك أمهيات وأدوار أخرى تلعبها دراسة 

 نتطرق هلا كلها، ولقد  أناالبيئة بالنسبة للمؤسسة ، وال ميكنن
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حاولنا التطرق إىل أمهها، باعتبار أن هناك أمهية مباشرة 
وأخرى غري مباشرة وال جمال لذكرها ألن تأثري البيئة خيتلف 

  .من مؤسسة ألخرى
  

  :أثر البيئة الداخلية يف تصميم اإلستراتيجية .  2. 3
ال ميكن ألي مؤسسة أن تصيغ إستراتيجيتها إال عند 

 وهدا ما سنذكره يف النقاط ،ليل بيئتها الداخليةتقدير وحت
  التالية

  
  :أمهية حتليل البيئة الداخلية.  1. 2. 3

تم املؤسسات بتحليل قدرا وإمكانيتها الداخلية 
ودراسة , ودلك لبيان نقاط القوة ونقاط الضعف وعالجها

البيئة الداخلية أمرا ال مفر منه ألنه يساعدنا يف التعرف على 
  :لنقاط التاليةبعض ا
 يساهم يف تقييم القدرات واإلمكانيات املادية /أ

والبشرية حيث تتعرف املؤسسة على نفسها وبالتايل ميكن 
  .تسيريها علميا والتحكم يف عوامل اإلنتاج

 ميكنها من اكتشاف نقاط الضعف لديها وبالتايل /ب
  .تصحيحها وتقوميها بسهولة

 والسري ا قدما  االستفادة من نقاط القوة لديها/ج
  .من القوي إىل األقوى للقضاء على العوائق

) التحليل الداخلي( معرفة نقاط القوة والضعف /د
وربطهما بالتحليل اخلارجي ميكن املؤسسة من اغتنام أكرب 

  .عدد من الفرص
  . معرفة مدى كفاءة البناء التنظيمي اخلاص ا/هـ

اسك  معرفة مدى قوة العالقات بني األفراد ومت/و
  .مجاعات العمل واحلرص على مؤسستهم 

 معرفة مسعة املؤسسة وامسها التجاري يف السوق /ز
  .وكيف ينظر إليها املستهلك 

 مدى توافر األفراد العاملني ا وقدرام ومهارام /ح
  .الفنية

  .إخل... يساعد يف إمكانية التوسع الرأسي واألفقي/ط
خلية وحتليلها وعموما فإن أسباب دراسة البيئة الدا
  .كثرية وقد حاولنا التركيز على بعضها بشكل عام

  
 كيفية تأثري العوامل الداخلية يف صياغة 2. 2. 3

  :اإلستراتيجية 
إن اهلدف من حتليل البيئة الداخلية هو حتديد أوجه 
القوة وأوجه الضعف اخلاصة باملؤسسة، وكلما كان التحليل 

 على ضوء الفرص يوجه إىل عدد حمدد من عوامل األنشطة
املتاحة أمام املؤسسة كلما ساهم بشكل أفضل يف صياغة 

  .اإلستراتيجية
ويف العموم توجد أربعة مداخل لقياس نقاط القوة 

  :ونقاط الضعف أمام املؤسسة وأمهها هي
   املقارنة مع إمكانيات وأداء املؤسسة يف املاضي -
 . املقارنة مع املنافسني -
ساسية يف الصناعة اليت  املقارنة بعوامل النجاح األ -

 .تعمل فيها املؤسسة
 املقارنة بعوامل النجاح طبقا ملرحلة التطور الذي مير  -
 .السوق/به املنتج

:وعليه ميكن إبراز خطوات التحليـل يف الـشكل املـوايل          
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  ).9( يبني اخلطوات األساسية لعملية حتليل إمكانيات املؤسسة ):2(شكل رقم 
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .188، ص2000م، مصر، .عبد احلميد مصطفى أبو غامن، اإلدارة اإلستراتيجية، جهة الطبع، غ: املصدر
  

اختيار العوامل األساسية          

 واألنشطة ذات القيمة
 الخطوة األولى

كيف يمكن مقارنة هذه العوامل و األنشطة مع المعلومات التاريخية و 

 ة؟معايير النجاح الداخلي
  الخطوة

  الثانية

 في صالح المؤسسة في غير صالح المؤسسة

 تعتبر أوجه ضعف تعتبر أوجه قوة

كيف يمكن مقارنة أوجه القوة وأوجه الضعف هذه مع العوامل 

 األساسية في دورة حياة المنتج؟

كيف يمكن مقارنة  أوجه القوة والضعف مع إمكانيات وموارد 

 المنافسين األساسيين؟

يمكن مقارنة أوجه القوة وأوجه الضعف هذه مع متطلبات النجاح كيف

 األساسية في الصناعة؟

 المهارات األساسية
 غير موجودة

 ميزة تنافسية

 ضعيفة
مجرد توافر المتطلبات 

 األساسية

المهارات األساسية 

 موجودة
 موقف الشركة
 التنافسي قوي

  ميزة تنافسية

 قوية

 راتيجيةمدخالت لعملية تطوير االست
 لخطوةا

 الرابعة

 الخطوة
 الثالثة
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ويتبني من الشكل السابق أن أمهية التحليل اجليد 
إلمكانيات املؤسسة الداخلية يف بيان عدة نقاط أساسية 

وة ونقاط تعتمدها املؤسسة لصياغة إستراتيجيتها كنقاط الق
الضعف وتساهم يف حتديد بعض األهداف، تربز مدى فاعلية 

وكل هذه ...األنشطة ومدى تكاملية اهليكل التنظيمي
األطراف تساهم يف تصميم اإلستراتيجية بتوفري حتليلهم 
ملدخالت عملية تطوير وصياغة اإلستراتيجية، وعندما تتم 

النتائج اليت مت مقارنة عملية حتليل إمكانيات املؤسسة الداخلية ب
احلصول عليها من حتليل بيئة املؤسسة اخلارجية وحتديد 

أغراضها األساسية، فإن أساسيات بناء اإلستراتيجية وصياغتها 
  .تكون قد اكتملت

  
  :خالصة 

بعد هذه الدراسة يتبني لنا بأن حتليل البيئـة جبانبيهـا           
اخلارجية والداخلية، أمهية بالغـة يف رسـم أي إسـتراتيجية           

منظمة، وكلما زاد اإلملام حبسن حتليل البيئة ومعرفة مؤثراا         لل
كلما أدى ذلك إىل االستجابة لتحقيق أهداف املنظمة بفعالية         
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