املحاطسة السابعت
Analyzing Internal Environment
جدلیل البیئت الداخليت
د .داهيا شيً العابدًً
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الفصل السابع :جحلیل البیئت الداخليت
 .1حعسیف البیئت الداخليت وجددید ميىهاجھا
 .2أھمیت دزاطت بیئت اإلاىظمت الداخليت
 .3عىاصس البیئت الداخلیت
 .4مىازد مجخمع اإلاعلىماث
 .5أطباب فشل اإلاىظماث اإلاعلىماحي

هظسيت املىازد : Resources-Based View
اإلاىازد واإلايىهاث الداخلیت جلعب دوزا أطاطیا في جىحیه
اإلاىظمت هدى ألاطىاق اإلاظخھدفت .

 -1مفهىم البيئت الداخليتInternal Environment Concept :
ًمنً حعسيف البيئت الداخليت بأنها ((مجمىع العىامل الداخلیت اإلاخدىم بھا واإلاظیؼس علیھا مً كبل اإلاىظمت
وحظخؼیع أن حغیرھا خظب اإلاظخجداث في الظىق ومً ھىا یؼلم علیھا البعع البیئت اللسیبت ومً أمثلخھا ما
یخعلم بئمياهیاث الخىظیم ومىازده اإلاالیت والبشسیت واإلاعىىیت التي یمىً
جدىیلھا إلى مجمىعت أوشؼت وأعماٌ حظىیلیت ومالیت" .
ویمىً للمىظمت الخدىم والخأثیر في ميىهاث وعىاصس البیئت الداخلیت
وحشىیلھا بالؼسیلت ألاوظب اطتراجیجیا لخدلیم أھدافھا الاطتراجیجیت
بىفاءة وفاعلیت .
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أھمیت الخحلیل البیئي الداخلي
ویمثل جدلیل هظم البیئت الداخلیت خؼىة ھامت وطسوزیت في اخخیاز الاطتراجیجیت اإلاىاطبت للمىظمت ،مً خالٌ
ما یلي:
 .1یظاعد فھم البیئت الداخلیت في معسفت الخؼىز الحاصل في مىازد اإلاىظمت بؼسیلت
مىھجیت ،وجخاح الفسصت أمام ؤلادازة العلیا للترهیز على اإلاىازد ألاطاطیت للمىظمت .
 .2الخعسف على الىطع الخىافس ي اليظبي للمىظمت ملازهت باإلاىظماث اإلاماثلت أو التي
حعمل في هفع الصىاعت.
 .3اإلاظاھمت في جلىیم اللدزاث وؤلامياهاث اإلاادیت والبشسیت واإلاعىىیت اإلاخاخت للمىظمت.
 .4بیان وجددید هلاغ اللىة وحعصیصھا لالطخفادة مىھا والبدث عً ػسق لخدعیمھا مظخلبال .
مالحظت  :مً الضسوزي جحقيق الترابط بین الخحلیل الداخلي (هقاط القىة والضعف) ،والخحلیل الخازجي
(مجاالث الفسص والخھدیداث).

عىاصسالبیئت الداخلیت
 الھیهل الخىظیميOrganizational Structure :
 ثقافت املىظمت وعصساملعلىماجیت Organizational Culture and Information
Society
 املىازد Resources
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 -1الھیهل الخىظیمي Organizational Structure:

یددد الھیيل الخىظیمي الخلظیماث والخىظیماث ،والىخداث الفسعیت التي جؤدي مخخلف ألاعماٌ وألاوشؼت
الالشمت لخدلیم أھداف اإلاؤطظت ،هما أهه یعىع هىعیت وػبیعت العالكت بین أكظامھا ،وػبیعت اإلاظؤولیاث
والصالخیاث ليل مىھا ،فظال عً جددید اوظیابیت اإلاعلىماث بین مخخلف اإلاظخىیاث ؤلادازیت في اإلاىظمت هما
أهه الخصمیم السطمي الري یلسز العالكاث ویددد عدد اإلاظخىیاث في الظلم الخىظیمي
وفي دزاست للمىظماث السىیدیت ،ظھس أن لثیرا مً املشنالث الخىظیمیت جيخج مً عدم القدزة على جحقیق
جنیف الخىظیم بعد إدخاى الاستراجیجیت.
بیيذ الدزاطاث التي كام بھا ول مً  Child&Chandlerأن الفاعلیت جخدلم عىدما یخىیف الھیيل الخىظیمي
مع الاطتراجیجیت وأن ھره ألاخیرة حظبم الھیيل الخىظیمي.
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عىامل جؤثس على اخخيازالهيهل املىاسب
 حجم اإلاؤطظت
 مدة خیاجھا
 ميان عملھا
 دزحت الخخصص الالشمت لھا
 اللدزاث ؤلاوظاهیت التي جدخاحھا
 هىعیت الخىىىلىحیا التي حظخخدمھا والظسوف البیئیت التي حعمل بھا.

إن عملیت جىفیر الاستراجیجیت جخطلب وحىد ھیهل جىظیمي یخىالب معھا ،أي مع الاستراجیجیت
املخخازة.
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أشهاى الهيامل الخىظيميت
الھیهل البسیط:
وھرا الھیيل یخيىن مً مظخىیین إدازیین فلؽ ،فاإلادیس العام صاخب اإلاؤطظت في أغلب الحاالث یشغل
مظخىي ؤلادازة العلیا بیىما العاملین في اإلاؤطظت یسجبؼىن به مباشسة .وھرا الھیيل یىاطب اإلاؤطظاث صغیرة
الحجم واإلاخخصصت بخؽ إهخاجي واخد ،ویمخاش بظھىلت اجخاذ اللسازاث وبظاػت العالكت بین اإلادیس العام

والعاملین معه.

الھیهل الىظیفي:
ویخم جلظیم العمل في ھرا الھیيل إلى عدد مً الىظائف الخاصت باإلايشأة وھي :العملیاث اإلاالیت،
الدظىیم ،البدث والخؼىیس ،الشساء ،ویخصف ھرا الىىع بيىهه یظاعد اإلاىظمت في الاطخفادة مً
اإلاخخصصین والخعامل مع ؤلاهخاج اإلاعلد .والھیيل یىاطب اإلاؤطظاث الىبیرة الحجم ،ویخؼلب
حھىدا جيظیلیت هبیرة مً كبل ؤلادازة العلیا.
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الھیهل القطاعي:
ویؼلم علیھ البعع " الھیيل الخاص بىخداث ألاعماٌ الاطتراجیجیت" خیث یمثل ول مىخج وخدة خاصت مً
وخداث ألاعماٌ الاطتراجیجیت .ویىاطب ھرا الھیيل اإلاؤطظاث اإلاىظمت على أطاض الفسوع ،بدیث ّ
إن اإلاؤطظت
مىظمت على أطاض الفسوع ّ
فئن ول فسع مً فسوعھا یمثل مؤطظت مب يیت على أطاض الىظائف ،فيل فسع له
مدیس مظؤوٌ عً إدازجه ،یسجبؽ به مدزاء مخخصصین في حىاهب :ؤلاهخاج والدظىیم واإلاالیت ،وحعمل حمیع ھره
الىخداث جدذ مظلت اإلاؤطظت ألام

ھیهل املصفىفت:
یخم وفلا لھرا الىىع مً الھیاول دمج مجاالث ألاكظام والىظائف في ذاث الىكذ وعىد هفع اإلاظخىي ،خیث
یيىن للعاملین زئیظان إخداھما إدازي للمشسوع وآلاخس إدازي مخخصص ،وما یمیز ھرا الىىع أهه یيىن فاعال
عىدما جيىن اإلاخغیراث البیئیت مخغیرة ومعلدة وبشيل خاص في الخىىىلىحیا وألاطىاق ،ومً مظاوئه أن یيىن
مصدزا لخفجیر الصساعاث على اإلاظؤولیت والصالخیت وجىشیع اإلاىازد وغیرھا
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الھیهل املخخلط:
وھى عبازة عً ججمیع أكظام مىفصلت جيخج طلعا مخخلفت في أطىاق مخخلفت ،ولىىھا حعمل معا جدذ مظلت أو
طمً إػاز ميشاة واخدة ،ووفلا لھرا الىمىذج ّ
فئن ألاكظام جيىن مظخللت بعظھا عً البعع آلاخس ،ولىىھا
حشترن في الاعخماد على اإلاسهص السئیس ي فیما جخعلم بعملیت جخصیص اإلاىازد وهرلً الخخؼیؽ على مظخىي
اإلايشاة.
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-2ثقافت املىظمت وعصساملعلىماجیت Organizational Culture and
Information Society
عسفذ"الثلافت الخىظیمیت بأهھا مجمىعت مً اإلاعخلداث
والخىكعاث واللیم الظائدة بین أعظاء اإلاىظمت ،وجيخلل
مً حیل إلى آخس مً العاملین"
وھي أوٌ ما جظھس  ،جظھس في أفساد الخىظیم
ّ
وألن ألافساد ھم بالدزحت ألاولى حزء مً اليسیج الاحخماعي والثقافي الري جىاحد فیھ املىظمت.وھىاك ثالثت
زوافد جصب معا جؤثسفي ثقافت املىظمت ومحخىاھا:
ألاوى :جأثیر بیئت ألاعماٌ بصىزة عامت  ،وكؼاع الصىاعت على وحھ الخصىص.
الثاوي :جأثیر اللادة ؤلادازیین وما یجلبىه معھم مً همؽ جفىیر وطلىن وكیم.
الثالث :الخجسبت العملیت لھؤالء ألافساد في صمیم خیاة اإلاىظمت وما امخليىه مً خبراث.
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ثقافت املعلىماث Information Literacy
مجمىعت اللدزاث اإلاؼلىبت التي جمىً ألافساد مً جددید اخخیاحاجھم مً اإلاعلىماث في الىكذ اإلاىاطب،
والىصىٌ إلى ھره اإلاعلىماث وجلییمھا ومً ثم اطخخدامھا بالىفاءة اإلاؼلىبت .
ثلافت اإلاعلىماث ھى مفھىم أوطع مً ول اإلافاھیم.
 جىىىلىحیا اإلاعلىماث
 مھازاث اإلاعلىماث
 مھازاث اإلاىخباث

وبعبازة أخسي فئن ثلافت اإلاعلىماث جخجاوش اجلان مھازاث الخعامل الیدوي والخلني إلى مھازاث الخدلیل والخفىیر.
وهما لخصخھا إخدي الدزاطاث ،فئن ثلافت اإلاعلىماث جسهص على " معسفت أطباب الاخخیاج للمعلىماث ومصادز
اإلاعلىماث و لیع فلؽ معسفت هیفیت الخعامل معھا "
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ویمنً جحدید سماث الشخص املثقف معلىماجیا على الىحى الخالي:
 .1اللدزة على حعسیف مدي اإلاعلىماث اإلاؼلىبت.
 .2الىصىٌ للمعلىماث اإلاؼلىبت بظسعت و بىفاءة.
 .3الخلییم الىاكد إلاصادز اإلاعلىماث.
 .4اطخخدام اإلاعلىماث بىفاءة إلهجاش اإلاھام اإلاؼلىبت.
 .5ؤلاإلاام باللظایا الاكخصادیت و اللاهىهیت و الاحخماعیت اإلاسجبؼت باطخخدام اإلاعلىماث و مصادزھا.
 .6اطخخدام اإلاعلىماث بؼسیلت كاهىهیت و أخالكیت.

 -3املىازد : Resources
ویمىً جصيیف اإلاىازد وفم آلاحي:
أ .املىازد املالیت  :والخدفم الىلدي ،والؼاكت الائخماهیت ،مدي جىافس زأض اإلااٌ.
ب .املىازد املادًت :همباوي ؤلادازة ،ومصاوع ؤلاهخاج ،واإلاعداث واإلاعازض واملخاشن.
ج .املىازد البشسیت :والعلماء واإلاھىدطین ،وخبراء الخدلیل اإلاالي.
د .املىازد الخىظیمیت :هىظم السكابت على الجىدة وهظم إدازة ألامىز الىلدیت كصیرة ألاحل.
وحسخطیع مل مىظمت في ضىء مىازدھا أن جخلق وجحدد مجاالث الجدازة السئیسیت والخاصت بھا ویحقق لھا
املزایا الخىافسیت املسخمسة
لقد قدم Barneyإطاز عمل محدد لخحلیل مل مىزد مً مىازد املىظمت مً حیث مساھمخھ في جحقیق املیزة
الخىافسیت
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وذلو مً خالى امخاللھا للخصائص الخالیت :
بخحلیل مجاالث الجدازة VRIO Analysis
 Valuable القيمت  :ھل یلدم اإلاىزد كیمت حظاعد على جدليم میزة
 الىدزة  :Rareھل یمخلً اإلاىافظین مثلھ؟
 الخقلید  :Inimitableھل جيالیف الخللید عالیت باليظبت للمىافظین؟
 الخىظیم  :Organizedھل ھیأث الشسهت هفظھا الطخغالٌ اإلاىزد بشيل مىظم ووفسث الدظھیالث
اإلاظاعدة على اطدثماز اإلاىزد بشيل حید.

وفي حاى جحقق مزایا الجدازة ألازبعت في املىزد فئهه یقدم فعلیا هقاط قىة وقدزة ممیزة
للمىظمت
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