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 محيط والالمؤسسة  األول:الدرس 
 
 مفهوم المؤسسة االقتصادية .1

شهد القرن العشرين تطورا كبيرا وسريعا في كل المجاالت بما في ذلك المؤسسة التي اتخذت، بعد 

فاهتم العلماء بدراستها  .الثورة الصناعية، أشكاال وأحجاما مختلفة، وتعاظم دورها في اقتصاد أي دولة

والتنقيب على أهميتها وطرق تنظيمها، فظهرت عدة تعاريف، وعدة تصنيفات، وعدة وظائف للمؤسسات 

 نحاول الكشف عن بعضها بإيجاز. 

في متاهات النظريات والمذاهب  ليتم النظر إلى تعريف المؤسسة من عدة زوايا وحتى ال ندخ

ريفا خاصة بها، سوف يقتصر تعريفنا للمؤسسة على رؤى رجال االقتصادية التي تعطي كل واحدة تعا

                                                                                                                                    1متخصصين في مجاالت مختلفة لإلدارة. ميدانيين،

 الـمــديــر الـمـالـي 1.1.

يرى المدير المالي، بأن المؤسسة هي قبل كل شيء مجموعة الموارد )رؤوس أموال خاصة، 

الديون( وحافظة أصول )العقارات الضرورية لالستغالل، المخزون، الديون على العمالء، الخزينة(. 

 هيتطلب عمله إيجاد وتجميع الموارد الضرورية للمؤسسة بأقل تكلفة والمشاركة في قرارات تخصيص هذ

الموارد )االستثمارات، التوظيفات...( بالطريقة األكثر مالءمة فيما يخص المردودية. مع السهر الدائم على 

 كفاية الخزينة لحاجات المؤسسة وتفادي التبذير.  

أن المالية ال تمثل كل التسيير لكنها العمود الفقري له ألنه دون  وعليه يعترف المدير المالي

 لمؤسسة ستزول.مردودية وسيولة فإن ا

 الـمـديـر اإلنــتـاجـي  2.1. 

بأن وجود المؤسسة مرهون بوجود اإلنتاج وبالطريقة التي تتم بها هذه العملية. مدير اإلنتاج يرى 

وبمان عمل مدير اإلنتاج هو تقني بالدرجة األولى، يهتم أكثر بوضع مخططات اإلنتاج لشهور قادمة وبشكل 

ياجات السوق في تغير دائم، فقد يزيد الطلب أو ينخفض مؤديا إلى تعديل هذه دائم ومستمر، باعتبار أن احت

المخططات، كما يهتم بعمليات الصيانة وتغيير اآلالت القديمة لزيادة اإلنتاجية وتحسين الجودة. إضافة لذلك 
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ير مما بيعتبر المستوى الفني للعمال شغله الشاغل، فاآلالت تتقادم بسرعة وتكنولوجيتها تتغير بشكل ك

 يتطلب توظيفا، تكوينا ورسكلة وفي بعض األحيان تسريحا للعمال.

 ــمـديـر الـتـجــاري ال 3.1. 

يهتم المدير التجاري خاصة بالطريقة التي تمكنه من البيع أكثر، ولبلوغ ذلك فهو يحرص على 

اير المحددة. ويس إرضاء الزبائن من خالل تلبية الطلبيات بالكمية والنوعية المطلوبتين وفي اآلجال

احتياجاتهم المتجددة بالقيام بدراسات تحليلية للمبيعات ولرغبات المستهلكين، أخذ القرارات المختلفة الخاصة 

باإلشهار وترقية المبيعات وتنظيم قوة البيع، كما يهتم بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ على األسواق ويراقب 

بحاجة ماسة إلى معلومات تخص تطور األسواق، المستهلكين  بحذر تحركات المنافسين، ولهذا فهو دائما

 والمنافسين.

 ــديــر األفــــراد م 4.1. 

المؤسسة هي قبل كل شيء رجال ونساء يجب توظيفهم بطريقة مخططة أو فجائية وتكوينهم 

ادث العمل حوللمناصب التي سيشغلونها ثم تسيير: اإلدارة، الرواتب، األعباء االجتماعية، ممثلي النقابة، 

والعطل... كما يحتاج مدير األفراد في بعض األحيان إلى إعداد الميزانية االجتماعية التي تتطلب عمال 

 شاقا لجمع المعلومات في شكل أرقام لتحليلها بشكل جيد وعرضها أمام لجان المؤسسة.

ارد مالية مو بناء على ما سبق، يمكننا تلخيص جميع هذه الرؤى في كون المؤسسة تحتاج إلى

لتمويل برنامجها اإلنتاجي الذي يتم إعداده حسب تنبؤات المبيعات، ولتنفيذه يتطلب توفر موارد بشرية 

مدربة ومؤهلة بشكل كافي يسمح لها بتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وبأقل تكلفة لتحقق المؤسسة 

اقي ي إحدى هذه الوظائف سيؤثر سلبا على بأرباحا تغطي ديونها واحتياجاتها المستقبلية. وعليه فكل خلل ف

 الوظائف األخرى.

تشكل المؤسسات فيما بينها نسيًجا محكًما ومنسجًما بحيث تقوم كل واحدة بدور خاص بها تسعى 

من خالله للوصول إلى أهدافها ضمن شبكة من العالقات الخلفية مع الموردين واألمامية مع الزبائن وهذه 

ا قارة وثابتة لكنها متغيرة ومتجددة بحسب الظروف والمعطيات االقتصادية العالقات هي ليست دائمً 

 واالجتماعية والسياسية التي يفرزها محيط المؤسسة.
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ولكي تستطيع المؤسسة التحكم في كل المتغيرات ومواجهة هذا التعقيد فإنها تأخذ أشكاالً  معينة وتتخصص 
عنصًرا من عناصر هذا النسيج )الذي يمكن أن يقبلها إذا  في ميادين معينة ترى بأنها قادرة على أن تكون 

 انسجمت معه أو يرفضها ويقاومها لتنعزل وتموت(.

 المـؤسـسـات االقتصادية مـحـيـط  .2

د وجزر مع المحيط، وذلك لكونها كائن حي ال يمكنه أن  تعتبر المؤسسة في عملية فعل ورد فعل، مَّ

المحيط )الطاقة، المواد األولية، موارد بشرية، ...( والمخرجات  يعيش إال من خالل المدخالت التي يوفرها

)سلع، خدمات، ...( وإذا أخدنا بأهم إسهامات نظرية األنظمة في المجال اإلداري، فنجد إليه  التي تطرحها

أنها تعتبر المؤسسة نظاًما مفتوًحا يتفاعل مع المحيط الخارجي بصورة مستمرة حيت يؤثر فيه ويتـأثر به 

  Emeryصبح بذلك المؤسسة نظاًما فرعيًا من نظام أكبر هو محيط المؤسسة. ويعتبر "تريست وإمري"  فت

 2،الّذْين اهتما بدراسة المحيط أّن هذا األخير هو سبب للمؤسسات التي توجد بداخله. Tristو

 3وينقسم المحيط إلى:

 المحيط العام.   -

 محيط النشاط.   -

 المحيط العام. 1. 2

هو جميع القوى التي تشكل المؤسسة وتؤثر فيها وفي جميع مؤسسات مجتمع معين ويمكن تجميعها 

 (. 1.1في الجدول )

 (: المحيط العام للمؤسسة.1.1الجدول رقم )

 ثقافية انب الو الج      •  
التاريخية، ومعتقداته وقيمه وقواعد السلوك فيه. وتوضح المكونات  المجتمعخلفية  وتشمل      

د، األفرا بينوجهات النظر المختلفة حول عالقات السلطة، وأنماط القيادة، والعالقات  الثقافية،
 .االجتماعيةوالعقالنية والمعرفة والتقنية، وطبيعة المؤسسات 

  التقنيةالجوانب 
 المعداتو العلمي والتقني في المجتمع وتتضمن القاعدة المادية )المصانع التقدممستوى  وتعني      

الجديدة  ةتطوير المعرف علىالتسهيالت( وقاعدة المعرفة بالتقنية، وقدرة المجتمع التقنية والعلمية و
 وتطبيقها.

                                                 
 . 116  .ص، 1988، معهد اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية، نظرية التنظيم ـ منظور كلي لإلدارةج.هـ. جاكسون وآخرون، 2 

 .98، ص. 1997، الدار الجامعية، االسكندرية، االدارة المعاصرةعلي الشريف،  3 
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  التعليميةالجوانب 
وتعني مستوى التعلم العام لدى السكان، ودرجة التقدم والتخصص في النظام التعليمي، ونسبة       

 لمهني و/أو المتخصص.األفراد الذين يتوفر لهم قدر عال ٍمن التدريب ا

 الجوانب السياسية 

تعني المستوى السياسي العام في المجتمع، ودرجة تركيز السلطة السياسية وطبيعة التنظيم و      
 السياسي )درجات الالمركزية، وتنوع المهام الخ...( ونظام األحزاب السياسية.

 )الجوانب القانونية )نظامية 

والقوانين واألنظمة التي تتصل بإنشاء المنظمات وفرض الضرائب تشمل الجوانب الدستورية و      
 والرقابة عليها.

 جوانب تتعلق بالموارد الطبيعية 

ومدى توفرها، بما في ذلك األحوال المناخية وغيرها من  ةوتشمل طبيعة وكمية الموارد الطبيعي      
 األحوال.

 الجوانب السكانية 

لمتوفرة للمجتمع، وعدد أفرادها، وتوزيعهم، وأعمارهم تشمل طبيعة الموارد البشرية ا      
 وأجناسهم. ويعتبر تمركز أو تحضر السكان صفة مميزة للمجتمعات الصناعية.

 الجوانب االجتماعية 

وتتضمن تركيبة المجتمع والطبقات، وإمكانية الصعود الطبقي وتعريف األدوار االجتماعية.       
 المؤسسات االجتماعية. وطبيعة التنظيم االجتماعي وتطوير

 الجوانب االقتصادية 

وتشمل اإلطار االقتصادي العام، بما في ذلك، نوع التنظيم االقتصادي والملكية الخاصة أو       
العامة ومركزية أو المركزية التخطيط االقتصادي، والنظام البنكي والسياسات المالية. ومستوى 

  ستهالك.االستثمار في الموارد المادية وخصائص اال

 . بتصرف. 3، ص. 1979شركة ماك قروهيل، نيويورك،  النظم، جالتنظيم واإلدارة: منه: كاست وروزنزيق، المصدر

 ، مطابع معهد اإلدارة العامة، المملكة العربية نظرية التنظيم ـ منظور كلي لإلدارة، من: ج.هـ .جاكسون واخرون ذ. المأخو

 .110ـ 109. ، ص ص1988السعودية،               

 محيط النشاط . 2. 2

هو جميع العناصْر التي تؤثر تأثيرا مباشًرا في مؤسسة معنية، وتكون أكثر التصاقا بها. وتتمثل 

 هذه العناصر خاصة في:

 العمالء، -

 الموردون، -

 المنافسون، -
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 النقابات )مثال ً الدفاع عن حقوق العاملين المتمثلة أساًسا في األجور(،  -

  التشريعات الخاصة بتعيين العاملين واألجور والتقاعد(. ًالتشريعات )مثال -

شح  -يًا للمؤسسة في عالقته معها )منافسة قويّةمعادعلى أنّه إما أْن يكون  للمحيطوينظر 

 سهولة الحصول على الموارد....(.-الموارد...( وإما أْن يكون غير ضار لها )منافسة هادئة

 استجابة المؤسسة للمحيط .3. 2

 4تستجيب المؤسسة للمحيط بعدة ِ طرق. نذكر منها:

 إدارة المعلوماتا. 

الكثير من المؤسسات إلى إحداث وظائف مهمتها  تلجأ يعتبر المحيط مصدًرا للمعلومات لذلك

األساسية جمع هذه المعلومات والتنقيب عليها ومعالجتها وفي بعض األحيان اللجوء إلى ُمْخبرين مستقلين 

 لومات سرية تستعملها المؤسسة ألخد القرارات الصائبة في الوقت والمكان المناسبيْن.للحصول على مع

                                                                              االستجابة االستراتيجيةب. 

ما  جية المؤسسات بناًء على معطيات العناصر المحيطية. فاعتماد مؤسسةتيتتحدد استرا

الستراتيجية شاملة أو متعددة الوجوه يدل على محيط ديناميكي ومعقد. وأهم هذه االستراتيجيات هي 

 التخصص، التنويع، االندماج، التحالف، والنمو...الخ.

  التصميم التنظيميج. 

في محيط هادئ ومستقر تعد المؤسسة هيكلها التنظيمي بطريقة يصبح العمل ميكانيكيًا بمعنى أكثر 

زية وبيروقراطي، يستخدم كم كبير من القواعد واإلجراءات والنظم النمطية. أما المؤسسات التي تنشط مرك

الفرعيين  نفي محيط مضطرب فإنها تعتمد على الهيكل العضوي الذي يسمح بمرونة وحرية أكبر للمسؤولي

 أي المركزية في القرار.

اذا عن داخلها؟ يمكن افتراض أن المؤسسة إذا كان خارج المؤسسة يتميز بهذا التعقيد والتنوع فم

هي عبارة عن مجموعة من الوظائف، عندما تقوم بها المؤسسة على أحسن وجه تصل إلى هدفها لكن ماذا 

 عن وظائف المؤسسة؟
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