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   :ملخص
 استراتیجیات صیاغة في وأهمیتها المنظمة بیئة عوامل تحلیل عملیة على التعرف إلى البحث هذا یهدف :ملخص

 البیئة عوامل تحلیل أهمیة وكذا للمنظمة الداخلیة ئةالبی عوامل تحلیل إلى التطرق تم حیث ، البشریة الموارد إدارة
  . للمنظمة الخارجیة

 وقد  المعاصرة المنظمات نجاح في وأهمیتها البشریة الموارد إدارة بإستراتیجیة التعریف البحث تناول أخر جانب من
 الحالیة أوضاعها على المنظمة تعرف في بالغة أهمیة یكتسي المنظمة بیئة عوامل تحلیل أن إلى البحث توصلت

  . المنظمة في البشریة الموارد إدارة إستراتیجیة صیاغة في كذلك  بالغة أهمیة لها وان والمستقبلیة
 البشریة الموارد إدارة إستراتیجیة ، الخارجیة البیئة ، الداخلیة البیئة ، المنظمة بیئة :ةمفتاحی كلمات

  .jel :L22; M1 رموز
Abstract: 
The study investigated the external environment factors, internal environment factors of 
organization, .human resource management strategy and its importance in the success of the 
organizations,  
 The main results indicate that  analyzing external and internal environment factors of 
organization is very important in the  formulation of the human resource management strategy . 
Keywords: external environment factors, internal environment factors of ordanization, .human 
resource management strategy. 
(JEL) Classification : L22; M1. 
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  :مقدمة. 1
تعیش منظمـات القـرن الواحـد والعشـرین فـي بیئـة تتسـم بالتعقیـد الكبیـر والتغیـر السـریع، فمـا أفرزتـه العولمـة مـن     

جعـل المنظمـة  ،تطورات معرفیة و تكنولوجیة و انفتاح كبیـر علـى األسـواق ،سیاسیة، تحوالت اقتصادیة، اجتماعیة
وممـا الشـك فیـه أن  ، سـتراتیجیاتها ألجـل التنـافس و البقـاء فـي هـذا العـالم المتغیـرمدفوعة التخاذ و وضع أفضل ا

و   االســـتمرار ،أهـــم الركـــائز التـــي تمكنهـــا مـــن البقـــاء مـــن الخارجیـــة هـــي دراســـة المنظمـــة ألوضـــاعها الداخلیـــة و
  التنافس 

ا الداخلیــة و الخارجیــة، ومــا بیئتهــوتحلیــل عوامــل  إن وضــع المنظمــة الســتراتیجیاتها المختلفــة یقــوم علــى دراســة  
حتــى تســتطیع . تتسـم بــه مـن تغیــرات وبمعرفـة نقــاط قوتهـا، ضــعفها و حاجاتهــا المختلفـة ثــم تحلیـل تلــك المعطیـات 

ن تتكیـف مـع البیئـة التـي تعمـل فیهـا ، وعلـى إداراتهـا االمنظمات أن تنمو وتتقدم وتستمر في عملهـا یتوجـب علیهـا 
  ارجیة لتحدید الفرص الموجودة في تلـك البیئـة بغـرض االسـتفادة منهـا  والتهدیـداتلبیئتها الخ  أن تقوم بعمل مسح

فـي اسـتثمار  ااالسـتفادة منهـبهـدف   لمواجهتها، من جانـب أخـر تقـوم بفحـص بیئتهـا الداخلیـة لتحدیـد عناصـر القـوة
لمنظمــة قــادرة الفــرص ومواجهــة التهدیــدات فــي البیئــة الخارجیــة، وعناصــر الضــعف بهــدف معالجتهــا حتــى تكــون ا

  . على التكیف مع البیئة التي تعمل فیها ، وتطور لنفسها میزة تنافسیة مستدامة 
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فرضـــت التغیـــرات والتطـــورات العالمیـــة نمطـــا جدیـــدا فـــي تســـییر المنظمـــات وأثـــرت فـــي قـــدرتها علـــى االســـتمرار     
ى المنظمة مـن القـوة المالیـة إلـى والنجاح كما فرضت مستویات عالیة من المنافسة الشرسة، لیتحول مفهوم القوة لد

لیصــبح الیــوم المــورد اإلســتراتیجي  ، و بقدراتــه المعرفیــة والفكریــة القــوة البشــریة أو مــا یعــرف  بــرأس المــال البشــري
األكثــر أهمیــة فــي المنظمــة، لــذا كــان تغییــر النظــرة إلدارة المــوارد البشــریة فــي ظــل المعطیــات الجدیــدة حتمیــة البــد 

  .تجیة خاصة بها ركیزة أساسیة في نجاح المنظمة وجود إسترا منها و
         تتجــــه المنظمـــــات المعاصــــرة إلـــــى إعــــداد إســـــتراتیجیة عامــــة للمـــــوارد البشــــریة، تتضـــــمن الغایــــات و األهـــــداف     

ــــارات  ،السیاســــات و التوجهــــات الرئیســــیة التــــي تعتمــــدها اإلدارة فــــي مجــــاالت المــــوارد البشــــریة  معبــــرة عــــن االختی
  . لتي تتالءم مع التوجهات اإلستراتیجیة العامة للمنظمةالجوهریة ا

ما هي أهمیـة تحلیـل  عوامـل بیئـة المنظمـة فـي  : استنادا إلى ما سبق یحاول البحث اإلجابة عن التساؤل التـالي 
  صیاغة استراتیجیات إدارة الموارد البشریة ؟ 

  
  :تحلیل بیئة المنظمة . 2
فـرض علیهــا ضـرورة التــأقلم تقلبـة تتسـم بــالتطور الكبیـر و التغییــر السـریع، تعـیش المنظمـة الیــوم ضـمن بیئــة مت    

واالستجابة لهذه التغیرات، حیث أن المنظمات تتفاعل مع بیئتهـا سـواء كانـت فـي القطـاع العـام أو القطـاع الخـاص 
و تكــون علــى شــكل أو كانــت فــي الــدول المتقدمــة أو النامیــة، هــذه البیئــة تعــج بــالتغیرات والتطــورات ســریعة الــوتیرة 

  .العولمةقوى قوى وعوامل، تقلبات وثورات لعل أبرزها الثورة المعرفیة، الثورة التكنولوجیة،  ثورة التعلم و 
  :  1تتمثل خصائص البیئة الراهنة للمنظمات فیما یلي  
 و تــدخل فیهـــا ففیهـــا تتشــابك العوامــل االقتصـــادیة و السیاســیة و االجتماعیـــة و الثقافیــة تشــابكا هـــائال  :التعقیــد

 .عوامل محلیة و إقلیمیة و دولیة بالغة التعقید
 إن هــذه البیئــة تتغیــر تغیــرا ســریعا و بتســارع ال یســتطیع العقــل البشــري اللحــاق بــه فــي  :الدینامكیــة و التغییــر

 .أحیان كثیرة
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 والسیاســي إن هــذه البیئـة مشــحونة بالنزاعـات والصــراعات كمـا أن التنــافس االقتصـادي    :العدائیـة و الغمــوض
اتخـاذ القـرار أمـرا  واالجتماعي و الحضاري على أشده، كـذلك فـان درجـة عـدم التأكـد و الغمـوض عالیـة ممـا یجعـل

 . بالغ الصعوبة أمام متخذي القرار في المنظمات العامة والخاصة ولدى المسؤولین في تلك المنظمات
رة علـى اتخـاذ اسـتراتیجیاتها لمواجهـة بـفهـي مج تشیر الخصائص السابقة إلى أن المنظمة أمام واقع جد معقد لـذلك

هــذا الواقــع، للــتمكن مــن القیــام باألعمــال التــي تتطلبهــا طبیعــة أنشــطتها، والمنافســة مــع المنظمــات األخــرى بنجــاح، 
فلكــل منظمــة رســالة و اتجــاه محــدد و قــوة دفــع تســیرها والمنظمــات الناجحــة بمواردهــا و قادتهــا، ال تتــرك شـــؤونها 

یســـمح  مكانتهــا للحــافظ علــى المناســـبة  تخــاطر بوجودهــا ومســتقبلها بـــل هــي تضــع االســتراتیجیات  للمصــادفة وال
تحلیل عوامل بیئة المنظمة بالوقوف على نقاط قوة و ضعف المنظمـة و التـي تمكنهـا مـن انتهـاز الفـرص و تجنـب 

  :التهدیدات و المخاطر المختلفة من خالل
 تحدید و تقییم موارد المنظمة المختلفة. 
  ـــدوائر الوظیفیـــة الرئیســـیة فـــي المنظمـــة كالتســـویق، اإلنتـــاج، التمویـــل و غیرهـــا مـــن األنشـــطة تحلیـــل و رصـــد ال

 .األساسیة للمنظمة
  تحلیـل قیمـة المنظمـة و األنشــطة التـي تمارسـها المنظمـة و تحقــق لهـا قیمـة مضـافة األمــر الـذي یسـمح بتحدیـد قــوة

  : وضح لنا بعض نقاط القوة و الضعف في بیئة المنظمةو فیما یلي جدول ی، العمل و نقاط الضعف كذلك 
  .جوانب القوة و الضعف في بیئة المنظمة): 01(الجدول رقم

  جوانب الضعف  جوانب القوة

 .أخر مستحدثات التكنولوجیا 
 .قنوات اتصال فعالة مع الشركاء 
 .منتجات ذات جودة عالیة 
 .صورة مشرفة ألصناف المنتجات 
 .تزمةموارد بشریة مؤهلة و مل 
 .لمتمیزاالموقع . البحث و التطویر  
  .هیكل متوازن لرأس المال  

 .وجود مرافق عمل غیر مناسبة  
 .اعتماد كلي على مواد خام مستوردة 
 .تدفق نقدي متذبذب 
 .تكالیف مرتفعة لإلعالن و المبیعات 
 .عاملون غیر مؤهلون في التسویق 
 .وجود اختناقات في اإلنتاج 
  .كفؤ نظام إدارة معلومات غیر 
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اإلدارة اإلسـتراتیجیة فـي القـرن الواحـد والعشـرین، دار وائـل للنشـر  والتوزیـع، األردن، : عبد الباري إبراهیم درة، ناصر جـرادات :المصدر   
  . 145:، ص2014

  : مداخل تحلیل بیئة المنظمة . 1.2
  2: د إلى مداخل أهمها تقوم المنظمة بتحلیل شامل للنقاط التي سبق ووضحنها في الجدول وهي في ذلك تسن

العملیــة التــي ترتكــز علــى تقیــیم " یقصــد بعملیــة التحلیــل المســند إلــى المــوارد : التحلیــل المســند إلــى المــوارد 1.1.2
الموارد األساسیة الضروریة للمنظمة لتمكینها من تحقیق میزة علـى منافسـیها، و یـتم هـذا التحلیـل بحصـر الكفایـات 

  "  تتمیز بها المنظمةالجوهریة و الممیزة أي التي 
تشكل الموارد األصول التي تتحكم بها المنظمة مثل المـوارد البشـریة، التكنولوجیـة، المـوارد المالیـة المادیـة قنـوات   

الكفایــات إلــى قــدرات المنظمــة علــى االســتثمار فــي  مــن جانــب أخــر تشــیر، النقــل والتوزیــع وغیرهــا مــن المــوارد 
لمــؤهالت الجوهریــة علــى مجموعــة مــؤهالت تعتمــد علیهــا المنظمــة وعلــى قــدرات الكفایــات تشــتمل وا، أمــا مواردهــا

مختلفـــة كالقـــدرة علـــى طـــرح منتجـــات جدیـــدة، امـــتالك المنظمـــة القـــدرة علـــى البحـــث والتطـــویر أو امـــتالك المنظمـــة 
  .تكنولوجیا معلومات حدیثة توظفها في تطویر أسالیب تسویق جدیدة

  3:  ن من خاللها الحصول على الكفایات منهاهناك عدة مصادر یمك إضافة إلى هذا  
 براءات االختراع التي تم الحصول علیها من مؤسس الشركة.  
   مصـدر مــن شــركة أخــرى عــن طریــق الشــراء أو االنــدماج كــأن تحصــل علــى نظــام التوزیــع المتطــور مــع شــركة

 .أخرى
  ح جدیدلتصمیم منت أخرىمصدر یكون نتیجة تحالف مع طرف ثان، كأن تشترك مع شركة.  
   تنمیـــة داخلیـــة و تكـــون بتـــأن و علـــى مـــدى الـــزمن داخـــل الشـــركة كـــأن تنمـــي المنظمـــة كفاءتهـــا   وقـــدراتها فـــي

  .تصنیع أجهزة معینة
 توفیر إستراتیجیة مثمرة لتنمیة الكفایات من خالل قربها من المنافسین و المجهزین و غیرهم. 

  : تتمثل أبعاد قیمة الموارد في
 .یها إذا كان المورد یوفر قیمة للزبون و بنفس الوقت لدیه قیمة تنافسیة على منافسیهتتحدد ف :القیمة .أ
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یتحـدد مـا إذا كــان المـورد یتـوفر لـدى المنافســین، أم أنـه مـن المـوارد التــي یصـعب الحصـول علیهـا مــن  :النـذرة. ب
  قبل اآلخرین

 .و تكالیف ذلك و تخص مدى إمكانیة تقلید اآلخرین لهذا المورد :إمكانیة التقلید. ج
  .ال أمو یبین هذا المعیار ما إذا كان تنظیم المنظمة یسهل استثمار ذلك المورد بشكل سلیم  :امتالك التنظیم . د

یسـاعد هـذا النـوع مـن التحلیـل فـي تحدیـد قـوة العمـل ضـمن قطــاع  :التحلیـل المسـتند إلـى سلسـلة القیمـة .2.1.2
  :على عملیتین أساسیتین  العمل و تحدید نقاط الضعف كذلك و هي تقوم 

تتعلـق بتحدیـد سلسـلة قیمـة القطـاع الـذي تنتمـي إلیـه المنظمـة و تحدیـد موقـع المنظمـة مـن هـذه  :العملیة األولى. أ
  :السلسلة من خالل

 الفعالیات التي تتضمن تقدیر هامش الربح الذي یحقق كل فعالیة ضمن السلسلة. 
 إلى الزبون الفعالیات التي تنطلق من المواد الخام وصوال. 
  تقدیر مركز ثقل المنظمة أي النشاط الذي تتمیز فیه المنظمـة و تتمتـع فیـه بـالقوة ، المهـارات و القـدرات األكبـر

 .و هذا أمر جد هام بالنسبة للمنظمة
تخـص هـذه العملیـة تحلیـل سلسـلة القیمـة  للمنظمـة وهـي عملیـة هامـة مـن حیـث أنهـا تصـنف  :العملیة الثانیـة. ب

األساسیة للمنظمة إلى ما هو أساسي و ما هـو مسـاند و ضـمن ذلـك تقـوم المنظمـة بالفعالیـات واألنشـطة الفعالیات 
األولیـــة أو األساســـیة مـــن خـــالل عملیـــات التمـــرین و اقتنـــاء المـــواد األولیـــة ثـــم عملیـــات التصـــنیع المختلفـــة لإلنتـــاج 

 .وصوال إلى التوزیع، التسویق و البیع و حتى خدمات ما بعد البیع
ن جانـــب أخـــر تـــتم مراجعـــة و تـــدقیق الطـــرق التـــي مـــن خاللهـــا یتحقـــق للمنظمـــة التكامـــل والتـــداؤب كاســـتخدام مـــ  

  .التكنولوجیات و المكائن لتحقیق إنتاج أو خدمة أكثر
أخیــرا یمكــن القــول أن هــذا النــوع مــن التحلیــل یفیــد فــي معرفــة و تعــدیل المــوارد و القــدرات التــي تشــكل نقــاط القــوة  

المختلفــة للمنظمــة ممــا یحســن ویعــزز قــدرتها علــى اتخــاذ القــرارات اإلســتراتیجیة األكثــر تناســبا مــع ونقــاط الضــعف 
  .معطیات البیئة

  :تحلیل عوامل البیئة الداخلیة للمنظمة . 2.2
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مـن المهــم ألي منظمــة مهمـا كــان  نوعهــا وحجمهـا أن تقــوم بعملیــة تقیـیم و دراســة لمعطیــات بیئتهـا الداخلیــة مــن   
قاط القوة والضعف لهذه األخیـرة ، ممـا یسـاعد فـي اتخـاذ قراراتهـا، اختیـار البـدائل و وضـع اسـتراتیجیات أجل بیان ن

  .إدارة الموارد البشریة المناسبة لها
البیئــة الداخلیــة للمنظمــة تضــم بــین جناحیهــا عناصــر القــوة والضــعف للمنظمــة وتحلیــل هــذه العناصــر هــو الــذي "  

لمنظمــة، ألن هـذا التحلیـل وحــده یسـاهم فــي تقیـیم موقـف المنظمــة بالنسـبة لغیرهــا یضـع األرضـیة القویــة النطالقـة ا
ــان و تحدیـــد نقـــاط القـــوة و تعزیزهـــا لالســـتفادة منهـــا و البحـــث عـــن طـــرق و وســـائل  مـــن المنظمـــات وبـــه یمكـــن بیـ

، كمـا یحـدد تدعیمها مستقبال و ذلك بما یساعد في القضاء على المعوقـات البیئیـة و انتهـاز الفـرص الموجـودة فیهـا
  4." نقاط الضعف التي یمكن التغلب علیها أو احتوائها

تحـاول المنظمـة مــن خـالل تحلیـل بیئتهــا الداخلیـة تحدیـد المعلومــات الخاصـة بـاألداء الــداخلي لهـذه األخیـرة أیــن    
ثـم تحدیـد یتم جمع المعطیـات و المعلومـات ، حـول أداء مواردهـا البشـریة وكـذا تحدیـد  نقـاط القـوة والضـعف لـدیهم 

وهــذا مــن خــالل تحلیــل العناصــر المشــكلة للبیئــة الداخلیــة للمنظمــة آثارهــا المختلفــة علــى مســار ومســتقبل المنظمــة 
  :   والتي نوضحها كالتالي 

تعمــل المنظمــة علــى معرفــة و تحدیــد مــا إذا كــان نــوع التنظــیم  یشــكل نقطــة   :تحلیــل  الهیكــل التنظیمــي . 1.2.2
التنظیمـي هـو الشـكل العـام للمنظمـة والـذي یحـدد اسـمها وشـكلها واختصاصـها ومجـال  الهیكـلقوة أو ضـعف لهـا، ف

عملها وتقسیمها اإلداري وتخصصات العاملین بها وطبیعة العالقات الوظیفیة بـین العـاملین والرؤسـاء والمرؤوسـین 
ــین اإلدارات واألقســــام المختلفــــة، وارتباطهــــا اإلداري بالمنظمــــات األعلــــى والمنظمــــات الم یعتبــــر الهیكــــل ، و وازیــــةوبـ

  : یساهم بشكل كبیر في تحقیق االلتزام التنظیمي من حیثو التنظیمي من أهم عناصر البیئة الداخلیة 
تناسبه مـع مجـال عمـل المنظمـة وتخصصـها واسـتیعابه الحتیاجاتهـا مـن الوظـائف والتخصصـات وقدرتـه علـى   .أ 

 الوفاء باحتیاجات العمل مع العالقة الوظیفیة 
تبســیط إجــراءات العمــل وتحقیــق السالســة فــي انســیاب القــرارات واألوامــر والتوجیهــات مــن اإلدارة  مســاهمته فــي .ب 

العلیـــا إلـــى اإلدارات الوســـطى واإلشـــرافیة والتنفیذیـــة وكـــذلك انســـیاب االقتراحـــات واألفعـــال مـــن التنفیـــذیین واإلدارات 
 .ولمساهمته في تحقیق هذه األهداف 
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لمنظمـــة مرنـــة ومفتوحـــة ومســـتوعبه للظـــروف ومتفهمـــه للموقـــف فإنهـــا تكـــون وكلمـــا كانـــت الهیاكـــل التنظیمیـــة ل  .ج 
 .مشجعة على الخلق واإلبداع والتكیف مع الحاالت 

  بالتــالي فــان اهتمــام المنظمــة وتحلیلهــا للهیكــل التنظیمــي یســاهم فــي تحقیــق رغبــة المــوارد البشــریة بالبقــاء االســتمرار 
بمرونـــة هیكلهـــا التنظیمـــي ومـــا تتیحـــه هـــذه الخاصـــیة یحقـــق االلتـــزام  كمـــا أن اهتمـــام المنظمـــة ،والـــوالء لمنظماتهـــا

  .العاطفي والمعیاري لمواردها البشریة 
تلعـب الثقافـة التنظیمیـة دورا كبیـرا فـي تشـكیلها لوحـدة الرؤیـة و األهـداف داخـل : تحلیل الثقافة التنظیمیة  .2.2.2

علــى مختلــف القــیم   الثقافــة التنظیمیــة تشــتمل. منظمــةالمنظمــة إضــافة إلــى االلتــزام بالمصــلحة العامــة و مصــلحة ال
  .و المعتقدات التي یشترك فیها أفراد المنظمة  العادات

 ألنهــمفــي منظمــاتهم  ةالتنظیمیــالقصــوى واالهتمــام الكــافي للثقافــة  األولویــةالكثیــر مــن المــدیرین یعطــون  أصــبح  
تولـد ضـغوطا علـى العـاملین  أنهـامـن الكتـاب علـى مكونـات المنظمـة بحیـث یجمـع العدیـد  أهـمیعتبرون الثقافة مـن 

تســـمح عملیـــة تحلیـــل ثقافـــة ، للمضـــي قـــدما فـــي التفكیـــر والتصـــرف بطریقـــة تنســـجم وتتناســـب مـــع أهـــداف المنظمـــة
  : المنظمة ب

 .جعل سلوك األفراد ضمن شروطها وخصائصها  .أ 
حـدث فـي المحـیط الـذي یعملـون تعمل الثقافة على توسیع أفق ومدارك األفراد العاملین حول األحـداث التـي ت  .ب 

 .یقوم األفراد بتفسیر األحداث واألنشطة في ضوئه امرجعی اأي أن ثقافة المنظمة تشكل إطار  فیه،
تسـاعد فـي التنبـؤ بسـلوك األفـراد والجماعـات ، فمـن المعـروف أن الفـرد عنـدما یواجهـه موقفـا معینـا آو مشــكلة  .ج 

تكمــن  . الثقافــة التــي ینتمــي إلیهــا الفــرد یصــعب التنبــؤ بســلوكه أي بــدون معرفــة معینــة فإنــه یتصــرف وفقــا لثقافتــه،
أهمیــة الثقافــة فــي أنهــا تــوفر إطــارا لتنظــیم وتوجیــه الســلوك ، بمعنــى أن الثقافــة تــؤثر علــى العــاملین وعلــى تكــوین 
الســـلوك المطلـــوب مـــنهم داخـــل المنظمـــة، ونســـتنتج مـــن ذلـــك أن الثقافـــة التنظیمیـــة تمتـــاز بعـــدة صـــفات منهـــا أنهـــا 

 .مشتركة بین العاملین ویستطیعون تعلمها 
تعــزز  انهــاتســهل التــزام الجماعــة إضــافة إلــى ة، منظمــالتعطــي األفــراد العــاملین هویــة  مــن جهــة أخــرى هــي .د 

 . استقرار النظام االجتماعي
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إضـــافة إلـــى أنهـــا تنمـــي االهتمامـــات الجماعیـــة بـــدال مـــن  تنمـــي اإلحســـاس واالنتمـــاء لـــدى العـــاملین فیهـــا  .ه 
   . ت الفردیة، وتوجد بیئة فعالة لالبتكاراالهتماما

هـي مـن أهـم القضـایا اإلسـتراتیجیة فـي عملیـة تحلیـل البیئـة الداخلیـة :   ما یتعلق بقضایا الموارد البشـریة .3.2.2
للمنظمــة و أكثــر مــا ترتكــز علیــه هــذه األخیــرة هــي القــدرة علــى التحــول  إلــى عمــل الفــرق بــدال مــن أداء الوظــائف 

نجــاح األعمــال یعتمــد علــى التعــاون و تبــادل الخبــرات و انتقالهــا لتحقیــق الهــدف العــام والكلــي  بشــكل فــردي، ألن
للمنظمة فتعدد المهارات تجدها لدى الفریق، وقل ما نجد أفرادا یتمتعـون بعـدد كبیـر مـن المهـارات العالیـة، لـذا كـان 

  .صدر هیمنة للمنظمةمتعددة هو بمثابة تشكیل قوة و مالمهارات التشكیل فریق من أفراد ذوي 
تعمل كذلك المنظمة على تنویع مواردها البشریة والتركیز على الخصائص التي تمیز هذه المـوارد السـیما فـي ظـل 

  .ما تعیشه المنظمات من تحوالت، األمر الذي یجعل عامل التنوع مصدر إغناء كذلك للمهارات و الخبرات
ا برضا مواردها البشـریة و دافعتـیهم للعمـل داخـل المنظمـة من جانب آخر أصبحت المنظمات تهتم بشكل كبیر جد

وهــي فــي تحلیــل بیئتهــا الداخلیــة تركــز علــى نوعیــة الحیــاة التــي تقــدمها للمــوارد البشــریة داخــل المنظمــة، مــن تــوفیر 
األجـــواء المالئمـــة للعمـــل، الصـــحة و الســـالمة المهنیـــة، تحســـین بیئـــة العمـــل، مشـــاركة المـــوارد البشـــریة فـــي حـــل 

ت المنظمة واالتجاه نحـو أسـالیب التحفیـز والمكافـأة لـدفع مواردهـا البشـریة إلـى التمیـز واإلبـداع  وغیرهـا مـن مشكال
  .األسالیب التي تحفظ للمنظمة مواردها البشریة في ظل التنافس الشدید للحصول على الموارد البشریة المتمیزة

ى موقعهــا ومكانتهــا فــي الســوق و مــا إذا كانــت فالمنظمــة تســعى دومــا إلــى التعــرف علــ  :قضــایا التســویق .4.2.2
تشــكل لهــا قــوة أم هــي فــي حالــة ضــعف، هــذه القضــیة تعــد مــن أهــم مــا یســند إلیــه فــي عملیــة التحلیــل، إضــافة إلــى 

 . عملیات المزیج التسویقي فهو ما یشكل اسم و سمعة المنظمة
ل المنظمـة ألن الـتعلم و الخبـرة العالیـة تعمـل أنظمته و الخبـرة التـي تتمتـع بهـا المـوارد  داخـ  :نمط اإلنتاج .5.2.2

على تقلیص الوقت و التكالیف ، حیث تستعین المنظمة ببرامج وأنظمة المعلومـات، البـرامج الحاسـوبیة التـي تعمـل 
  .على مرونة عملیات اإلنتاج و زیادة حجمها
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اضـــحا علـــى األداء داخـــل حیـــث أصـــبح تـــأثیر تكنولوجیـــا المعلومـــات و : تكنولوجیـــا المعلومـــات و نظمهـــا .6.2.2
المنظمــة، لهــا الــدور الهــام فــي ســیر وأداء األنشــطة الهامــة فیهــا كالحســابات والرواتــب، الوظــائف الدقیقــة، وظــائف 

  .و غیرها من أنشطة المنظمة التي تعتمد على التكنولوجیا و نظم المعلومات ....اإلنتاج 
ت و الشـبكات الداخلیـة واسـعا جـدا و ذو أهمیـة بالغـة في هذا الشأن أصـبح اسـتخدام المنظمـات لشـبكات اإلنترنـ   

فـي سـرعة إنجـاز المهـام، االتصـال و تبلیـغ المعلومــات الالزمـة ألداء الوظـائف، وبالتـالي  فـإن دراسـتها و االهتمــام 
  .بها عند تحلیل البیئة الداخلیة للمنظمة، من شأنه تعزیز مكانتها و قوتها

العناصـر المكونـة للبیئـة الداخلیـة للمنظمـة و كیـف تقـوم المنظمـة بتحلیلهـا  من كلما سبق تقدیمـه تكـون هـذه أهـم   
، إضافة إلى تحلیلها ألوضاعها المالیـة وقـدرتها علـى البحـث من أجل دراسة نقاط القوة و الضعف لجانبها الداخلي

هـا، وبوجـه عـام فـإن تحلیـل اتخاذ قراراتها اإلستراتیجیة واختیار البـدائل المناسـبة لوالتطویر  االمر الذي یمكنها من 
  .اإلستراتیجیة المناسبة للمنظمة  صیاغةالبیئة الداخلیة یمثل خطوة هامة و ضروریة في 

  : تحلیل البیئة الخارجیة للمنظمة. 3.2
تعتبــر عملیــة تحلیــل البیئــة الخارجیــة للمنظمــة نشــاطا حیویــا فــي المنظمــة یفــرض ضــرورة االهتمــام بــه  لتــأمین     

لبنــاء إســتراتیجیة ناجحــة، فهــي تتعلــق بجمیــع العوامــل والتغیــرات التــي تجــري وتــدور فــي محــیط األســس الصــحیحة 
المنظمــــة ولهــــا التــــأثیر علــــى نموهــــا، تطورهــــا وكــــذلك علــــى أنظمتهــــا وأنشــــطتها الداخلیــــة بمــــا فیهــــا عملیــــة اإلدارة 

  .اإلستراتیجیة
ة ، و االسـتقراء والتنبـؤ المسـتمرین لهـذه البیئـة همـا تعد البیئة الخارجیة من المتغیرات المهمة لإلدارة اإلسـتراتیجی   

ــــدوریات والعملیــــات الالحقــــة  ــــدایاتها او لل ــــة اإلدارة اإلســــتراتیجیة ســــواء كــــان ذلــــك لب یهــــتم مــــدراء  .األســــاس لعملی
  5 :المنظمات بدراسة البیئة الخارجیة لسببین هما

األهـداف المنشـودة  إلـىلمنظمـة و تعمیـق وصـولها و ینشد تحدید العوامل البیئیة التـي تهـدد سیاسـة ا: األول السبب
     .ینشد تحدید العوامل البیئیة التي توفر فرص مساندة لتحقیق أهداف المنظمة : الثاني السبب أما
تنقســم العوامــل المشــكلة للبیئــة الخارجیــة  للمنظمــة  و التــي تقــوم بتحلیلهــا إلــى قســمین كمــا هــو مبــین فــي الشــكل   

  :التالي
  عوامل البیئة الخارجیة التي تؤثر على المنظمة) 1(الشكل رقم
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: ، ص2014اإلدارة اإلسـتراتیجیة فــي القـرن الواحـد و العشــرین دار  وائـل للنشــر، األردن، : عبـد البــاري إبـراهیم درة، ناصــر جـرادات: المصـدر
148.  

عوامـل التـي تتعلـق بـالمجتمع و تـؤثر فـي تعمل المنظمـة علـى تحلیـل العوامـل المجتمعـة العامـة و هـي مجمـوع ال   
بتحلیـــل  حیـــث تقـــوم المنظمـــة مـــن قـــوى ثقافیـــة واجتماعیـــة اقتصـــادیة، عوامـــل تكنولوجیـــة، قـــوى سیاســـیة وقانونیـــة، 

أوضاعها في ظل العوامل المشار إلیها سابقا، لتتمكن مـن التعـرف بشـكل دقیـق علـى محیطهـا و مـا یـدور فیـه مـن 
  . بتشكیل صورة واقعیة له، والتعامل معه بالشكل المطلوب تغیرات األمر الذي یسمح لها

فیمـا یلـي جــدول یوضـح  العوامـل المجتمعــة العامـة و مـا تقــوم بتحلیلـه المنظمـة لتشــكیل الصـورة المطلوبـة عــن     
  .بیئتها الخارجیة و معرفة مواطن القوة و الضعف لدیها

  .منظمةتحلیل العوامل المجتمعة العامة في ال): 2(الجدول رقم 
  مؤشرات التحلیل  العوامل المجتمعة العامة

تحلیل حالة االقتصاد، تحلیل وتحدید إجمالي الناتج القومي، معـدالت االشـتغال و البطالـة،   القوى االقتصادیة
  . أسعار الفائدة

علــى أنشــطة البحــث و اســتخدام التقنیــات المتطــورة، اســتخدام التكنولوجیــا الحدیثــة، التركیــز   القوى و العوامل التكنولوجیة
  .التطویر، التقدم العلمي للمنظمة

االنفتــــاح علــــى  .النظـــام السیاســــي، االســــتقرار السیاســــي، القــــوانین و السیاســــات الحكومیــــة  القوى السیاسیة و القانونیة
  .العالم، حمایة المنتج الوطني

 عوامل البیئة الخارجیة

  عوامل البیئة الخارجیة الخاصة/ 2

 التي تعمل فیها المنظمة السوق. 
 المجهزون. المنافسون ،. 
 المؤسسات .  المجتمع المحلي

 .الحكومیة

  العوامل المجتمعة العامة/ 1

 القوى االقتصادیة. 
 القوى و العوامل التكنولوجیة. 
 القوى السیاسیة و القانونیة. 
 القوى الثقافية و االجتماعية. 



   موسى علي أمال البشریة الموارد إدارة استراتیجیات صیاغة في المنظمة بیئة عوامل تحلیل أهمیة

 

367  

2018 JFBE   

معـدالت األمیـة  .عمریة، أنماط الحیـاة و التعلـیماألسرة و تركیبتها، حجم النمو و التركیبة ال  القوى االجتماعیة و الثقافیة
  .و عمل المرأة

  .من انجاز الباحثة اعتمادا على عدة مراجع :المصدر   

إضافة إلى العوامل الموضحة في الجدول السابق تخضع المنظمة لتحلیل عوامل البیئة الخارجیـة الخاصـة و هـذا  
  :ما أوضحه في الجدول التالي

  .یل عوامل البیئة الخارجیة الخاصة بالمنظمةتحل): 3(الجدول رقم 
  مؤشرات التحلیل  عوامل البیئة الخارجیة الخاصة

تحدیــد التهدیــدات المختلفــة للمنظمــة، تحدیــد التغیــرات التــي تــؤثر علــى المنظمــة لتفــادي   السوق 
  .عنصر المفاجأة

  
  المنافسون

المـــؤثرة علـــى الموقـــع تحدیـــد موقـــف المنافســـین، العوامــل .تحدیــد نـــوع و كثافـــة المنافســة
  .التنافسي، التحلیل الجید للقطاع الذي تنتمي إلیه المنظمة  و منافسیها

القــــدرة علــــى المســــاواة و أحجــــام الصــــفقات، الهیمنــــة علــــى الســــلع  وخــــدمات معینــــة،   المجهزون
  .الخدمات البدیلة التي تحقق نفس العرض

  .سبیة لهذه الفئة، دراسة دورها في التأثیر على قوة المنافسیندراسة القوة الن  ة  المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومی
  .من انجاز الباحثة اعتمادا على عدة مراجع :المصدر   

 إن تحلیـــل البیئـــة الخارجیـــة للمنظمـــة، یســـاعدها فـــي إدراك مختلـــف المخـــاطر والتهدیـــدات التـــي یمكـــن أن تواجههـــا
ي سوف یكون لها التـأثیر البـالغ علـى المنظمـة، وبالتـالي تـتمكن وتنذرها بمختلف التغییرات الحاضرة و المرتقبة والت

   . من تصمیم ووضع استراتیجیات ناجحة، قادرة على مواجهة التهدیدات والتقلیل من اآلثار السلبیة على المنظمة

  : إستراتجیة إدارة الموارد البشریة.3
 :مفهوم إستراتیجیة إدارة الموارد البشریة . 1.3

اتجیة إدارة الموارد البشـریة علـى ممارسـات وسیاسـات إدارة المـوارد البشـریة التـي تعمـل علـى التطـویر إستر  تعبر    
تحقیـــق  میـــزة  اجـــل المنظمـــة مـــن تهـــتم بهـــاالمســتقبلي للمنظمـــة وتحقیـــق أهـــدافها مـــن خـــالل دعـــم المـــوارد البشـــریة 

عتبـر قلـب المنظمـة وركیـزة أساسـیة والتـي ت مـن خـالل توظیـف ودعـم وتطـویر مـوارد بشـریة عالیـة الجـودة  ،أساسـیة
  لتحقیق میزتها التنافسیة 
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الغایــــات و األهـــداف و السیاســـات و التوجهـــات الرئیســــیة التـــي تعتمـــدها اإلدارة فـــي مجــــاالت " علـــى انهـــا  عـــرفت
 . 6" .الموارد البشریة  معبرة عن االختیارات الجوهریة التي تتالءم مع التوجهات اإلستراتیجیة العامة للمنظمة

صـــرة طویلـــة المـــدى تشـــتمل علـــى ممارســـات              اخطـــة مع"مـــن جهـــة أخـــرى إســـتراتیجیة إدارة المـــوارد البشـــریة هـــي   
وسیاســات تتعامــل مــن خاللهــا المنظمــة مــع المــورد البشــري فــي العمــل و تتفــق و تتعامــل  وتتناســق هــذه الخطـــط           

نظمــة و تعمــل علــى تحقیــق رســالتها و غایاتهــا و أهــدافها فــي والممارســات و السیاســات مــع اإلســتراتجیة العامــة للم
    7."ظل متغیرات البیئة الداخلیة و الخارجیة التي تعمل من خالله المنظمة 

ممارســـة جدیـــدة و معاصـــرة ترســـم سیاســـة "أن اســـتراتیجیات إدارة المـــوارد البشـــریة " عمـــر وصـــفي عقیلـــي" یـــرى   
البشــري فـــي العمـــل، و كـــل مــا یتعلـــق بـــه مــن شـــؤون تخـــص حیاتـــه  تعامــل المنظمـــة الطویلـــة األجــل مـــع العنصـــر

الوظیفیــــة فــــي مكــــان عملــــه و تتماشــــى هــــذه الممارســــات مــــع إســــتراتیجیة المنظمــــة العامــــة و ظروفهــــا و رســــالتها 
المســتقبلیة التــي تطمــح إلــى تحقیقهــا فــي ظــل البیئــة التــي تعایشــها و مــا تشــتمل علیــه مــن متغیــرات متنوعــة ، علــى 

  8"  لمنافسة التي تسود عالم الیومرأسها شدة ا
 :یتضح من كل ما سبق أن إستراتیجیة إدارة الموارد البشریة 

تعبــر عــن عــادات و أهــداف المنظمــة مــن خــالل البــرامج المخصصــة الســتقطاب أمهــر الكفــاءات و أهمهــا فــي  .أ 
 .عرفها بیئة لمنظمةسوق العمل و العمل على تنمیتها و تدریبها بما یمكنهم من مواجهة جل التغیرات التي ت

التكامــــل و التــــرابط بــــین اإلســــتراتیجیة العامــــة للمنظمــــة و إســــتراتیجیة الوحــــدات مــــع إســــتراتیجیة إدارة المــــوارد  .ب 
 .البشریة، یشكل ركنا أساسیا في تحقیق المنظمة ألهدافها بكفاءة  و فعالیة

لتغیــر والتطــور فــي بیئــة المنظمــة لممارســات إدارة المــوارد البشــریة تــأثیر مباشــر علــى أداء المنظمــة ففــي ظــل ا .ج 
یتوقع من خبراء المـوارد البشـریة أن یصـبحوا ملمـین باسـتراتیجیات المنظمـة بمـا یمكـنهم مـن تفعیـل دور رأس المـال 

 .البشري لتحقیق أهداف المنظمة
د أحـد تحول دور مدیري الموارد البشریة من الوظائف المساندة اإلداریة إلى شركاء في إسـتراتیجیة المنظمـة یعـ  .د 

المتطلبــات الضــروریة فــي ظــل مــا تعرفــه بیئــة المنظمــة مــن تطــورات وتحــوالت  وهــي الیــوم حتمیــة ال مفــر منهــا أن 
تغیر المنظمة طرق أدائها ألعمالها و وظائفها و أن تعزز أدوارها اإلسـتراتیجیة فـي ظـل الظـروف المتغیـرة لبیئتهـا، 
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ســتراتیجیة مــن تطــورات تكنولوجیــة، معرفیــة، اقتصــادیة واجتماعیــة  یتطلــب التكیــف المســتمر معهــا و تعزیــز أدوار وإ
  .إدارة الموارد البشریة في المنظمة

  :اإلستراتیجیة العامة للمنظمة إستراتیجیة إدارة الموارد البشریة جزء من . 2.3
خطــط و أنشــطة المنظمــة التــي یــتم وضــعها بطریقــة تضــمن خلــق درجــة مــن "تعــرف إســتراتیجیة  المنظمــة بكونهــا 

        طـــابق بـــین رســـالة المنظمـــة و أهـــدافها  وبـــین هـــذه الرســـالة و البیئـــة التـــي تعمـــل فیهـــا المنظمـــة بصـــورة فاعلـــة الت
  .9" و كفوءة 

علــى أن " بــورتر"إن اعتمـاد المنظمــة علـى اســتراتیجیاتها یحقــق األهـداف المــراد بلوغهــا و فـي هــذا الصــدد یؤكـد    
قــة بــین أنشــطة المنظمــة و التكیــف مــع البیئــة، وأن نجــاح اإلســتراتیجیة خلــق المواف" أهمیــة اإلســتراتیجیة تكمــن فــي 

یقـــوم علـــى أداء أشـــیاء متعـــددة و بشـــكل جیـــد و لـــیس فقـــط تحقیـــق التكامـــل بینهمـــا وأن الموائمـــة اإلســـتراتیجیة هـــي 
د ضــروریة لــیس فقــط لخلــق المیــزة التنافســیة ولكــن لــدیمومتها أیضــا حیــث یصــعب علــى المتنافســین تقلیــدها و تقلیــ

   10"مجمل األنشطة المترابطة بها 
  : تكمن أهمیة إستراتیجیة المنظمة في   
 .توضیح الخصائص الممیزة للمنظمة و تربط بین تلك الخصائص و األهداف التي ترجو المنظمة بلوغها .أ 
 .تبیان الفلسفة التي تقوم علیها المنظمة و تترجمها في األهداف المرجو بلوغها .ب 
 .تترك المنظمة انطباعا لدى جمهورها الطریقة التي من خاللها .ج 
 .العالقة بین المنظمة و هذا الجمهور من خالل ما تقدمه من منتجات أو خدمات .د 
 الهویة التي تتمتع بها المنظمة و التي ترید إبرازها و الحفاظ علیها  .ه 
جـاح المنظمـة خلق درجة من التوافق و التطابق بین أهـداف المنظمـة و رسـائلها و غایاتهـا فمـن غیـر الممكـن ن .و 

 .في ظل وجود تناقض بین األمرین
 .البیئة التي تعمل فیها و المتغیرات التي تؤثر وتتأثر بهاو خلق جو من التطابق والتوافق بین رسالة المنظمة   .ز 
 .وضع طرق لعمل المنظمة في ظل ما یهدد المنظمة في بیئتها و ما تمتلكه من إمكانیات وموارد  .ح 
 .ظل البیئة الخارجیة و ما تحمله من متغیرات اقتصادیة، سیاسیة واجتماعیةوضع طرق لعمل المنظمة في   .ط 
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 .المنظمة في ظل التغیرات و التطورات التكنولوجیة  وضع طرق لعمل  .ي 
 .عمل المنظمة في ظل مواردها و إمكانیاتها الداخلیة .ك 
 .تسمح اإلستراتیجیة للمنظمة بالتنافس في بیئة عملها .ل 

حـول أهمیـة اإلسـتراتیجیة فـي المنظمـة فهــي تقـوم علـى ابتكـار أنشـطة فریـدة واختبــار  إضـافة إلـى مـا تـم ذكـره ســابقا
مجموعــة أنشــطة تختلــف عــن أنشــطة المنافســین،  تحــدد الوضــع االســتراتیجي للمنظمــة تقــوم علــى المفاضــلة بــین 

عها الحالیــة أو البــدائل، حیــث یلجــأ المنافســون إلــى محاكــاة الوضــع االســتراتیجي للشــركة القائــدة، إمــا بتعــدیل أوضــا
  .بإضافة أنشطة وخدمات جدیدة، لكن لما كانت األنشطة متفردة صعبت عملیة التقلید

إستراتیجیة إدارة الموارد البشریة جزء ال یتجزأ من إستراتیجیة المنظمـة و تقـع فـي المسـتوى الثالـث مـن هـرم اتخـاذ   
الهــرم یتخــذ فیــه القــرار المتعلــق بتحدیــد الخیــار  القـرارات اإلســتراتیجیة داخــل الشــركة، حیــث المســتوى األول فــي هــذا

اإلســتراتیجي العــام والمســتوى الثــاني یتخــذ فیــه القــرارات المتعلقــة بوحــدات األعمــال وتحدیــد نشــاطاتها الرئیســـیة أو 
مجــاالت االســـتثمار فیهـــا أمـــا المســـتوى الثالـــث فیتخـــذ فیـــه القـــرارات المتعلقـــة بتحدیـــد وظـــائف و ممارســـات وحـــدات 

هو مستوى إسـتراتیجیة الوظـائف و التـي یكـون مجموعهـا إسـتراتیجیة المنظمـة و مـن هـذا المنطلـق نجـد  األعمال و
ــــوارد البشـــــریة تعمـــــل جمیعهـــــا فـــــي خدمـــــة إســـــتراتیجیات اإلدارات و الوظـــــائف     أن وظـــــائف و ممارســـــات إدارة المـ

  .األخرى 
راتیجیة العامـة للمنظمـة حیـث تتكامـل و تتوافـق بالتالي إستراتیجیة إدارة المـوارد البشـریة هـي جـزء هـام مـن اإلسـت   

   : مع كل الوظائف في هذه األخیرة حیث
 .تتكامل إستراتیجیتها مع ثقافة، رسالة و أهداف المنظمة  -
 .تتكامل وظائفها لتلبي احتیاجات الوظائف األخرى في المنظمة -

  .تي تواجه المنظمةتتكامل مع باقي الوظائف لمواجهة مجمل التحدیات خاصة الخارجیة منها ال
  :أهمیة إستراتیجیة إدارة الموارد البشریة. 3.3

  :  تتجلى أهمیة إستراتیجیة إدارة الموارد البشریة  في النقاط التالیة
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  تـــأمین المــــوارد البشــــریة المؤهلــــة والمناســــبة الحتیاجــــات المنظمــــة الســـیما فــــي ظــــل مــــا تعیشــــه المنظمــــات مــــن
 . تحدیات

  البشــریة لبــذل أقصــى الطاقــات لخدمــة أهــداف المنظمــة، إضــافة إلــى التشــجیع علــى  العمــل علــى تحفیــز المــوارد
  .عملیات االبتكار و اإلبداع 

   ضـمان اسـتقطاب مـوارد بشـریة حیویـة تتمتـع بالقــدرات والمهـارات المتنوعـة  بحیـث یـوفر للمنظمـة عوائـد مالیــة و
  .معنویة

 نظمـة مـن مواكبـة بیئتهـا الخارجیـة و مقاومـة مجمـل ضمان عملیات التطـویر والتحـدیث المسـتمر والـذي یمكـن الم
  . التحدیات فیها 

أخیــرا یمكــن القــول أن التحــدیات البیئیــة المختلفــة والظــروف التنافســیة والتطــور التكنولــوجي الهائــل، جعلــت مــن    
ة لعبــت دورا فــي إســتراتیجیة إدارة المــوارد البشــریة جــزء هامــا مــن اإلســتراتیجیة العامــة للمنظمــة ، فــالمتغیرات البیئیــ

تـدعیم دور إدارة المـوارد البشـریة واعتبارهـا اإلدارة األكثـر حدســا فـي االسـتجابة لهـذه التطـورات والمسـتجدات البیئیــة 
ولـــذا فـــإن هـــذا یجعـــل االســـتراتیجیات المـــراد اعتمادهـــا فـــي تطبیـــق إدارة المـــوارد البشـــریة أكثـــر قـــدرة فـــي االســـتجابة  

البــد مــن األخـــذ بمتغیــرات الواقــع الــداخلي و الخـــارجي فــي بنــاء إســـتراتیجیة إدارة للظــروف البیئیــة الخارجیــة   لـــذا 
   : حیث البد من.الموارد البشریة

مــن حیــث مــواطن القــوة التــي تتمتــع بهــا المنظمــة، و كــذا مــواطن الضــعف التــي : تحلیــل البیئیــة الداخلیــة للمنظمــة  -
 .تعاني منها

راســة الفــرص التــي یمكــن أن تحصــلها المنظمــة ومــن جهــة أخــرى مــن خــالل د : تحلیــل البیئــة الخارجیــة للمنظمــة -
 .التهدیدات التي یمكن أن تواجه المنظمة

بــذلك یتســنى للمنظمــة اعتمــاد إســتراتیجیتها و كجــزء منهــا إســتراتیجیة إدارة المــوارد البشــریة التــي تســاهم فــي نجــاح 
واطن القــوة التـي تتمتـع بهــا المنظمـة، مــا المنظمـة لمواجهـة مختلــف التحـدیات والتهدیـدات، كمــا تسـاهم فــي تغذیـة مـ

تعلق منها بالموارد البشریة وعالج مواطن الضعف كذلك إن تعلق األمر بتراجع مهـارات وأداء المـوارد البشـریة فـي 
  .المنظمة
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  :استراتیجیات إدارة الموارد البشریة  صیاغةأهمیة تحلیل بیئة المنظمة في  .4
  : بشریةإستراتیجیة تخطیط الموارد ال . 1.4
تعتبـــر عملیـــة تخطـــیط المـــوارد البشـــریة وتحدیـــد االحتیاجـــات منهـــا مـــن اهـــم االســـتراتیجیات التـــي تقـــوم بهـــا إدارة    

الموارد البشریة وذلك لكونها عامال فاعال في نجاح المنظمة وتمیزها، حیث علـى المنظمـة االعتمـاد علـى مـا تـوفره 
مكانیة االسـتمرار، لـذا أصـبح مـن الضـروري ان تـدرك المنظمـة   مواردها البشریة من قدرة على التمیز و التنافس وإ

حاجاتهــا مــن البــدائل و التوجــه نحــو البــدائل اإلســتراتیجیة للمــوارد البشــریة وان تكــون ملمــة بماهیــة المــوارد البشــریة 
تلـك المهـارات  تمتلكـه مـن المتوفرة لدیها وما تمتلكه من إمكانات ومهارات وقدرات على اإلبـداع واالبتكـار ، ومـا ال

  .اذ یتوجب علیها البحث لتوفیرها
زیــادة علــى ذلــك فالمنظمــة علیهــا الموازنــة بــین حــاالت العجــز والفــائض فــي مواردهــا البشــریة وتوقــع أوضــاعها     

 على المدیین المتوسط والبعید وهذا ال یتأتى اال من خالل عملیة تخطیط الموارد البشریة
هم فـــي بقـــاء ونجــاح المنظمـــة إدراكهـــا ومعرفهـــا للبیئـــة الخارجیـــة المحیطیـــة بهـــا مــن بـــین العوامـــل الهامـــة التـــي تســـا

والعمل ضمن هذا النطاق المفتوح والمعرض لتحدیات وتهدیدات عدیـدة ،والمنظمـة فـي بیئتهـا  الحالیـة  تسـعى إلـى 
  .البقاء ولتحقیق القدرة التنافسیة

خارجیـة تـؤثر عـل كافـة أنشـطة إدارة المـوارد البشـریة أن البیئـة ال" یؤكد كل من جون جاكسون وروبرت ماتسـین    
عمومـا وعلـى تخطـیط المـوارد البشـریة خصـوص كـون المنظمــة تلبـي احتیاجاتهـا مـن القـوى العاملـة مـن ذات ســوق 

 11" العمل التي  تزود أرباب األعمال اآلخرین باحتیاجاتهم من قوى العمل 
یـــرة بالنســــبة لإلســــتراتیجیة التخطیطیـــة إلدارة المــــوارد البشــــریة       الخارجیــــة للمنظمـــة لــــه أهمیــــة كب ةإن تحلیـــل البیئــــ  
الفـــرص المتاحـــة أمـــام المنظمـــة لتحصـــیل المـــوارد البشـــریة الالزمـــة ومعرفـــة التهدیـــدات تحلیـــل  هـــومنـــه الهـــدف و 

  : ، فهي  تمكن من والتحدیات التي تواجه ذلك
معــــدالت النمــــو والبطالــــة،  تقلبــــات  ،  ةادیاالقتصــــ وكــــل مــــا تعلــــق بالجوانــــب :معرفــــة العوامــــل االقتصــــادیة  .أ 

 .األسعار
 .حركة التنقل من أجل العمل ، حركات السكان ، الكثافة السكانیة  :العوامل الجغرافیة والسكانیة  .ب 
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تحـدد حجـم العمالـة المطلوبـة   ، األخـرى ات معرفة األجور والمزایا بالمنظم: معرفة اعتبارات  العمل والمنافسة  .ج 
 .العاملة من قلتها فرة الیدكذا و و 
مــا تملكــه هــذه القــوى مــن ، التنــوع فــي القــوى العاملــة وتركیبهــا ،  عمــل النســاء :تركیبــة القــوى العاملــة معرفــة  .د 

  .مكن استثمارها حاضرا ومستقبالیمهارات 
نقـاط تقیـیم قـوة العمـل الداخلیـة ومعرفـة لهـا أهمیـة بالغـة وتهـدف إلـى دراسة البیئة الداخلیة للمنظمة  أخرمن جانب 

للــتمكن مــن تحدیــد مــا یجــب تــوفیره مســتقبال مــن مــوارد بشــریة والمواصــفات والمــؤهالت المطلوبــة ، القــوة والضــعف
دراك مـا هـو متـوفر لـدیها حالیـا، من جانب أخر  .لذلك  تسـمح للمنظمـة مـن معرفـة مـواطن الضـعف والقـوة لـدیها وإ

  . مة لذلكوضع الخطة الالز و لتبني تقدیراتها واحتیاجاتها المستقبلیة 
تقوم دراسة البیئة الداخلیة للمنظمة في جانب التخطیط علـى تـدقیق األعمـال والمهـارات، تحدیـد المـؤهالت المتـوفرة 

  : ، حیث أن حالیا إضافة إلى استخدام قواعد بیانات في المنظمة
  . دون هذه األعمالعدد األفراد الذین یؤ ، معرفة األعمال المجودة حالیایمكن من  :تدقیق األعمال والمهارات  .أ 
ســمات األعمــال المتوقــع ، إضــافة إلــى مواقــع الــبعض فــي األعمــال، بالنســبة للمنظمــةة هــذه األعمــال ضــرور  .ب 

  .إحداثها والمواصفات المطلوبة فیها
المـؤهالت والمهـارات والخبـرات ، توفر بیانات شخصیة عن األفراد العـاملین  :تحدید المؤهالت المتوفرة حالیا   .ج 

 معرفة الخصائص والممیزات المطلوبة مستقبال ، مالمتوفرة لدیه
بعـــد دراســـة شـــاملة للوضـــع  لـــداخلي والخـــارجي للمنظمـــة، كـــل مـــا یحـــیط بـــذلك مـــن عوامـــل مـــن كـــل مـــا ســـبق و  

ومعطیــات تــم التطــرق إلیهــا یتســنى للقــائمین بالعملیــة وضــع اإلســتراتیجیة المناســبة ســواء تعلــق األمــر باالحتیاجــات 
خصائصـها، مؤهالتهـا، مـدى الحاجـة إلیهـا وكـذا المصـادر التـي یمكـن أن توفرهـا أو مـا تعلـق من المـوارد البشـریة، 

  .بإستراتیجیة مواجهة الفائض في الموارد البشریة 
  

  : إستراتیجیة استقطاب واختیار الموارد البشریة . 2.4
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عولمـة وعصـر المنظمـات في عصـر التكنولوجیـا وال" شیخة حول عملیة االستقطاب بشكل عام أنه یقول نادر ابو  
الكبیـــرة الحجـــم أصـــبح وضـــع الشـــخص المناســـب فـــي مكانـــه المناســـب یتطلـــب مهـــارات خاصـــة كمـــا أن الشـــخص 
موضــع تنــافس بــین المنظمــات وهنــاك میــل شــدید الختیــار المنظمــة ألفضــل العناصــر البشــریة حرصــا علــى تحقیــق 

  .12"أكبر قدر ممكن من معدالت اإلنتاج  العالیة 
تحلیل عوامل بیئة المنظمة ركیـزة أساسـیة فـي صـیاغة إسـتراتیجیة إدارة المـوارد البشـریة فیمـا یخـص تعتبر عملیة   

عملیة انتقاء أفضل المـوارد  البشـریة المتاحـة  لشـغل الوظـائف، و تعـد عملیـة المفاضـلة بـین األفـراد ممـن یتقـدمون 
لیــة فهــي بمثابــة نظــام متكامــل یهــدف إلــى لشــغل الوظــائف فــي المنظمــة، الخطــوة اإلســتراتیجیة األولــى لتحقیــق الفعا

  .انتقاء أفضل الكفاءات المستقطبة ممن تقدموا لشغل الوظائف 
  : تسمح عملیة تحلیل عوامل بیئة المنظمة من 

 .اختیار المورد البشري األمثل لشغل الوظیفة  .أ 

نظمـة وهـو تحقیـق المیـزة تحقیق التوافق بین من تم انتقاؤهم وبـین مـا تتطلبـه الوظیفـة ، ضـمن الهـدف العـام للم  .ب 
 .التنافسیة بالدرجة األولى 

یوفر االختیار السلیم للموارد البشـریة  الفعالیـة التنظیمیـة للمنظمـة وتشـكیل قـوة العمـل فیهـا فعالیـة وقـوة األداء    .ج 
 .التنظیمي یتوقف على العنصر البشري في المنظمة 

فـــي الوظیفـــة المناســـبة التـــي تتوافـــق مـــع  تحقیـــق أعلـــى المســـتویات مـــن اإلنتاجیـــة بوضـــع الشـــخص المناســـب  .د 
 .مؤهالته وقدراته

زیادة الدافعیة وروح العمل لـدى األفـراد حـین یكونـون فـي المواقـع المناسـبة لمـؤهالتهم ومهـاراتهم وبالتـالي زیـادة   .ه 
ـــنعكس و بـــال شـــك علـــى األداء الـــوظیفي ، هـــذا األخیـــر إن بلـــغ أعلـــى مســـتویاته حقـــق  الرضـــا الـــوظیفي والـــذي ی

 .ة أهم  أهدافها ودعم مكانتها وأدائها في سوق العمل للمنظم

  
  
 

   :الموارد البشریة إستراتیجیة تدریب و تعلیم.3.4
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یعتبر التدریب من اإلستراتیجیات األساسیة التي تستند إلیها إدارة الموارد البشـریة فـي المنظمـة لمواجهـة مختلـف    
مة، هـذه الظـاهرة أقـرت التغیـر المسـتمر فـي بیئـة المنظمـات لـذا التغیرات، التحدیات في بیئتها السیما تحدیات العول

والتــدریب " كــان علــى هــذه األخیــرة مواجهــة تلــك التحــدیات باســتراتیجیات تمكــن المنظمــة مــن النجــاح فــي مواجهتهــا 
 یعـــد مـــن الوســـائل الكفیلـــة بتغییـــر األنمـــاط الســــلوكیة لألفـــراد داخـــل المنظمـــات إذ أن تزویـــد المتـــدربین بالمهــــارات
والقدرات من شـأنه أن یمكـن السـلوك اإلنسـاني مـن االنسـجام مـع مجمـل التغیـرات التـي یمارسـها التـدریب فـي إطـار 

   13" العملیات الجاریة في تحسین كفاءة و فاعلیة المنظمات
تســمح عملیــة تحلیــل بیئــة المنظمــة مــن صــیاغة إســتراتیجیة تــدریب  وتعلــیم المــوارد البشــریة المناســبة وهــي  تســعى 

  14: تحقیق األهداف التالیة للتمكن من مواكبة متغیرات بیئتها    إلى

   : و یأخذ  هذا التغییر عادة شكال أو أكثر من األشكال التالیة : تغییر السلوك 1.3.4

فالتــدریب یجــب أن یغطــي كــل مــا یحتــاج إلیــه المتــدرب مــن معلومــات تســاعده  : تنمیــة المعــارف و المعلومــات. أ
 .ته مباشرة في أداء وظیف

المهـــارات الفنیـــة  بهـــدف قیـــام الفـــرد بالواجبـــات وبمســـؤولیات وظیفتـــه بشـــكل أفضـــل ومنهـــا : تنمیـــة المهـــارات. ب
المرتبطة على سبیل المثال بالتعامل مع الحاسـوب واألجهـزة التقنیـة، التحلیـل المـالي إلعـداد الـنظم، كتابـة التقـاریر، 

لقــــرارات  التخطــــیط االســــتراتیجي، إدارة االجتماعــــات، وكــــذا المهــــارات الذهنیــــة المتعلقــــة بحــــل المشــــكالت، اتخــــاذ ا
 المهارات اإلنسانیة المتعلقة بأبعاد اللمسة اإلنسانیة في اإلدارة 

رسـالتها و أهـدافها، التعـاون مـع الـزمالء : تنمیة االتجاهـات اإلیجابیـة فـي العمـل وتأییـد سیاسـة المنظمـة  2.3.4
 .لشعور بالمسؤولیة والرؤساء وتنمیة روح العمل الجماعي و ا

  .إذ تسعى العملیة التدریبیة إلى تحسین مستوى أداء الفرد و الجماعة : تحسین مستویات األداء  3.3.4
  
  
  
 :الخاتمة. 5
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والتـي كـان للتطـورات والتغیـرات السـریعة فـي أوجـه  أهمیة تحلیل عوامل بیئة المنظمة تناولنا في هذا البحث 
، كمــا ا مجمــل العوامــل فــي البیئــة الداخلیــة والخارجیــة للمنظمــة وكیفیــة تحلیلهــاهــا، حیــث وضــحنالحیـاة دور كبیــر فی

صــیاغة اســتراتیجیات إدارة المــوارد البشــریة  التــي أصــبحت الیــوم مــن فــي  أهمیــة تحلیــل تلــك العوامــل تطرقنــا إلــى 
  :  إلیه هوتوصل البحث العوامل الهامة في نجاح المنظمات ، واهم ما 

 .نظمة یكتسي أهمیة بالغة في تعرف المنظمة على أوضاعها الحالیة والمستقبلیة تحلیل عوامل بیئة الم -

تحلیـــل عوامـــل بیئـــة المنظمـــة لهـــا اهمیـــة كبیـــرة فـــي  صـــیاغة اإلســـتراتیجیة المناســـبة إلدارة المـــوارد البشـــریة فـــي  -
 . المنظمة 

للــتمكن مــن المــوارد البشــریة ، لــدى  تقیــیم قــوة العمــل الداخلیــة ومعرفــة نقــاط القــوة والضــعفلهـا أهمیــة بالغــة فــي  -
 .لذلك  تحدید ما یجب توفیره مستقبال من موارد بشریة والمواصفات والمؤهالت المطلوبة

صــیاغة اإلســتراتیجیة التدریبیــة المناســبة لمواجهــة متغیــرات بیئــة المنظمــة یتوقــف علــى التحلیــل الجیــد لمختلــف  -
 .عوامل بیئة المنظمة 

 .موارد البشریة األمثل لمواجهة تحدیات ومتغیرات بیئة المنظمة تمكن هذه العملیة من اختیار ال -

 .تسمح العملیة بمعرفة عملیات تنمیة مهارات واحتیاجات الموارد البشریة في المنظمة  -
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  المراجع باللغة األجنبیة 1.6

                                                             
، دار وائل عشرین، النظریة و التطبیقاإلدارة اإلستراتیجیة في القرن الحادي و الناصر محمود سعود جرادات،  -1

  .36، ص 2014، األردن ،1للنشر و التوزیع، ط
، األردن 1، دار وائل للنشر و التوزیع، ط ناصر محمود سعود جرادات، اإلدارة اإلستراتیجیة: عبد الباري إبراهیم درة -2

  .128،129، ص،ص 2014
  .129المرجع السابق ، ص - 3
، دار المیســرة للنشـــر و التوزیـــع، اإلدارة اإلســـتراتیجیة، إدارة جدیـــدة فـــي عـــالم متغیـــر: تــورعبــد العزیـــز صــالح بـــن حب -4

  .184.،2007األردن، 
  .142المرجع السابق ، ص  -  5
  .77، ص2007، دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة مصر،، إدارة الموارد البشریة اإلستراتیجیةعلي السلمي - 6



   موسى علي أمال البشریة الموارد إدارة استراتیجیات صیاغة في المنظمة بیئة عوامل تحلیل أهمیة

 

377  

2018 JFBE   

                                                                                                                                                                                                          
، العربي للنشر و التوزیع ارة الموارد البشریة من منظور إداري تنموي تكنولوجيإدمصطفى یوسف كافي،  -7

  .68،ص2014األردن،
  .71،ص2009وائل للنشر ، ، دار ادارة الموارد البشریة المعاصرةعمر وصفي عقیلي ،  - 8
، 2014ع، األردن، ، دار صـــفاء للنشـــر    و التوزیـــاإلدارة اإلســـتراتیجیة: فاضـــل حمـــد القیســـي، علـــي حســـون الطـــائي -9

  .44ص
، إدارة جدیـــدة فـــي عـــالم متغیـــر، دار المیســـرة للنشـــر و التوزیـــع، اإلدارة اإلســـتراتیجیة: عبـــد العزیـــز صـــالح بـــن حبتـــور -10

  .2007،35األردن، 
،ترجمة محمود فلیح ،دار شعاع للنشر والعلوم، سوریا  إدارة الموارد البشریةروبرت ماتیس ،جون جاكسون ، -11
  .69، ص2009،

  .391،ص 2010، دار صفاء للنشر و التوزیع، األردن،إدارة الموارد البشریةنادر أحمد أبو شیخة،  -12
  .126علي السلمي ، مرجع سابق ،ص  - 13
  .392،  391نادر أبو شیخة ، مرجع سابق ، ص،ص  -  14
  

  المراجع باللغة األجنبیة  2.6
1. Annic K-Haegel : Ressources Humaines -toute la fonction-, Dunod édition, France, 2e édition, 
2010. 
2. Bassirou Tidjau, Emmanuel Kamdem : les Ressources Humaines en Afrique Entre processus 
sociaux et pratiques organisationnelles, éditions EMS, France,2010. 
3. Bassirou Tijani :Gérer les Ressources humaines en Afrique entre processus sociaux et 
pratiques organisationnelles, Ems, France,2010. 
4. Bernard Martory, Daniel Gozet: Gestion des Ressources Humaines -pilotage social et 
performances-, Dunod ,France, 6e édition , 2007 
5. Bernard Martory, Daniel Guozet :Gestion des Ressources Humaines- pilotage social et 
performances-, 6e Edition, Dunod, France, 2005. 
6. Chloé Guillot-Soulez :la Gestion des Ressources Humaines, Gualino lextenso éditions, 4e 
Edition, France, 2011. 
7. Faycel Bencheman , Géraldine Galindo : Gestion des Ressources Humaines , rieux comprendre 
les dimensions théoriques et la gestion des personnes au sein des organisations, Galindo lextenso 
éditions, France, 2e édition, 2009. 
8. Genevieve Iacono : Gestion des Ressources Humaines - Défi du temps, défi du territoire, défi 
de la complexité, défi de la responsabilité-, Gualino éditeur, France,2013. 
9. Genevieve Iacono : Gestion des Ressources Humaines, cinq défis pour l’avenir, Galindo 
lextenso éditions, France, 2e édition, 2008. 
10. Jean- Marie peretti : Ressources Humaines et Gestion des personnes, Vuibert, 6e édition, 
France, 2007. 



   موسى علي أمال البشریة الموارد إدارة استراتیجیات صیاغة في المنظمة بیئة عوامل تحلیل أهمیة

 

378  

JFBE 8 

                                                                                                                                                                                                          
11. Jean- Marie peretti : Ressources Humaines- tout ce que vous souhaitez s’avoir sur les RH-, 
Dunod, France, 2006. 
12. Jean Marie peretti :Gestion des Ressources Humaines, Vuibert, France, 2011. 
13. Jean- Marie peretti :Le SiRh -Enjeux, projets et bonnes pratiques-, Vuibert, 2e édition, 
France, 2013. 
14. Jean- pierre citeau :Gestion des Ressources Humaines -principes Généraux et cas pratiques-, 
armand colin, 4e édition, France, 2002. 
15. Jean-paul jués: Gestion des Ressources Humaines -principes et points clés-, Ellipses édition 
Marketing, France, 2002. 
16. Laetitia Lethielleux : l’essentiel de la Gestion des Ressources Humaines, Gualino lextenso 
édition, 6e édition, France, 2013. 
17. Lorino P. et Tarondeau J.-C., De la stratégie aux processus stratégiques, Revue française de 
gestion 2006/1, n° 160, 
18. Pascal moulette, Olivier Roques :Gestion des Ressources Humaines, Dunod, France, 2012. 
19. Phillipe Korda : stratégie et formation –développer l’atout concurrentiel humain-, Dunod, 
France, 2011.   
20. Simon L’dolan, Tania Saba, Susan Ejackson, Randall S-Schuler : la Gestion des Ressources 
Humaines-Tendances, enjeux et pratiques actuelles-, pearson éducation, canada, 4e Edition, 2008. 

  


