


 ((سيليزينفليب ))حيث قدم  1957عام إلى   SWOTتعود فكرة تحليل 

ثةم طةوره اة ا البةئللااللرجيةللاو ظةرو  العوامل االااليةللاليممةمللاأطروحاته الخاصة  االالءمالة  اةين 

أااةاةسلنمااتصةا  كة  الفكرة الحقاً الن قال الجالوع  أسةات ة اددارة العاالة  الةن الدرسة  اارفةارد ل عالةال 

التة  لةيب ااسةتطاع  الالنظالة  االسةتفادة  الفلج ال فة  تحديةد للالنظال  ال ف  تحديد القدراه الالاليزة إلةهرا

 .النها ألسااب تتعلق اعدم االتءك الالوارد الالناسا  و االستفادة النها

أااةانسللنلافا لمايميةللاإةيللرااالنوا لاااجسلنجانةيمابللة ايالكةةن تعريفهةا اكونهةا  SWOTالفهةوم تحليةل 

اللرجيةلللاومطللر االوقللااالللتماةللنفاالنعرملل امللتاالنهاةللااااالااليةلللا للماالطللوةااللرجيةلللاومطللر االفللج ا

ا.الااليةلالضعفا



 SWOTالصفوف  أاالي  

تسةةاعد فةة  تحديةةد عناصةةر القةةوة واللةةع  داخةةل الالنظالةةاه وتحديةةد الفةةرئ والتهديةةداه فةة  الاي ةة   –أ 

 .الخارجي  للالنظال 

 . تساعد ف  تحديد الالوقع التنافس  ال ي تالتلكه الالنظال  اين الالنظالاه االخرى الالنافس  –ب 

 إدارة الهال  الن اجل انام استراتيجي  الالنظال ، –ج 

 القياب الهم يساعد القياداه ادداري  ف  اتخا  القراراه -د



ا:اايوام االبةئلاالااليةل:اأوج
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 .الهيكل التنظيال 2.

 .والحوكال القيادة 3.

 .الثقاف  التنظيالي 4.

 .الجهاز ادداري5.

 الالوارد الالالي  6.

 الالشارك  الالجتالعي 7.

 نظام الجودة8.

 
ا:يوام االبةئلااللرجيةل:اثرمةر

 .العواالل االقتصادي 1.

 .العواالل السياسي 2.

 .العواالل االجتالاعي 3.

 .التطوراه التكنولوجي  الالتءحق 4.

 .اتجاااه سوق العالل5.

 



 :الن اراع الحاور ر يسي  ا ( SOWT)تتكون الصفوف  

 
اةة  اعةةع العناصةةر الالتةةوافرة فةة  الالنظالةة  والتةة  تسةةاام اشةةكل ايجةةاا  فةة  العالةةل أواةة  :االطللوةا-1

الخصا ئ التة  تعطة  الالنظالة  إالكانيةاه جيةدة تعةزز عناصةر القةوة و تسةاام فة  انجةاز العالةل االهةارة 

 :ادعالال الثءوتتالثل عناصر القوة ف  النظالاه . وخارة عالي 

 .الالالي الالوارد اكفامة •

 (الالوارد الاشري  الالتاليزة)والتنظيالي  الكفاماه ادداري  توافر •

 (الا يخئ األقسام ادنتاجي  ف  الجاالع )تكالي  ادنتاج انخفاع •

 (توفر شعا  او وحدة التسويق والعءقاه العاال . )الالنتجاهشاك  واسع  لتسويق وجود •

 (األقسام ادنتاجي  ف  الجاالع الا يخئ . )عالي  للتنافبقدرة •

 (الدى توفر الاني  التحتي  لتكنلوجيا الالعلوالاه)تكنلوجيا الثالي  •



 األالثل  قاال  للنقاش// الءحظ 

 
تالتلك اراالج الكترونية  الهالة  تسةعى الةن خءلهةا الةى // االتءك قسم الالوارد الاشري  وقسم الشؤون الالالي 

 . تطايق إدارة الوقه، ولكن حسب الالءحظ  غير الستغل  استغءل تام

 (.اشري  وتكنولوجي )اني  تحتي  لتكنولوجيا الالعلوالاه // الركز الحاسا  واالنترنيه

 .قسم الشؤون الهندسي  تالتلك الوارد اشري  التخصص 

تالتلةةك اعةةع االفةةراد الالتاليةةزين الةة ين يالكةةن االسةةتفادة الةةنهم فةة  تقةةديم دوراه لةةالن // قسةةم االعةةءم

 .التخصئ

 .وارداه الالي  الهال // قسم الالطاع  الالركزي 

 وال  االرتااط والتواصل عاالودي وافق  وال .. جاليع األقسام تالتلك ايكل تنظيال  الرن 

 



وخصوصةةاً عنةةد القارنةة  القسةةم اعةةع النقةةاط التةة  تؤشةةر نقصةةاً أو فقةةراً فةة  إالكانيةةاه اةةو :االضللعفا-2

الالنافس  لها أو ا  الحال  الت  تجعلها غير قادرة علةى التنةافب أو التة  ترغالهةا االقسام الوارداا االوارد 

ويللواامطلل ا للماإم رمةللرااالممةملللا"  اإنهةةاالتنافسةةي ، ويالكةةن تعريفهةةا علةةى عةةدم الوصةةول إلةةى الاليةةزة 

ولرصلايماامطرجملامواجاهرامتامواجااالممةمرااالممر سلالهرا،اوهلماالارلللاالنلمانيعيهلراقةلجاقلراجةا

 »النمر سييىا

ا:ااوهمركايمرصجامنعااةام امطر االضعفا ماالممةملاممهر

 . التوجيهاه االستراتيجي  غير الوالح •

 . انعدام التسهيءه الن قال الالركز او األقسام والكلياه التااع •

 .او قل  ف  الالوارد الاشري ، او عدم الطااق  التخصصاه الع العالل. والاشري الالوارد الالادي  لع  •

 . ادداري  والفني  ف  القسمنقئ الالواا  والخارة •

 .والتطوير، عدم وجود تخطيط ف  ارناالج الدراساه العلياف  جانب الاحوث فشل •

 .عدم االتءك وحداه التخصص  اتسويق الالنتجاه الفكري  الثء. التوزيعشاك  لع  •

 .تسويقي  دون الالعدل، عدم االتءك وحداه التخصص  اتسويق الالنتجاه الفكري  الثءالهاراه •

 .عدم رلى الوظيف  وعدم الشعور االالسؤولي •

 ايكل تنظيال  غير الرن، وتواصل اداري العقد•

 ثقاف  تنظيالي  العقدة داخل الالنظال ، الثل عاداه وتقاليد التوارث  الن السؤولين سااقين•



 األالثل  قاال  للنقاش// الءحظ 

 
عدم وجةود خطة  اسةتراتيجي  سةنوي  . جاليع األقسام ف  الجاالع  ال تالتلك استراتيجي  داخلي  الالقصود•

 (.رسال  القسم، رؤي  القسم، اادا  القسم)تتلالن 

 .لالنتسايهاجاليع األقسام ف  الجاالع  ال تالتلك توصي  وظيف  •

اغلب األنشط  الت  تقوم اها، وراالةا ال تالتلةك  في اعع األقسام ال تالتلك الوقع الكترون  لها يعرع •

 .صفح  خاص  على اراالج التواصل االلكترون 

 . قسم الشؤون القانوني  الثء قل  الكادر•

 .قسم الشؤون الالالي  وجود كادر ولكن غير التخصئ•

 .قسم لالان الجودة قل  ف  الكادر الالتخصئ الثء•

 .قسم الشؤون ادداري  تالتلك قاعدة اياناه الهال  ولكن غير الفعل •

قسم التعليم والتطوير الالستالر عدم وجود النهاج سنوي العد الساقا لتقديم دوراه او عةدم تفعيةل دورة •

 .ف  تقديم دوراه تخصصي  لالنسا  دوا ر الالحافظ  الثء

 

 

 

 



ا  الظرو  الالحيط  االالنظال  ف  الكان العين الن السوق وف  الدة زالني  الحددة وقد تتالكن :االفج ا-3

الزالةان، إن الحةدداه الفةرئ اة  . الالنظال  الن استغءل تلةك الظةرو  فة  تحقيةق أاةدافها االسةتراتيجي 

والفعل الصحي  القادر على استثالار الفرص  والتقاطها قال أن تكون ف  التناول تأثير الالنظالاه والالكان، 

األخرى الالوجودة ف  السوق فوجوداا فة  اليةدان األعالةال ال يتولةد الةن فةراا وإنالةا فة  لةوم التغيةراه 

 الطار   ف  أولاع األسواق والتكنلوجي  

 إل  أسواق أو قطاعاه جديدة ف  السوق الدخول •

 استراتيجيينعلى العالل الع شركام القدرة •

 .الجودةإالكاني  تطوير تكنلوجيا جديدة وتطايقها وتصنيع النتجاه وخدالاه  اه نوعي  عالي  •

يالكن أن تكون فكرة نستطيع تحويلها إلى خدال  أو سلع  أو الوق  الا يالكن للالنظال  استثالاره لتحسين •

 الالوق  التنافس  للالنظال  

وا اأةلاممهيةلالاجاسلاونايةل االفلج اوالنهاةلااااةفنلج ا لماانقل اأ انملجابلث أامجاال اأسرسلةلا

ا:اهم

و لك الن اجل العرف  الدى الءمالتها الةع  وتوليفهاواشكل دقيق على طايع  الفرئ الالتاح  التعر   -1

 . إالكانياه الالنظال  الداخلي  

و لةك الةن اجةل العرفة  اةل إن الالخةاطرة التة  تكتنفهةا تعةادل . الفرئ الالتاحة  وتقةدير جةدوااا تقييم  -2

 .الالردود أو ال 

عاللية   تتطلاهةاإيجاد الحلول للالشةكءه التة  يالكةن إن تظهةر وتةوفير الالةوارد الالادية  والاشةري  التة   -3

 .تنفي  تلك الفرئ



 األالثل  قاال  للنقاش// الءحظ 

 
 (الوزارة)الدعم الالعنوي والالادي الن قال الالركز •

 .وجود الجاالع  ف  اي   الء ال  الن حيث الالوقع واالاالي •

 الظرو  االقتصادي  الت  يالر اها الالد تصب ف  خدال  الجاالع •

 العاداه والتقاليد الت  تحكم الالجتالع الالحيط االالنظال  تتءمم الع سياس  القسم والجاالع •

 .عقد ارتوكواله واتفاقياه الع دوا ر الالحافظ  وخارجها تعالل على زيادة انتاج القسم•

 .السااال  القسم ف  تقديم دوراه وورش عالل وندواه لدوا ر الالحافظ •

تقةةديم خةةدالاه وسةةلع النافسةة  تلةةاا  السةةلع والخةةدالاه التةة  تقةةدالها األقسةةام الالنافسةة  لةةالن الاي ةة  •

 .الالحيط  االجاالع 

 

 

 

 



الت  تق  أالام الالنظال  وتحد الن تحقيق أادافها، أو تقلةل الةن قةدرة الالنظالة  علةى العقااه :االنهاةاااا-4

 :التهديداهاستغءل الفرئ الالتاح  أالاالها وتتالثل 

 جدددخول النافسين احتالال •

 الاديل الايعاه الالنتجاه زيادة •

 .السوقاطئ ف  نالو •

 .العاداه والتقاليد الت  تحكم الالجتالع الالحيط االالنظال •

 الظرو  االقتصادي  الت  يالر اها الالد•

 تأثير الظرو  السياسي  وعدم االستقرار األالن  ال ي يؤثر على العالل•

 .القوانين والتعليالاه الالعقدة الصادرة الن قال الالركز•

إن التهديةةداه قةةد ال تكةةون الوجةةودة وإنالةةا قةةد تةةدل علةةى احتالاليةة  ظهوراةةا فةة  الةةدة زالنيةة  قرياةة  أو اعيةةدة 

الالؤشةةراه واالتجااةةاه التةة  تظهةةر فةة  السةةوق أو فةة  التطةةوراه والتغيةةراه التةة  تحصةةل فةة  الاي ةة  

 ..االقتصادي  واالجتالاعي  والتكنلوجي  



 األالثل  قاال  للنقاش// الءحظ 

 
 اعع القوانين والتعليالاه الصادرة الن قال الوزارة العقدة وتعالل على تعطيل العالل •

 .العاداه والتقاليد الت  تحكم الالجتالع الالحيط االالنظال  تؤثر سلاا على عالل القسم•

 الظرو  االقتصادي  الت  يالر اها الالد تقلل الن فرئ االستثالار الخاص  االجاالع •

 .االزال  الالالي  الت  يالر اها الالد أده الى إيقا  اعع الالشاريع الخدالي  وتوق  العالل اها•

 .الجاالع  ال تالتلك الراكز واقسام إنتاجي  تعتار الصدر تالويل  ات  لها•

 

 

 

 


