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 التحليل االستراتيجي للبيئة الداخليَّة:-3/3

اَّق للبيئة يلديخلي ِّة للانظاة  تحليل ي مممممممممت يتي    ع  ءيتطلب تحقيق فعَّالية تصمممممممممايي ية مممممممممت يتي ية    ي    
 WEKNESESونقاط يلضعف  STRENGESES   و وصوًة لتحديد نقاط يلقوة

 يلتحليل.وفياا يل  يلخطويت يل ئيسية إل  يء هذي 

 في المنظمة  الحالية والمحتملة تحديد نقاط القوة والضعف-1

 الحالية والمحتملة تقييم نقاط القوة والضعف-2

 تحديد نقاط القوة والضعف الحالية والمحتملة في المنظمة:-أواًل:  

جمع المعلومات الخاصة بأداء منظمة األعمال وإمكانيَّاتها ومن ثم القيام عن طريق  ويتم ذلك  
ومن  اكتشاف نقاط القوة والضعف الحالية والمحتملة في المنظمة    التي تمكننا منو بعدة مقارنات  

 ة مع الماضي المقارنة المرجعية أي المقارنة مع المنافسين، ومثل المقارن المقارنات: أهم هذه

 نذلك، وممفيدة في هنالك عدة مداخل للتحليل وعدة أسعععالي     تقييم نقاط القوة والضععععفبوللقيام   
 .أ لوب يلا ي عة يإلديرية...يلخ يلنسب،أ لوب يلقياة، و  دخل تحليل  لسلة  يلاويرد،  تحليل    دخلأهاها 

 The Resources-Based View (RBV)الموارد:   تحليل أواًل: مدخل

التي    يؤكد هذا المدخل على أن األداء التنظيمي يتم تحديده بشععععكل أسععععاسععععي من خلل الموارد الداخلية
 هي: فئاتيمكن تجميعها بثلثة  

)خب يت،  عارف،  هاريت...يلخ( البشريةيلاويرد       

)آةت،  عديت،  بان ...يلخ الماديةويلاويرد    

البيئة  

 الداخلية 
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قويعد بيانات، عال ات ت ارية، ب يءيت يخت يع  ،التنظيمية الثقافة التنظيمي، الهيكل) التنظيميةويلاويرد  
( ...يلخ  

 

 :Organizational Structureالهيكل التنظيمي  

نم ل يلط يقمة يلت  تقوظ  نظامة ي عاما      ن خاللهما بتويي  ي ف يد عل  يلاهماظ    لُيع َّف يلهيكمل يلتنظيا  أّم
يلوظيفية، وتويي   ممملطة يتخال يلق ير ف  يلانظاة، وتنسممميق  هود ي ف يد وي قسممماظ  ن أ ل  ن اي وتحقيق  

 يلاهاظ يلخاصة أالانظاة.

 :Organizational Cultureالثَّقافة التنظيمية  

ه    اوعممة يلقيي ويلاعتقممديت وي ع يف يلت  يعتنقهمما ي ف يد ويل امماعممات ف  يلانظاممة، وهممذ  يل َّقممافممة      
ل ق يريت و لوك أعضاء يلانظاة. وُتا  ِّل ثقافة يلانظاة عنص ًي أ ا يًا ف  تحديد كفاءة ي ديء، فقد       تو  ِّ

 اي ويلت ويد ف  ي ديء، وقد تكون عا اًل  ممممملبيًا  عوقًا ل ديء  تكون عا اًل  ي ابيًا  سممممماعدًي وديفعًا  ل  يإلن
 و انعًا  ن يلتط وي .

من المفيد أكثر   ولكنأفضععععل من مورد المنافسععععين،   كان  )نقطة قوة( إذا  قيمةومن ثم يكون المورد ذو 
 كي تحقق ميزة تنافسية أن يتصف المورد باآلتي: بالنسبة للمنظمة  

 .أي ة تاتلكل يلش كات يلانافسة نادر:-

 .تقلد  يلش كات يلانافسة أو  ن يلصعوبة يلحصول عليل ن يلصعب أن : أي صعوبة تقليد - 

 .بديئل اويرد يلش كةليكون  أة : أي ي ب غي  قابل لال تبديل- 

 القيمة:مدخل تحليل سلسلة : ثانياً 
إجمالي إيراداتها يتجاوز إجمالي   أن ينطلق هذا المدخل من فكرة أن المنظمة ستكون رابحة طالما 

 الشركة تنافسية لمعرفة ان كانت تكاليف يقوم هذا التحليل  وبالتالي تكاليفها،
)أنشطة  خلق يلقياة تأنشطة  لسلة  أنشطة يلانظاة  ل  على تقسيمويقوم تحليل سلسلة القيمة 

أكل نشاط، أشكل  نفصل وياكن أن   يلتكاليف يلا تبطةتحديد ثي   ،( و نوأنشطة ديعاة لهاأ ا ية 
  يلانظاة    ن أنشطة  نشاطو ن ثي ي ب  قارنة تكلفة كل ، كون يلتكلفة  ن حيث يلاال ويلوقتت
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،    ي خذ أعين يةعتبار  ي يديت يلانظاة، و ن ثي  أنشطة يلانافسين  قابل لل ف تكلفة كل نشاط 
 ويلقوة. تحديد نقاط يلضعف 

 

 
 تقييم جوان  القوة والضعف للمنظمة:-ثانيا  

أعد يكتشاف  وينب يلقوَّة ويلضعف ف  يلانظاة، يتو َّب عل  يلادي ين ية ت يتي يين أن يضعوي نظاظ      
أولويات  حدد  للتع ف عل   دى أهايَّة كل  نها، ويلت  تؤث  أالتبعيَّة عل  ية مممممممت يتي يات يلت   مممممممتتَّبعها  

 يلانظاة.

األدوات المسععتخدمة في تقييم العوامل الداخلية مصععفوفة تقييم العوامل الداخلية )من مصععفوفة  أهم ومن  
 IFE:) The Internal Factor Evaluation) (IFE Matrix)  الكتريكجنرال 

تسممماص  صمممفوفة تقييي يلعوي ل يلديخلية لال مممت يتي يين بتلخيا وتقييي يلاعلو ات عن يلبيئة يلديخلية،       
  ذلذلك فإن نتائ ها ي ب أن تؤخ على مجرد الحكم والتقدير الشععععععخصععععععي،  كبي ًي    يعتااديً ذ  ي دية ه  تعتادو 

 خطوات إعدادها:أحذر، وفياا يل  
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  20 ل     10وي ب أن تكون بين يلت  تعال بها يلشممممممممممممم كة    يلانظاةنقاط يلضمممممممممممممعف ويلقوة أ اظ    تحديد-1
 عنص .

لكل عنص   ن  ك)غي   هي(، وويحد صحيص ) هي  دًي( وللتحديد ي ويين أحيث يت يوح  ا بين صف   -2
 يلعناص .

ويشمي  يلوين يلنسمب   ل  ي هاية يلنسمبية لكل عنصم  ف  يلاسماهاة ف  يلن اح لصمناعة  عينة، وبصم ف 
يلنظ  عن كونل يا ل نقطة قوة أو نقطة ضممممممممعف فإن يلعناصمممممممم  يلت  تعتب  ليت تّثي  أال  ي هاية عل  

 ل أويينًا أعل . وة ي ب أن يزيد   اوع أويين يلعناص  عن ويحد صحيص.ي ديء ي ب أن تنا

 كاآلت : ( لنقاط يلقوة. 4،3 )( لنقاط يلضعف، 2، 1حسب يلانظاة: حيث ) للعناص تقدي  ت تيب -3

 1 2 3 4 العامل    الترتي 
قعععععوة   نعععععقعععععطعععععة 

   أساسية
نقطة ضععععععععف   نقطة قوة ثانوية

   ثانوية
ضعععععععععععععععععف    نععععقععععطعععععة

 أساسية)خطيرة(
 

يلحصول عل  يلدر ة يلا  حة لكل عنص ، وللك أض ب در ة أو رتبة كل عنص  ف  يلوين يلنسب   -4
 لل.

يلممدر ممات  )للانظاممة وللممك أ ا  يلعاود ي خي   )يإل امماليممة(  يلحصممممممممممممممول عل  يلممدر ممة يلا  حممة يلكليممة-5
 يلا  حة لكل عنص (

 :ملحظة

يل ئيسمممممممممممية ف  يلاصمممممممممممفوفة فإن أعل  در ة    حة  ويلضمممممممممممعف  يلقوةنقاط  أغض يلنظ  عن عدد  -1
 .1، وأقل در ة    حة   االية  اكنة ه  4  االية  اكنة للانظاة ه  

  2,5هو  تو ط   اوع يلنقاط يلا  حة -2    

                 (1+2+3+4/)4  =2,5 
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 :الكلية  داللة الدرجة المرجحة

  للانظاة قوي  فإن يلوض  يلديخل  4يلكلية   لي كانت يلدر ة يلا  حة -

 ضعيف للانظاة يلديخل  فإن يلوض   1  لي كانت يلدر ة يلا  حة يلكلية -

 فإن يلوض  يلديخل  للانظاة أقل  ن يلو ط  2,5 لي كانت يلدر ة يلا  حة يلكلية أقل  ن -

( فهنا نصممممممممف يلوضمممممممم  يلديخل   1ك ي ًي  ن )وتقترب   2,5)وهنا  لي كانت يلدر ة يلا  حة يلكلية أقل  ن  
ديخل   يلوضمم  يلفإننا نصممف ( 1عن )   لحوظأشممكل أالضممعيف، وف  حال يبتعدت يلدر ة يلا  حة يلكلية  

 يس ضعيف(ولكنل ل  يدغي  أّنل للش كة 

 فإن يلوض  يلديخل  للانظاة أعل   ن يلو ط  2,5 لي كانت يلدر ة يلا  حة يلكلية أكب   ن -

فإننا نصممممممف يلوضمممممم   كبي ( أشممممممكل  4 ن ) وتقترب  2,5)وهنا  لي كانت يلدر ة يلا  حة يلكلية أكب   ن 
( فهنا نصف يلوض  4)  عن  أشكل  لحوظيلديخل  للش كة أّنل قوي(، وإلي يبتعدت يلدر ة يلا  حة يلكلية  

 يلديخل  أال يد(
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 مال افتراضي لمصفوفة تقييم العوامل الداخلية:

إلى العوامل   وتوصل ،للمتجر الداخليةبدراسة البيئة  قام متجر لبيع أجهزة الكمبيوتر )تجزئة(: •
الرئيسية المؤثرة في نشاطها على النحو اآلتي:  الداخلية  

 

 الرئيسية  الداخليةالعوامل  الوزن النسبي  الترتي  
 : القوة  

 دوالر  128دوالر إلى   97زاد متوسط شراء العملء من 
 

 % 16ارتفعت اإليرادات في قسم اإلصلح بنسبة 
 

% 20المتجر إلى زيادة بنسبة أدت العروض الترويجية داخل 
 في المبيعات 

 
 

موظفو الدعم الفني في المتجر حاصلون على درجات جامعية 
 في نظم المعلومات اإلدارية 

4  
0,1 

4 0,3 
 

3 0,1 
 
 

3  
0,1 

 : الضعف  
 موقع المتجر سلبًا بالطريق السريع الجديد  تأثر
 

 العملء للنتظار إلتمام الدفع  رغالبًا ما يضط

2 0,3 
 

1 0,1 
 

:المطلوب  
للش كة  يلديخلية  عديد  صفوفة تقييي يلعوي ل -1 •  

يلش كة بها  ن اح يلصناعة يلت  تعال يلاؤث ة عل   يلديخلية تحديد أهي يلعوي ل -2 •  
حدد أهي نقاط يلقوة ف  يلش كة -3 •  

حدد أهي نقاط يلضعف ف  يلات  -4 •   
يلوض  يلديخل  للش كة قيي -5 •  
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  : الحل

إعداد مصفوفة تقييم العوامل الداخلية للشركة -1 •  
 

 الرئيسية  الداخليةالعوامل  الوزن النسبي  الترتي   الدرجة المرجحة 
 : القوة   

دوالر   97زاد متوسط شراء العملء من 
 دوالر 128إلى 
 

ارتفعت اإليرادات في قسم اإلصلح 
 %16بنسبة 

 
العروض الترويجية داخل المتجر  أدت 

 % في المبيعات 20إلى زيادة بنسبة 
 
 

موظفو الدعم الفني في المتجر  
حاصلون على درجات جامعية في نظم  

 المعلومات اإلدارية  

0,4 4  
0,1 

1,2 4 0,3 
 
 

0,3 3 0,1 
 
 

0,3 3  
0,1 

 : الضعف   
موقع المتجر سلبًا بالطريق السريع   تأثر

 الجديد 
 

العملء للنتظار إلتمام   رغالبًا ما يضط
 الدفع 

0,6 2 0,3 
 

0,1 1 0,1 
 

 اإلجمالي  1  2,9

التي تؤثر في النشاط السابق:  الداخليةإَن أهم العوامل -2  
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باإلضافة لتأثر موقع المتجر سلبًا  %،16بارتفاع اإليرادات في قسم اإلصلح بنسبة  تتمثل •
 بالطريق السريع الجديد 

( 0.3) وزن نسبي أعلىعلى  العاملن هذانحصل حيث  •  
   هي:أهم نقاط القوة في الشركة —3 •

دوالرًا، وارتفاع اإليرادات في قسم اإلصلح   128إلى  97زيادة متوسط شراء العملء من  •
العاملن على أعلى ترتي  في نقاط القوة هذان حيث حصل  %. 16بنسبة   

: هي نقاط الضعف في الشركة أهم-4 •  
العملء للنتظار من أجل إتمام عملية الدفع اضطرار  •  

وهذا يعني أنه أكبر مشكلة يواجهها المتجر  ترتي ،حيث حصل هذا العامل على أقل  •  
أنه أعلى منه ( نجد 2،5مع المتوسط ) 2,9المجموع الكلي للدرجة المرجحة   بمقارنة-5 •

: وبالتالي تشير تلك الدرجة المرجحة الكلية التي حصل عليها المتجر إلى  
 .4ال يقترب كثيرا من  أنه: أعلى من الوسط و للشركة جيد حيث أن الوضع الداخلي  

 

 SWOTبعد أن أنهينا التحليل االستراتيجي نكون قد توصلنا إلى تحليل 
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