
 SWOTأسلىة تحليل سىاث  :األسلىة السببع
 

٠ّٚىٓ اعزخذاِٗ ٌزذ١ًٍ )اٌمٛح فٟ إٌّظّخ ٔمبط ٘ٛ أعٍٛة رذ١ٍٍٟ ٌّؼشفخ ٔمبط اٌضؼف ٚ

٘زا إٌظبَ  ٠ؼزجش .ِٚؼشفخ اٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد اٌزٟ رٛاجٗ اٌششوخ( ِمِٛبد شخض أٚ ِجّٛػخ

ٚخطظ ( ٜ ٚخطظ لظ١شح اٌّذٜخطظ ط٠ٍٛخ اٌّذ)أفضً إٌظُ ٌجٕبء اعزشار١ج١بد األػّبي ِٓ 

، ٚرٌه ثزذ١ًٍ اٌٛضغ اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسجٟ إٌّظّخاألػّبي ٌٍٛطٛي إٌٝ األ٘ذاف اٌّشجٛح ٌٕجبح 

 .ٔمبط اٌمٛح، ٔمبط اٌضؼف، اٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد: ِٓ خالي اٌجٕٛد األسثؼخ اٌزب١ٌخ

 
 :جبٔج٠ٓ١زىْٛ ٘زا األعٍٛة ِٓ 

ٚدم١مخ ٚاٌزٞ ٠جت أْ ٠مزظش ػٍٝ ِب ٘ٛ فؼالً (: ٔمبط اٌمٛح ٚاٌضؼف) تحليل الىضع الذاخلي. 1

 .ِٓ ٔمبط لٛح ٚضؼف ٚأْ ٠جزؼذ اٌزذ١ًٍ ػٓ اٌزٛلؼبد ٚاالدزّبالد

 ٚاٌزٞ ٠أخز ثؼ١ٓ االػزجبس اٌٛضغ اٌفؼٍٟ(: اٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد) تحليل البينت الخبسجيت. 2

ًٍ اٌزغ١١ش اٌّذزًّ وّب ٠ذ ،د١ش اٌزٙذ٠ذاد اٌّٛجٛدح ٚاٌفشص غ١ش اٌّغزغٍخ ِٓ ٔبد١خٚاٌذم١مٟ 

 .فٟ وً ِّٕٙب ِٓ ٔبد١خ أخشٜ

 

٠ّىٕٕب اعزخذاَ ٘زا األعٍٛة ٌذساعخ اٌىزبة فٟ ػ١ٍّخ رذ١ًٍ شخظ١خ وزبث١خ أٚ ِجّٛػخ أٚ رٕظ١ُ 

 :ِؼ١ٓ ثذ١ش ٔزطشق إٌٝ وً ٚادذ ِٓ جٛأت اٌزذ١ًٍ األسثؼخ اٌزب١ٌخ

  

فؼالً رغبػذ ػٍٝ اعزغالي اٌفشص أ٠خ إِىب١ٔبد داخ١ٍخ رار١خ ِٛجٛدح  : Strengths نقبط القـىة

 :٠ّىٓ اٌزطشق ٌألعئٍخ اٌزب١ٌخ .اٌّزبدخ ٚاٌّّىٕخ ٚػٍٝ ِىبفذخ اٌزٙذ٠ذاد

 ٟ٘ ٔمبط اٌمٛح؟ ِب  . أ

 ؟ (ِٛا٘ت، ِٙبساد، رظشفبد، ألٛاي)٠جبث١خ ِب ٟ٘ اٌذغٕبد ٚا١ٌّّضاد اإل . ة

 ؟اٌمٛح ِب ٟ٘ ِظبدس. جـ

 

مذسح ا١ٌخ ِٛجٛدح فؼالً رؼ١ك ِٓ أ٠خ ظشٚف ٚػٛاًِ ٔمض داخٍ: Weaknesses نقبط الضعف

 :٠ّىٓ اٌزطشق ٌألعئٍخ اٌزب١ٌخ .ػٍٝ اعزغالي اٌفشص

 ِب ٟ٘ ٔمبط اٌضؼف؟. أ  

 رضاْ؟ِٛس  اٌّضػجخ أٚ اٌّخٍخ ثبإلاألِب ٟ٘  . ة

 ؟ ٚرم٠ٛخ، دػُ ٟ األِٛس اٌزٟ رذزبط إٌٝ ِؼبٌجخ، ِزبثؼخِب ٘ .جـ

 

ٓ أٚ ِىٕذ فشطخ ـ  رّىأصش إ٠جبثٟ أ٠خ ظشٚف أٚ ارجب٘بد خبسج١خ راد  : Threats الفـــشص

 :٠ّىٓ اٌزطشق ٌألعئٍخ اٌزب١ٌخ. ٌٍزطٛس ٚإٌّٛ

 ؟عبػذدِب ٟ٘ اٌزغ١شاد أٚ اٌظشٚف اٌخبسج١خ اٌزٟ . أ  

ُ  اعزغالٌٙب أٚ ٠ّىٓ اعزغالٌٙب ٌٍزمذَ ٚإٌّٛ؟ . ة       ِب ٟ٘ األِٛس اٌزٟ ر

 ِب ٟ٘ األِٛس اٌزٟ عبّ٘ذ فٟ ػ١ٍّخ اٌزطٛس ٚاٌزمذَ؟. جـ



أٚ أصشد ثشىً  رؤصش عٍجبً لذ أ٠خ ظشٚف أٚ ارجب٘بد خبسج١خ  :Opportunities هذيــذاثالت

 :٠ّىٓ اٌزطشق ٌألعئٍخ اٌزب١ٌخ .عٍجٟ ٟٚ٘ ػبًِ ِٙذد أٚ لذ رغجت خغبسح ٚضشس

 ؟اٌزٙذ٠ذاد ٚاٌّخبطش اٌّذ١طخِب ٟ٘ . أ  

 أصشد أٚ لذ رؤصش ثشىً عٍجٟ؟ِب ٟ٘ اٌزغ١شاد اٌزٟ . ة  

ُ  اٌز. جـ    ؼبًِ ِغ ٘زٖ اٌزٙذ٠ذاد؟و١ف ر

 

 (:اقتشاح)كيفيت سيش الذساست 

  اٌّفضً دساعخ وً جبٔت ػٍٝ دذح فٕجذأ ثٕمبط اٌمٛح صُ ٔمبط اٌضؼف، ١ٍ٠ٙب اٌفشص ِٓ

ٚثؼذ رٌه ِٓ اٌضشٚسٞ أْ ٕٔظش ٔظشح شبٍِخ ٌٙزا اٌزذ١ًٍ ٚاٌفذض  .٠ٚزجؼٙب اٌزٙذ٠ذاد

 .ٌض٠بدح اٌفبئذح ٌٍٚزٛعغ ٚإضبفخ ِب ٘ٛ ضشٚسٞ

  بٕٔب أْ ٔٛجٗ اٌذساعخ اٌخبطخ ثشخظ١خ ِؼ١ٕخ ِٓ خالي أعئٍخ ِٛجٙخ ثذغت ثئِى

 :األِضٍخ اٌزب١ٌخ اٌزٟ رزؼٍك ثٕمبط ِٚٛاطٓ اٌمٛح

 ِب ٟ٘ األِٛس اال٠جبث١خ اٌزٟ ر١ّض ٘زٖ اٌشخظ١خ؟ .1

 ألٛاي ٚدىُ ٚأفىبس ١ِّضح طذسد ِٓ ٘زٖ اٌشخظ١خ؟ .2

 ٠جبث١خ رذٍذ ثٙب اٌشخظ١خ؟بد إرظشفبد ٚعٍٛو١ .3

 ٠جبث١خ؟جٙبد أظٙشد اٌجٛأت اإلِٛالف ِٚٛا .4

 .٠جبث١خ ِغ هللا ِٚغ اإلٔغبْإػاللبد  .5

 

 ٌّذ، ِّب ٠غبُ٘ فٟ فُٙ إٌض ٚفٟ لجً دساعخ وً ثٕ ج١ذا لشاءح إٌض ٚاٌشٛا٘ذ ُِٙٓ ا

 .عزفبدح اٌشبٍِخ ِٕٗاال

 

 :أسئلت لتطىيش الذساست، لزيبدة الفبئذة والتطبيق العملي

 زٖ اٌشخظ١خ؟عجً أُ٘ صالس ٔمبط رؼٍّزٙب ػٓ ٘. 1

 ِب ٘ٛ أوضش شٟء  ٌفذ أزجب٘ه فٟ اٌشخظ١خ اٌزٟ دسعزٙب؟. 2

 .عجٍٙب ٚرزوش٘ب دائّب ٚثشىً خبص ػٕذِب رٍٛح اٌفشص أِبِه. دذد ٔمبط اٌمٛح ٌذ٠ه. 3

رزوش٘ب ٚأزجٗ ٌٙب ٌئال رضؼف (. ٌغذ ِضطشا ٌّشبسوزٙب ِغ غ١شن)دذد ٔمبط اٌضؼف ٌذ٠ه . 4

 .ِٛلفه ػٕذِب رٛاجٙه اٌزٙذ٠ذاد

 ِب ٟ٘ اٌزٙذ٠ذاد اٌزٟ  رٛاجٙه أٚ لذ رٛاجٙه؟ و١ف رٛاجٙب أٔذ؟ و١ف رمًٍ ِٓ خطٛسرٙب؟. 5

 ِب ٟ٘ اٌفشص اٌزٟ أِبِه؟ و١ف رغزغٍٙب ٚرذمك أ٘ذافه؟. 6

 ِبرا أخزد ِٓ ٘زٖ اٌذساعخ ٌذ١بره اٌشخظ١خ؟. 7

 

 :نصىص مقتشحت للذساست بهزا األسلىة

دساعخ شخظ١خ وزبث١خ ثٕبء ػٍٝ ٔض ِؼ١ٓ أٚ ٔظٛص ِٛصػخ ػٍٝ ِغبدخ شبعؼخ ِٓ  .1

 .اٌىزبة

٠ٛعف اثٓ ٠ؼمٛة، ِٛعٝ، داٚد، إ١ٍ٠ب، اعز١ش،  : أِضٍخ ػٍٝ شخظ١بد ِٓ اٌؼٙذ اٌمذ٠ُ. أ

 ...، ٚغ١شُ٘ 42ٚ  1عفش أ٠ٛة : أ٠ٛة

ذاْ، ٠ٛعف ٠ٛدٕب اٌّؼّ :أِضٍخ ػٍٝ شخظ١بد، ِٛالف ِٚجّٛػبد ِٓ اٌؼٙذ اٌجذ٠ذ. ة 

،  2رٟ  2: ر١ّٛصبٚط االثٓ فٟ اإل٠ّبْ ،  15ٌٛلب : ِضً االثٓ اٌضبي إٌجبس، ثطشط، ف١ٍّْٛ، 

 ..٠ٛدٕب، ٚغ١شُ٘ 3: ٠ٛدٕب، اٌى١ٕغخ اٌزٟ ٠جزّغ ف١ٙب غب٠ظ 2: ث١ذ و١ش٠خ
 

 

 

 



 SWOTقسيمت دساست الكتبة بأسلىة 
 

 ______يت الشىاهذ الكتبب__________ : التحليل/مىضىع أو شخض الذساست

 

  اخليةد عىامل

 Strengthsمىاطن ونقبط القىة       Weaknessesضعف  ونقبط المواطن   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحليل اإلستشاتيجي الشببعي

 SWOT Analysis 

 Opportunities  فرص        Threats    تهديدات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خبسجيت عىامل

 

 

 

 

 

 

 

 



 SWOTلىة نمىرج لذساست الكتبة بأس
 

 11و 9: 4أخ 1الشىاهذ الكتببيت    شخصيت يعبيض    : اٌزذ١ًٍ/ِٛضٛع أٚ شخض اٌذساعخ

 

  عوامل داخلية

 Strengthsنقبط القىة   /مىاطن    Weaknessesضعف  نقبط ال/مواطن  

لذ ٠ىْٛ فٟ دبٌخ لٍك، ٠زذغت ِٓ اٌشش  -

 .ٌئال ٠زؼجٗ

 .وبْ عجت دضْ ألِٗ ػٕذ ٚالدرٗ -

 (.٠ؤٌُ)اعّٗ ٠ؼج١ض  -

 .أششف ِٓ ج١ّغ إخٛرٗ -

 .طالرٗ ٚاضذخ  ِٚذذدح -

طالح ِمذِخ ثظذق ٚإ٠ّبْ، طالح  -

 .ِغزجبثخ

 .ٌٗ أ٘ذاف ٚاضذخ. ٠ؼشف أ٘ذافٗ -

إدفظٕٟ "٠ؼشف ٔمبط ضؼفٗ، ٌزٌه ٠طٍت  -

 ".ِٓ اٌشش ٌىٟ ال ٠زؼجٕٟ

عّؼزٗ ج١ذح ٚلذ خظٗ اٌٛدٟ ٚثشىً   -

١ِّض ثىٍّبد خبطخ ١ِّٚضح فٟ ٚعظ 

، ٌٚٗ ٚدذٖ دذ٠ش ِطٛي ػٓ األٔغبي

 .أػطٟ ٘زا اٌششف

 

 التحليل اإلستشاتيجي الشببعي

SWOT Analysis 

 Opportunities  فرص        Threats    تهديدات

لذ ٠ىْٛ إخٛرٗ عجت رٙذ٠ذ ٌٗ ألٔٗ أششف  -

فمذ  ٠ؤدٞ ٘زا األِش ٌّضب٠مخ ! ُِٕٙ

إخٛرٗ ٌٗ وّب دظً ِغ ٠ٛعف اثٓ 

 .٠ؼمٛة

ٟ ِٓ رذفظٕ: "رٙذ٠ذ ِٓ اٌشش اٌّذ١ظ ثٗ -

 ".اٌشش دزٝ ال ٠زؼجٕٟ

 

إِىب١ٔخ ٚفشص . رخَٛ ٚاعؼخ أِبِٗ -

 .اٌزطٛس، اٌزٛعغ ٚاٌزمذَ

 .اعزغالي اٌفشص ٌزذم١ك أ٘ذافٗ اٌّذذدح -

اعزغالي فشطخ اٌزذذس ِغ هللا فٟ  -

 .اٌظالح

 

 

  عوامل خارجية

 

  ٌّٓمذ ػشف ٠ؼج١ض ٔمبط ضؼفٗ فطٍت ِٓ اٌشة أْ ٠غبػذٖ ف١ٙب، ألٔٗ إْ وبْ اٌشة ِؼٕب ف

 ".لٛرٟ فٟ اٌضؼف رىًّ. رىف١ه ٔؼّزٟ"ػ١ٍٕب، ألٔٗ طبدق ٚأ١ِٓ، وّب أػٍٓ ٌجٌٛظ 

 فشصاٌّذ١طخ ثٗ أِبَ اٌشة ٚث١ٓ ٠ذ٠ٗ ١ٌذٌٛٙب إٌٝ  اٌزٙذ٠ذاد ٠ؼج١ض ٚضغ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SWOTنمىرج آخش لذساست الكتبة بأسلىة 
 

 1ٟ ر 2:  شخظ١خ ر١ّٛصبٚط   اٌشٛا٘ذ اٌىزبث١خ: اٌزذ١ًٍ/ِٛضٛع أٚ شخض اٌذساعخ

 

  عوامل داخلية

 Strengthsمىاطن ونقبط القىة       Weaknessesضعف  ونقبط المواطن   

ٌزٌه ٠ؼٍٓ . لذ ٠ىْٛ ِزخٛف ِٓ اٌفشً -

ٌُ ٠ؼطٕب سٚح اٌفشً ثً "ثٌٛظ ٌٗ أْ هللا 

 (7" )سٚح اٌمٛح ٚاٌّذجخ ٚإٌظخ

خجٍٗ لذ ٠ؼ١ك اٌشٙبدح ٌٍشة . خجٛي -

 (8. )ٌٍٚخذِخ

 

 (2. )إل٠ّبْاالثٓ اٌذج١ت ٌجٌٛظ ثب -

 (4.. )راوشا دِٛػه. إٔغبْ طبدق -

 (5. )إ٠ّبْ ػذ٠ُ اٌش٠بء -

إ٠ّبْ ٌٗ جزٚس ٚاِزذاد ِٓ رأص١ش د١بح  -

 (5.  )إ٠ّبْ أِٗ ٚجذرٗ

 (6. )ٌذ٠ٗ ِٛ٘جخ ١ِّضح ٔبٌٙب ِٓ اٌشة -

 

 

 

 التحليل اإلستشاتيجي الشببعي

 SWOT Analysis 

 Opportunities  فرص        Threats   تهديدات

ٙٗ ِشزمبد ِٓ اجً اإلٔج١ً ٟٚ٘ رٛاج -

 (8. )رزطٍت  ِٕٗ ادزّبٌٙب

 (15. )٠ٛجذ ِشرذ٠ٓ ِؼبٔذ٠ٓ -

 

ثٌٛظ ٠ظٍٟ . ٠ٛجذ ِٓ ٠ذػّٗ ثبٌظالح -

 (4ٚ 3. )ألجٍٗ ثال أمطبع ٠ٚشزبق ٌٗ

ٌذ٠ٗ ثٌٛظ اٌشعٛي ٚ٘ٛ ّٔٛرط ٚلذٚح  -

١ٌمزذٞ ثٗ فٟ ادزّبي اٌّشمبد ٚاٌزذشس 

 (12. )ِٓ اٌخجً

ه ثظٛسح ٕ٘بٌه ِٓ ٠ذضٗ ػٍٝ اٌزّغ -

 (13. )اٌىالَ اٌظذ١خ

 (14. )٠شجؼٗ  ثٌٛظ ٌذفع اٌٛد٠ؼخ -

١ٌظ ٚد١ذا فٟ اٌخذِخ ثً ٕ٘بٌه اٌؼذ٠ذ  -

ِّٓ ٠زّغىْٛ ثبٌذك ٠ٚمِْٛٛ ثبٌخذِخ 

 (  18 – 16. )ثأِبٔخ

 

  خبسجيت عىامل

 

 : ِالدظبد

 ٍمخ ثبإلِىبْ رط٠ٛش اٌذساعخ ٚاٌزٛعغ ثٙب ِٓ خالي اعزخذاَ ٔظٛص ٚشٛا٘ذ وزبث١خ  أخشٜ ِزؼ

 .ثشخظ١خ ر١ّٛصبٚط

 

 

 

 

 
 


