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 التحليل االستراتيجي للبيئة

التحليل االستراتيجي هؽ عسلية  تحليةل ونؽتةال التينتةيؼ اليا لية  والخاللية  للسشعسة  وةؼ الةل 

الؽصؽل الى تقاط القةؽ  والزة ف  ةي التينة  اليا لية ع وال سةل علةى اسةت ال تقةاط القةؽ  وو الجة  

الخاللية  وةؼ الةل اسةت ال الفةر  الز فع وكذلغ الت رف على الفةر  والتديدةيال  ةي التينة  

ع وهةةةؽ ة ا  الةةةراع ورال ةةة   ةةةاول  (1)وال سةةةل علةةةى وؽالدةةة  التديدةةةيال التةةةي ت يةةة  عسةةةل السشعسةةة 

احؽال السشعس  والعروف التي ت سل  يداع وكذةف القزةا ا الرسيدةي  لشذةاااتداع والتةي لدةا صةل  

قييػ ولسع الس لؽوال وؼ بينتي ع وهؽ عسلي  عرض وت(2)وثيق   ي تحيدي تجاح السشعس  او  ذلدا

ع وهةةةةؽ وجؽعةةةة  وةةةةؼ اال وال التةةةةي تدةةةةتخي  لتذةةةةخي  الت يةةةةرال (3)السشعسةةةة  اليا ليةةةة  والخالليةةةة 

الحاصل   ي التين  الخاللي  وتحيدي الفر  والتديديالع  زًا عةؼ تذةخي  السسيةزال والدةسال 

االهةةةةةياف وتحيدةةةةةي للتينةةةةة  اليا ليةةةةة  هذةةةةةنل  دةةةةةاعيها علةةةةةى تحقيةةةةة  عا ةةةةة  ا جابيةةةةة  بةةةةةيؼ تحيدةةةةةي 

 .(4)االستراتيجي  السطلؽب  

 -ويتزسؼ التحليل االستراتيجي للتين  ثاث  ة دا  هي:

 دةةدػ تحليةةل التينةة  اليا ليةة  للسشعسةة   ةةي تحيدةةي وةةؽااؼ تحليللل البيئللة اليا:ليللة   . ة

ع ويةةةةرا  هةةةةا  لاسةةة  ا اع لسيةةةةع االتذةةةةط   ا ةةةل السشعسةةةة ع وتحيدةةةةي (5)القةةةؽ  والزةةةة ف بدةةةا

ع وال ا ةةة  وةةةؼ تحليةةةل التينةةة  اليا ليةةة  تحيدةةةي تقةةةاط القةةةؽ  (6)لزةةة ف  يدةةةاوجةةةاالل القةةةؽ  وا

 .(7)والز فع وهؽ   شي اعيا   لاسال واهحاث لكل السجاالل الؽظيفي  والفشي  وغيرها

 وتتسثل ال ؽاول السؤثر  على التين  اليا لي   ي:

   ةةةي السشعسةةة ع الدينةةةل التشعيسةةةي:  اسؽلةةةا الدينةةةل التشعيسةةةي دةةةتػ تحيدةةةي ال ا ةةةال القاسسةةة -

وتؽزيةةةع اال وال والسدةةةؤوليال والرةةةاحيالع وتتحةةةي   ةةةانال االترةةةال واتدةةةيا  الس لؽوةةةال بةةةيؼ 
                                                           

 . 136، مصدر سابق، ص2002( الغالبً وأدرٌس، االدارة االستراتٌجٌة، منظور منهجً متكامل، 1)
 . 143سابق، ص، مصدر 2014( الكرخً، التخطٌط االستراتٌجً المبنً على النتائج، 2)

(3) wheelen & hunger, strategic managment ..., 2000, pp . cit . p4  
مفاهٌم وعملٌات وحاالت دراسٌة دار البازوري للنشر  –( الدوري، زكرٌا مطلك، االدارة االستراتٌجٌة 4)

 . 33، ص2005والتوزٌع، عمان، االردن، 
 . 234، مصدر سابق، ص2003تكامل، مدخل م –االدارة االستراتٌجٌة  –( هل وجونز 5)
 . 143، مصدر سابق، ص2014( الكرخً، التخطٌط االستراتٌجً المبنً على النتائحج، 6)
 . 22، مصدر سابق، ص2003( هالل، مهارات التفكٌر والتخطٌط االستراتٌجً ....، 2)
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وختلةةةف السدةةةتؽيال التشعيسيةةة  واال اليةةة ع وهنةةةذا تتذةةةنل اال الال الرسيدةةةي  والفر يةةة  وصةةةؽاًل الةةةى 

يسةةةي للسشعسةةة  ع والدينةةةل التشع(8)ودةةتؽا الفةةةر  هاعتاةةةالل  ةةةاغًا لؽظيفةةة  و يشةةة   ةةةسؼ هةةةذا الدينةةةل

 -:(9)دتزسؼ

  الدينل اال الي 

 الدينل السالي 

 الدينل اال ترا ي 

 )الدينل الفشي )الدشيسي 

الثقا   التشعيسي : وهي تسثل االاال القيسي واال ا ي والدلؽكي الةذي ت تسةيل السشعسة   ةي  -

والس تقةيال ت اولدا وع وختلف االارافع ووع ذلغ  اتا  سنؼ لؤي  الثقا   هنؽتدةا وجسؽعة  القةيػ 

واال ترا ةةال والروةةؽز والطقةةؽع والس ةةادير الدةةلؽكي  واالترةةاالل والتقاليةةي واالعةةراف الدةةاسي   ةةي 

وشعسةةة  وةةةاع هحيةةةذ ت طةةةي لدةةةذل السشعسةةة  تفةةةر ًا او  رؽصةةةي  فياسةةةًا هالسشعسةةةال اال ةةةراع  دةةةي 

 .(10)هرس  السشعس  وهؽيتدا الخاص 

لاذري  والتكشؽلؽليا واالتعس  اال الي  السختلف  السؽال : هي ذلغ السزيج وؼ السؽال  السالي  وا -

 .(11)وتعػ الس لؽوال اال الي  وتعػ التدؽي  الف ال  والسؽال  ذال الرل  هالاحذ والتطؽير

 -:(12)ويرا هأن  طؽال تحليل التين  اليا لي  تذسل 

  لاس  السجاالل الؽظيفي  والقيلال اال الي . -

 .استخي  ةسس واساليا التقييػ ال لسي  -

 تحيدي لؽاتا القؽ  والز ف -

 تحؽيل لؽاتا القؽ  الى وزا ا تشا دي  -

 و ع الحلؽل ل اج لؽاتا الز ف -
                                                           

وجهة نظر االدارة العلٌا  صباح، رٌم سهٌل، معوقات تطبٌق الخطط االستراتٌجٌة فً بلدٌات قطاع غزة من (3)
 . 14، ص2013رسالة ماجستٌر، الجامعة االسالمٌة، غزة، فلسطٌن،  –واالدارات التنفٌذٌة فٌها 

 . 22، مصدر سابق، ص2003( هالل، مهارات التفكٌر والتخطٌط االستراتٌجً ...، 4)
 . 14( صباح، معوقات تطبٌق الخطط االستراتٌجٌة ... مصدر سابق، ص10)
 . 14در السابق، ص( المص11)
 . 23 – 22، مصدر سابق، ص2003( هالل، مهارات التفكٌر والتخطٌط االستراتٌجً ...، 12)
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 تحليل البيئة الخارجية  . ب

وهي عسلي  تحيدي الفر  والتديديال االستراتيجي   ي بين  عسل السشعس ع  الفر   اال  عؼ 

التديدةيال  دةي االتجاهةال التينية  التةي اتجال بيني دؤثر تأثيرًا ا جابيًا على وناسا السشعسة ع اوةا 

تةةؤثر سةةلاًا علةةى وناسةةا السشعسةة ع و ةةي تةةؤ ي الةةى ت ر ةةدا لخدةةاسر  ةةي  ةةؽع زيةةا   التديدةةيال 

ع ويةةةرا  هةةةا (13)والسخةةةاار وثةةةل وذةةةنال التزةةةخػ والطا ةةة  والت يةةةر التقشةةةي واالتجاهةةةال الحنؽويةةة 

ثر عليدةةةا واا ةةةر  او غيةةةر  لاسةةة  كةةةل وةةةا تت اوةةةل هةةةا السشعسةةة   ةةةالج ااةةةال تذةةةااداع والةةةذي دةةةؤ 

ع وتذير التين  الخاللي  الى لسيع ال ؽاول السحيط  والسؤثر  هالسشعس  هذنل واا ر او (14)واا ر 

غيةةةر واا ةةةرعشي فيةةةا  السشعسةةة  هسسالسةةة  تذةةةااداع وسةةةا دةةةؤثر علةةةى  رالاتدةةةا التةةةي تتخةةةذها لتحقيةةة  

 (15)اهيا دا

 -وتشقدػ عشاصر التين  الخاللي  الى ودتؽييؼ:

ن  الخاللي  الخاص : وتتزسؼ ال ؽاول التينية  ذال التةأثير الخةا  علةى وجةال الشذةاط التي -

الةةذي ت سةةل هةةا السشعسةة  وثةةل: ال سةةاع الحةةاليؽن والستؽ  ةةؽنع والسةةؽل ون والسشا دةةؽنع والدةةلع او 

 –ع ويحةةةي  عشاصةةةر التينةةة  الخالليةةة  الخاصةةة  هأتدةةةا )السؤسدةةةال الحنؽويةةة  (16)الخةةةيوال التيدلةةة 

 .(17)السؽل ون( –السشا دؽن  –الجسدؽل 

التين  الخاللية  ال اوة : وتذةسل الست يةرال التينية  التةي تةؤثر علةى لسيةع السشعسةال ال اولة   -

 ةةي السجتسةةع ه ةةر الشعةةر عةةؼ اتي ةة  الشذةةاط الةةذي تقةةؽ  هةةا او السجةةال الةةذي تشتسةةي اليةةا وثةةل 

را هةةةةأن عؽاوةةةةل التينةةةة  ع ويةةةة(18)ال ؽاوةةةةل اال ترةةةةا    والدياسةةةةي  والدةةةةناتي  وااللتسا يةةةة  وغيرهةةةةا
                                                           

 . 240، مصدر سابق، ص2003( هل وجونز، االدارة االستراتٌجٌة، مدخل متكامل، 13)
 . 143، مصدر سابق، ص2014( الكرخً، التخطٌط االستراتٌجً المبنً على النتائج، 14)
ٌوسف جحٌم سلطان وكرماشة، عبٌد دمحم حسون، التخطٌط االستراتٌجً ودورها فً تحقٌق  ( الطائً،15)

 . 13، ص2010، جامعة الكوفة، 14المٌزة التنافسٌة، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 
دراسة  –( الرجً، منصور ناصر وناظم، محمود ملكاوي، دور نظم المعلومات فً التخطٌط االستراتٌجً 16)

 . 305 – 233، ص 2012، بغداد، 33فً البنوك االردنٌة، مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة، العدد  مٌدانٌة
 . 26، مصدر سابق، ص2003( هالل، مهارات التفكٌر والتخطٌط االستراتٌجً ..، 12)
 . 305 – 233( الرجً و ناظم، دور نظم المعلومات فً التخطٌط االسترتٌجً ...، مصدر سابق، ص 13)
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الخاللي  ال او  تتزسؼ"ال ؽاول الدياسةي )القؽاتيؼ والتذةري ال(ع وال ؽاوةل اال ترةا    )االتفا ةال 

ع اوةا  يةرا (19)اليولي (ع وال ؽاول االلتسا ي  )الي ل والسدتؽا االلتساعي(ع وال ؽاول التكشلؽلية "

دياسي  وااللتسا ي  والثقا ي  والقاتؽتي  و ؽا هأتدا ال ؽاول والست يرال اال ترا    والتكشؽلؽلي  وال

التشا س التةي تةؤثر علةى السشعسةال وتقةع  ةالج حةيو ها وتطةاا ل اهة  اال ال ع وحتةى دةتػ الدةيطر  

علةى الست يةةرال التينيةة  السختلفةة ع ال بةةي وةةؼ القيةةا  ه سليةة  التحليةةل التينةةي لدةةا لتةةؽ ير ة تةةر كةةػ وةةؼ 

ديدةةةيال السؽلةةةؽ    ةةةي بينةةة  السشعسةةة  الخالليةةة  وو ر ةةة  الس لؽوةةةال وةةةؼ الةةةل تحيدةةةي الفةةةر  والت

ورا ل ونؽتال هذل الفر  والتديديال و دػ عا ال التأثير  يسا بيشدةا وةؼ لدة  وبةيؼ السشعسة  

 .(20)وؼ لد  ا را 

 -:(21)ويرا هأن التحليل الشالح لتين  السشعس  دتطلا تؽ ير وجسؽع  وؼ الذروط ابرزها

  اال الية  دتزةسؼ وةي ال الخطة  ووخرلاتدةاع الن و ح تعا    ال للس لؽوال

 هذا الشعا   داعي السشعس  على تقييػ تقاط   فدا و ؽتدا هسؽ ؽ ي  وكفاع  .

  الةةراع كذةةف كاوةةل لتينةة  السشعسةة  عةةؼ اريةة  الةةراع السدةةؽحال واالستقرةةاعال

 التي تتطلتدا ودا  واتي   التحليل .

 سشعسة  لكةي دةتػ تقيةيػ عشاصةر و ةع ترةؽل سةيشاليؽ للسدةتقتل التةيدل السذةرا لل

 القؽ  والز ف او الفر  والتديديال ذال ال ا   بدذا السدتقتل .

احةي ا زةل اال وال السدةةتخيو   ةي و ةع االسةةتراتيجيالع وةول  (Swot)وي تتةر تحليةل سةةؽال 

وؼ ابتيعا )الترل هاوفري( وؼ لاو   ستاتفؽل  وؼ  ةال هحؽثةا  ةي عقةي الدةتيشال والدةا يشال 

(  ةةةةرك ع وهةةةةؽ اسةةةةلؽ  تحليلةةةةي لس ر ةةةة  تقةةةةاط الزةةةة ف والقةةةةؽ   ةةةةي 500ا بياتةةةةال عةةةةؼ )ودةةةةتخيو

ع ويدةةةةةاهػ هةةةةةذا التحليةةةةةل  ةةةةةي ا تيةةةةةال (22)السشعسةةةةة ع وو ر ةةةةة  الفةةةةةر  والتديدةةةةةيال التةةةةةي تؽالددةةةةةا

االستراتيجي  السشاسا  لؽا ع السشعس ع لتكؽن هي االستراتيجي  السختال  التي تقةؽ  السشعسة  لتحقية  

                                                           

 . 26، مصدر سابق، ص2003( هالل، مهارات التفكٌر والتخطٌط االستراتٌجً ...، 14)
 . 112، مصدر سابق، ص2002( ٌاسٌن، االدارة االستراتٌجٌة، 20)
 . 146، مصدر سابق، ص2014( الكرخً، التخطٌط االستراتٌجً المبنً على النتائج، 21)
 . 146، مصدر سابق، 2014 ( الكرخً، التخطٌط االستراتٌجً المبنً على النتائج،22)
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 ال وقابل  تقاط القؽ  والز ف والفر  والتديديالع  ةان السشعسة  تقةؽ  بتقيةيػ  ع ووؼ(23)اهيا دا

 .(24)التياسل ووؼ ثػ ا تيال التيدل اال زل 
  

                                                           

(23) David, Fred R, strategic Management ; % Ed . Prentica Hall inc, New Jersy, USA, 
2001, P204 

(24) wheelen & hungar, strategic managment, 2000, op, cit  
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 للتحليل االستراتيجي للبيئة (SWOT)( مصفوفة 7شكل رقم )
 ال ؽاول اليا لي 

 ال ؽاول الخاللي 

 ورا ل القؽ 

S 

 تقاط الز ف

W 

 الفر 

O 

القؽ  والفر  استثسال تقاط 

الستاح  )بشاع استراتيجي  

 هجؽوي (

و الج  تقاط الز ف واستثسال 

الفر  الستاح  )بشاع استراتيجي  

 عالي (

 التديديال

T 

استثسال تقاط القؽ  وتقليل 

التديديال )بشاع استراتيجي  

   ا ي (

تقليل تقاط الز ف والتديديال 

 )بشاع استراتيجي  اتكسا ي (

 .96، مصير سابق، ص8002مهارات التفكير والتخطيط االستراتيجي، المصير  هالل، 

 -:(25) داعي  ي التخطيط االستراتيجي لتحقي  وا دلي (SWOT)ويرا هأن تحليل 

 وريل للس لؽوال التي دتطلتدا التخطيط االستراتيجي . -ة 

 دتشي  ؽ  السشعس  وي نس تقاط   فدا.  -  

الت لةةا علةةى التديدةةيال التةةي تت ةةرض لدةةا   عةةػ وسةةاسل اسةةتثسال الفةةر ع ويدةةاعي علةةى  -ج 

 السشعس .

  داهػ  ي تحيدي الكفاعال االساسي  الازو  للسشعس  . -  

  داعي  ي تحيدي اهياف الخط  االستراتيجي  . -ه 

در ةةةي  ةةةي و ر ةةة  السا ةةةي والحا ةةةر والسدةةةتقتل عةةةؼ اريةةة  اسةةةتخيا  التياتةةةال الدةةةاهق   -و 

 والحالي .
 

 

 

 

                                                           

 . 203، مصدر سابق، ص2004( الكرخً، التخطٌط االستراتٌجً المبنً على النتائج، 25)


