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تحليل سىاث
• هو أسلوب تحلٌلً لمعرفة نقاط الضعف والقوة فً المؤسسة و معرفة الفرص والتهدٌدات
التً تواجه المؤسسة
• وهذا النظام ٌعتبر أفضل النظم لبناء استراتٌجٌات األعمال (خطط طوٌلة المدى وخطط
قصٌرة المدى) وخطط األعمال للوصول إلى األهداف المرجوة و لنجاح المؤسسة
• و ٌتكون هذا األسلوب من جزئٌن:
 )1تحلٌل الوضع الداخلً (نقاط القوة والضعف) :والذي ٌجب أن ٌقتصر على ما هو
فعالً من نقاط قوة وضعف وأن ٌبتعد التحلٌل عن التوقعات واالحتماالت.
 )2تحلٌل البٌنة الخارجٌة (الفرص والتهدٌدات) :والذي ٌأخذ بعٌن االعتبار الوضع الفعلً
حٌث التهدٌدات الموجودة والفرص غٌر المستغلة من ناحٌة ،كما ٌحلل التغٌٌرات
المحتملة فً كل منهما من ناحٌة أخرى.

نقبط القىة والضعف
• نقاط القـوة :أٌة إمكانٌات داخلٌة ذاتٌة موجودة فعالً تساعد على استغالل
الفرص المتاحة والممكنة وعلى مكافحة التهدٌدات.
مثال:
أ .ما هو الشًء الذي نجٌده؟
ب .كٌف هً منافستنا؟
ج .ما هً مصادرنا؟
• نقاط الضعف :أٌة ظروف وعوامل نقص داخلٌة موجودة فعالً تعٌق من
قدرة الشركة أو المنظمة على استغالل الفرص.
مثال:
أ .ما هً سٌئاتنا؟
ب .ما هو أكثر شًء ٌزعج الفئات المستهدفة؟

الفرص والتهديداث
• الفـــرص :أٌة ظروف أو اتجاهات خارجٌة ذات أثر إٌجابً على الطلب
على المجال الذي تتمٌز به المنظمة.
مثال:
أ .ما هً التغٌرات أو الظروف الخارجٌة التً ستساعدنا فً تنفٌذ
البرنامج؟
• التهدٌــدات :أٌة ظروف أو اتجاهات خارجٌة تؤثر سلبا ً على الطلب على
المجال الذي تتمٌز به المجموعة والتً قد تقود فً ظل غٌاب اإلجراءات
المدروسة إلى خسارة المجموعة لموقعها.
مثال:
أ .ما هً األشٌاء التً ٌعملها الناس ونحن ال نعملها؟
ب .ما هً التغٌرات المستقبلٌة التً ستؤثر على مؤسستنا؟

يركز تحليل سىاث على االجببت على األسئلت التبليت
 .1ما هً أهدافك؟ أٌن نحن و أٌن نرٌد أن نكون مستقبالً؟
 .2ما هً احتٌاجات الفئات المستهدفة؟
 .3كٌف ٌمكننا تمٌٌز أنفسنا عن باقً الجامعات؟
 .4كٌف ٌمكننا تحفٌز خدماتنا؟
 .5كٌف ٌمكننا تمٌٌز ظروف النطاق الداخلً (القوى
والضعف) من ظروف النطاق الخارجً (الفرص
والتهدٌدات).

مثبل :تحليل سىاث لطبلببث التدريب الميداني بقسم علم النفس  -جبمعت الملك سعىد
Example: SWOT analysis of students training in Psychology, King Saud University
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تفرٌغ الطالبات للتدرٌب المٌدانً بدون مقررات دراسٌة.
االستفادة من بعض المقررات الدراسٌة والبحوث المختلفة فً
تنمٌة مهارات طالبات التدرٌب وتوسٌع مدركاتهن.
صقل شخصٌة الطالبة من خالل احتكاكها بالمجتمع الخارجً
ودراسة الحاالت.
أصبحت الجامعة تنهج أسالٌب حدٌثة فً التعلٌم من خالل "طرق
عرض المادة-بحوث قٌمة-اطالع الطالبة المستمر على مصادر
متنوعة من كتب ومراجع وزٌارات مٌدانٌة".
كفاءة بعض أعضاء هٌئة التدرٌس واستخدام التقنٌة والتعلم
النشط فً مجال التعلٌم والتدرٌب مع االهتمام والتعاون بٌن
الطالبة والمشرفة والتقوٌم المستمر للطالبة.
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ازدٌاد وعً المجتمع بأهمٌة األخصائً النفسً
االستفادة من الخبرة المٌدانٌة فً حٌاتنا العملٌة
وجود فرص دورات تطوٌرٌة لألخصائً سواء كانت حاسب –
تنمٌة ذات  -لغات – دورات متنوعة.
تسجٌل العضوٌة مع جمعٌات متخصصة
وجود فرص إكمال التعلٌم من خالل (االبتعاث ،التعلٌم الموازي)

معوقات فً التدرٌب المٌدانً (قصر المدة الزمنٌة ،التأخر فً
تحدٌد المسار ،عدم اختٌار المكان المناسب للتدرٌب ،عدم إعطاء
األولوٌة فً اختٌار المسار)
قصور شامل فً المقاٌٌس وعدم مواكبتها للمقاٌٌس الحدٌثة
وعدم وجود تطبٌق عملً للمقاٌٌس.
تكرار بعض المواد ورتابة مضمون البعض و نقص المقررات فً
بعض المسارات ،وعدم ربطها بالجانب العملً
عدم توفر مقررات دراسٌة باللغة اإلنجلٌزٌة.
عدم إجراء مقابالت للطالبات المقبوالت فً قسم علم النفس و
الطالبات المقبوالت فً المسارات
التهدٌدات
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انتشار التوظٌف بالواسطة بغض النظر عن مؤهالت الخرٌجة.
عدم توفر مكان للمتدربات ومكان الستقبال الحاالت فً مؤسسات
التدرٌب.
وجود منافسٌن فً علم االجتماع والتربٌة الخاصة فً
جمٌع مجاالت العمل،فاألخصائٌة النفسٌة تمارس مهنتٌن
(اخصائة نفسٌة و معلمة تربٌة خاصة)
نقص التوعٌة بالفرص المتاحة خارج الجامعة بعد التخرج.
عدم إتقان اللغة االنجلٌزٌة

