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دور تحليل االستراتيجي  swotفي تحسين أداء المنظمة االقتصادية
دراسة حالة مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة – بسكرة
د .حجازي اسماعيل جامعة محمد خيضر بسكرة
د .معاليم سعاد جامعة محمد خيضر بسكرة

الملخص باللغة العربية
هتدف هذه الدراسة اىل ابراز الدور الذي يلعبه حتليل  SWOTيف حتسني اداء مؤسسة مطاحن
الزيبان -القنطرة -ببسكرة ،معتمدين على االستمارة يف مجع البيانات من عينة البحث ،واليت
اشتملت على اثنا عشر مفردة وهو ما يقابل جمموع اطارات املنظمة ،وبعد توزيع االستمارة
واسرتاجاعها و باستخدام برنامج التحليل االحصائي  SPSSتوصلنا اىل مجلة من النتائج مفادها
أن حتليل كل من نقاط القوة والضعف له دور يف حتسني اداء املنظمة ،على عكس حتليل فرص
وهتديدات احمليط ،كما جيب العمل على ادراج التحليل االسرتاجتي لضمان البقاء واالستمرارية يف
السوق ،والزامية استغالل االمكانات املتاحة للمؤسسة خاصة البشرية منها.
الكلمات المفتاحية :التحليل االسرتاجتي ،حتليل،، SWOT،حتسني االداء.

Abstract
This study aims to highlight the role of the SWOT analysis in
improving the performance of Mills Alziban- Alkantra companyin in
Biskra.to achieve the stady objectives ,a questionnaire was designed and
distributed to a sample of 12 participants witch coresponds all the
managers of this company. The research analysed the collected data by
using the the statistical analysis SPSS program. The study concluded the
following results:
 the strengths and weaknesses analysis has a role in improving the
performance of the Mills Alziban company.
 the opportunities and threats analysis has not a role in improving
the performance of the Mills Alziban company.
 The study recommends the necessity of adopting the strategic
analysis to ensure the survival and continuity in the market
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the company must exploited the available human and material
capacity.
key words: stratégic analysis, SWOT analysis, improves performance.

 .Iتمهيد
ان التحوالت اليت يشهدها احمليط االقتصادي للمؤسسات الوطنية و ال سيما تزايد حدة
التنافسية اليت تواجهها تفرض عليها ان تكون على معرفة جيدة بكل املعطيات احمليطة هبا ،سواء تعلق
األمر بتهديات احمليط أو الفرص اليت من شاهنا زيادة معرفة نقاط القوة اليت متلكها املنظمة وتقويتها
ونقاط الضعف وتذليلها وهو ماال ميكن حتقيقه اال باالعتماد على االساليب العلمية اليت تتيحها
ادوات التحليل االسرتاجتي واليت من ابرزها حتليل  SWOTالذي يشكل نقطة انطالق الشكالية
هذا البحث من خالل العمل على توضيح دوره يف حتسني أداء املنظمة ،و لقد اخرتنا مؤسسة
مطاحن الزيبان القنطرة بوالية بسكرة الجراء الدراسة امليدانية وعليه كانت إشكاليةا لبحث على
النحو التايل:
هل يوجد دور للتحليل االستراتيجي  SWOTفي تحسين أداء المنظمة االقتصادية؟
وكاجابات مؤقته على االشكالية صغنا الفرضيات التالية:

الفرضية الرئيسية

ال يوجد دور للتحليل االسرتاتيجي  SWOTيف حتسني أداء ااملنظمة.

الفرضيات الفرعية

 ال يوجد دور لبعد حتليل نقاط القوة يف حتسني أداء املنظمة.
 ال يوجد دور لبعد حتليل نقاط الضعف يف حتسني أداء املنظمة.

 ال يوجد دور لبعد حتليل الفرص املتاحة يف حتسني أداء املنظمة.
 ال يوجد دور لبعد حتليل التهديدات املتاحة يف حتسني أداء املنظمة.
أهداف البحث:

نسعى من خالل هذ البحث إىل حتقيق اهلدف التايل:

 إجي ا اااد وتوض ا اايح العالق ا ااة ب ا ااني التحلي ا اال االس ا ارتاتيجي  SWOTو
املنظمات
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الدراسات السابقة

اوالً :دراسة د.عبد الستار حسين يوسف( :)7002تقدير المخاطرة في ظل تحليل
 SWOTفي المؤسسات الصناعية"دراسة تحليلية" ،المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع
إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة ،جامعة الزيتونة األردنية ،األردن).

هﺩفﺕ هﺫه ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى توضيح تأثري حتليل SWOTعلى تقليل نسبة املخاطر اليت ميكن
أن تتعرض هلا مؤسسات األعمال يف ظل بيئة متغرية ،حيث ترتكز الدراسة على فرضية أن حتليل
 SWOTله أثر إجيايب فعال يف تقليص نسبة املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا مؤسسات األعمال
الصناعية ،واعتمد الباحث أسلوب التحليل النقدي االستنتاجي لتوفر البيانات تارخيية والنماذج
الرياضية وحمددات نظرية الستخالص االستنتاجات وإثبات الفرضية وصياغة التوصيات املناسبة.
توصل الباحث إىل جمموعة من االستنتاجات أمهها أن املؤسسة االقتصادية وخاصة املؤسسات
اإلنتاجية تواجه خماطر حمتملة مهما كان نوع نشاطها أو تطورها أو البلد الذي تعمل به ،وال توجد
مؤسسة اقتصادية اليوم تعمل يف بيئة يكون فيها اخلطر صفرا وبذلك فإن مستوى اخلطر يكون ما بني
منخفض جدا ومرتفع جدا حلده األقصى ،وان إدارة املخاطر أصبحت اليوم واحدة من اإلدارات
الضرورية يف منظمات األعمال كوهنا متثل نظام محاية املنظمة وضمان دميومة نشاطها وجناحها ،وإن
حتليل  SWOTأصبح إدارة ضرورية ملنظمات األعمال ألنه يوفر املؤشرات املوضوعية لتحديد
املخاطر احملتملة بدقة وصياغة اخلطط واألساليب املوضوعية ملواجهتها ،وإن استخدام األساليب
العلمية يف التحليل ،التوقع والتحديث املستمر لقواعد البيانات يف نظم املعلومات يرفع مستوى قدرة
املنظمة االقتصادية على تفادي املخاطر املختلفة ،وإن اهتمام إدارات املؤسسات االقتصادية مبعاجلة
نقاط الضعف فيها والعمل على جتاوزها وتعزيز نقاط القوة وتوسيعها يعترب أساسا ملواجهة املخاطر،
وإن اعتماد نقاط القوة ونقاط الضعف كأساس لتحديد مستوى فاعلية املنظمة االقتصادية ميكن
اعتباره أساسا موضوعيا وعمليا مقبوال.
ويف األخري أوصى الباحث أنه يتوجب على مؤسسات األعمال اليت ال توجد يف هيكلها
التنظيمي إدارة خاصة بتسيري املخاطر استحداثها وتوفري االفراد املؤهلني إلدارهتا والعمل فيها ،وانشاء
وحدة ادارية ضمن إدارة املخاطر باسم وحدة حتليل  sowtتتوىل استخدام الطرق العملية املناسبة
إلجراء هذا التحليل دوريا ومن املفضل أن يكون أسبوعيا لضمان االستكشاف املستمر للبيئة الداخلية
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واخلارجية وحتديد مكوناهتما بدقة،كما يتوجب على منظمات تفعيل أدوات تقييم أداء املختلفة
لتحديد مستوى كفاءهتا وفاعليتها باستمرار والعمل على رفع مستوى أداء املنظمة ككل ألن ذلك
من أهم وسائل مواجهة املخاطر.

ثانياً  :دراسة سعيد على حسن وسراج يوسف عابد :نحو التخطيط االستراتيجي والتحليل
البيئي للنهض ة االقتصادية العربية لمواجهة المنافسة العالمية فى ظل الظروف الراهنة ،جامعة
الملك عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية).

يهدف الباحثان من هذه الدرسة إىل حتديد اإلطار العام لتخطيط االسرتاتيجي والتحليل البيئي
لنهضة اقتصادية عربية يف مواجهة التنافسية العاملية يف ظل الظروف البيئية الداخلية واخلارجية ،كما
قام الباحثان بتحديد الفرص والتهديدات اليت تواجهها الدول العربية ،كما استنبط الباحثان
االسرتاتيجيات الرئيسية اليت تسمح باقتناص الفرصة املتاحة ومواجهة التحديات املفروضة نتيجة
التحوالت الدولية اخلارجية كما مت حتديد نقاط القوة الواجب تدعيمها ونقاط الضعف الواجب
معاجلتها يف مواجهة التنافسية العاملية ،باالظافة اىل ماسبق توصل الباحثان إىل جمموعة من
االستنتاجات أمهها هي أن التنافس العاملي مبثابة فرصة وحتدي ،وضرورة التخطيط االسرتاتيجي ملشروع
النهضة كسبيل ملواجهة املنافسة.
ثالثاٌ  :دراسة الطيب داودي ( :)7002أثر تحليل البيئة الخارجية والداخلية في صياغة
اإلستراتيجية ،مجلة الباحث ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،عدد ،00ص ،ص .)44-93

هتدف هذه الدراسة إىل توضيح تأثري حتليل البيئة اخلارجية والداخلية يف صياغة اإلسرتاتيجية،
حيث تناولت هذه الدراسة مفهوم اإلسرتاتيجية ،وماهية تشخيص وحتليل البيئة اخلارجية والداخلية
حيث انه إحدى املكونات اهلامة والرئيسية لعملية اإلدارة اإلسرتاتيجية ،حيث ذكر الباحث عوامل
البيئية الداخلية واخلارجية ووضح الباحث أمهية حتليل البيئة الداخلية واخلارجية.
ويف األخري توصل الباحث إىل كيفية تأثري العوامل الداخلية يف صياغة إلسرتاتيجية ،حيث إن
اهلدف من حتليل البيئة الداخلية هو حتديد أوجه القوة وأوجه الضعف اخلاصة باملنظمة ،وكلما كان
التحليل يوجه إىل عدد حمدد من عوامل األنشطة على ضوء الفرص املتاحة أمام املنظمة كلما ساهم
بشكل أفضل يف صياغة اإلسرتاجتية ،وأثر البيئة اخلارجية يف صياغة اإلسرتاتيجية حيث حيتم على
املنظمة استقراء البيئة اخلارجية ،واالستعداد ببدائلها اإلسرتاتيجية للمتغريات املتوقعة ،وأن حتليل البيئة
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جبانبيها اخلارجية والداخلية ،أمهية بالغة يف رسم أي إسرتاتيجية للمنظمة ،وكلما زاد اإلملام بتحليل
البيئة ومعرفة مؤثرهتا كلما أدى ذلك إىل االستجابة لتحقيق أهداف املنظمة بفعالية كبرية.

.II

ادبيات الدراسة

 1-7التحليل االستراتيجي ( :)SWOTإن النموذج املستخدم يف التحليل لتحديد املوقف
اإلسرتاتيجي يعرف بالنموذج الثنائي او النموذج املزدوج للبيئة واألداء ،أما بالنسبة لتحليل
 SWOTفهو يطلق على النموذج الرباعي للفرص والتهديدات ونقاط القوة ونقاط الضعف وهو
اختصار للكلمات:نقاط القوة  ،strengthsونقاط الضعف  weaknessesالفرص
 opportumitresوالتهديدات  .threatsويتطلب هذا النموذج جتميع نتائج التقييم الداخلي
واخلارجي يف قائمتني ،إحداها نتائج تقييم البيئة الداخلية واألخرى نتائج تقييم البيئة اخلارجية.
ويعرف حتليل  SWOTبأنه أداة ختطيطية للنجاح يف التعامل مع البيئة املتغرية،وهو تقييم
يتفحص ظروف البيئة الداخلية واخلارجية،سواء كانت مناسبة أو غري مناسبة ،وذلك من خالل نقاط
قوة النسبية ونقاط ضعف النسيب،والفرص والتهديدات اخلارجية املستقبلية ،فاهلدف من حتليل
 SWOTهو حتديد مدى العالقة بني اإلسرتاتيجية احلالية للمنظمة ،ونقاط قوهتا وضعفها
1
باملتغريات اليت جتري يف بيئة أعماهلا.
أهمية التحليل (:)SWOT
ميكن تلخيص امهية منوذج حتليل SWOTيف التقاط التالية:

 يساهم حتليل يف حتديد نقاط القوة اليت ميكن تفعيلها ملواجهة العقبات ،وإستغالل
الفرص ،وتقليل من جوانب الضعف ومواجهة التهديدات احملتملة.2
 يستخدم حتليل ملعاجلة األوضاع اإلسرتاتيجية املعقدة عن طريق توفري املعلومات لتحسني
عملية صنع القرار.3
 يساعد حتليل املنظمة على تنظيم ومراجعة املعلومات.
 يساعد حتليل املنظمة على حتقيق أهدافها.

 يوفر حتليل نظرة ثاقبة للحواجز اليت تعيق عمليات التغيري والكشف عن اإلمكانيات
املساغدة لتحقيق التغيري.
مجلة الاقتصاد الصناعي
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 7-7مفهوم األداء والعوامل المؤثرة فيه

 1-7-7مفهوم األداء :إن االستخدام املكثف ملفهوم األداء من طرف الباحثني قي العديد من
امليادين وخاصة املتقاربة منها كاالقتصاد والتسيري باإلضافة إىل تعدد التوجهات املعرفية تبعا الختالف
املصادر املعرفية جعل من التحديد الواضح ملفهوم األداء أمر صعب لذلك سنقتصر يف هذا البحث
على ذكر أهم التعاريف اخلاصة باألداء ،واليت منن بينها:

 تعريف Philipe lorino

األداء هو الفرق بني القيمة املقدمة للسوق  Vوجمموع القيم املستهلكة  ،Ci4وهو ما
Per = v-Ci

ميكن التعبري عنه من خالل املعادلة التالية:

حيث أن Per :تعرب عن أداء املؤسسة ومن مثة فإن األداء يعين تعظيم الدالة املشار إليها
سابقا ويتجسد من خالل الثنائية :تكلفة –قيمة

 تعريف P.DRUKER
يعرف .DRUKERاألداء بأنه قدرة املؤسسة على االستمرارية والبقاء حمققة التوازن بني

املسامهني والعمال.

مكونات األداء :بشكل عام يتفق معظم الباحثون يف ميدان التسيري على أن مكونات األداء هي:

الفعالية والكفاءة.

 الفعالية :تعرف الفعالية يف جمال التسيري بدرجة بلوغ األهداف أي النسبة بني األهداف املسطرة
واألهداف احملققة ،وهو ما ميكن التعبري عنه بالعالقتني اآلتيتني:

العالقة األولى :تعتمد هذه الطريقة على العالقة بني كل من مفهومي النتائج املخططة والنتائج
الفعالية = Rm/Rp
احملققة أو املنجزة ويعرب عنها بالعاالقة التالية:
حيث أن Rm :متثل النتائج احملققة Rp ،متثل النتائج املخططة

 الكفاءة :لقد تعددت التعاريف املرتبطة بالكفاءة إال أهنا تصب معظمها يف أن الكفاءة مالزمة
ملستوى استخدام املوارد من اجل حتقيق األهداف ،و من بني أهم هذه التعاريف نذكر:
وهو ما ميكن التعبري عنه بالعالقة الرياضية التالية:
الكفاءة = النتائج المستخدمة/الموارد المستخدمة
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 7-7-7أبعاد األداء :يفرق الباحثون يف ميدان التسيري بني بعدين لألداء :البعد موضوعي والبعد
5

الذايت:
 البعد املوضوعي و يعرب على البعد االقتصادي (الكفاءة) و النظامي (املنظمة).
 أما البعد الذايت فيشري قي نفس الوقت إىل اجلانب االجتماعي (املوارد البشرية) واملؤسسي
(شرعية املنظمة) .وعليه فإن ما ميكن أن نستنتجه هو أن األداء يشمل أيضا فكرة جودة
النتائج احملققة.

 9-7-7العوامل المؤثرة في األداء :ميكن تلخيص العوامل املؤثرة يف األداء يف جمموع العناصر

التالية:

6









اهليكل التنظيمي.
العملية اإلنتاجية.
اإلسرتاجتية.
الوسط الذي تنشط قيه املؤسسة.
القيادة الثقافة اخليارات التقنية.
أسلوب اإلدارة.
احمليط الذي تنشط فيه املؤسسة.

 4-7-7انواع األداء :ختتلف أنواع األداء حسب املعيار املعتمد يف التقسيم ،واليت من أمهها :معيار
الشمولية ،معيار الوظيفي ،املصدر ،الطبيعة وهو ما نستعرضه فيما يلي:

أنواع األداء حسب معيار الشمولية :يقسم األداء تبعا هلذا املعيار إىل:

 األداء الكلي :يعرب األداء الكلي على النتائج اليت سامهت يف حتقيقها كل األنظمة الفرعية
املكونة للمؤسسة
 األداء الجزئي :ويقصد به األداء احملقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة و الذي
ميكن أن جيزئ بدوره إىل عدة أنواع تبعا للمعايري املستخدمة وكمثال على ذلك نذكر التقسيم
تبعا للوظيفة حيث يصبح لدينا:
أداء وظيفة املوارد البشرية ،أداء الوظيفة املالية ،وظيفة اإلنتاج....اخل.
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أنواع األداء حسب المعيار الوظيفي :تبعا هلذا املعيار يقسم األداء تبعا للوظائف واألنشطة الفرعية
املشكلة لنشاط املؤسسة لتصبح أنواع األداء على سبيل املثال كما يلي:
 األداء املايل أو أداء الوظيفة املالية.
 األداء التسويقي أو أداء وظيفة التسويق.
 أداء وظيفة املوارد البشرية.
 أداء وظيفة اإلنتاج.

أنواع األداء حسب معيار الطبيعة :ويقسم األداء حسب هذا املعري إىل أداء اجتماعي وأداء اقتصادي
 األداء االقتصادي :ويتعلق باالستخدام األمثل للموارد اليت متلكها املؤسسة.
 األداء االجتماعي :تزايدت أمهية األداء االجتماعي بتزايد االهتمام باملسؤولية االجتماعية
ويتعلق األمر باألهداف اليت جيب على املؤسسات حتقيقها اجتاه اجملتمع الذي تنشط فيه

 .IIIالدراسة الميدانية

 تحليل مح اااور االس ا ا ا ا ااتب ااان ااة :من أجل حتقيق أهداف البحث مت االستعانة بربنامج احلزمة
إحصا ااائية للعلوم االجتماعية  SPSS 16لإلجابة عن تس ا ااالالت البحث حيث مت حس ا اااب
معامل الثبات ألفا كرونباج لعبارات االساتمارة ومت حتليل بيانات اإلحصااء الوصافي باستخدام
التكرارات الوساط احلساايب ،االاراف املعياري والنسااب املئوية ،الجابات أفراد العينة عن مجيع
عباارات متغريات الدراسا ا ا ا ا ا ااة .كما سا ا ا ا ا ا اايتم يف هذا املبحث عرض البيانات العامة ألفراد العينة
البحث وحتليل اجتاهات اآلراء ،وس ا ا ا اانقوم بتحليل وتفس ا ا ا ااري نتائج الدراس ا ا ا ااة ،من خالل حتليل
املقابلة ،ويف األخري سيتم عرض بعض االستنتاجات واالقرتاحات ملوضوع الدراسة.

 اختبا ااار التوزي ا ااع الطبيعا ااي وتحلي ا اال محا اااور االس ا ااتبانة :مبا ااا أن العينا ااة تتكا ااون ما اان ()21

اسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتمارة جلأنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا إىل اإلختبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارات الالمعالميا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ،حيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااث قومنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اختبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار
( ،)Kolmogorov-Smirnovوه ا ا ا ا ا ا ا ااو اختب ا ا ا ا ا ا ا ااار ض ا ا ا ا ا ا ا ااروري يف حال ا ا ا ا ا ا ا ااة اختب ا ا ا ا ا ا ا ااار
الفرضا ا اايات ،حيا ا ااث اتضا ا ااحت النتا ا ااائج  sigأكا ا اارب ما ا اان ( )...0ما ا ااا يعا ا ااين ان اإلس ا ا ااتمارة
تتا ا ااوزع توزي ا ا ااع طبيعيا ا ااا .وبالت ا ا ااايل قومن ا ا ااا با ا اااجراء االختب ا ا ااارات املعالميا ا ااة .ويوض ا ا ااح اجل ا ا اادول(
 ) 01نت ا ا ا ااائج االختب ا ا ا ااار ،حي ا ا ا ااث أن قيم ا ا ا ااة مس ا ا ا ااتوى الدالل ا ا ا ااة لك ا ا ا اال حم ا ا ا ااور أك ا ا ا اارب م ا ا ا اان
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()...0أي أن قيم ا ا ا ااة  sigأك ا ا ا اارب م ا ا ا اان ،0,05وه ا ا ا ااذا ي ا ا ا اادل عل ا ا ا ااى أن البيان ا ا ا ااات تتب ا ا ا ااع
التوزيع الطبيعي.

صدق وثبات أداة البحث (االستبانة).

 الص ا اادق الظ ا اااهري :بع ا ااد االنته ا اااء م ا اان تص ا ااميم االس ا ااتمارة وتص ا اانيفها يف ص ا ااورهتا األولي ا ااة
مب ااا يتناس ااب ما ااع أه ااداف الدراسا ااة ،قمن ااا باس ااتطالع راء جمموعا ااة م اان احملكما ااني م اان كليا ااة
العل ا ااوم االقتص ا ااادية والتجاري ا ااة وعل ا ااوم التس ا اايري جبامع ا ااة حمم ا ااد خيض ا اار بس ا ااكرة وال ا ااذي يق ا اادر
ع ا ا ااددهم ب ا ا ا ا  4حمكم ا ا ااني ،هب ا ا اادف التأك ا ا ااد م ا ا اان وض ا ا ااوح ص ا ا ااياغة ك ا ا اال فق ا ا اارة م ا ا اان فقا ا ا ارات
االس ا ا ااتمارة وتصا ا ا ااحيح الفق ا ا ا ارات غا ا ا ااري املالئمة،وق ا ا ااد طا ا ا ااورت ها ا ا ااذه األداة بنا ا ا اااء علا ا ا ااى راء
احملكمني حيث عدلت الصياغة ووضعت يف صورهتا النهائية.

 صا ا ا اادق المحك :مت حسا ا ا ا اااب معامل صا ا ا ا اادق احملك من خالل أخذ اجلذر الرتبيعي ملعامل
الثبات ، Alpha de Cronbachإذ جند أن معامل الص ا ا ا ا اادق الكلي ألداة البحث بل
( ) 0,825وهو معامل مرتفع ومناس اابة ،كما نالحض أيض ااا أن مجيع معامالت الص اادق حملاور
البحث وأبعادها كبرية جدا ومناسبة ألهداف هذا البحث.
وهب ا ا اذا ميكنن ا ا ااا الق ا ا ااول أن مجي ا ا ااع عب ا ا ااارات أداة البح ا ا ااث ه ا ا ااي ص ا ا اااحلة مل ا ا ااا وض ا ا ااعت لقياس ا ا ااه
واجلا اادول رقا اام(  ) .1يوضا ااح ذلا ااك وهبا ااذا نكا ااون قا ااد تأكا اادنا ما اان ثبا ااات أداة البحا ااث
وصالحيتها لتحليل النتائج.

 مجتما ااع الدراسا ااة :ويف دراسا ااتنا مت حتدي ااد جمتم ااع البح ااث ما اان خ ااالل إج ا اراء مس ااح شا ااامل
لكاف ا ا ااة اإلط ا ا ااارات يف مؤسس ا ا ااة مط ا ا اااحن الزيب ا ا ااان –قنط ا ا اارة -بس ا ا ااكرة والب ا ا ااال ع ا ا ااددهم 21
إط ا ا ااار ،ويع ا ا ااود س ا ا اابب اختي ا ا ااار اإلط ا ا ااارات فق ا ا ااط لك ا ا ااوهنم اجملتم ا ا ااع ال ا ا ااذي حيق ا ا ااق أغا ا ا اراض
البحثوالشا ا اارحية الوحي ا ا اادة ال ا ا اايت ل ا ا ااديها املعرف ا ا ااة املطلوب ا ا ااة مبوض ا ا ااوع دراس ا ا ااتنا وتس ا ا ااتطيع تق ا ا ااد
املعلوم ا ااة ال ا اايت خت ا اادمنا باعتب ا ااارهم املس ا ااؤولني بص ا ااورة مباش ا اارة أو غ ا ااري مباش ا اارة عل ا ااى مس ا اااعدة
اإلدارة العلي ا ااا يف ص ا ااياغة ال ا اارلى املس ا ااتقبلية للمؤسس ا ااة .وق ا ااد ك ا ااان ع ا اادد االس ا ااتمارات 21
استمارة.
 .IVتحليل وتفسير نتائج الدراسة.
سوف ااول فيما يلي على حتليل وتفسري نتائج البحث.
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 .2عبارات التحليل االستراتيجي  :swotسنحاول من خالل هذا احملور معرفة خصائص التحليل
االسرتاتيجي . swot
تش ا ا ااري نت ا ا ااائج اجل ا ا اادول رق ا ا اام()03إىل متوس ا ا ااط حس ا ا ااايب ع ا ا ااام يبل ا ا ا  717321واا ا ا اراف
معيا اااري ع ا ااام قا اادره  ،.1291,4أم ا ااا علا ااى مس ا ااتوى العبا ااارات ف ا اانالحض أن إجابا ااات املبح ا ااوثني
كان اات متفاوت ااة حس ااب عب ااارات احمل ااور لك اان أغلبي ااة أف ا اراد العين ااة أك اادوا موافق ااة ه ااذه العب ااارات،
فنج ااد أن العب ااارة األوىل ال اايت تش ااري إىل أن ااه يتص ااف العم اال باملرون ااة يف املنظم ااة ج اااءت
مبتوسا ااط حسا ااايب قا اادره  3,75واا ا اراف معيا اااري  .2127,يف حا ااني أن نسا اابة %2213ما اان
إجابا ا ااات أف ا ا اراد العينا ا ااة تؤكا ا ااد موافقتها ا ااا علا ا ااى العبا ا ااارة أما ا ااا ما ا ااا نسا ا اابته  %2213ما ا اان املبحا ا ااوثني
اجته ا اوا لتأكي ا ااد موافقا ااة العب ا ااارة بش ا اادة ،تليا ااه نس ا اابة املبحا ااوثني ال ا ااذين أك ا اادوا عا اادم موافق ا ااة العب ا ااارة
بنسا اابة متعادلا ااة ما ااع املبحا ااوثني الا ااذين أكا اادوا خيا ااار عا اادم موافقا ااة بشا اادة والا اايت تقا اادر ب ا ا ا ،%,17
يف حني جند نسبة معدومة خليار احملايد.
تش ا ا ااري نت ا ا ااائج اجل ا ا اادول رق ا ا اام()04إىل متوس ا ا ااط حس ا ا ااايب ع ا ا ااام يبلا ا ا ا  2,8542وااا ا ا اراف
معي ا اااري ع ا ااام ق ا اادره ،.,94122أم ا ااا عل ا ااى مس ا ااتوى العب ا ااارات ف ا اانالحض أن إجاب ا ااات املبح ا ااوثني
كان اات متفاوت ااة حس ااب عب ااارات احمل ااور لك اان أغلبي ااة أف ا اراد العين ااة أك اادوا موافق ااة ه ااذه العب ااارات،
فنجااد أن العبااارة األوىل الاايت تشااري إىل أن املنظمااة ال تعماال بشااكل مسااتمر علااى حتلياال
كفاءاهت ا ااا ج ا اااءت مبتوس ا ااط حس ا ااايب ق ا اادره  2,83وااا ا اراف معي ا اااري  .21220يف
ق ا اادرات
ح ا ااني تعادل ا اات نس ا اابة ب ا ا ا %4213إلجاب ا ااات أفا ا اراد العين ا ااة تؤك ا ااد موافق ا ااة و ع ا اادم موافقته ا ااا عل ا ااى
العب ا ااارة ،تلي ا ااه نس ا اابة املبح ا ااوثني ال ا ااذين أك ا اادوا ع ا اادم موافق ا ااة العب ا ااارة بش ا اادة بنس ا اابة متعادل ا ااة م ا ااع
املبح ا ااوثني الا ا ااذين أكا ا اادوا خيا ا ااار احلي ا اااد والا ا اايت تقا ا اادر با ا ا ا  ،%,17يف ح ا ااني جنا ا ااد اخليا ا ااار األخا ا ااري
الذي يشري إىل موافقة العبارة بشدة بنسبة منعدمة.
تش ا ااري نتائج اجلدول رقم()05إىل متوس ا ااط حس ا ااايب عام يبل  3,5313وااراف معياري عام
قدره  ،.139222أما على مستوى العبارات فنالحض أن إجابات املبحوثني كانت متفاوتة حسب
عبارات احملور لكن أغلبية أفراد العينة أكدوا موافقة هذه العبارات ،فنجد أن العبارة األوىل اليت تشري
إىل أن املنظمة هتتم مبواكبة التغريات التكنولوجية ،جاءت مبتوسا ا ااط حسا ا ااايب قدره  3,42وااراف
معياري  ..199,يف حني أن نس ا ا اابة %0.من إجابات أفراد العينة تؤكد موافقتها على العبارة ،يف
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حني جند اخليار عدم موافقة قد بلغت نسبة واملقدرة با ا ا ،10أما  %2212اجتهوا او اخليار احملايد،
تليه نس اابة املبحوثني الذين أكدوا موافقة العبارة بش اادة بنس اابة  .%,17يف حني جند نس اابة معدومة
خليار عدم املوافقة بشدة.
تشا ااري نتائج اجلدول رقم()06إىل متوسا ااط حسا ااايب عام يبل  3,0714وااراف معياري عام
قدره ، .,80005أما على مسااتوى العبارات فنالحض أن إجابات املبحوثني كانت متفاوتة حسااب
عبارات احملور لكن أغلبية أفراد العينة أكدوا موافقة هذه العبارات ،فنجد أن العبارة األوىل اليت تشري
إىل أن للمؤسا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ااة منافس ا ا ا ا ا ااني يف القطاع ،جاءت مبتوس ا ا ا ا ا ااط حس ا ا ا ا ا ااايب قدره  4,67وااراف
معياري ،.,492يف حني أن نس ا ا ا اابة %2213من إجابات أفراد العينة تؤكد موافقتها يشا ا ا ا اادة على
العبارة ،أما نسابته  %7717من املبحوثني اجتهوا لتأكيد موافقة العبارة ،بينما تنعدم نسبة املبحوثني
الذين أكدوا عدم موافقة العبارة بشدة وعدم موافقة واحلياد.

عبارات أداء المنظمة :س ا ا اانحاول من خالل هذا احملور معرفة مس ا ا ااتوى أداء املنظمة واجلدول رقم
يوضح أهم النتائج املتحصل إليها:
تش ا ا ااري نت ا ا ااائج اجل ا ا اادول رق ا ا اام ( )07إىل متوس ا ا ااط حس ا ا ااايب ع ا ا ااام يبل ا ا ا  3,2813واا ا ا اراف
معيا اااري ع ا ااام قا اادره  ،.1,227.أم ا ااا علا ااى مس ا ااتوى العبا ااارات ف ا اانالحض أن إجابا ااات املبح ا ااوثني
كانا اات متفاوتا ااة حسا ااب عبا ااارات احملا ااور لكا اان أغلبيا ااة أف ا اراد العينا ااة علا ااى خيا ااار احملايا ااد ،فنجا ااد أن
العب ااارة األوىل ال اايت تش ااري إىل أن املنظم ااة تق ااوم باس ااتغالل عق ااالي ورش اايد ملورده ااا ،ج اااءت
مبتوس ا ا ا ااط حس ا ا ا ااايب ق ا ا ا اادره  3,67وااا ا ا ا اراف معي ا ا ا اااري ،.,985يف ح ا ا ا ااني أن نس ا ا ا اابة %0.م ا ا ا اان
إجاب ا ااات أف ا اراد العين ا ااة تؤك ا ااد موافقته ا ااا عل ا ااى العب ا ااارة ،أم ا ااا نس ا اابة  %2213م ا اان املبح ا ااوثني اجته ا اوا
لتأكيد موافقة العبارة بشدة وتعادلت هذه النسبة مع نسبة خيار احملايد وعدم موافقة.
 اختبار و تفسير فرضيات الدراسة.

اختبار فرضيات الدراسة :من أجل اختبار صحة الفرضية الرئيسية املتمثلة يف:اليوجد دور ذو داللة
إحصائية لتحليل االسرتاتيجي swotيف حتسني أداء املنظمة عند مستوى داللة ()α= 0,05
سنعتمد على حتليل االادار اخلطي البسيط ،حيث سنخترب دور حتليل نقاط قوة يف حتسني األداء
املنظمة ،ودور حتليل نقاط الضعف يف حتسني األداء املنظمة ،ودور حتليل الفرص يف حتسني األداء
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املنظمة ،وكذلك دور حتليل التهديدات يف حتسني األداء املنظمة  .وأخريا سنحاول استنتاج دور
التحليل االسرتاتيجي swotيف حتسني أداء املنظمة.
من خالل اجلادول رقم ().,نالحض أن معامل إرتباط حتليل نقاط القوة بتحسا ا ا ا ا ا ااني األداء
( ) ..0.7وهو مرتفع ،هااذا ياادل على أنااه يوجااد إرتباااط وثيق بني املتغريين أي أنااه هنااا عالقااة
متوس ا ا ا ا ا ا اطاة بني حتليال نقااط القوة و حتسا ا ا ا ا ا ااني األداء املنظماة ،كماا نالحض أن معامل التحديد هو
 ..3.9وهذا يعين أن ( )% 3..9من التغريات احلاصا ا االة يف أداء املنظمة راجع إىل حتليل نقاط
القوة.
وللتعرف على ماا إذا كاان هناا دور ذو داللاة معنوية لتحليل نقاط القوة يف حتسا ا ا ا ا ا ااني أداء
املنظمة مت حتليل تباين( )Fحيث كانت الفرضيات كما يلى:
 : H0ال يوجد دور ذو داللة إحص ا ا ااائية لتحليل نقاط القوة يف حتس ا ا ااني أداء املنظمة عند
مستوى معنوية (.)α=0,05

 : H1يوجد دور ذو داللة إحصا ا ا ا ا ا ااائية لتحليل نقاط القوة يف حتسا ا ا ا ا ا ااني أداء املنظمة عند
مستوى معنوية (.)α=0,05
من خالل اجلدول(  ).,لدينا  Fاحملس ااوبة هي ( .)2..21,ومبا أن قيمة مس ااتوى داللة
اإلختبار هو ( )...2.وهو أقل من مستوى الداللة اإلحصائية ( .)α=0,05وعليه فهنا عالقة
ذو داللة إحصا ا ا ا ا ااائية لتحليل نقاط القوة يف حتسا ا ا ا ا ااني أداء املنظمة  ،ومنه نرفض فرض العدم ونقبل
الفرض البديل القائل بأنه هنا دور ذو داللة إحص ااائية لتحليل نقاط القوة يف حتس ااني أداء املنظمة
عند مستوى معنوية (.)α= 0,05
وجيب اإلشارة إىل معادلة خط اإلادار لتحليل نقاط القوة وحتسني أداء املنظمة كمايلي:
Y= 0.401+ 0.882 X1

حيث أن ( )Yهو املتغري التابع واملتمثل يف أداء املنظمة ،و ( )X1املتغري املسا ا ا ااتقل املتمثل
يف حتليل نقاط القوة ،حبيث يف حالة غياب حتليل نقاط القوة يف املنظمة فإن مس ا ا ااتوى أداء املنظمة
يقدر ب(، )..4.2أي أنه إذا تغري حتليل نقاط القوة بوحدة واحدة هذا س ا ا ا ا ا اايؤدي إىل ارتفاع يف
مستوى أداء املنظمة با( )..,,1وهذا إعتمادا على نتائج جلدول ().,
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من خالل اجلدول رقم ().9نالحض أن معامل إرتباط حتليل نقاط الضعف بتحسني األداء
املنظمااة ( ) ..070وهو مرتفع ،هااذا ياادل على أنااه يوجااد إرتباااط وثيق بني املتغريين أي أنااه هنااا
عالقة متوسطة بني حتليل نقاط الضعف و حتسني األداء املنظمة ،كما نالحض أن معامل التحديد
هو ( )..371وهذا يعين أن ( )% 37.1من التغريات احلاص ا االة يف أداء املنظمة راجع إىل حتليل
نقاط الضعف.
وللتعرف على ما إذا كان هنا دور ذو داللة معنوية لتحليل نقاط الضااعف يف حتسااني أداء
املنظمة مت حتليل تباين( )Fحيث كانت الفرضيات كما يلى:
 :H0ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لتحليل نقاط الضعف يف حتسني أداء املنظمة عند
مستوى معنوية (.)α=0,05

 : H1يوجد دور ذو داللة إحصا ا ااائية لتحليل نقاط الضا ا ااعف يف حتسا ا ااني أداء املنظمة عند
مستوى معنوية (.)α=0,05
من خالل اجلدول رقم (  ) .9أعاله لدينا  Fاحملسا ا ا ا ا ااوبة هي ( .)11,513ومبا أن قيمة
مس ا ا ااتوى داللة اإلختبار هو ( )....3وهو أقل من مس ا ا ااتوى الداللة اإلحص ا ا ااائية (.)α=0,05
وعليه فهنا عالقة ذو داللة إحص ااائية لتحليل نقاط الض ااعف يف حتس ااني أداء املنظمة ،ومنه نرفض
فرض العدم ونقبل الفرض البديل القائل بأنه هنا دور ذو داللة إحصائية لتحليل نقاط الضعف يف
حتسني أداء املنظمة عند مستوى معنوية (.)α= 0,05
وجيب اإلشارة إىل معادلة خط اإلادار لتحليل نقاط الضعف و حتسني أداء املنظمة كمايلي:
Y=4.825 - 0.669X

حيث أن ( )Yهو املتغري التابع واملتمثل يف أداء املنظمة ،و( )X2املتغري املس ااتقل املتمثل
يف حتليل نقاط الض ا ااعف ،حبيث يف حالة غياب حتليل نقاط الض ا ااعف يف املنظمة فإن مس ا ااتوى أداء
املنظمة يقدر ب( ، )4.,10أي أنه إذا تغري حتليل نفاط الضااعف بوحدة واحدة هذا ساايؤدي إىل
نقص يف مستوى أداء املنظمة با( )..229وهذا إعتمادا على نتائج جلدول ( ) .9
من خالل اجلدول رقم ( )2.نالحض أن معامل إرتباط حتليل الفرص املتاحة بتحسني أداء
املنظمة ( )..130وهو منخفض ،هذا يدل على أنه ال يوجد إرتباط وثيق بني املتغريين أي أنه ال
يوجد عالقة بني حتليل الفرص وحتسني أداء املنظمة .وللتعرف على ما إذا كان هنا دور ذو داللة
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معنوية لتحليل الفرص املتاحة بتحسني أداء املنظمة مت حتليل تباين )(Fحيث كانت الفرضيات كما
يلى :
: H0ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لتحليل الفرص املتاحة يف حتسني أداء املنظمة عند
مستوى معنوية). (α= 0,05

: H1يوجد دور ذو داللة إحصائية لتحليل الفرص املتاحة يف حتسني أداء املنظمة عند مستوى
معنوية). (α= 0,05
من خالل اجلدول رقم ( )2.لدينا قيمة مستوى داللة اإلختبار هو ( )..,.وهي أكرب من
مستوى الداللة اإلحصائية ). (α= 0,05وعليه ال توجد عالقة ذو داللة إحصائية لتحليل الفرص
املتاحة يف حتسني أداء املنظمة ،ومنه نقبل بفرض العدم القائل بأنه ال يوجد دور ذو داللة إحصائية
لتحليل الفرص املتاحة يف حتسني أداء املنظمة عند مستوى معنوية). (α= 0,05
اختبار الفرضية الفرعية الرابعة :من خالل اجلدول رقم ( )22نالحض أن معامل إرتباط حتليل

التهديدات املتاحة بتحسني أداء املنظمة ( )..233وهو منخفض،هذا يدل على أنه ال يوجد إرتباط
وثيق بني املتغريين أي أنه ال يوجد عالقة بني الفرص وحتسني أداء املنظمة.
وللتعرف على ما إذا كان هنا دور ذو داللة معنوية حتليل التهديدات املتاحة يف حتسني أداء
املنظمة مت حتليل تباين )(Fحيث كانت الفرضيات كما يلى :
 : H0ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لتحليل التهديدات املتاحة يف حتسني أداء املنظمة
عند مستوى معنوية). (α= 0,05

 : H1يوجد دور ذو داللة إحصائية لتحليل التهديدات املتاحة يف حتسني أداء املنظمة عند
مستوى معنوية). (α= 0,05
من خالل اجلدول رقم ( )22لدينا قيمة مستوى داللة اإلختبار هو ( )..237وهي أكرب من
مستوى الداللة اإلحصائية ) (α= 0,05وعليه ال توجد عالقة ذو داللة إحصائية لتحليل التهديدات
املتاحة يف حتسني أداء املنظمة ،ومنه نقبل فرضية العدم القائل بأنه هنا ال يوجد دور ذو داللة
إحصائية لتحليل التهديدات املتاحة يف حتسني أداء املنظمة عند مستوى معنوية (.)α= 0,05

 تفسير نتائج الفرضيات :سنحاول من خالل هذا العنصر تفسري نتائج اختبار الفرضيات.
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تع ا ا ااين نتيج ا ا ااة الفرض ا ا ااية الفرعي ا ا ااة األوىل أن لتحلي ا ا اال نق ا ا اااط الق ا ا ااوة دور إجياب ا ا ااا يف حتس ا ا ااني
أداء املنظما ا ا ااة حي ا ا ا ااث يس ا ا ا اااعد املنظم ا ا ا ااة عل ا ا ا ااى معرف ا ا ا ااة مزياه ا ا ا ااا وإمكانياهت ا ا ا ااا واالس ا ا ا ااتفادة منه ا ا ا ااا
وتقويته ا ا ااا د ا ا ااا يس ا ا اااعد يف القض ا ا اااء عل ا ا ااى العوائ ا ا ااق ،د ا ا ااا ي ا ا ااؤدي اىل الرف ا ا ااع م ا ا اان فعالي ا ا ااة و كف ا ا اااءة
املنظم ا ااة وي ا ااؤدي اىل تط ا ااوير و حتس ا ااني أداء املنظم ا ااة وبالت ا ااايل عملي ا ااة حتلي ا اال نق ا اااط الق ا ااوة هل ا ااا
دور هام حتسينية أداء املنظمة وهذا ما مت التطرق إليه يف اجلانب النظري.
وتعا ا ا ااين نتيجا ا ا ااة الفرضا ا ا ااية الفرعيا ا ا ااة الثانيا ا ا ااة أن لتحليا ا ا اال نقا ا ا اااط االضا ا ا ااعف دور إجيابيا ا ا ااا يف
حتسا ااني أداء املنظما ااة ،حيا ااث ميكا اان ما اان املنظما ااة ما اان اكتشا اااف عيوهبا ااا ونقا اااط ضا ااعفها ولا ااديها
وبالت ا ااايل يس ا اااعد عل ا ااى تص ا ااحيحها وتقوميه ا ااا بس ا ااهولة د ا ااا ي ا ااؤدي اىل الرف ا ااع م ا اان فعالي ا ااة املنظم ا ااة
والعمل بالكفاءة املطلوبة للوصول اىل أعلى مدى من حتقيق االهداف املرجوة.
وتعا ااين نتيج ا ااة الفرضا ااية الفرعي ا ااة الثالثا ااة أن ا ااه ال يوجا ااد لتحلي ا اال الفا اارص املتاح ا ااة دوريف حتس ا ااني
أداء املنظما ااة عنا ااد مسا ااتوى دالل ا ااة ( ،)α =0,05ونفا ااس الش ا اايء لنتيجا ااة الفرضا ااية الفرعي ا ااة
الرابع ا ااة ال ا اايت ت ا اادل أن ا ااه ال يوج ا ااد دور لتحلي ا اال التهدي ا اادات املتاح ا ااة يف حتس ا ااني أداء املنظم ا ااة عن ا ااد
مس ااتوى دالل ااة ( )α =0,05أي أن ال يوج ااد لتحليا اال الف اارص والتهدي اادات املتاحا ااة دور يف
حتسني أداء املنظمة.
وكنتيجة لتحليل االستبيان تبني من خالل استعمال حتليل االادار املتعدد انه ال يوجد ارتباط
بني كل من أبعاد املتغريات املستقلة جمتمعة واملتغري التابع ،ورغم أن هذا قد يطرح من الناحية
اإلحصائية إشكاال تقنيا،على مستوى االستمارة إال انه ومن الناحية التحليلية ،قد يربز شيئا خر أال
هو أن ارتباط هذه األبعاد من الناحية العملية قد يكون صعبا .فنقاط القوة والضعف وان حتقق
االرتباط فيما بينها إال أن االرتباط بينها وبني الفرص والتهديدات بشكل مباشر قد يغدو صعبا إىل
حد بعيد .غري أن الرجوع إىل االادار البسيط قد أعطى مجلة من البيانات اليت أفادت كما سبق أن
العوامل الداخلية واملتمثلة يف نقاط الضعف والقوة هلا ارتباط معترب باألداء وهو األمر الذي يبدو
واضحا يسريا للفهم ،حيث أن حتديد نقاط الضعف والعمل على تقويتها سيزيد حتما يف مستوى
األداء ،إال أن الفرص والتهديدات املتواجدة باحمليط قد ال يكون هلا تأثريا مباشرا على األداء ،اىل أن
تأثريها سيكون ارتداديا بتحقيق التنافسية للمؤسسة.
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حي ا ا ااث ن ا ا اارفض الفرض ا ا ااية الص ا ا اافرية األوىل واملتمثل ا ا ااة يف أن ا ا ااه الجي ا ا ااد دور ذو معنوي ا ا ااة لتحلي ا ا اال
االسا ا ا ارتاتيجي swotيف حتس ا ا ااني األداء عن ا ا ااد مس ا ا ااتوى معنوي ا ا ااة بأبع ا ا اااده األربع ا ا ااة (حتلي ا ا اال نق ا ا اااط
الق ا ا ا ااوة ،حتلي ا ا ا اال نق ا ا ا اااط الض ا ا ا ااعف ،حتلي ا ا ا اال الف ا ا ا اارص ،وحتلي ا ا ا اال التهدي ا ا ا اادات) ،وقب ا ا ا ااول الفرض ا ا ا ااية
البديلا ا ااة.أي أنا ا ااه هنا ا ااا دور ذو معنويا ا ااة للتحليا ا اال االس ا ا ارتاتيجي  swotيف حتسا ا ااني أداء املنظما ا ااة
عند مستوى (حتليل نقاط القوة ،حتليل نقاط الضعف) يف حتسني أداء املنظمة.
 .Vالخاتمة:

لقااد قمنااا ماان خااالل هااذا العماال بالبحااث عاان دور حتلياال االس ارتاتيجي  swotيف
حتسااني أداء املنظمااة  ،وذلااك مبحاولااة اإلجابااة عاان اإلشااكالية املطروحااة واختبارالفرضاايات
املرتبطة وقد توصلنا إىل جمموعة من النتائج واالقرتاحات ميكن إجيازها فيما يلي:
أوال :النتائج.

من خالل دراستنا امليدانية توصلنا اىل جمموعة من النتائج التالية:
 رغم ان مؤسسة مطاحن الزيبان تنشط يف حميط تنافسي،اال أن هذا يؤثر بنسبة طفيفة على
نشاطها وأداءها.
 تتوفر مؤسسة مطاحن الزيبان على موارد مالية ومادية وبشرية معتربة.

 تتبىن مؤسسة مطاحن الزيبان تكنولوجيا نظم املعلومات واالتصاالت يف دارسة انشطتها.
 تقوم املنظمة مبتابعة اللوائح والقوانني اليت تتعلق مبختلف انشطتها والتعديالت املناسبة.
 تتميز منتجات مؤسسة مطاحن الزيبان باجلودة العالية.

 متلك مؤسسة مطاحن الزيبان افراد ذوي اخلربة دا يساهم يف زيادة مستوى أداءها.

االقتراحات.

من خالل مجلة النتائج املتوصل إليها ال سيما يف اجلانب النظري ميكننا أن نعرض بعض التوصيات
يف ما يلي:
 ضرورة االهتمام وتفعيل التحليل االسرتاتيجي باملنظمة .

 اعتماد حتليل  swotكونه اجلزء احليوي لعملية تطوير أداء املنظمة.
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