
 

1 
 

www.ModirPedia.com 

 

 كاربرگ هاي بررسي عوامل داخلي 

با عٌايت بِ دستِ بٌذي عَاهل داخلي )شاهل سازهاى ٍ هذيريت، : شٌاسايي قَت ّا ٍ ضعف ّا :  1كاربرگ عَاهل داخلي 

تحقيق ٍ تَسعِ، سيستن اطالعاتي، هٌابع اًساًي ٍ غيرُ( قَت ّا ٍ ضعف ّاي بازاريابي، هالي ٍ حسابذاري، تَليذ ٍ عوليات، 

سال آيٌذُ( در ستَى اٍل جذٍل زير  5  احتوالي ًاشي از ايي عَاهل براي سازهاى را در طَل هذت هَرد برًاهِ ريسي )هثالً

 2ٍ رتبِ ّر كذام را تعييي كٌيذ.  1ًَشتِ ٍ سپس ضريب اّويت ًسبي

 

 ضعف ّاي سازهاىجذٍل قَت ّا ٍ 

 عَاهل داخلي

 رتبِ ضريب اّويت )ٍزى(

 بِ تفكيك عَاهل فرعي عَاهل اصلي
 ( قَت عالي4)

 ( قَت هعوَلي3)

 ( ضعف هعوَلي2)

 ( ضعف بحراًي1)

 عَاهل سازهاى ٍ هذيريت

 عَاهل بازاريابي

 عَاهل هالي ٍ حسابذاري

 عَاهل تَليذ ٍ عوليات

 عَاهل تحقيق ٍ تَسعِ

 اطالعات هذيريتعَاهل سيستن 

 عَاهل هٌابع اًساًي

 ساير

    

 

 

 

                                                 
 اّويت بِ ّر عاهل بايستي بِ گًَِ اي باشذ كِ حاصل جوع ضرايب كليِ عَاهل بيش از يك ًشَد. تخصيص ضريب -1

 تخصيص رتبِ بِ عَاهل بِ شرح زير است : -2

 : براي ضعف بحراًي 1رتبِ           : براي ضعف هعوَلي 2رتبِ              : براي قَت هعوَلي 3رتبِ        : براي قَت عالي 4رتبِ 
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 كاربرگ هاي بررسي عوامل داخلي 

با عٌايت بِ قَت ّا ٍ ضعف ّاي شٌاسايي شذُ در كاربرگ : تشكيل هاتريس ارزيابي عَاهل داخلي :  2كاربرگ عَاهل داخلي 

عَاهل داخلي را تشكيل دّيذ تا ًورُ سازهاى از در جذٍل زير قَت ّا ٍ ضعف ّا را تفكيك ًوَدُ ٍ هاتريس ارزيابي   قبل،

 حيث برخَرداري از قَت يا ضعف بيش تر در آيٌذُ هَرد برًاهِ ريسي، هشخص گردد.

 

 جذٍل قَت ّا ٍ ضعف ّاي سازهاى

 قَت ّا

 ضريب اّويت )ٍزى(
 رتبِ 

4  ٍ3 

 ًورُ

 عَاهل فرعي عَاهل اصلي ٍزى * رتبِ

 سازهاى ٍ هذيريتعَاهل 

 بازاريابيعَاهل 

 عَاهل هالي ٍ حسابذاري

 عَاهل تَليذ ٍ عوليات

 عَاهل تحقيق ٍ تَسعِ

 عَاهل سيستن اطالعات هذيريت

 عَاهل هٌابع اًساًي

 ساير

    

   ّاضعف 
 رتبِ

2  ٍ1 
 

 سازهاى ٍ هذيريتعَاهل 

 عَاهل بازاريابي

 عَاهل هالي ٍ حسابذاري

 عَاهل تَليذ ٍ عوليات

 عَاهل تحقيق ٍ تَسعِ

 عَاهل سيستن اطالعات هذيريت

 عَاهل هٌابع اًساًي

 ساير

    

 1 ≥ًورُ  ≥ 4 ـــ ∑= 1 ∑= 1 جوع

 

 منبع : 

 (1335دفتر پژٍّشْاي فرٌّگي ) -دستٌاهِ برًاهِ ريسي استراتژيك ، دكتر سيذهحوذ اعرابي

 


