ورقة عمل تحليل مواضع القوة ومواضع الضعف والفرص والتهديدات

يمكن أن يساعدك تحليل مواضع القوة ومواضع الضعف والفرص والتهديدات (SWOT) في تحديد استراتيجيات مختلفة لتنفيذها لتعزيز نشاطك التجاري. فيما يلي بعض الأمثلة على أنواع الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك أثناء تعبئة الجدول، ولكن لا تقيّد نفسك بهذه الأسئلة.

تشكل نقاط القوة والضعف عوامل داخلية ترتبط مباشرة بنشاطك التجاري. أنت تؤثر في نقاط قوتك أو ضعفك من خلال اتخاذ الإجراءات.

نقاط القوة التي يتمتع بها نشاطك التجاري، والتي تساعده على تحقيق تميزك على المنافسين.
	ما الذي يتميز به نشاطك التجاري؟
ما هي المنتجات أو الخدمات الأكثر ربحية؟

هل تقدّم أي منتجات أو خدمات فريدة من نوعها؟
لماذا يحرص أفضل عملائك على الشراء منك؟
كيف يجدك العملاء الجدد؟
هل لديك علاقات جيدة مع مورّديك؟

قد تكون نقاط الضعف في نشاطك التجاري سببًا في تحقيق هدفك بصعوبة.
لماذا يتوقف العملاء عن الشراء من نشاطك التجاري؟
لماذا لا يأتي العملاء إلى متجرك؟
ما هي أنواع الشكاوى التي ترد إليك؟
هل تجد صعوبة في سداد ديونك؟
هل تجد صعوبة في إيجاد المورّدين أو الإبقاء عليهم؟
هل اضطررت لرفض مهمة ما بسبب نقص المال أو الموظفين؟

تشكل الفرص والتهديدات عوامل خارجية. وعلى الرغم من أنه لا يزال يتعين عليك التخطيط لها والتصدي لتأثيرها، فقد يكون أثرها أكثر صعوبة.

الفرص، هي الموجودة خارج نطاق نشاطك التجاري والتي يمكن أن تساعدك أو التي يمكنك استخدامها لتحقيق هدفك.
	هل حددت طرقًا محتملة لكسب المزيد من الأموال من العملاء الحاليين أو جذب عملاء جدد ولكنك لم تتصرف بعد؟
هل توجد أي مناطق قريبة بها الكثير من العملاء المحتملين ولكن لا يوجد منافسين؟

كيف تتغير تفضيلات العملاء وكيف يمكن لنشاطك التجاري الاستفادة من هذه التغييرات؟

التهديدات، هي عوامل خارجية ويمكن أن تؤثر في تقدّمك ونجاحك.
	هل تتنافس مع شركة كبيرة يمكنها أن تفتح موقع بالقرب منك؟
هل يقدم المنافسون منتجًا أو خدمة مماثلة بسعر أقل؟

هل يتناقص الطلب على ما تبيعه؟
هل يمكن أن يؤثر تغيير القانون على نشاطك التجاري؟

الإرشادات: فكر في نشاطك التجاري أثناء ملء الجدول. كما يمكنك أن تطلب من كل موظف أو شريك تجاري إكمال تحليل مواضع القوة ومواضع الضعف والفرص والتهديدات (SWOT) ثم مقارنته بالنتائج التي توصلت إليها.
نقاط القوة 
أنا ميكانيكي معتمد ولديّ معرفة واسعة بالمجال. يثق الناس في عملي ويثقون بي.
نتائج التسويق الشفهي إيجابية بالنسبة لي. 
العديد من الشركات المحلية هي عملاء متكررين.
أقمت علاقات جيدة مع الموردين والبائعين.
يتوق المساعد لديّ إلى معرفة المزيد ومواصلة العمل في المتجر.
نقاط الضعف 
أنا الميكانيكي الوحيد. إذا كنت مريضًا أو مصابًا، فسيتم إغلاق الروشة. 
إذا لم أتمكن من تعيين المساعد لدي بدوام كامل قريبًا، فقد يغادر العمل. 
قد يؤدي فقدان عميل تجاري واحد إلى تدفق نقدي سلبي.
اجتذب عملاء من خلال التسويق عبر الإنترنت، لكن لم يتح لي الوقت لتحسين إعلاناتي.
الفرص 
سيساعدني تعيين مساعد بدوام كامل في تولي مهام ذات أجور أعلى ومهارات منخفضة.
يمكنني أن أتخصص في منتج واحد أو أكثر لأتميز عن المنافسين.
ابدأ في الاستثمار أكثر في الإعلانات عبر الإنترنت.
حاوِل الحصول على واحد أو اثنين من الأعمال الجديدة لتجعلني المتجر المتنقل بالنسبة لهم
التهديدات 
يمكن لمتاجر تغيير الزيت أو الإطارات المحلية أن تقلل من إيراداتي من الخدمات الصغيرة.
لست متأكدًا من أن العملاء يرون اختلافًا بين متجري وأي متجر آخر.
قد يؤدي الاهتمام المتزايد بالمركبات الكهربائية إلى تقليل صيانة السيارات بشكل عام.

ملاحظات:
	ابحث عن تكاليف للاعتمادات/ التدريبات الإضافية لي وللمساعد لديّ. 
	قارّن الموردين مرة أخرى للتأكد من حصولي على مهمة جيدة



الإستراتيجيات وعناصر العمل المحتملة:
	دع المساعد لديّ يعرف أن الخطة هي العمل بدوام كامل في غضون ستة أشهر. ابدأ بالادخار لتغطية النفقات الإضافية. ابدأ أيضًا في زيادة عدد الإعلانات في غضون أربعة أشهر تقريبًا لزيادة عدد الزيارات مع الدعاية المباشرة للشركات المحلية التي لديها أسطول من المركبات.
	اطلب من العملاء الحاليين تزكيات وتوصيات يمكنني استخدامها في الإعلانات. 
	قدّم للعملاء الحاليين خصمًا أو نوعًا ميزة خاصة لإحالة عملاء جدد. 
	تعرف على المزيد حول ما يلزم لصيانة السيارات الكهربائية.


