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 إيكيلم: حللة دراسية شركة الاستدا معال تخطيط األ و SWOTتحليل 

 

قد نمت بشكل سريع  . وإيكياا في مجال تأثيث المنازل شركة الشركات المعروفة دولي   أكثرمن 

شركة معروفة في تجارة التجزئة لألثاث باألسلوب  أكبرواليوم هي  ،1943تأسست في العام  أنمنذ 

األثاث هي عبارة عن قطع من  و (Flat-Pack)هو من النوع  إيكيافي  األثاثغالبية  ي. واالسكندناف

تكون جاهزة  بناء يتم تزويدها ضمن حزم مغلفة في صناديق مسطحة والو مواد أو المعدات أ

ة مع مجموعة واسع إيكياتتعامل و مما يسمح بتقليل كلفة التغليف.  ،للتجميع من قبل المشتري

تتوفر هذه المجموعة  اإلكسسوار. و المنزلي و األثاثتتضمن  منتج و 9500 إلىت تصل من المنتجا

ويمكن للعمالء طلب العديد من تلك المنتجات عبر  إيكياالواسعة من المنتجات في جميع متاجر 

تم افتتاح  حيث ن،يا حتى األانمتجرا في بريط 18يوجد و االلكتروني.  إيكياترنت من خالل موقع ناأل

افي دبلن  إيكياافتتح متجر  2009في العام  و ،1987ول في وارينغتون اال  هو االول في ايرلندا.   و أيض 

  

الديهم  و ،نماذج من الطعام السويديمقاهي تقدم  مطاعم و إيكياي متاجر تحتو و محالت  أيض 

 تتواجد المتاجر و المربى. إلىصغيرة لبيع جميع المواد الغذائية السويدية من كرات اللحم المشهورة 

 إلىباإلضافة  ،ابلد   24ا في متجر   253 إيكياصبح لدى أ 2008في اغسطس  حاء العالم. وأنفي جميع 

 مدارة عن طريق االمتياز.  متجرا مملوكة و 32

 

مليون زيارة  450 إلىضافة ، إا لمتاجرها خالل العاممليون زائر   565ما مجموعه  إيكيااستقبلت  و

. %7بزيادة قدرها  2008رو في عام يومليون  21.2 إلىوصلت مبيعاتها  روني. ولموقعها االلكت

افتتحت  2008السويد. في العام  و ،ياانبريطو   ،فرنسا و ،امريكاو  ،ياانت في المأنالمبيعات ك أكثرو

جزء ك 2009في العام  20من  أكثرتفتتح  أنمن المتوقع  و ،اعشر بلد   ىحدا في إا جديد  متجر   21 إيكيا

 من استراتيجيتها للنمو. 

 

هي التي تجعل المشترين  و إيكياية حسب مفهوم ساستعتبر األسعار المنخفضة من الركائز األ

تقترن استراتيجية السعر المنخفض بمجموعة واسعة من المنتجات  . وبشراء منتجاتهايرغبون 

ماط حياة عمالئها الذين أن كل مرحلة من مراحل و إيكياتلبي منتجات  المصممة فنيا بشكل جيد. و

وقات التي ا في األا حيوي  يعد هذا امر   سر المختلفة. وأنواع األ يأتون من جميع الفئات العمرية و

 .   يكياسواق المحتملة إلفي نفس الوقت يزيد من األ تنخفض فيها مبيعات التجزئة و
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" خلق حياة يومية افضل  هارؤيت  وقد وضعت  تحرص على الناس و البيئة منذ تأسيسها، إيكياظلت 

قلق الجمهور المتزايد ضمن  إلىاستجابت  و. أعمالهاللعديد من الناس" هذا االهتمام في قلب 

ارصدت  اتصاالتها. و متاجرها وو  ،مورديهاو  ،اختيارها لمجموعة منتجاتها الفرص ضمن نطاق  أيض 

البيئة على االستفادة من المواد  بالناس و إيكيايشجع اهتمام  عملها لتوفير حلول مستدامة. و

على يساعد الشركة  هذا بدوره يحافظ على التكلفة المنخفضة و و ،فضلالطاقة بشكل أ الخام و

 يكون لها تأثير ايجابي شامل على البيئة.  و ،ها نحو االستدامةأهداف إلىلوصول 

 

 

 

قد يكون ممارسة جيدة  لقويالموقف البيئي ا أنتوضح هذه الحالة الدراسية السبب في االعتقاد ب

 . إيكيابالنسبة لشركة  في قطاع األعمال

 

  SWOTتحليل 

التصميم الذي يأخذ في اعتباره البيئة( في مركز التصميم البيئي ) في االستدامة و إيكيا أهدافتقع 

سوف  و ،2015طلقت خطة االستدامة الجديدة لتقود الشركة حتى العام أعمالها. وقد أاستراتيجية 

 االقتصادية.  البيئية و جمع فيما بين القضايا االجتماعية وت

      ،هي اداة للتخطيط االستراتيجي و ،هاأهدافلمساعدتها في تحقيق  SWOTتحليل  إيكياتستخدم 

ى في وليعتبر تحليل سوات المرحلة األ و ،في التركيز على القضايا الرئيسية عمالتساعد شركات األ و

و منظمة. نقاط التهديدات لكل مشروع أ الفرص و الضعف و القوة ويركز على نقاط  التخطيط و

تشمل مجاالت  أنيمكن  و ،عمالها ضمن سيطرة شركات األأنهذا يعني  و ،الضعف داخلية القوة و

 هذا يعني التهديدات فهي عوامل خارجية و ما الفرص والتنظيم. أ التصنيع وو  ،التمويلو  ،التسويق
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التغيرات و  ،وضاع االقتصاديةو األ ،تتضمن البيئة أنيمكن  و ،عمالاأل ها خارج سيطرة شركاتأن

 التقدم التكنولوجي.  و ،االجتماعية

 

مواجهة التهديدات من خالل االستفادة القصوى من نقاط  خلق الفرص و عماليمكن لشركات األ

و الهدف االستراتيجي ه إيكيامن نقاط القوة لدى  ،معالجة نقاط ضعفها. على سبيل المثال قوتها و

ها تقوم أنف ،ذلك إلىتاج لكل منتج. باإلضافة نمن الالزم في عملية اإل أكثربعدم استخدام مواد 

 بتطوير خطة المنتج بحيث تزيد من استخدام المواد المعاد تدويرها.

 

هذا النوع من الخشب عادة ما يتم رفضه من  و ،Knottyتستخدم خشب من نوع  NORDENطاولة 

 قامت بجعل إيكياه غير صالح لالستخدام. لكن شركة أن المصنعين على أساس تجار التجزئة وقبل 

 ا من تصميمها المميز. هذه النوع من الخشب جزء  

 LACKطاوالت  و ،فيتم صناعتها باستخدام النفايات الخشبية ) النشارة الخشبية( OGLAما كراسي أ

 الخشب الصلب.   إلىتقليل الحاجة  أجل اقات الصلبة بين صفائح الخشب منتستخدم البط

 

 عوامل القوة 

 

 فعوامل. الجغرافي موقعها أو للشركة المتخصصة التسويقية الخبرة القوة نقاط تشمل أن يمكن

 نقاط تشمل و. الخدمات للمنتجات و قيمة تضيف التي عمالاأل بناجو من بانج أي القوة تشمل

 :إيكيافي  القوة

 تضمن نفس الجودة العالية في  و ،التي تجذب العمالء الرئيسين ة قوية وعالمة تجارية عالمي

 حاء العالم. أنجميع 

 خلق حياة يومية افضل لكثير من الناس".  أجل" من ، رؤيتها 
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  تقديم مجموعة واسعة من المنتجات ذات وظائف متعددة  أساسفكرة قوية _ تعتمد على

 أسعار منخفضة.  بتصميم مميز و و

 ر. السع التصميم و الجودة و التوازن المثالي بين الوظيفية و إلىهيري _ الوصول تصميم جما

ها تأخذ االسعار المنخفضة في االعتبار عند تصميم كل أنلناحية الكلفة يعني  إيكياوعي  أن

 منتج منذ البداية. 

 .عمالئها استبقاء و اجتذاب على قادرة بجعلها إيكيا في تلك القوة نقاط تساهم و

 

تساعد  . و(KPI)فيها عوامل قوتها هي مؤشرات االداء الرئيسية  إيكياالطرق التي تقيس من 

 هدافطويلة المدى من خالل تحديد األ هدافاأل مؤشرات االداء على تقييم التقدم في تحقيق الرؤية و

و ه إيكيامثلة على مؤشرات االداء الرئيسية في شركة التقدم الحاصل في تحقيقها. من األرصد  و

في شراء منتجات  إيكياهي طريقة  و ،IWAYنسبة الشركات الموردة التي تم اعتمادها من خالل 

 يكياإالتي تتوقعها  البيئية و يحدد هذا المبدأ التوجيهي المتطلبات االجتماعية و التأثيث المنزلي. و

 من مورديها. 

االقوة  إيكياوتمتلك   تاج: نمن خالل عمليات اإل أيض 

 75 إلى %71بزيادة استخدام المواد المتجددة من  إيكياام المواد المتجددة_ قامت زيادة استخد% 

 . 2009في العام 

  و ستخدام النفايات المعاد تدويرها أمن ا إيكياذكاء للمواد الخام_ زادت  أكثراستخدام

في العام  %90 إلى 2007في العام  %84تاج الطاقة في جميع متاجرها من نإالمستصلحة في 

2009  . 

  تحقيق  أجلمع مورديها من  جلشاء شراكات طويلة األنإب إيكياااللتزامات بالحجم_  تؤمن

لتالي يمكنها التفاوض ذلك. من خالل االلتزام بشراء كميات كبيرة على مدار سنوات عديدة با

اسعار. وهذا بدوره يفيد الموردين على خفض األ وامر طلب م سيحصلون على أهنأل أيض 

 مضمونة.

 الحصول على اقل كلفة.  فورات الحجم_ أي الشراء بكميات كبيرة وو 

 ماكن قريبة في سلسلة التوريد لتقليل تكاليف النقل. التوريد من أ 

  التقليل من لتقليل تكاليف المناولة و إيكيامتاجر  إلىتسليم المنتجات مباشرة من المورد 

 بون. بعاثات الكرناالمسافات المقطوعة بالتالي التقليل من 

 حدث التقنيات_ كما هو الحال في كرسي استخدام أOGLA  والتقليل من استخدام المواد الالزمة

 لصنعه. 

 

 الفرص 

 أن إيكياتؤمن  و ،تنشأ تياالستفادة من الفرص ال أجلعوامل قوتها من  عمالتستخدم شركات األ

 عننتائج جيدة حتى في االسواق الحساسة للسعر. كما ورد  إلىتركيزها البيئي في عملها سيؤدي 

 الشركة:
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تدامة اس أكثريعيشوا حياة  أنمن خالل توفير الحلول التي تتيح للعمالء ب يكيا" هناك فرص حقيقة إل

عادة استخدام عالة للعمالء لدعمهم على تدوير أو إعلى تطوير حلول ف إيكياتعمل و  ،في منازلهم

ات ه سيدخل في منتجأنبل  ،ال يوجد منتج تنتهي حياته في النفايات أندمة بحيث المنتجات المستخ

 " . إيكياجديدة في شركة 

 ضمن جدول االستدامة خاصتها:  إيكيامن الفرص التي تستفيد منها 

  .الطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة 

 هات في المناخ المالي الحالي تتجه االتجا أنحيث  ،الطلب المتزايد على المنتجات قليلة الثمن

 التسوق اقل من المتاجر الغالية.  إلى

  بعاثات الكربون. ناالنداءات بتقليل استخدام المياه وتقليل 

 

بطرق  بدعمه إيكياتقوم  أنكل مجال يمكن  و ،مجاالت للتركيز في عملها مع االستدامة إيكيالدى 

 مختلفة: 

 ترنت لهذا الغرض. نفكار عبر اإلأ نصائح و إيكيالحلول االستدامة في المنزل_ تقدم  -1

نفايات" أي ال يوجد منتجات يتم  " صفر إلىللوصول  إيكيااالستخدام المستدام للموارد_ تسعى  -2

 برامج للحد من استخدام المياه.  الصرف الصحي و معالجة مياه و ،مكب النفايات إلىرسالها إ

على الطاقة  أكثراالعتماد  و ،د من استخدام الطاقةللح إيكيابعاثات الكاربون_ تهدف ناتقليل  -3

 تشمل مبادرتها و ،التقليل من التعبئة والتغليف خفض استخدام النقل الجوي و و ،المتجددة

بحلول العام  %60و  %20لعمليات النقل الصديقة للبيئة تخفيض رحالت العمل الخاصة بنسبة 

2015 . 

 لمث الخيرية للجمعيات تقديم الدعم إيكيا ياسةس تشمل و. االجتماعية المسؤولية تطوير -4

 .الطفولة قاذإن منظمة و ليونيسيف وا البرية للحياة العالمي الصندوق

 التواصل خالل من الثقة بناء على ينطوي ذلك و. المصالح أصحاب جميع مع منفتحة تكون أن -5

االستدامة هي . فةوالصحا الرئيسيين الرأي عيناص و العمل، زمالء و المستهلكين، مع الجيد

 .إيكياالجزء الرئيسي في صورة 

 

 :نقاط الضعف والتهديدات 

 

 نقاط الضعف

ا يلعب ذلك دور   أنيمكن  تحسينها وادارتها. و أجلاالعتراف بنقاط ضعفها من  إيكيايجب على 

تشمل نقاط الضعف  أنوضع استراتيجيات جديدة. يمكن  و هدافرئيسيا في المساعدة على تحديد األ

 : إيكيافي 

 

 المعايير وعلى الذي يجعل من الصعب عليها السيطرة  األمرالعالمي  أعمالهانطاق  حجم و 

 روفظ على للسيطرة تشريعات ال تطبق إيكيا منتجات تصنع فيها التي ناالبلد بعض. الجودة
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 على يؤثر مما ،إيكيا سلسلة توريد في الضعيفة الحلقة يكون ذلك أن يمكن و. العمل

يحرص على  إيكياالمستخدم في  IWAY نظام. إيكيا عن منتجات المستهلكين نظر وجهات

 .متطلباتها يلبون الموردين أن من للتأكد عناتدريب مفتشين لزيارة المص

 يةنوع تاجأن متوازنة في إيكياتكون  أن إلى يحتاج هذا. التكلفة منخفضة منتجات إلى الحاجة 

ا IKEA تحتاج. جيدة ه أنب IKEA تؤمن و. المنافسين من منتجاتها و نفسها تمييز إلى أيض 

 بأسعار و جيدة نوعية ذات منتجات تقديم على قادرة تكون أن بين وسط حل هناك ليس

 .منخفضة

  ا شطتهأنللحفاظ على التواصل الجيد مع عمالئها واصحاب المصالح اآلخرين في  إيكياتحتاج

 بإصدار منشورات مطبوعة و إيكيايجعل ذلك مهمة صعبة. تقوم  عمالحجم األ البيئية. و

مع  تمكين التواصل أجلذاعية من تنفيد حمالت تلفزيونية و إ لكترونية )مثل الناس والبيئة( وإ

 مختلف الفئات المستهدفة. 

 

 

 التهديدات 

 طريق عن لمكافحتها تخطط أن يمكنها أنف المحتملة، الخارجية التهديدات تدرك الشركة تانك إذا

م تنج و. السوق في التهديدات لمواجهة نقاط قوتها استخدام يكياإل يمكنو  الجديدة، األفكار توليد

  :عن إيكياالتهديدات في 

  من قبل المشترين الذين يدخلون  البطء في دخول سوق اإلسكاناالتجاهات االجتماعية_ مثل

 .إيكياية لتسويق منتجات ساسهو السوق األ يعتبر سوق اإلسكان للمرة االولى. و

 اج تحت ،منخفضة السعرالمنازل  واق التأثيث وق_ العديد من المنافسين يدخلون أسوى السوق

 مواجهة المنافسين.  أجلتعزيز المزايا الفريدة التي تتمتع به من  إلى إيكيا

  التقليل فاق المستهلكين وأنالتقليل في  إلىالعوامل االقتصادية _ مثل الركود الذي يؤدي 

 . (Disposable Income)ية ساسفاق على السلع األناأل في الدخل المتاح بعد

ق تحقي أجلنقاط الضعف من  تقوم بإدارة التهديدات و و ،هذه التهديدات بطرق مختلفة إيكياتتناول 

 نتائج ايجابية.

 

:  فمثال 

 أكثر حياة إلى العمالء لتوجيه ترنتنبوضع تعليمات عبر األ IKEAتقوم  :االجتماعية االتجاهات

 و. في حال تباطؤ سوق اإلسكانتقديم اثاث لتحسين المنازل  على تركز أن يمكن هنا. مةاستدا

 على تأثيرهم من للحد ترنتناأل شبكة على موقعها على األفكار و النصائحب العمالءتقوم بدعم 

 و به تقوم مامستوى  على سواء االستدامة، على الموظفين تدريب يتم و. حفظ اموالهم  و البيئة

 .ستدامةحقق االلت المسؤولية تحمللها  يمكن كيف

 األمر ،فورات الحجم الكبير من الشركات الكبيرة بما يكفي للتمتع بمزايا و إيكياتعتبر  قوى السوق:

 ،استخدام التكنولوجيا بشكل افضل مثالالذي يقلل من معدل التكاليف على المدى الطويل من خالل 
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اات الحجم الكبير و توظيف مديرين متخصصين. تعطي وفورأ ا ذميزة تنافسية إ عمالشركات األ أيض 

سعار. ويضع ذلك حواجز عالية امام على الزبائن في شكل تخفيض ا إلىتم عكس وفورات التكاليف 

 السوق.  إلىالشركات الصغيرة التي تدخل 

 مالء فيتلك المنتجات بين الع طلبا على إيكياخفاض اسعار منتجات انيخلق  العوامل االقتصادية:

عند كساد اسواق  نامكا الحفاظ على أسعار منخفضة قدر اإلوقات المالية الصعبة. من المهم جد  األ

دف تسته و ،المحدودة المستهلكين ذوي الدخول إيكياسعير في التجزئة. تستهدف استراتيجية الت

امنتجاتها  ة تضمن الشرك أنجب ميم الجيدين. يالتص ة من خالل النوعية ويات العاليناذوي الميز أيض 

تلعب االتصاالت دورا  منتجاتها هي االرخص في السوق في المستقبل. و أنبتكون معروفة  أن

 مهما هنا. 

 

 خالصة 

IKEA أجل من. العالم حاءأن جميع في المتاجر مئات من بين المعروفة العالمية التجارية العالمة هي 

 التي ةالرئيسي الفرصالكشف عن  أجلمن  لها تنافسيةوال الخارجية البيئة تقيم أن يجب األداء، تحسين

 و الداخلية للقضايا إيكيا ستجيبت. معها التعامل يجب التي التهديدات و هامن االستفادة هايمكن

 نقاط من الحد و قوتهاعوامل  باستخدام وديناميكية استباقية بطريقة سواء حد على الخارجية

 ويةق هوية على لإلبقاء إليه حتاجت الذي النمو تحقيق على ةقادر إيكياتصبح  ،ذلك خالل من. ضعفها

 .السوق في

جاه المسؤولية ت و ،االستخدام االقتصادي للموارد ،خفاض االسعارنا بين التصميم و إيكيايجمع شغف 

على سبيل  ،ظمتها موقفها البيئيأن تظهر جميع منتجات الشركة وعملياتها و و ،الناس والبيئة

كل البنود يمكن وضعها في  أنالتصميم تعني  التغليف و ستخدام الذكي للتعبئة واال أنف ،المثال

 بعاثات الكربون. أنتقليل  إلىالذي يؤدي  األمررحالت تسليم اقل.  أنصندوق والذي يعني 

الذهاب  إلىفهي تهدف  ،اتكون جيد   أنوسط بين القيام بعمل جيد او  ه ال يوجد حلأنب إيكياتؤمن 

 األمرمستدامة.  أعمالا في تطوير رائد   تصبح مثاال   أنالسمعة. فهي عازمة على  بحية وبعد من الرأ

 عمالحقيقة مهمة في مجال األ إلى إيكياقد توصلت  فضل لعمالئها. وخلق حياة أ إلىالذي يؤدي 

بل هو  ،،كوكب االرض فقط الجيد للعمالء و األمرتكون مستداما ومسؤوال فهو ليس ب أن)مفادها 

ا جيد  . (عمالألداء األ أيض 
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