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ىبونىالتحلولىوالموائمة
ىةالبدائلىاالدتراتوجوى
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 تقويم العوامل الداخلوة. مصفوفة 

 مصفوفة تقويم العوامل اخلارجوة. 

 مصفوفة ادلالمح التنافسوة. 

113Matching

63

 ذSwotذواخلارجوةذ،ذاؾداخلوةذاؾعواؿلذبنيذادلواءؿةذؿصفوػةذ11/3/1

65
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11/1

العواملىالداخلوةى
ىاألدادوة

ىاالدتراتوجواتىالناتجةىالعواملىالخارجوةىاألدادوة

وػرةذرأسذادلالذاؾعاؿلذ)ـقطةذؼووةذذ×ذ

ذداخلوة(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ+

لو ذذؿعدلذاؾنموذاؾدنويذيفذصناعةذاؾطريانذيب

ذ%ذ)ػرصةذخارجوة(ذذذذذذذذذذذذذذذذذ=44

ذاؾعملذعلىذمتلكذشرؽةذاؾطريان

صاؼةذإـتاجوةذغوريذؽاػووةذ)ـقطوةذذذذ×ذ

ذضعفذداخلوة(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ+

خروجذأثننيذؿنذأؽو ذادلناػدونيذاخلوارجنيذذذذ

ذ=ؿنذاؾصناعةذ)ػرصةذخارجوة(ذذذذذذذذذذذ

اؾتكاؿووولذايػقووويذبسوووراءذ دوووهو تذذ

ذادلناػدني

اءذيفذاؾبحوووثذواؾتطووويرذخوو اءذأؽفوو

ذ)ـقطةذؼوةذداخلوة(ذذذذذذذذذذذذذذذ+

ذاخنفاضذعددذاؾسبابذ) هديدذخارجي(

ذ=ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ طويرذؿنتجاتذجديدةذؾكبارذاؾدن

اخنفوواضذاؾووروحذادلعنويووةذؾلعوواؿلنيذذ

ذ)ـقطةذضعفذداخلوة(ذذذذذذذذذذذذذ+

ذـساطذؼويذالحتادذاؾعمالذ

ذ=ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

اؾعملذعلىذ وػريذجمموعوةذؿونذادليايواذذذذ

ذؾلعاؿلني

Source: Ibid. P. 205 
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SWOT

 .   ق فSOإدرتاتوجوات القوة والفرص    -     

 .  ض فWOإدرتاتوجوات الضعف والفرصً  -     

 . ق تSTإدرتاتوجوات القوة والتهديدات    -     

 .    ض تW Tإدرتاتوجوات الضعف والتهديدات  -     
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Source: F. David, op. cit., P.207

ى
ى:ى(ىتىفىضىقى)ىمصفوفةىإردادىخطواتى

1

2

3

4

 فحالة ق.

 

 

 ف.ضحالة 

 

 

 ت.ضحالة 

 

 

 ت.قحالة 

 

 

 فزص )ف(

 (ث) حهديداث 

 (ع) ضؼف (ق) قوة
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وىفوماااىولاافىدااوفىنولااأىرم لااةىرخاارىىتولااأىكواافىومكاانىإجاارا ىهاا هىالموائمااةىوىىى
ىدتراتوجواتىالمنادبةى:اقتراحىاإل

موقف مالي قوى + سوق خارجي لم يخشبغ بؼد = اقخزاح حىميةت الوةوق    -1
 كىوع مه اإلسخزاحيجياث المىاسبت لحالت ) ق ف ( .

وقةةض الربةةزاث ال ىيةةت + ى ةةى قةةوى ػ ةةي خةةدماث الامبيةةوحز = اقخةةزاح      -2
 اسخزاحيجيت حم ك شزكت كمبيوحز مخقدمت حاىولوجيا ) ع ف(.

وسيغ قوى+ قيود حاوميت ماث ت = اقخزاح اسخزاحيجيت الخىويغ المزكةش  وظام ح -3
 )ق ث( 

اور اع موخوى جودة المىخج + مةورديه   يؼخمةد ػ ةيهم = اسةخزاحيجيت      -4
 الخاامل الزأص ل ر ف قد حاون أووى في هذا الموقف )ع ث ( 
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 لوة 

متلك فائعًامن سأط المال ت -1

 العامل

 كفاءة غعالنَت ممتاصة -2

 عاللت تجاسٍت ناجحت -3

 ظعف

 انخفاض والء العمَل -1

 انخفاض مبَعاث التجضئت -2

 1982مصانع منز  9غلك  -3

 فشص

توجه المغتتلليَن لالتتمتا     -1

 بلبظ الجَنض.

% متتتن 43اعتتتتحوار علتتتي  -2

 عوق الجَنض

عذٍتتذ متتن محتتالث التجضئتتت  -3

 لم تعذ تبَع الجَنض

 ق ف

 3، ق1تطوٍش المنتج ق  -1

، 2تيامتتل سأعتتٌ ل متتا  ق    -2

 .2ف

 ض ف

 تلذٍذاث

 صٍادة حصت المنافغَن -1

 تحول بعط العمالء -2

غعتتتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتتتوصعَن  -3

التملَتتتذٍَن التجاتلتتتا لمحتتتالث   

 التجضئت اليبشى

 1982 -88تمثتتتتتتل فتتتتتتتشة   -4

 مشاكل مالَت للششكت.

 ض ت ق ت

المضٍذ متن   االنيماػ )غلك -1

، 3، ث3، ض2المصتتتانع  ض

 .4ث

النفار للغوق )تحفَض صغاس  -2

 .3، ث2تجاس التجضئت  ض

Levistravss & Inc

Source: I bid., P. 209

113

114

 ت جلموع اخلاليا . لوس بالضرورة أن يتم إقرتاح إدرتاتوجوا -1

ميكن اجلمع بني أكثر من عنصر داخلى ومواءمتهم مع أكثر من عنصر خاارجى ققارتاح    -2

 اقدرتاتوجوات البديلة ادلنادبة . 

 أن كل إدرتاتوجوة مقرتحة تعاجل عوامل داخلوة أو خارجوة حمددة أو متت فى ضوئها .  -3
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ذذذ.SPACEذاإلسرتا وجىذادلوؼفذ قويمذؿصفوػةذ11/3/2
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 القوة ادلالوة      ق م -           

 ادلزايا التنافسوة  م  ت  -           

 الثبات البوئى    ث ب  -           

 قوة الصناعة    ق ص -           
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3
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5

6
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Inc6767

2

1983

19811981

21

1985
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SPACE

ىالولعىاإلدتراتوجفىالعملفىلولعىاإلدتراتوجفىالداخلفا

 الثبات البوئى : ) ث ب ( (FSالقوة ادلالوة : ) ق م( )

 (CAادلزايا التنافسوة : )م ت( )

 

 (I Sقوة الصناعة : )ق ص( )

 

Strategic  .,: H. Rowe et alSource

management & Business policy (Reading, Mass: 

addison - Wesley Inc. 1982). 155-156
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ىالدرجةىتراتوجفىالخارجفالولعىاالدىالدرجةىالولعىاالدتراتوجفىالداخلف
 القوة المبليت : ق م

ووبت الديون لحة  الم ايةت اور  ةج     -
 1:  1.75إلةي   1981في ػام  1.54مه 
 . 1983ػام 

ح ةةاػف طةةافي الةةدخل بؼةةد ال ةةزا ى  -
  1983إلي  1982ثالد مزاث مه 

 

 
 +5 
 
 
 +5 
 

 الثببث البيئى : ث ة
حؼخمد مبيؼاث الشزكت بدرجةت   -

 ث الوياراث .كبيزة ػ ي مبيؼا
طةىاػت الايماييةةاث حؼخبةةز  يةةز   -

 موخقزة حاىولوجيا  

 
- 5 

 
-3 

 4- متودط درجة ث ب 5+ متودط    ق م

 المزايب التنبفسيت : م ث
 Good yearحؼخبةز الثاويةت بؼةد شةزكت      -

فةةةي المبيؼةةةاث الا يةةةت مةةةه الم ةةةا    
 يا ىاراث ػ ي موخوى الظىاػت .

% مةةه سةةوق  7حوةةي ز فقةةى ػ ةةي   -
 ا ىاراث ال رم  اسخبدال

 
-1 

 
 
-5 

 قوة الصنبعت : ق ص
 1ومو سوق اإلىاراث موخمز -
اسدهةةةةةار طةةةةةىاػت الرةةةةةدماث -

 الشراػيت

 
+4 
+6 

 5+ متودط درجة ق ص 3- متودط م ت

 1+ صافى الوضع اخلارجى  2+ صافى الوضع الداخلى

Source: F. David, op. Cit., P. 214

_EMBED McGraw   \* merge format___
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SPACE

Source: Ibid. P. 214  

1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ذ)قذم(ذؼوةذؿاؾوة

ؼوةذ

ذصناعوة

ذثباتذبوئي

ؿياياذ

ذ ناػدوة

 2= + 3- 5المحوس الغَنٌ = +

 1=+5+4-المحوس الصادً= 

  1، +2نمطتٌ التوافك : )+
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ذ(BCGاإلستسارية).ذبوسطنذجمموعةذؿصفوػةذ11/3/3

BCG

ذ                      احلصةاؾدوؼوةذاؾندبوٍةذذذذذذذذذذذذذذ-ذذذذذذ

ذؿعدلذمنوذاؾصناعةذ-ذذذذذذ

Portfolio of Bus

2

5

3

2121

68
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Marks Question

Stars

Cows  Cash
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Dogs

AMF

1982

551

2

1983

1985

1

2
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مبوعاتىىاألرباحىالمبوعاتىالقومة
ىالصنارة

مبوعاتىركبرى
ىالمنافدون

ىمعدلىالنمو

1 68888 18888 15888 75888 +15% 

2 48888 5888 488888 188888 +18% 

3 48888 2888 888888 488888 1% 

4 28888 8888 188888 33388 -28% 

5 5888 588 288888 188888 -18% 

 اجملموع
165888  25588 

   

الحصةىى%ىاألرباحى%ىالمبوعاتىالقومة
الدوقوةى
ىلكلىقدم

ركبرىىحصة
ىمنافس

المركزى
التناقديى
ىالندبي

معدلى
ىالنمو

1 68888 37 18888 39 48% 58% 8.88% +15 

2 48888 24 5888 28 18% 18% 8.48% +18 

3 48888 24 2888 8 5% 58% 8.18% 1 

4 28888 12 8888 31 28% 33.3% 8.68% -28 

5 5888 3 588 2 2.5% 58% 8.85% -18 

 25544   165444 اجملموع
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   قسم لكل السوقيت الحصت رقم

11161111

11141

151111

 

 منبفس ألكبر السوقيت الحصت رقم

11175111

11151

151111

 

 قسم لكل النسبى التنبفسى المركز رقم

41

1.8

51
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1

1.8

15

39

- 0 . 2 

0 

0 . 2 

0 0 . 5 1 

 ةقو ضعف
 النسبي في الصناعت التنافسى الوضع

 الفرص

 التهديداث

?? 

 معدل النمو
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1.411.11

48

28218

58

4

1.61

12

31
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5

111.15

32

71

49

3151

48

3
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ذ(Matrix IE)ذذذواخلارجىذاؾداخلىذاؾوكرتيك(ذ)جنرالذوػةؿصفذ11/3/4

 (  على بعدين أدادوني هما.     IEوتقوم مصفوفة )
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 الوزايا الحنافسية

بية رجا

 الصناعة

 لوً متوعط ظعَف

 مشتفع

 متوعط

 منخفط

1 2 

3 

6 

9 8 7 

4 
5 

1 

2 

3 

4 3 2 1 
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 1.99حتى  1وضع داخلى ضعوف وذلك من درجة مرجحة كلوة =  -

  2.99إىل  2وضع داخلى متودط من درجة مرجحة كلوة =  -

 4إىل  3وضع داخلى قوى من درجة مرجحة كلوة =  -

ى1،2،4القدمىاألولى:ىوذملىالخالواى

7،ى5،ى3القدمىال انفى:ىوال ىىوقعىفوهىالخالواىرقمى

Hold 

& Maintain

ىى6،8،9القدمىال الثىى:ىوال ىىوقعىفوهىخالواى

Harvest or Divest

124
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211.111411.111111.111

111.111211.111

25.11113.1117.1112.111

3.111

IFE

3.62.13.11.82.5

EFE3.2

3.52.12.51.5

1IEM

2

3

4

 احلل
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 IFFى%ىرباحاألى%ىالمبوعاتىالقدم

Scoresى
EFE 

Scoresى
1 28888 28 25888 58 3.6 3.2 

2 488888 48 13888 26 2.1 3.5 

3 188888 18 7888 14 3.1 2.1 

4 188888 18 2888 4 1.8 2.5 

5 288888 28 3888 6 2.5 1.5 

 اجملموع
1888888 188 58888 188 

  

118

IEM

58% 

26% 

4% 

6% 

14% 

1 2 

3 

5 

4 

1 

2 

3 

4 
3 2 1 

 الذاخلية IFEالذرجات الورجحة الكلية 

درجات 

هرجحة 

كلية 

 خارجية
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 ويالحظ على هذه ادلصفوفة مايأتى : 

1

12،4

71

91

"اجلنىذأوذاؾرؿى2

3111

3

ذذذذذذذذMatrix Strategy  Grand The:ذاؾك ىذاإلسرتا وجواتذؿصفوػةذ11/3/5

SPACE
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-2 -1 1 3 5 7 9 11 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 1خلية رقن 

 

 جنوية السوق

 النفار للسوق

 جنوية الونحج

 الحكاهل الرأسي لألهام 

 الحكاهل الرأسي للخلف

 الحكاهل األفقي

 الحنويع الوركزي

ذمنوذسريعذوؿر فعذؾلدوق

وضعذ

 ناػديذ

ذؼوى

ذمنوذؿنخفضذؾلدوق

وضعذ

 ناػديذ

ذضعوف

 2خلية رقن 
 

 جنوية السوق

 النفار للسوق

 ية الونحججنو

 الحكاهل األفقي

 الحجريذ والحعرية

 الحصفية

 3خلية رقن 
 

 الحجريذ والحعرية

 الحصفية

 الحكاهل الرأسي لألهام 

 الحكاهل الرأسي للخلف

 الحنويع األفقي

 الحنويع الوركزي

 الحشحيث

 الحنويع السلعي

 4خلية رقن 
 

 جنويع سلعي

 جنويع أفقي

 الحنويع الوركزي

 هشروعات هشحركة
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Source: Roland Christensen, et., al., Policy 

Formulation and Administration, (Homewood: 

Richard D . Irwin, 1976), PP. 16- 18

119

 )ىمعىبعضىالتصرف(
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 النفاذ للسوق . -

 تنموة السوق . -

 تنموة ادلنتج . -

 التكامل األفقى . -
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ىمحورىىسى،ىصى.
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ذذ:ذاؾتناػدىذادلوؼفذ:ذاؾدونىذاحملورذ*

CA

SPACE

6

3

6

3

ذذ:ذاؾدوقذمنوذ:ذاؾصادىذ*احملور

2121

21
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 SWOT 

 BCG 

 SPACE 

 IE 

 GS 

 


