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 (Opportunity)فرصت ،   (Weakness)، ضعف(Strength)ابتداي معادل انگليسي كلمات قوت (SWOT) ـ سوات  1

.مي باشد  (Threat)و تهديد

در تجزيه وتحليل سوات ، عوامل خارجي و داخلي مورد بررسي قرار مي گيرند تا فرصتها ، تهديدها ، قوت ها وضعف    

براي انجام اين . هاي سازمان در آينده شناسايي شده و براي رويا رويي بهتر با آنها استراتژي هاي مناسبي تدوين شوند 

نشان داده شـده اسـت ، ي ـي از     4ـ    2اين ماتريس كه در نمودار . د تجزيه وتحليل از ماتريس سوات استفاده مي شو

ابزارهاي مهمي است كه مديران بدان وسيله اطالعات مربوط به عوامل داخلي و خارجي را مقايسه مي كنند و ميتوانند 

استراتژي هاي مم ن . با استفاده از آن و باتوجه به ماتريس استراتژي اصلي ، انواع استراتژي هاي مم ن را ارائه كنند 

 .برشمرد  so , wo , st , wtرا ميتوان در دسته هاي 

مقايسه كردن عوامل اصلي داخلي و خارجي از مش ل ترين بخشهاي تهيـه مـاتريس تهديـدات ، فرصـتها و نقـاط          

در به كار گيري اين ماتريس ، تالش مي شود تا با حضـور  . ضعف و نقاط قوت است و به قضاوت هاي خوبي نياز دارد 

ا استفاده از روش طوفان ف ري استراتژي هـاي مفيـدي از   افراد آگاه ، صاحبنظر و با تجربه از داخل و خارج سازمان ، ب

 . تطبيق عوامل خارجي و داخلي احصاشود 

 :مرحله را طي كرد  8براي ساختن يك ماتريس سوات بايد 

 .وارد كنيد  4. 2ـ  فهرست فرصت هاي اولويت دار ماتريس ارزيابي عوامل خارجي را در نمودار  1

 .وارد كنيد  4.  2ماتريس ارزيابي عوامل خارجي را در نمودار ـ فهرست تهديدهاي اولويت دار  2

 .وارد كنيد 4.  2ـ فهرست قوت هاي اولويت دار ماتريس ارزيابي عوامل داخلي را در نمودار  3

 .وارد كنيد  4.  2ـ فهرست ضعف هاي اولويت دار ماتريس ارزيابي عوامل داخلي را در نمودار  4

هاي خارجي را با هم مقايسه كنيد و استراتژيهاي مم ن متناسب با آنها را در خانه مربوطه ـ نقاط قوت داخلي و فرصت 5

 . بنويسيد SO استراتژي هاي در گروه 

نقاط ضعف داخلي را با فرصت هاي موجود در خارج از سازمان مقايسه كنيد و استراتژي هاي مم ن متناسب با آنها  ـ  6

 بنويسيد WO استراتژيهاي » را در گروه 

استراتژي » ـ نقاط قوت داخلي را باتهديدات خارجي مقايسه كنيد و استراتژي هاي مم ن متناسب با آنها را در گروه   7

 .بنويسيد ST هاي 



 ـ نقاط ضعف داخلي را با تهديدات خـارجي مقايسـه كنيـد و اسـتراتژي هـاي مم ـن متناسـب بـا آنهـا را در گـروه            8

   استراتژي هايWT ويسيد بن . 

 :هركدام از دسته هاي استراتژي هاي مم ن را به صورت زير ميتوان توضيح داد 

 

   SOـ استراتژی های  1ـ  4ـ  4

در قالب اين استراتژي ها ، سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلي مي كوشد از فرصت هاي خارجي بهـره بـرداري        

در موقعيتي قرار گيرد كه بتواننـد بـا اسـتفاده از نقـاط قـوت داخلـي از        همه مديران ترجيح مي دهند سازمانشان. كند 

سازمانها براي رسيدن بـه ننـين مـوقعيتي از ازاسـتراتژي      "معموال. رويدادها و روندهاي خارجـــي بهره برداري كنند 

 .ده كنند استفا  SOاستفاده مي كنند تا بدانجا برسند كه بتوانند از استراتژي هاي WTيا  ST , WOهاي

 

 WOـ استراتژی های  2ـ  4ـ  4

هدف از اين استراتژي ها اين است كه سازمان با بهره برداري از فرصت هاي موجود در محيط خارج ب وشـد نقـاط       

گاهي در خارج ازسازمان فرصتهاي بسيار مناسبي وجـود دارد ، ولـي سـازمان بـه سـبب      . ضعف داخلي را بهبود بخشد 

 براي مثـال ام ـان دارد تقاضـاي بسـيار زيـادي بـراي       . نميتواند از اين فرصتها بهره برداري كند داشتن ضعف داخلي 

 قطعه هاي ال تروني ي وجود داشته باشد كه با نصب آنها در موتور خودرو بتوان در سوخت و زمان صـرفه جـويي كـرد    

فن آوري الزم جهت تهيه اين قطعـه هـا   ، ولي بسياري از توليدكنندگان  قطعه هاي خودرو داراي ( يك نوع فرصت ) 

اين است كه از طريق WO استراتژي هاي » ي ي از راه هاي ام ان پذير براي اجراي ( . يك نقطه ضعف ) نيستند 

راه ديگـر بـراي   . مشاركتي با شركتي كه داراي ننين توان يا شايستگي است در صدد خريداري اين نوع فناوري برآمـد 

، اين است كه افراد واجد شرايط را استخدام كرد و در زمينه فنون مورد نظر به آنهـا  WO ي استراتژي ها» اجراي 

 .آموزش داد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 SWOT)ماتريس سوات  4. 2نموادار 

 (IFE)ماتريس ارزيابی عوامل داخلی            



 

 

 (EFE)ماتريس ارزيابی عوامل خارجی 

 

  S   -نقاط  قوت

كنيدنقاط قوت را فهرست 

 

 Wنقاط ضعف ـ 

نقاط ضعف را فهرست كنيد 

  - Oفرصت ها

فرصت ها را فهرست كنيد 

 SOاسترا تژي هاي 

با بهره جستن از قوتها درصـــدد بهره برداري 

از فرصت ها برآييد 

 WOاستراتژيهاي 

با بهره جستن از فرصتها نقاط ضعف را از بين 

ببريد 

 Tتهديدات ـ 

تهديدات را فهرست كنيد 

 STاستراتژي هاي

براي احتراز از تهديدات از نقاط قوت استفاده 

كنيد 

 WTاستراتژيهاي 

نقاط ضعف را كاهش دهيد و از تهديدات پرهيز 

كنيد 



   STـ استراتژی های  3ـ  4ـ  4

شركتها در اجراي اين استراتژي ها ، مي كوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشي از تهديدات موجود در محيط    

البته يك شركت قوي به ناگزير در محيط خارجي با تهديداتي روبرو خواهد . خارج را كاهش دهند يا آنها را از بين ببرند

ه صورت اقداماتي است كه شركتهاي رقيب بعمل مي آورند و مي كوشند از دربسياري از صنايع تهديدات خارجي ب. شد 

 نمونـه اي از اجـراي  . نسـخه دوم تهيـه كننـد    ( بـدون اجـازه    )محصوالت ثبت شده ، نوآوريهـا و اختراعـات شـركت    

 استراتژيهايST  د به تازگي مشاهده شد و آن مربوط به موردي است كه شركت ابزارسازي تگزاس از يك واح

شركت ژاپني و كره اي دريافـت   9ميليون دالر خسارت از  777استفاده كرد تا مبلغ ( يك نقطه قوت ) توانمند حقوقي 

زيرا اين شركتها بدون اجازه ، از نام و نشان محصوالت شركت ريز پردازنده ها و حافظه هاي نيمه هادي استفاده . كند 

 ( .تهديدخارجي ) كرده بودند 



  WTستراتژی هایـ ا 4ـ  4ـ  4

سازمانهايي كه اين استراتژي ها را به اجرا در مي آورند ، حالت تدافعي بخود مي گيرند و هـدف ، كـم كـردن نقـاط        

سازماني كه داراي نقاط ضعف داخلـي مـي باشـد و بـا     . ضعف داخلي و پرهيز از تهديدات ناشي از محيط خارجي است 

در واقـع ننـين   .رو مي شود در موضعي مخـاطره آميـز قـرار خواهـدگرفت      تهديدات بسيار زيادي در محيط خارج روبه

، درشـركتهاي ديگـر   ( استراتژي هاي كاهش يا واگـذاري  ) سازماني مي كوشد براي حفظ بقا از فعاليتهاي خود ب اهد 

 .ادغام شود ، اعالن ورش ستگي كند يا سرانجام منحل شود 




