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 ( برای شرکت گوگلIFE 1تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )                     
 

 

 نقاط ضعف و قوت شرکت گوگل در زیر آمده است:

 

 نقاط قوت -الف
 پرطرفدارترین موتور جستجو .1

 ای از خدمات برای کاربران رایگان بودن بخش عمده .2

 موقعیت باالی اقتصادی و سودآوری شرکت .3

 وآوری در بهبود خدمات کنونی و ارائۀ خدمات متنوعاستفاده از ن .4

 ترین عاملارائۀ محصوالت و خدمات مطابق با نیاز مشتریان به عنوان تعیین کننده .5

 های تلفن همراهها و گوشیهای رایج رایانهسازگاری محصوالت و خدمات شرکت برای استفاده در اکثر سیستم عامل .6

 های بین المللیتوجه به بازار .7

 کند اکثر نیازهای اطالعاتی کاربران با سالیق مختلف را به شیوه ای مناسب مرتفع نماید.ع بودن خدمات: گوگل سعی میجام .8

 نقاط ضعف -ب
 آید.دست میدرصد از درآمد گوگل از تبلیغات به 55وابستگی شدید درآمد به یک منبع یعنی تبلیغات: در حال حاضر،  .1

 ر مستقیم سودآور نیستند.ارائۀ محصوالت و خدماتی که به طو .2

 

 

 

 شرکت گوگل IFE: ماتریس 1جدول 

 نمره رتبه ضریب عوامل داخلی

 هاقوت

 82/2 4 22/2 پرطرفدارترین موتور جستجو

 32/2 3 12/2 ای از خدمات برای کاربران رایگان بودن بخش عمده

 32/2 3 12/2 موقعیت باالی اقتصادی و سودآوری شرکت

 15/2 3 25/2 ری در بهبود خدمات کنونی و ارائۀ خدمات متنوعاستفاده از نوآو

-ارائۀ محصوالت و خدمات مطابق با نیاز مشتریان به عنوان تعیین کننده

 ترین عامل
12/2 4 42/2 

سازگاری محصوالت و خدمات شرکت برای استفاده در اکثر سیستم 
 های تلفن همراهها و گوشیهای رایج رایانهعامل

25/2 3 15/2 

 15/2 3 25/2 های بین المللیتوجه به بازار

 32/2 3 12/2 جامع بودن خدمات
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 هاضعف
 22/2 1 22/2 وابستگی شدید درآمد به یک منبع یعنی تبلیغات

 12/2 2 25/2 ارائۀ محصوالت و خدماتی که به طور مستقیم سودآور نیستند

 85/2  22/1 جمع
 

 

 برداری نماید؟دهد که از نقاط قوت خود بهرهل این امکان را میهایی به گوگچه استراتژی -الف

  پاسخ:
های کنند، با توجه به باال بودن داراییهای دیگر که خدمات و محصوالت جذاب و درآمدزایی ارائه می: خرید شرکت1استراتژی 

تواند این خدمات و ه سرعت میشرکت گوگل. با توجه به نفوذ باالی خدمات گوگل در میان کاربران اینترنت، گوگل ب
 مند شود.محصوالت جدید را به مردم معرفی کند و از عواید آن بهره

 المللی: تمرکز بر درآمدزایی در بازارهای بین2استراتژی 

آورد که نقاط ضعف اصلی خود را اصالح وجود میهایی برای گوگل این امکان را بهچه استراتژی -ب
 نماید؟

  پاسخ:
 : خروج از تمرکز درآمد بر تبلیغات با تکیه بر توسعۀ تولید محصوالت الکترونیکی نظیر تلفن همراه و تبلت.1استراتژی 
های جدیدی به منظور درآمدزایی با استفاده از خدماتی از شرکت که قبالً درآمد خاصی : نوآوری در زمینۀ توسعۀ زمینه2استراتژی 
 کردند.ایجاد نمی
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