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المقدمة:

إن عملية اختيار التوليفة المثلى من اإلستراتيجيات يحتاج إلى تحليل عدد من األسالي

مما يتطل

وجود

بعض المعايير التي يممن استخداميا في تقييم البدائل اإلستراتيجية المتاحة أمام المؤسسة ومن بين ىذه ألسالي

أسلو تحليل المحفظة ويساعد ىذا األسلو في تقييم مستوى األداء لوحدات األعمال اإلستراتيجية أو لخط المنتجات

أو األسواق ويستعمل ىذا األسلو عند ما تمون المؤسسة مبيرة الحجم وتتمون من العديد من الوحدات فإنيا تيتم

بمعرفة ميف تؤدي ىذه الوحدات المطلو منيا من خالل االعتماد على عدد من األبعاد مثل معدل النمو أو حجم

المبيعات أو حصتيا في السوق وبالتالي يممن اتخاذ قرار بشأن ما يخصص لمل وحدة منيا من موارد.

ومن بين نماذج تحليل المحفظة نجد نموذج المجموعة االستشارية ببوسطن ) )B.C.Gالذي يعطي الختيار وفحص
المرمز النسبي لمنتجاتيا وأسواقيا باالعتماد على المرمز التنافسي لمل منتج/سوق باستخدام حصة المنتج في السوق

.

إذن من خالل ىذا البحث سنتطرق إلى اإلشمالية التالية:

• ماىو نموذج B.C.G :؟ وماىي افتراضاتو وأين تتوقف حدوده ؟
.تحميل مصفوفة النمو /الحصة ()B.C.G

يمثل نمو السوق ممانة المنتج في دورة الحياة حيث تحتاج المنتجات في مرحلتي التقديم والنمو إلى استثمارات
عالية بسب

البحث والتطوير وتماليف التسويق الخاصة باإلعالن والبيع والتوزيع.

أما حصة السوق فإنيا تمثل قوة المنافسة للمؤسسة حيث تقارن الحصة نسبة إلى أمبر منافسييا في السوق.

وقبل التطرق إلى تحليل ممونات مصفوفة  B.C.Gسنتعرض إلى مفيوميا:

 1.Iتعريف مصفوفة النمو/الحصة ( ) B.C.G

لقد حقق ما يسمى بمحفظة المنتج نجاحا مبي ار في وضع اإلستراتيجيات للشرمات المتعددة المنتجات حيث جرى

استعمالو بشمل واسع في تحليل المزيج السلعي للمؤسسة.

وقد حققت عدة نماذج مختلفة لحقيبة المنتج نجاحا مقبوال وأفضل ىذه النماذج وأمثرىا شيرة واستخداما ىو الذي جرى

وضعو من قبل مجموعة بوسطن االستشارية ( )BOSTON CONSULTING GROUPأي ( مؤسسة

االستشارات اإلدارية) مما يطاق على ىذا النموذج بتحليل معدل النمو/حصة السوق وىو يحقق االستفادة من ثالثة

مفاىيم أساسية وىي:
 دورة حياة المنتج
 التدفقات النقدية

حصة السوق /العائد على االستثمار

مما يستخدم نموذج  B.C.Gمعيارين ميمين في تقديم المزيج السلعي للمؤسسة وىما:

 معدل نمو السوق النسبية
 حصة السوق من المنتج

مثل ىذا الفحص يؤدي إلى تقييم مرمز مل منتج في السوق األمر الذي يساعد اإلدارة على إحداث درجة من

التوازن بين منتجاتيا المختلفة حتى يممنيا أن تحقق األداء األمثل للمؤسسة في األجل الطويل.
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 0.Iرسم وشرح مصفوفةB.C.G:
يقسم النموذج منتجات المؤسسة إلى أربعة مجموعات حيث نسبة حصة السوق تحتل محور األفق ومعدل نمو

السوق يمثل المحور العمودي مما ىو موضح في الشمل 1

حيث يتضح من الشمل أن تقييم المنتجات يمون حس
الحلو

المل

)

ممانيا في المصفوفة ( عالمة االستفيام النجوم البقرة

()1

 1.0.Iعالمة االستفهام:
ويطلق علييا مذلك الطفل المشامل أو القطة البرية وىي منتجات حصة سوقية منخفضة أي مرمز تنافسي ضعيف

ولمن معدل نمو عال وقد سميت باألطفال المشملة ألن توجياتيم لحد اآلن غير معلومة وعلى المؤسسة أن تمثف

االستثمار في ىذه المنتجات حيث أن توقعات مبيعاتيا قد تمون سببا في إعطائيم فرصة للتغيير ليصبحون نجوما

في المستقبل ومن المحتمل أن يصبحوا مالبا ومن ثم التوجو بإزالتيم وعليو نقول أن عالمة االستفيام تمثل المرحلة
األولى أو مرحلة التقديم في منحنى دورة اإلنتاج.
 0.0.Iالنجوم:

وىي المنتجات ذات معدل النمو العالي وحصة سوق عالية أي مرمز تنافسي قوي وىذه المنتجات ليا إممانية

تحقيق أرباح عالية وبالتالي يج
إلى أموال بقدر مناس

أن تأخذ األولوية في التمويل واإلعالن ومرمز المنتج والتوزيع وبالتالي فإنيا تحتاج

وذلك لتمويل النمو السريع وفي حالة انقطاع التمويل واالستثمار فإن ىذه المنتجات تتراجع

لتصبح ملبا وىذا المرمز(النجوم ) يقابل مرحلة النمو في دورة حياة المنتج.
 3.0.Iاألبقار:

وىي تمثل منتجات ذات حصة سوقية عالية أي أن مرمزىا التنافسي قوي ولمن معدل نموىا في السوق ضعيف

ىذه المنتجات مربحة لتوليدىا تدفقات نقدية أمثر ما تحتاجو لإلنتاج والتسويق إن ىذه التدفقات النقدية يج
تستخدم لتوليد مجاالت ذات فرص عالية (نجمة أو عالمات االستفيام ).
إن اإلستراتيجيات ليذه المنتجات يج

أن

أن تصمم للمحا فضة على حصة السوق بدال من توسيعيا وىي تمثل

مرحلة النضوج في منحنى دورة حياة المنتج.
 4.0.Iالكالب:

وىي المنتجات التي تمون في الجان

توفر تدفقات قليلة

السفلي األيمن للمصفوفة وىي تستيلك استثمارات قليلة وفي نفس الوقت

من الواضح أن ىذه المنتجات يجري في الغال

شطبيا مما أن إزالة المال

قد التمون ضرورية حيث توجد ىناك

استراتيجيات يممن أن تحقق األرباح على المدى القصير حيث تقوم بإزالة الدعم أو المساعدات التسويقية واالقتصار

على بيع المنتجات إلى المستيلمين ذوي الوالء العالي الذين يرغبون في شراء منتجات المؤسسة دون الحاجة إلى
اإلعالنات ويممن على المدى البعيد أن تعمل المؤسسة على إزالتيا وتمثل خانة ( المال ) مرحلة التدىور على

منحنى دورة اإلنتاج.

والشمل الموالي يوضح لنا عمل المصفوفة.
( )1محمود جاسم انصميدعي استراتجيت انتسويق ص  77دار انحامد انطبعت االونى.
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مصفوفة النمو /الحصة )(B.C.G

-

حصة السوق أو الموقع التنافسي) (CASH FLOW
التدفقات النقدية

منخفض

الحصة السوقية

تدفقات نقدية سالبة عالية
(ـ)

+
مرتفع

تدفقات نقدية معتدلة سالبة أو موجبة
التقديــــم

عالمة اإلستفهام

مرتفع

2

النمـــو

()+

النجــوم
STARS

QUESTION MERK

-

النمـو السوقي

L
C

تدفقات نقدية معتدلة سالبة أو
موجبة

()+

النضوج

البقرة الحموب
CACH COW
تدفقات نقدية عالية موجبة

التدهور

()+

الكـــالب DOGS
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التدفقات النقدية +

P

منخفض

 = P.L.Cدورة حياة المنتوج

.IIالخيارات االستراتيجية لمصفوفة الحصة /النمو B.C.G

إن مل خلية من الخاليا األربعة التي تتمون منيا مصفوفة الحصة /النمو تعبر عن المرمز االستراتيجي
للمنتج وحيث أن لمل مرمز إستراتيجي خيا ار إستراتيجيا يج

على المؤسسة أن تتبناه وفق المرمز المنتج في

المصفوفة الخطوة الميمة ىي أن نحدد الخيار االستراتيجي الذي يتالءم مع اليدف الذي ينبغي تحقيقو لمل منتج

من المنتجات ويج

أن يمون ىذا الخيار متوازن ويحقق رسالة المؤسسة وفيما اليممن تحديد أي خيار استراتيجي

مالم يتم تحديد موقع المنتج على المصفوفة ىل ىي عالمة استفيام نجوم بقرة حلو

مل

بشمل عام ىناك

أربعة بدائل استراتيجية ومل بديل استراتيجي يقابل خلية من خاليا ىذه المصفوفة.
 1.IIاستراتيجية البناء

وىي استراتيجيات النمو وتيدف إلى بناء وتقرير الحصة السوية للمنتج وتصلح ىذه االستراتيجية

للمنتجات الجديدة لتقابل الخلية األولى ومذلك منتجات التي وصلت إلى مرمز النجومية وبعض منتجات أبقار النقد
التي حصتيا السوقية بدأت بالتراجع

إن اعتماد استراتيجية البناء يؤدي في الغال

على ذلك إذا مان يتم تعويضيم مستقبال

إلى إلحاق الضرر بالربحية على المدى القصير ولمن ال ضير

إن تبني استراتيجية البناء البد أ يمون مدروسا بمل دقيق حتى ال تمون النتيجة ىي الفشل مما يعني تحمل

المؤسسة لنفقات طائلة دون جدوى.

 0.IIاستراتيجية االحتفاظ بالوضع القائم

وىي إحدى استراتجيات االستقرار فبموج

ىذه اإلستراتيجية الدفاعية فإنو يتم المحافظة على المرمز التنافسي

للمؤسسة وتتبع ىذه اإلستراتيجية لصد ىجمات المنافسين ومذلك للمحافظة على اىتمامات المستيلك ووالئو.
إن ىذا الخيار اإلستراتيجي مناس

لمنتجات أبقار النقد القوية التي تدر تدفقات نقدية مبيرة وىنا البد من اإلشارة

بأنو ال يفضل تخصيص استثمارات صغيرة للمحافظة على ىيمنة أبار النقد في السوق ألن ىذا يؤدي إلى تراجعيا
مذلك ال يحبذ تخصيص استثمارات مبيرة جدا ألنو إذا ما تم فإنو على حسا

المنتجات األخرى التي ستحرم من

التدفقات النقدية ألبقار النقد .

 3.IIإستراتجية الحصاد (التصفية التدريجية)

وىي إحدى استراتجيات االنمماش وتيدف التدفقات النقدية لألمد القصير مع إىمال أثر ذلك على األمد الطويل

وىذه اإلستراتيجية تتناس

مع منتجات أبقار النقد الضعيفة ذات المستقبل غير الواعد وبعض عالمات االستفيام

ومذلك بعض منتجات خلية المال .

إن استرتجية الحصاد تعود في النياية إلى الخروج من السوق بعد أن يتم حصاد ما يممن حصاده.
إن ىدف ىذه اإلستراتجية يتصف بعدم الوضوح الدقيق مثال ال يممن تحقيق ىدف إستراتجية الحصاد في

االستحواذ على  %32من سوق ما بل يمون اليدف تحصيل ما يممن تحصيلو .

إن نجاح إستراتجية الحصاد يعتمد بعمس إستراتجية االنمماش على إطالة فترة القشط التدريجي للسوق أطول ما

يممن.
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 4.IIإستراتجية الحذف ( التصفية الجزئية )
وىي إحدى استراتجيات االنمماش أيضا وىذه اإلستراتجية تلجأ إلييا المؤسسات ذات المنتجات المتعددة أو

وحدات العمل المتعددة حيث تقوم المؤسسة بحذف منتج أو أمثر أو خط منتجات في ظرف يتميز بالفشل في تحقيق

األىداف أو عدم توفر اإلممانيات لالستمرار بمجموع المنتجات.

إن ىذه اإلستراتجية قد يتم استغالليا لتحقيق أىداف النمو وذلك الستثمار األموال في مجاالت أخرى بعد الحذف

وفي حالة عدم البناء فإن ىذه اإلستراتجية تؤدي إلى تقليص أعمال المؤسسة وتستخدم إستراتجية الحذف مخيار
استراتيجي لبعض منتجات عالمات االستفيام وبعض منتجات خلية المال .
 .IIIاألبعاد المستخدمة في B.C.G

تستخدم نظرية  B.C.Gعدة أبعاد في شرح فمرة الحصة  /النمو ونجد منيا :
 1.IIIمنحنى الخبرة:

قدمت فمرة منحنى الخبرة بواسطة المجموعة االستشارية ببوسطن في منتصف الستينات أثناء قياميا بدراسات
عن التملفة والسعر ويشتق منحنى الخبرة من الفمرة التي تنادي بأنو ملما زادت الخبرة بشأن المنتج من خالل مزيد

ومزيد من اإلنتاج حيث تنخفض تماليف العمالة المباشرة للوحدة وتدور نظرية الخبرة على الفرض التالي :تنخفض
تماليف إنتاج منتج معين وتماليف التسويق بين  %02و  %32ملما تضاعفت الخبرة المتراممة.3
النخفاض التملفة(:)4

وقد أوردت المجموعة االستشارية ببوسطن أربعة أسبا

 1أثر منحنى الخبرة القديم:ومعنى ذلك أن العمال يصبحون أمثر إنتاجية ملما تعلموا ميمة معينة من خالل
التمرار

 0التخصص :ويشير ذلك إلى أن العمال الذين يتخصصون في ميمة واحدة بدال من أداء مل الميام يمتسبون

ميارة أعلى في ىذه الميمة ملما زادت ممارستيم ليا وىذا التخصص الذي ينشأ من زيادة الحجم يأخذ أثر الخبرة أو

التعلم في الحسبان.

 3االستثمار :إن المؤسسات التي تستثمر لزيادة الطاقة اإلنتاجية وتخفيض التماليف سوف تتحرك ىبوطا

وبشمل أسرع في منحنى الخبرة.

 4الحجم :بمعنى انخفاض التماليف الرأسمالية للوحدة اإلضافية ملما زاد الحجم ومن بين الشروط التي تسيم

في تحقيق آثار منحنى الخبرة نجد ما يلي(:)5

 ملما زادت العمليات التي تؤدى بواسطة العمال بدال من اآلالت ملما زادت درجة التعلم الناتجة
 ثبات واستقرار قوة العمالة يعتبر ضروريا واال فإن تملفة تدري
 ابتمار العملية أو الموارد.

عمال جدد سوف تلغي أثر التعلم.

 إعادة تصميم المنتج بما يضمن تخفيض التماليف والمفاءة في التصنيع.
وخالصة القول أن منحنى الخبرة يبرز أىمية الحصول على حصة أمبر من السوق في ظل وجود سوق يتسم

بارتفاع معدل النمو مذلك يممن أن يساعد منحنى الخبرة في تحديد الفترة التي يستغرقيا أ]ي منافس في الوصول إلى
 3اسماعيم محمد انسيد ،االدارة االستراتجيت ،مفاهيم وحاالث تطبيقيت ،انمكتب انعربي انحديث مصر  1993ص 059
 4نبيم مرسي خهيم ،انميزة انتنافسيت في مجال األعمال ،اندار انجامعيت ،بيروث نبنان  1996ص 138
 5نفس انمرجع انسابق ص 139 . 138
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تعادل التملفة مع المؤسسة القائدة في السوق ومذلك تحديد الفترة التي تستغرقيا أي مؤسسة جديدة في السوق حتى

تلحق بيا.

 0.IIIحصة السوق:

عندما تتممن المؤسسة من السيطرة على السوق من تحقيقيا للوفر الناشئ عن منحنى الخبرة فإنيا تستطيع أن
تخفض من أسعارىا ومثل ىذا التخفيض يلع

دو ار مبي ار في منع استفادة المنافسين من فوائد منحنى الخبرة حيث أن

المؤسسة ال تسمح بالسعر المنخفض أن يتوسع في السوق .

والواقع أن استفادة المؤسسة من فوائد منحنى الخبرة ( تخفيض تملفة الوحدة ) يممن للمؤسسة من:

 .1إما أن تعمل على بيع منتجاتيا عند سعر مماثل ألسعار المنافسين وعليو يممنيا تحقيق ىامش ربح أمبر
من ذلك الذي يحققو المنافسين

 .0أن تستطيع المؤسسة أن تبيع منتجاتيا عند سعر أقل من أسعار المنافسين وبالتالي يممنيا من الحصول
على حصة أمبر من السوق.

 .3وعند ما تتممن المؤسسة من تحقيق حصة سوقية مافية فإنيا تستطيع تحقيق تدفقا نقديا موجبا حيث يممن
أن يستخدم التدفق النقدي الفائض بعد تدعيم الوحدة أو المنتج الذي يحقق ىذا التدفق في تدعيم وحدات
إستراتجية أخرى أو منتجات أخرى والتي تظير احتماالت جيدة في النمو.

 3.IIIمعدل النمو:

إن محور معدل النمو على مصفوفة  B.C.Gيمثل معدل النمو المنتج أو السوق الذي يتم تحليلو وعادة ما يتم

نصح المؤسسات بأن تحاول الحصول على نصي

األسد من السوق وذلك خالل مرحلة النمو في دورة حياة المنتج .

حيث أن البديل لذلك في المرحلة األخرى لن تحصل المؤسسة على حصة أمبر من السوق على حسا

ليا ومثل ذلك البديل يتطل

نفقات مبيرة على نشاط اإلعالن أو قيام المؤسسة بتخفيض أسعارىا.

المنافسين

وتقترح  B.C.Gأن يمون الوضع األمثل لنشاط األعمال محققا عند ما تمون المؤسسة أمبر مؤسسة في السوق

حتى يممنيا أن تستفيد من مزايا منحنى الخبرة.

واذا مانت مصفوفة  B.C.Gتفرض أن المؤسسة تستطيع أن تستفيد من مزايا منحنى الخبرة إذا حققت المرمز

القيادي في السوق فإن السؤال الرئيسي الذي يشغل ذىن رجال اإلدارة عند تقديم منتجات جديدة ىو ىل يممننا أن

نحصل على المرمز القيادي في ىذا السوق فإذا مانت اإلجابة

"نعم" فإن المؤسسة علييا أن تتبع إستراتجية النمو

والتي سبق اإلشارة إلييا وأن تخصص جزء مبير من مواردىا لالستثمار في ىذه المنتجات أما إذا مانت اإلجابة على

ىذا السؤال

"ال" فإنو وفقا لمنطق ىذه المصفوفة يمون لزاما على ىذه المؤسسة أن توقف ىذه األنشطة وأن تتخلص

من ىذه الموارد التي مانت تستخدم في تقديم ىذه األنشطة أو تحويليا إلى استخدامات أخرى.

 . 4تطبيقات عمى مصفوفة :(6)B.C.G

 6محمود جاسم انصميدعي استراتجيت انتسويق ص  82دار انحامد مصر.
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تقوم مؤسسة "أ" بإنتاج مجموعة من المنتجات ) أ. .ج.د ) ومانت المبيعات السنوية ليذه المنتجات من الفترة

1998حتى  0224موضحة في الجدول التالي:
علما أن معدل نمو الصناعة ( معدل
نمو السوق) للمنتجات األربعة مان

ماآلتي:

أ %28

 %12ج  %29د %12

المبيعات بأالف 0224 0223 0220 0221 0222 99 98
الوحدات

أ

52 44 42

56

62

67

75

09 32 32

30

30

31

31

ج

72 80 70

75

75

72

71

د

16 10 12

02

03

06

32

" الجدول "1

المطموب :تحديد المرامز اإلستراتجية
للمنتجات األربعة على مصفوفة
B.C.G
محددا الخيار اإلستراتيجي لمل منتج.

ومانت مبيعات أمبر المنافسين لمل منتج خالل نفس الفترة مما يلي:
المبيعات بأالف 0224 0223 0220 0221 0222 99 98
الوحدات
أ

45 40 38

52

55

65

70

72 72 62

71

73

70

72

ج

62 71 61

72

52

50

52

د

40 42 32

42

42

45

44

" الجدول "0

الحل:

أوال :يتم استخراج الحصة السوقية لمل منتج ليذه المنتجات وتقاس على الحصة السوقية ألمبر المنافسين وذلك

باستخدام معدل المبيعات وفقا لما يلي:
معدل مبيعات المنتج =
الحصة السوقية

=

مجموع مبيعات المنتج خالل الفترة الزمنية
)1(................................
الفت ـرة الزمني ـ ــة
معـ ــدل مبيعات ـ المنتـ ــج
معدل مبيعات أمبر المنافسي ــن لو

) 0(. ...............................

ثانيا :النمو السوقي
ىناك أمثر من طريقة الحتسا

النمو السوقي ولمن أمثر الطرق استخداما في ىذا المجال ىي حسا

النمو

السوقي لمل السنوات وقياسو علي مبيعات سنة األساس وفقا لما يلي:
المــعدل ـ مبيعات سنة األساس
)3(........................................
=
النمو السوقي
مبيعـات سنـ ــة األســاس
75+67+62+56+52+44+42
المنتج :X1
= 00
معدل مبيعات المنتج= x1 :
7

8

70+67+55+52+45+40+38

معدل مبيعات أمبر المنافسين لو = X1

الحصة السوقية للمنتج = x1 :

= 0025

7
56

= 0217

50.4

إذن الحصة السوقية للمنتج  x1ىي أمبر من ( )1وبالتالي تعتبر حصة سوقية مرتفعة.

النمو السوقي للمنتج x1

42-56

= %51

=

42
معدل النمو السوقي ليذه السلعة ىو %28 :إذن المنتج  x1يقع ضمن خلية النجوم
أما الخيار اإلستراتيجي فيو إما البناء أو اإلحتفاظ بالوضع القائم.

أقل من الواحد

الحصة السوقية

عالمة االستفيام
المال

أمبر من الواحد
النجوم
أبقار النقد

أمبر من الصناعة
نمو السوق

أقل من الصناعة

الشمل ()0
المنتجX2 :
31+31+33+30+09+32+32

معدل مبيعات ألمنتــتج = X2

7

= 8120

72+70+73+71+72+72+62

معدل مبيعات أمبر المنافسين لو = X2

7

32.8

الحصة السوقية للمنتج = x2 :
69.4
وىي حصة أقل من الواحد بذلك فيي حصة منحفضة.

= 1255

9

= 0.25

النمو السوقي للمنتج = x2 :

32 – 32.8

ولدينا معدل النمو السوقي للصناعة ىو %12

إذن المنتج  X2يقع ضمن خلية المال

32

= %020

ألنو ذا حصة سوقية منخفضة ومعدل نمو سوقي أقل من الصناعة إذن

الخيار اإلستراتيجي إتباع أحد إستراتجيات االنمماش إما إستراتجية الحصاد ( التصفية التدريجية ) أو إستراتجية

الحذف ( التصفية الجزئية).
المنتج :X3

71+72+76+75+72+80+70

معدل مبيعات ألمنتــتج = X3

7

52+50+52+72+62+71+61

معدل مبيعات ألمبر المنافسين لـ= X3

7

73.7

الحصة السوقية للمنتج = X3 :

= 7827

59.1

= 0.20

= 0205

وىي حصة أمبر من الواحد وبذلك تعتبر حصة مرتفعة.
70-73.1

= %028

الحصة السوقية للمنتج = X3 :
70
النمو السوقي للصناعة يعادل  %9إذن المنتج  X3يقع في خلية أبقار النقد فالخيار اإلستراتيجي ىنا ىو إتباع
استراتجية اإلحتفاظ بالوضع القائم.
المنتج X4
معدل مبيعات ألمنتج = X4

32+06+03+02+16+10+12
7

44+45+42+42+40+42+32

معدل مبيعات أمبر المنافسين لـ= X4

الحصة السوقية للمنتج = 5X :

19.6
42.1

= 0.20

7

= %028

12

= 5120

وىي حصة سوقية أقل من الواحد فيي منخفضة
النمو السوقي للمنتج = X4 :

12-42

= %81

12

النمو السوقي للصناعة ىو %12

إذن  X4يقع ضمن خلية عالمة االستفيام لذلك فالخيار اإلستراتيجي ىو إتباع إستراتجية البناء وىي إحدى
استراتجيات النمو.

الخـــــــــــــــــــــــــاتمة
11

تعاني مصفوفة  B.C.Gمن بعض القصور مثليا مثل أي أسلو تحليلي آخر فمثال النظر إلى مل نشاط

باعتباره نجم أو بقرة حلو أو مل

أو عالمة استفيام يعد تبسيطا مبالغا فيو ألن ىناك مثي ار من الوحدات تقع في

منتصف مصفوفة بوسطن وبالتالي ليس من السيل تصنيفيا.

باإلضافة إلى ذلك فإن ىذه المصفوفة ال تعمس حرمة نمو الوحدات المختلفة أو الصناعات المتعددة على مر

الزمن أي أن المصفوفة بمثابة لقطة فوتوغرافية للمؤسسة في لحظة زمنية معينة.

مما أن ىناك متغيرات أخرى زيادة على حصة السوق النسبية ومعدل نمو المبيعات في الصناعة مثل حجم السوق

والمزايا التنافسية الذي ينبغي أن تلع

دو ار في اتخاذ الق اررات اإلستراتجية.

باإلضافة إلى ذلك تقوم المصفوفة على افتراض ضمني بان التماليف تتناقص مع زيادة الخبرة حيث األعمال التي

تخص بمصاريف عالية اليوم تمون أقل ملفة في المستقبل وىذا يصح في السوق الشا

في التملفة نتيجة للخبرة ال يحدث مثي ار في السواق الناضجة وواطئة النمو.

سريع النمو لمن اإلنحفاض

ولقد انتقدت المصفوفة من العديد من االستراتجيين مثل بور تر حيث اعترض أولئك على أن اإلستراتجية الناجحة

ال تعتمد على عاملين فقط ىما معدل نمو السوق والحصة السوقية وفي ىذا تبسيط مبير للحقيقة حيث البد من دراسة

العديد من العوامل لألغراض اإلستراتيجية وعليو نقول:

 إن مصفوفة  B.C.Gتتجاىل المنتجات أو األعمال الجديد.
 إن مصفوفة  B.C.Gتغفل السواق ذات معدل النمو السلبي.

قـائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة المراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

• استراتجية التسويق دار الحامد مصر

• االدارة االستراتجية مفاىيم وحاالت تطبيقية الممت

العربي الحديث مصر.

• الميزة التنافسية في مجال االعمال الدار الجامعية بيروت لبنان
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