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دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سالم وآخر دعواهم أن  : "قال اهلل تعالى
  -من سورة يونس  01اآلية  -" الحمد اهلل ربي العالمين

 

 .ي لوال أن هدانا اهللوجل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتد أوال الشكر هلل عز

 " ينيس عبد القادرار ب"عرتا  الصاد  إىل األستا  الااضل مططري نتوجه بالشكر اجلزيل اال

 شاكرين له جهوده املعطاءة مع أمنياتنا له بدوام التقدم والنجاح على كل ما قدمه يل من عطاء وتوجيه ونصح 

 اليت كانت عونا يل وتاضلت بإشرا  "درقاوي أسماء"الكرمية وأخص بالتقدير والشكر األستا ة 

 مع متنيايت هلا بدوام التوفيق  واالحرتامعلى هذا العمل فلها مين كل التقدير  

 وكل كلمات الشكر تظل قاصرة   كافة أساتذتنا األفاضل الكراموكذا أتقدم بشكر إىل

 أمام ما قدمتموه ولكننا ال منلك إال أن نقول شكرا من قلب ممنت هلكذا عطاء

 .لكم خالص الشكر والتقديرف
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 أ

نــظـرا لـلـتــطــور الـكــبــيـر الـذي عــرفــتـه الــمــؤســسـات وارتــفـاع شــدة الـمـنافــسـة واالنفتاح الكبري الذي 

شهدته األسواق العاملية تطور التسويق من مفهومه احلديث إىل التسويق اإلسرتاتيجي ويف ظل اقتصاد العوملة 

خلدمات اليت أصبحت جتتاح مجيع أسواق العامل استلزم على املؤسسة املتميزة بالسرعة وسهولة حركة السلع وا

و عموما تلعب املنافسة طورها، اجلزائرية املنافسة القوية اليت تؤثر على حصصها التسويقية وحتد من توسعها وت

 دورا هاما يف أمهية ختطيط و تنفيذ إسرتاتيجية التسويق ، كما جتعل املؤسسة يف صحوة دائمة بعني على

سوق ، و على ابتكار جديد أو على املنافسني وعني على املستهلكني، و حبث متواصل على حصص يف ال

دخال حتسني أو وظيفة للمنتج مع االهتمام الدائم باجلودة، و بالتايل فإن بقاء املؤسسة من عدمه ، مرهون إ

تمتعها مبيزة تنافسية يف منتجاهتا مبدى اكتساب هذه املؤسسات القدرة على املنافسة ، و هذا ال يتحقق إاّل ب

 .متيزها عن منافسيها

لذا جيب أن تتوفر هذه األخرية على قاعدة تسويقية جد متطورة تتأقلم مع البنية الدولية املتميزة 

بسرعة التغري ويف هذه احلالة مل يعد تطبيق التسويق بالنسبة للمؤسسة اجلزائرية اختيارا وإمنا ضرورة حتمية 

 . تواجدها يف السوقوهذا لضمان 

 : طروحة هي املواإلشكالية ي يف املؤسسة التسويق االسرتاتيج دور وأمهيةنثنا هذا سنحاول معرفة ويف حب

  التسويق االسرتاتيجي للمؤسسة يف ظل بيئة تنافسية؟ ما هو دور وأمهية  -1

 

 : ومن اإلشكالية العامة ميكن طرح األسئلة الفرعية املتمنثلة يف -2



   مقـدمـــة عامــة

 

 

 ب

 ؟  ا يشتملذوعلى ما االسرتاتيجي التسويق ما مفهو م  (أ 

 ؟ املنافسة واإلسرتاتيجية التنافسيةما مفهوم  (ب 

 ؟ ما دور التسويق اإلسرتاتيجي ملؤسسة جتارية يف ظل املنافسة (ج 

 :  الفرضيات - 3

 : استندنا يف دراستنا على جمموعة من الفرضيات ملعاجلة اإلشكالية املطروحة وهي كالتايل

الفاعلة والناشطة االستمرارية عن احملاولة  تسويق من أهم الوظائف يف املؤسسة فهي تفصحتعد وظيفة ال -

 .الطلب على املنتج وهي غاية ال تدرك إال بالسعي اجلاد و املستمر من خالل فعاليات خمططة و مقصودة

 السرتاجتياتلعلى التقييم اجليد املؤسسة على التسويق االسرتاتيجي و جناح املؤسسة يتحدد باعتماد  -

 . التسويقية

و   ة للتسويق االسرتاتيجيإعطاء أمهية كبري  م على املؤسسة السوق و املنافسة حيت إن التوجه حنو - 

 .اسرتاتيجي ختطيط خالل من تتحقق األهداف

                لإلسرتاتيجية ةاجليد املراقبة و باإلعداد يتحدد املؤسسة جناح -

 :منهجية البحث -4



   مقـدمـــة عامــة

 

 

 ج

اإلجابة عن إشكالية البحث و إثبات صحة الفرضيات اخرتنا املنهج الوصفي التحليلي لتحليل هذه احلقائق 

و الوصول إىل إبداء بعض التوصيات و االقرتاحات حول املوضوع احملل الدراسة هذا يف اجلانب النظري،  أما 

 ةالطبيملعدات ا واستريادركة تصدير شنثال ذلك وم ةطبيقي استعملنا أسلوب دراسة حالاجلانب الت

 : تتمنثل هذه األدوات يف : أدوات الدراسة  -5

 . الوثائق و املراجع املكتبية -

 . سري الشركةمع م ت أساسااليت استعملت يف دراسة احلالة أجريالشخصية املقابلة  -

 :أمهية البحث  -6

لغة اليت يكتسبها و املتمنثلة فيما اره راجع إىل األمهية البايرق هلذا املوضوع و معاجلته و اختإن التط

 :يلي 

ليت مل تأخذ حقها يف وذلك بالرتكيز على جوانب ا حنثني للتعمق يف البحث يف التسويقلفت انتباه البا -

 . اآلن خاصة إذا ما تعلق األمر بالتسويق االسرتاتيجي داالهتمام حل

يجي و عرضه بصفة مبسطة،  سهلة تكمن أمهية هذا البحث أيضا يف حتليل مفهوم التسويق االسرتات -

 . االستيعاب ليصبح يف متناول اجلميع

باألدوات و األفكار اليت تساعدها على إعداد واختيار االسرتاتيجيات التسويقية  تزويد مؤسستنا حماولة  -

 .املناسبة



   مقـدمـــة عامــة

 

 

 د

 : أهداف ودواعي اختيار املوضوع -7

 : وع دون غريه أمجلناها يف ما يلي توجد عدة أسباب دفعتنا إىل اختيار البحث يف هذا املوض

 .وكذا تنمية وتوسيع معارفنا رغبتنا يف البحث و االطالع يف موضوع التسويق االسرتاتيجي (أ 

 . أهداف املؤسسة يف حتقيق االسرتاتيجي أمهية التسويق (ب 

 .حماولة التعرف أكنثر أساسيات التسويق االسرتاتيجي (ج 

 : خطة البحث -8

إىل قسمني،   البحثضيات احملتملة سنقوم بتقسيم ار صحة الفر بو اختإلجابة على هذه اإلشكالية ل
 . خر تطبيقيقسم نظري و اآل

 . فصلنيلنظري،  تطرقنا فيه إيل يف ما يتعلق باجلانب ا  -

   التسويق االسرتاتيجي ستعرض فيهسن: الفصل األول. 

  ةاملنافسة واإلسرتاتيجية التنافسيأما يف الفصل النثاين سنتطرق فيـه إىل. 

 :اجلزء التطبيقي  -

 للمعدات الطبية(  م مساحي ميديك.م.ذ.ش) سيتم التطرق إىل فصل واحد كان عبارة عن تقدمي مؤسسة 

ة من املتبعرتاتيجيات سالهذه املؤسسة ومهامها و تركيبة املؤسسة وهيكل التنظيمي وانشأة حيث تكلمنا عن 

 .املؤسسة طرف



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الفصل األول

 التسويق اإلستراتيجي
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 :مـــقــــدمــــة

أصبح النشاط التسويقي بكامله يف حالة تغري وأصبح استخدام التسويق االسرتاتيجي جيد مربره أكثر      

وبالرغم من أن التفكري التسويقي وعمليات التسويق عاملية إال أن كل عمل جتاري وسوقي . من أي وقت مضى

ة آليات تفكري جديدة تناسب األسواق العديدة واملختلفة يأيت مبالمح معينة وحيتاج املسوق املوهوب إىل معرف

وتأخذ بعني االعتبار خصائصها املتنوعة وعوامل النجاح االسرتاتيجي والدور الذي تلعبه إدارة التسويق يف كل 

حالة ملواجهة املشاكل التسويقية وحتديد طرق التعامل معها والتعرف على الدور الذي ميكن أن يلعبه التسويق يف 

مساعدة الشركات لتنمو إىل أعلى املستويات دلك أنه تقع على عاتق التسويق املسؤولية الكربى يف حتقيق منو يف 

عائد الربح للشركة، جيب على التسويق أن حيدد و يضع االسرتاتيجيات لتحقيق التميز للشركة والسيطرة على 

ومن خالل هذا الفصل سنحاول . تسويقيالسوق املستهدف،وهي مهمة التسويق االسرتاتيجي ضمن النشاط ال

 : ، و ارتأينـا إىل أربعة مبـاحث أسـاسيـةتسويق اإلسرتاتيجيالتعرف أكثر على ال

 .تنـاولنـا فيـه ماهية التسويق االسرتاتيجي: املبحـث األول

 .خصصنـاه لتخطيط التسويق االسرتاتيجي: أمـا فيمـا خيـص املبحـث الثـاين

 .إسرتاتيجية التسويق:  أمـا املبحـث الثـالث

 .اسرتاتيجيات املزيج التسويقي: أمـا املبحـث الرابع
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 :ماهية التسويق االستراتيجي: األول المبحث

  إن التسويق االسرتاتيجي مل ينشأ مصادفة وإمنا بفعل عوامل البيئة الصعبة اليت مرت هبا املنظمات عامليا 

لزاما على إدارات تلك املنظمات القيام بتطوير إحيث كان ( شرين وخاصة يف بداية السبعينات من القرن الع) 

يف الواقع هناك و .خطط واسرتاتيجيات من أجل السيطرة أكثر على املوارد واالهتمام باحلصة السوقية للمنظمة

 ألول ولبس يف فهم التسويق االسرتاتيجي واسرتاتيجيات التسويق حيث متثل الثانية ترمجة فعلية وعملية للمفهوم ا

 .ا الفصلذلتوضيحه خالل هما نسعى  اذه

 :مفهوم التسويق االستراتيجي :المطلب األول

وارتباطه مبفهوم ا املفهوم ذن عدم الوضوح يف تفصيل هفيه نوع منظرا لكون التسويق االسرتاتيجي 

صني يف التسوق ركزوا إضافة إىل أن معظم املخت. ي جيعل هناك خلطا بني املفهومنيذالتسويق األمر ال إسرتاتيجية

ي أدى إىل قلة يف عدد ذبشكل أساسي على إسرتاتيجية التسويق دون التطرق بشكل عميق وواضح إليه، األمر ال

ا اجملال يالحظ بأن ذواملتصفح لألدبيات يف ه. حددوا تعريفا واحدا وشامال للتسويق االسرتاتيجيين ذاملختصني ال

التسويق  إسرتاتيجيةسرتاتيجي على عكس تعريف د مفهوم التسويق االهناك اجتاهات نوعا ما خمتلفة يف حتدي

 .حيث أن هناك شبه اتفاق كامل حوله رغم تعددها

 1:ا الصدد نشير إلى أهم التعريفات للتسويق االستراتيجي كما موضحذوفي ه"

وتأكيد ، واجتاه، إن مفهوم التسويق االسرتاتيجي هو فلسفة وتركيز (Langham,2006,P16) يشري  -1

 .على حتديد الفرص التسويقية إضافة ألنه أساس للتخطيط التسويقي والنمو املشرتك للمنظمة

                                                           
  41التسويق االسرتاتيجي، عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة صردينة عثمان يوسف   /صميدعي ، دحممود جاسم ال/ د  1
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يعرب عن يشريان إىل أن التسويق االسرتاتيجي فإهنما  (Gravens & Piercy,2009,P13)أما كل من   2 -

التسويقية واحلاجة إىل توصيل قيم عالية بعني االعتبار التغري املستمر يف البيئة  األخذالعملية املوجهة إىل السوق مع 

 .للمستهلكني وبالتايل فإنه يركز على أداء األعمال وليس فقط زيادة املبيعات

فإنه يشري إىل أن التسويق االسرتاتيجي يركز على أهداف العمل يف  )437، ص7002الصميدعي، (أما  3-

اإلدارة التسويقية اليت تتعامل مع تطوير وتنفيذ  وهذا خيتلف عن. السوق، ووسيلة إدراك تلك األهداف وتدقيقها

 . وتوجيه الربامج لتحقيق األهداف احملددة

التسويق اإلسرتاتيجي بأنه التوجه للزبون،  ويركز على رؤيا   Vassinen,2006,P62) (عرف يف حني  -1

الوظائف األخرى يف خدمة تسهيل العليا البعيدة املدى للميزة التنافسية من خالل إبداع املنتج، وأن تكون  اإلدارة

دارة واألنشطة النوعية وحو االبتكار والتفكري الرؤيا اإلسرتاتيجية لإلدارة ألن الزبون ميثل حمور تفكري اإلذه حتقيق ه

ذات أمهية كبرية يف مفهوم ويف نفس الوقت جيب أن يكون املنظور الداخلي واخلارجي يف التوجهات . املبدع

 .التسويق االسرتاتيجي

مما تقدم يتضح بأن التسويق االسرتاتيجي ميثل نظرة املنظمة بشكل عام وإدارة التسويق بشكل خاص   

لذا فإن التسويق االسرتاتيجي .إىل املدى البعيد من خالل دراسة السوق، الزبون، املنافسة، وكذلك البيئة احمليطة

وانقيادا لذلك تقوم إدارة التسويق بتحديد عيد، املنظمة يف املستقبل الب هميثل نظرة مشولية ملا سوف تكون علي

 .الالزمة للوصول لتحقيق هذه النظرة الشمولية التسويقية اإلسرتاتيجية االسرتاتيجيات أو اخلططووضع 

وكخالصة ملا سبق ميكن القول بأن اسرتاتيجيات التسويق هي ترمجة فعلية وعملية ملفهوم التسويق  

 .اإلسرتاتيجي
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 :عناصر التسويق االستراتيجي :المطلب الثاني

سرتاتيجي هو عبارة عن منط متكامل للقرارات اليت جتدد خيارات واختيارات املنظمة التسويق اإلإن 

، االتصال واإلبداعصادر التسويقية يف االبتكار ، األنشطة التسويقية، املاحلامسة واليت تتعلق باملنتجات، األسواق

 .احملددة األهدافالت اخلاصة باملنظمة بالشكل الذي ميكن املنظمة من اجناز بائن يف التبادوتسليم القيمة للز 

ميثل التوجه العام للنشاط التسويقي وحو إن التسويق االسرتاتيجي : تحليل عناصر التسويق االستراتيجي( أ

، ئة األعمالزبون من خالل تسليم أعلى قيمة له، بيو إن أساس هذا التوجه النظرة إىل ال أهداف  هذا النشاط،

وللوصول إىل هذه النظرة البد من عملية حبث عن الزبائن، السوق هبدف حتديد احتياجات هذا السوق، . املنافسة

وإن . ونوع الرسالة اليت ميكن أن جتذب األفراد فيه وبالتايل اختاذ القرار الالزم لدخوله وكيفية التعامل مع املنافسة

 : مثل هذه العملية تتضمن حتليل

 .اميكية السوقدين .4

 .املنافسة .7

 .التغريات البيئية .3

 .أن يطلق عليه مثلث التحليل التسويقي االسرتاتيجي باإلمكانوإن هذا التحليل     
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إن التسويق االسرتاتيجي البد من أن يركز على تفاعل ثالث اسرتاتيجيات : الستراتيجيامثلث التسويق  (ب

 .ية الزبون، إسرتاتيجية املنافسة، إسرتاتيجية املنظمةإسرتاتيج: خمتلفة هيمبستويات 

 :وهذا يعرب عنه مبثلث التسويق االسرتاتيجي

 

 

 

 

 حتليل عناصر التسويق االسرتاتيجي  (:1)شكل 

 31ص.التسويق االسرتاتيجي، حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف :المرجع 

 زبونال 

 منظمةال منافسةال

 ديناميكية 

 السوق

 المنافسة

 

 

 التغيرات

بيئيةال  تحليل عناصر التسويق 
 يالستراتيجا

 ث التسويق االسرتاتيجي مثل (:2)شكل 

  433ص ، حممود جاسم الصميدعي،سرتاتيجيات التسويقا :المرجع 
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الثالثة للمنظمة، ففي املستوى األول من  اإلسرتاتيجيةتلعب دورا مهما يف املستويات إن وظيفة التسويق 

لصياغة خطة ، فهي أساسية (ات البيئيةمثل التحليل التنافسي، ديناميكية السوق، التغري )مدخالت التسويق 

معرفة األحداث احلالية الناشئة يف السوق واملنظمة وتعد بني السوق وميثل التسويق احلد  .اإلسرتاتيجية الفعلية

 وتنفيذومن ناحية أخرى تتعامل اإلدارة التسويقية مع صياغة . مهمة للغاية يف أية ممارسة للتخطيط االسرتاتيجي

التسويق إسرتاتيجية األعمال يف بيئة معينة، وتتعامل يف مستوى وحدة  جية التسويقتيلدعم اسرتا يقيةالربامج التسو 

 :مع تفاعل القوى الثالث املعروفة، وجيب أن تتصف اإلسرتاتيجية اجليدة بـ

 .تعريف وحتديد السوق بشكل واضح -4

 .واحتياجات السوق لقة بالسوقالتوثيق اجليد بني القوى املتع -7

 .األداء املتميز واملتناسب مع املنافسة -3

العوامل الثالث معا واليت ه ذإن عوامل النجاح األساسية والرئيسية لعمل الوظيفة التسويقية عند مجيع ه          

 : اليت متثل مثلث التسويق االسرتاتيجي املشار إليها يف الشكل السابق واليت هي اإلسرتاتيجية( C3)تشكل الــ 

 .الزبون اتيجيةإسرت  -4

 .املنظمة إسرتاتيجية -7

 .املنافسة إسرتاتيجية -3

التسويق مبنية على ثالث قرارات رئيسية  إسرتاتيجيةوإن اعتماد هذه العناصر الثالث يتطلب صياغة وتشكيل 

 : هي
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خصائص السوق كله أو قطاعات معينة )مكان التنافس، أي حتديد السوق بشكل جيد  :أين تنافس -1

 (.فة منهومستهد

مثل أن تكون املنظمة األوىل يف السوق أو أن )أي توقيت الدخول لألسواق وقت التنافس، : متى تنافس -2

 (.تنتظر حلني يثبت الطلب األساسي

الزبائن أو تكوين تصور تلبية حاجة مثل تقدمي منتج جيد ل)كيفية التنافس، أي وسيلة التنافس   :كيف تنافس -3

 (.جيد للمنتج

مفهوم التسويق االسرتاتيجي فإن صياغة ضمن  :صر المؤثرة على صياغة إستراتيجية التسويقالعنا (ج

وحتليل البيئة احمليطة ( C3)التسويق ال ميكن أن تتم إال من خالل التكامل مع االسرتاتيجيات الثالث  إسرتاتيجية

 ....املؤثرة على النشاط التسويقي

للعناصر املؤثرة على تشكيل وصياغة إسرتاتيجية التسويق قد حددت بدقة  اليت متثل مفتاحاوإن العناصر          

 .وضح أدناهالشكل امل يف
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 :أهمية التسويق االستراتيجي :الثالمطلب الث

 :1يرتتب على إعداد التسويق اإلسرتاتيجي الفعال حصول املؤسسة على العديد من املزايا والفوائد نذكر أمهها

ملؤسسة على التعرف على البيئة اليت تعمل فيها والكشف عن الفرص املتاحة أمامها والقيود مساعدة ا -

 .والتهديدات اليت تؤثر على عملها

 .حتقيق التوازن بني املؤسسة والبيئة اليت فيها -

                                                           
 .462، ص 7002تامر البكري، اسرتاتيجيات التسويق، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع عمان، األردن، 1

 مفتاح صياغة اسرتاتيجية التسويق (:3)شكل 

 32ص التسويق االسرتاتيجي، حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف :المرجع 

 

 الزبون

 المنافسة المنظمة

 البيئة السياسية والتشريعية

 البيئة االقتصادية

 البيئة

 التكنولوجية
 البيئة

 االجتماعية
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 .مساعدة املؤسسة على حتديد وحتليل خصائص السوق الذي تعمل فيه يف املاضي واحلاضر واملستقبل -

املستقبل والكشف عن املشكالت التسويقية احملتمل حدوثها مما بال التسويق على التنبؤ جمساعدة ر  -

 .يتيح الفرصة لالستعداد ملواجهتها

 .مساعدة رجال التسويق على التعرف على اآلثار املستقبلية لقراراهتم احلالية -

 .ديد أهداف أكثر واقعيةمساعدة اإلدارة على حتديد وحتليل وتقييم الفرص التسويقية واختيار أسسها وحت -

حتقيق التكامل والرتابط بني أنشطة وعمليات التسويق من جهة وبينها وبني أنشطة وعمليات املؤسسة  -

 .تسهيل مهمة الرقابة على أنشطة التسويق وتطوير وحدات األعمال سيئة األداءو  من جهة أخرى

 

 :التسويق االستراتيجي تخطيط: ثانيال المبحث

، ألنه ميثل انعكاسا اإلسرتاتيجيةرتاتيجي يعترب أحد املهام األساسية إلجناح اخلطط إن التخطيط االس

ومهمة املنظمة يعرب عن رؤيا  الذياليت تتم بلورهتا من التخطيط االسرتاتيجي  اإلسرتاتيجيةللتوجهات الفكرية 

وإن الدور . عامة للمنظمةواليت ترتجم إىل خطط إسرتاتيجية قابلة للتنفيذ لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية ال

 . األساسي للتخطيط االسرتاتيجي ميس كافة العمليات واخلطط اليت ترغب املنظمة اعتمادها وتنفيذها

  :التخطيط االستراتيجي :المطلب األول

ف واليت نظرا ألمهية التخطيط اإلسرتاتيجي فإن هناك العديد من الباحثني واملختصني قد أعطوا عدة تعاري

 : 1عها يف اجلوهر وتركز على ما يليتشرتك مجي

                                                           
 456ص ردينة عثمان يوسف ، مرجع سابق  /حممود جاسم الصميدعي ، د/ د 1
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 .ؤة لعملية التغيريلطريقة النظامية إلدارة فاعلة وكفإن التخطيط هو ا -4

ضرورة حتليل نقاط القوة والضعف وكذلك الفرص والتهديدات وحتديد األولويات هبدف حتقيق أفضل  -7

 .واألداءبشكل يضمن رفع الكفاءة اإلنتاجية استغالل للموارد املتاحة للمنظمة 

التخطيط عملية إدارية لتطوير قدرات املنظمة وخلق املواءمة بني أهداف وموارد املنظمة وبني تغري الفرص  -3

 .والتهديدات اليت تواجهها يف بيئة تتسم بالتعقيد والتغري السريع

 :وإن التخطيط اإلسرتاتيجي يتضمن ما يلي

 .تيجية العامة للمنظمةالقضايا املتعلقة بوضع األهداف وصياغة اإلسرتا -4

 .القضايا املتعلقة بالعمليات، والربامج، واإلجراءات اليت يتم من خالهلا وضع اإلسرتاتيجية موضع التنفيذ -7

فاملنظمات تعد خطة . إن التخطيط اإلسرتاتيجي يعترب األساس لبقية اخلطط التنظيمية املختلفة يف املنظمة -3

وكذلك خططا إسرتاتيجية حيث إن كل هذه اخلطط جيب أن تتكامل  سنوية وخططا متوسطة وطويلة األجل،

 .فيما بينها وتسري باجتاه واحد خيدم بناء واستمرار عمل املنظمة

  

 :التخطيط االستراتيجي للتسويق :المطلب الثاني

سوقية بعيد املدى يأخذ يف االعتبار املتغريات الداخلية واخلارجية وحيدد القطاعات والشرائح الهو ختطيط 

آخذا يف االعتبار الرؤية املستقبلية للشركة " ذاهبون وحنإىل أين "وجييب على سؤال . املستهدفة وأسلوب املنافسة

 وعالقة االرتباط والتكامل بني جوانب املنظمة واألنشطة املختلفة هبا والعالقة بني املنظمة وبيئتها ويعترب التخطيط

دارة اإلسرتاتيجية وخيتلف عن التخطيط التقليدي حيث يعتمد على االسرتاتيجي أحد املكونات األساسية لإل

 1.التبصر بوضع الشركة يف املستقبل وليس التنبؤ باملستقبل واالستعداد له

                                                           
 03/29/1434جامعة تبوك ، أ حممد عبد العزيز قبادو -مقرر اسرتاتيجيات التسويق ، كلىي إدارة األعمال 4
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التسويق إلدارة  اإلسرتاتيجيةوهو ميثل تلك السلسلة من األنشطة املنطقية اليت تقود لتحقيق األهداف 

وفق إطار زمين حمدد للتنفيذ ضع اخلطط التسويقية اإلسرتاتيجية القابلة وبالتايل أهداف املنظمة، من خالل و 

 (.طويل األمد)

 

 :خصائص التخطيط االستراتيجي للتسويق :الثالمطلب الث

 ،معين برسم خارطة العمل ألي منظمةخبصائص ومميزات كونه  للتسويق يتمتع التخطيط االسرتاتيجي

ة واليت ستؤدي إىل التدفقات املالية و املادي ،الربامج والنشاطات ،التشغيليةو  ومعين برسم املراحل واخلطوات العلمية

 ومن هنا يستمد التخطيط االسرتاتيجي ،تغيريات اليت سيأيت هبا املستقبلفهو تنبؤ باملتغريات وال ،حتقيق األهداف

 .ميزته للتسويق

املميزات اليت جيب أن يتصف هبا وهي يرتكز على جمموعة من اخلصائص و  للتسويق التخطيط االسرتاتيجيف     

 :1األسس العلمية للتخطيط وهي

 .فال بد أن تكون اخلطة شاملة جلميع اجلوانب واجملاالت يف املنظمة :الشمولية( 4 

ل إىل تطبيق للخطة و للوص ,حيث البد للخطة أن تتصف بالتكامل بني مجيع أجزائها املختلفة :التكاملية( 7

 . بشكل جيد

قابلة أيضاً , فال بد للخطة أن تكون مرنة قابلة للتعديل حسب الظروف الطارئة واملتغريات املفاجئة  :املرونة( 3

 .إلضافةاللحذف و 

                                                           
1 http://strategicp.net 
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وأن , فهي تنطلق من الواقع الذي تعيشه املنظمة ضمن إمكانيتها املادية واملالية والبشرية والتكنولوجية :الواقعية  (1

 .تكون معتمدة على معلومات صادقة

ضها عفهي مكملة لب, مبعىن أن تكون اخلطة مستمرة خالل املدة اليت وضعت اخلطة وفقها :االستمرارية  (5

 .البعض خالل مدة زمنية حمسوبة بدقة

وحسب اإلمكانيات املتاحة , حسب ما مت التخطيط له زمنياً , حسب األولويات ةفتأيت مرتب :ترتيبية  (6

 .للمنظمة

وبينة , تكون معقدة وتكون مفرداهتا واضحة بعيدة عن الصعوبة والتعقيد حبيث ال :البساطة والوضوح  (2

 . حمددة يف صياغتها وأساليبها وأنشطتها بعيدة عن الغموض, األهداف واملعامل

ويتصف التخطيط االسرتاتيجي أيضا بعدد من اخلصائص واليت متيزه عن غريه من أنواع التخطيط 

 : كما يلي, األخرى

 .ميكية والتغري الدائم والتفاعل مع البيئة اخلارجية الغري مستقرةيتصف بالدينا  (4

 .يركز على العمليات الكفيلة بإجناز األهداف  (7

 .وعلى املعلومات الكمية والكيفية معاً , يركز على البيئة الداخلية واخلارجية  (3

 .ارأي على فن التخطيط واإلدارة وصناعة القر , يركز على االبتكار واإلبداع  (1

والتخطيط االسرتاتيجي يدعم ويقدم أسس أساليب الرقابة والتحكم سواء كانت معنية باملوارد املالية أو          

إذ ومن خالل التخطيط يتم وضع املعايري واملوصفات واليت بواسطتها , أو اجلودة النوعية والكفاءة والدقة, البشرية

 .كل دائمسيتم مراجعة وقياس كل ما حتقق من اجنازات بش
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 : إستراتيجية التسويق: ثالثال المبحث

حتتاج املؤسسات اليوم إىل تطوير و جتديد منظومتها التسويقية، و بناء اسرتاتيجيات جديدة للتعامل مع 

املعطيات و املتغريات العاملية و احمللية، حيث متثل عملية صياغة اإلسرتاتيجية سواء كانت شاملة على مستوى 

أو اإلسرتاتيجية الوظيفية، و أمهها اإلسرتاتيجية التسويقية  اإلسرتاتيجيةمستوى وحدات األعمال املؤسسة أو على 

 :سوف نتعرض هلذه األخرية من خالل املطالب اآلتيةو  .جوهر و حمور العملية اإلدارية ككل

 .مفهوم اإلسرتاتيجية التسويقية:املطلب األول       

 .سرتاتيجية التسويقمراحل إعداد إ:املطلب الثاين       

 .أنواع االسرتاتيجيات التسويقية:املطلب الثالث      

 

 مفهوم اإلستراتيجية التسويقية :المطلب األول

 :مفهوم اإلستراتيجية (1-1 

يعد مفهوم اإلسرتاتيجية قدميا يف الفكر البشري، إذ اشتقت كلمة اإلسرتاتيجية من الكلمة        

، و كان يقتصر هذا املصطلح على اجلانب العسكري  Strategoesعلم اجلنرال و تعين  Stratégeaاليونانية

اليت نعين به فن قيادة احلرب و توجيهها، إال أن االهتمام العملي هبا خارج إطار احلروب و اجلنراالت مل يظهر إال 

 .من خالل أربعني سنة املاضية

 : و قد قدمت عدة تعاريف لإلسرتاتيجية نذكر منها ما يلي
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عملية ختصيص املوارد و االستثمارات بني خمتلف املنتجات و >> :اإلسرتاتيجية على أهنا  Anssof يعرف

  (1)<<.األسواق بالشكل الذي يعظم العائد على رأس املال املستثمر

اخلطة أو االجتاه أو منهج العمل املوضوع لتحقيق هدف ما و هي املمر >> :بأهنا Mintzbergو يعرفها 

 (2).<<ذي يأخذها من هنا إىل هناك و هي األسلوب و هي مكان أو موقع و هي منظوراألكرب ال

عملية اختاذ القرارات املستمرة بناءا على معلومات ممكنة عن مستقبل هذه >>: Peter Drackerكما يعرفها

يف ضوء التوقعات عن القرارات و آثارها يف املستقبل و تنظيم اجملهودات الالزمة هلذه القرارات ، و قياس النتائج 

 3)).<<.طريق توافر نظام للتغذية املرتدة

التلميح املوجه للمؤسسة الذي يسمح هلا >> :فقد عرف اإلسرتاتيجية على أهنا  Hofen et Shendetأما 

 4)).<<بتحقيق أهدافها للفرص و املخاطر يف البيئة

ل اليت تساهم يف دعم املركز التنافسي للمؤسسة معظم التعاريف تؤكد على أن اإلسرتاتيجية هي من أهم العوام    

اإلسرتاتيجية تسعى للحصول على >> :إذ يقول Porterيف السوق، و مما يؤكد ذلك تعريف اإلسرتاتيجية ل

فن >> :كما يعرفها أيضا <<  عوضعية مستمرة و ذات مردودية ضمن القوى احملددة لإلطار التنافسي للقطا 

 5))<<.بناء مزايا تنافسية مستدمية

 

                                                           
 .55،ص7005مرتيين حممد، املؤسسة االقتصادية و اسرتاتيجيات التسويق، مذكرة لنيل شهادة ليسانس، جامعة املدية،  (1)

 .45،ص7000،اإلدارة اإلسرتاتيجية ،دار وائل للنشر،عمان، األردن،فالح حسن احلسيين  (2)

 .45فالح  احلسيين،مرجع سابق،ص( 3)

 .55مرتيين حممد، مرجع سابق، ص (4)

 .35،ص7003وحاسية رتيبة، أمهية اليقظة التنافسية يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة، مذكرة نيل شهادة املاجستري، جامعة اجلزائر،   (5)
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 :تعريف اإلستراتيجية التسويقية (1-2

تسعى اسرتاتيجيات التسويق إىل حتقيق الغايات و األهداف سواء كانت هذه األهداف على املستوى        

أو على املستوى الرئيسي، و هذه األهداف يتم حتديدها معا جملاالت التسويق على أساس نقاط القوة و  الوظيفي

 .على املؤسسة ةلتهديدات التسويقية املؤثر الضعف ، و الفرص و ا

:          إىل اإلسرتاتيجية على أهنا Dibbو قد وردت عدة تعاريف إلسرتاتيجية التسويق ، فقد نظر

  .<<و تستثمرنافسية و اليت جيب أن تطور اجتاهات أسواق معينة تتواجه وحوها األنشطة و أنواع املزايا الت>>

الطريقة اليت من خالهلا يتم الوصول إىل األهداف التسويقية على >> :لى أهنافقد عرفها ع Thompsonأما 

  (1 )<<األمد الطويل القصري

حتديد األسواق املستهدفة و إعداد املزيج التسويقي املتاح >> :كما تعرف اإلسرتاتيجية التسويقية على أهنا 

   (2).<<هلا

و سياسات على املدى الطويل تتبعها املؤسسة للوصول إىل خطط  يو كتعريف إجرائي لإلسرتاتيجية التسويقية ه

 .األهداف التسويقية املرجوة

إذن ال بد إلسرتاتيجية التسويق أن تكون منبثقة وفقا ملتغريات أساسية يسعى واضعها من حتقيق غايات و        

نيني هبا باألهداف العامة أهداف، و يعتمد جناح اإلسرتاتيجية التسويقية على مدى وعي و إدراك األشخاص املع

 .و اخلاصة

                                                           
 .22،ص، 7000مداخل التسويق املتقدم، دار الزهران، األردن ،حممود جاسم الصميدعي ،    (1 )

 .25حممود جاسم الصميدعي ، مرجع سابق،ص  (2)
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و حتتاج اإلسرتاتيجية عادة إىل وجود أهداف واضحة ، تشري و تركز على خط واحد، و بنفس اجتاه 

على املستهلكني احلقيقيني أن يستهدفوا بفعالية أكرب ما يفعله املنافسون، كما جيب و  أهداف املؤسسة الكلية،

 .لربنامج التسويقي الذي يؤدي تنفيذه بنجاح إىل اجتاه إسرتاتيجية التسويقتطوير عناصر املزيج التسويقي ضمن ا

 

 :مراحل إعداد اإلستراتيجية التسويقية :المطلب الثاني

إن إعداد إسرتاتيجية التسويق يتطلب منا وضع وإتباع طريقة صحيحة تساعدنا يف هذه اإلسرتاتيجية، و        

 :هذا ما نوضحه يف الشكل التايل

 

يار و       اخت

تركيب 

 اخلطة

تقييم  

اإلسرتاتيجية 

 املصاغة

صياغة  

 اإلسرتاتيجية

ختصيص  

القيود و 

 اإلمكانات

حتديد  

 األهداف

 

. 

 

 :تحديد األهداف -1

حيث األهداف و  جيب أن تكون هناك أهداف حمددة لنشاط املؤسسة حىت يكون هذا النشاط فعال،     

ن أول مهمة ملدير التسويق تندرج من أهداف طويلة ات التسويق، فإتشكل األساس إلدار  التسويقية للمؤسسة

 مراحل إعداد إسرتاتيجية التسويق  (:4)شكل 

SOURCE : Kotler & Dubois, Marketing & Management ,8éme édition ,p88 
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األمد إىل أهداف قصرية املدى، كما تكون هناك أهداف عامة تتفرع من أهداف تفصيلية، و قبل أن تقرر 

 ةو اإلمكانات املتاحاعات املختلفة من السوق املؤسسة أي هدف تصبو إليه، فان عليها أن تعرف مطالب القط

، مقابل هذه املطالب ، و الكيفية اليت تقابل هبا املؤسسات املنافسة ، كذلك التنبؤ باملنافسة املرتقبة من للمؤسسة

 .1املؤسسات جديدة اليت تدخل يف نفس امليدان

 :تشخيص القيود و اإلمكانات-2

 :على املؤسسة حتليل كل اإلمكانات و القدرات املتاحة هلا و تتمثل هذه القيود يف     

  ارد املاليةاملو. 

 القدرات التكنولوجية. 

 ملوارد البشريةا. 

 :و كذلك جيب األخذ بعني االعتبار القيود القانونية و اللوائح التنظيمية و احمليط اهليكلي و خنص بالذكر

 .التنظيم املتعلق باملنتج و اإلشهار و التوزيع-

 .حجم الطلب-

 .عادات و أذواق املستهلكني يف السوق-

 (.جهوية، وطنية، دولية)يزات املختلفة للتوزيعمراعاة املم-

 .نسبة املنافسة-

 :و يوضح الشكل البيئة التنافسية احمليطة باملؤسسة
                                                           

 .25،ص7005باملدية، اإلسرتاتيجيات احلديثة للتسويق و مدى مالءمتها يف املؤسسة اجلزائرية،مذكرة ليسانس، املركز اجلامعيبن قيار شهيناز، ولد رويس مسري ،   1
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الشكل السابق يوضح البيئة احمليطة باملؤسسة يف ظل قطاع اسرتاتيجي تنافسي إذ تعترب دراسة البيئة من 

زء من التجمع تتأثر به و يتأثر هبا، لذلك يقتضي ضرورة التعرف اخلطوات اهلامة يف تصميم إسرتاتيجية املؤسسة ج

، و حتديد أثرها على سلوكها و أدائها و حتديد الفرص اليت حمليطة ، و تشخيصها و التنبؤ هباعلى العوامل البيئية ا

 .تنتجها و القيود اليت تفرضها مما يساعد على حتقيق فعالية املؤسسة

 :صياغة اإلستراتيجية-3

  :1تتم صياغة اإلسرتاتيجية وفقا ملعايري تتمثل يف    

جيب على أي مؤسسة الفهم و البحث عن أقسام التسويق املستهدفة و هذا ممكن حتديده إما  :معيار الهدف*

 .باملعىن اجلغرايف أو االجتماعي أو االقتصادي

                                                           
 20، صمرجع سابقبن قيار شهيناز، ولد رويس مسري،    1

 .البيئة التنافسية احمليطة باملؤسسة (:5)شكل 

 .72عمرو خري الدين، املفاهيم و اإلسرتاتيجيات ،ص: المصدر

 

 منافسة القطاع

 منتجات البدائل

 الموردين الزبائن

 قدرة التفاوض مع المورد قدرة التفاوض مع الزبون

 منافسين جدد
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على املنتجات  واألسعار، و  املؤسسة مضطرة إىل االختيارات من اإلسرتاتيجية اليت تقوم :معيار الخطوات*

قنوات التوزيع، ووسائل االتصال مماثلة للسوق املستهدفة، أي اإلسرتاتيجية تتميز بتغري بعض السياسات التسويقية 

و هذا وفقا ألجزاء السوق املستهدفة، و اخليار بني اخليارات على أساس مدى تشابه أو تباين اهلدف احملتفظ به 

 .مع املوارد لدى املؤسسة

تقوم املؤسسة بالضغط على عناصر املزيج التسويقي بغية إجناح منتجاهتا وهذا  :معيار العناصر المتحركة*

 . السعر، طريقة بيع أصلية، قناة توزيع جديدة:باالعتماد على العناصر املتحركة و تتمثل يف

 :تقييم اإلستراتيجية -4

ز و حجم املبيعات، واحملاولة بالرتكي ،ومة مبعيار جزء السوقتيجية املرستسعى املؤسسة يف حتقيق أهداف اإلسرتا    

 .هلذه اإلسرتاتيجية على التطابق و التجانس

 :اختيار و تركيب الخطة -5

هذا ما يقوم به املخطط  يف هذه املرحلة يتم رسم وتركيب اإلسرتاتيجية املختارة، و حتديد وسائل عملها و    

  :1التسويقي

 : قطاعات السوقية الجذابةتحديد ال:الفرع األول

إذا ما قررت مؤسسة أن تبين إسرتاتيجية تسويقية مالئمة لبيئتها التنافسية، فان عليها أن حتدد أكثر        

القطاعات اجلذابة لتكون مبثابة اهلدف التسويقي، على املؤسسة أن تقوم جبمع البيانات املتعلقة باملبيعات املتوقعة 

 .قها لكل قطاع ، و نقاط القوة للمنافسني و احتياجات منافذ التوزيعو األرباح املتوقع حتقي

                                                           
 20،ص، مرجع سابقمرتيين حممد  1
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ما هي أفضل : و بعد حتديد و تقييم خصائص و متطلبات القطاعات املختلفة ، يبقى السؤال اهلام هو    

 .القطاعات اليت تتوافق مع إمكانيات املؤسسة و خصائصها و نقاط القوة اليت متتلكها؟

 :التسويقيةالفرص : الفرع الثاني

يعين التسويق االسرتاتيجي القيام بتحليل الفرص التسويقية، وحتديد األهداف ووضع االسرتاتيجيات و        

 .إعداد اخلطط و تنفيذها و الرقابة عليها

و تعين الفرص التسويقية اجملال االسرتاتيجي الذي تتمتع به املؤسسة خباصية تفضيلية بالنسبة لباقي 

ى املنافسة هلا، و عليه جيب حتديد الفرص التسويقية اليت جتعلها حمورا لنشاطاهتا ألنه على املؤسسات األخر 

 .أساسها سيتم حتديد براجمها التسويقية و اإلنتاجية و املالية

 

 :أنواع استراتيجيات التسويق :الثالمطلب الث

غايات و األهداف واالسرتاتيجيات إن إسرتاتيجية التسويق لكل منتج جيب أن تكون على صلة مباشرة بال       

اليت تشكل مجيعها اإلسرتاتيجية  وجيب أن يكون توجه إسرتاتيجية التسويق ضمن الغايات  الوظيفية األخرى،

 :التالية

 التعرف على كيفية تلبية احتياجات املستهلك بطريقة كفوءة أكثر من املنافسني. 

 كيفية املنافسة يف نفس القطاع. 

 خدام األمثل للمزيج التسويقيالتعرف على االست. 
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 1:و بشكل عام هناك ستة خيارات تسويقية تتمثل يف    

 :إستراتيجية الدفاع التسويقية -1

اخلدمات و تستخدم هذه االسرتاتيجيات كتكتيك للدفاع عن احلصة السوقية، و ذلك بالتعرف على السلع        

ي يف جمال عمله، و تكون درجة القوة عالية مقارنة مع اجلديدة، و اليت يكون صاحب هذه االسرتاتيجيات قياد

 : هذه االسرتاتيجيات بستة أنواع هي Kotlerوقد حدد . املنافسني الذين ال يستطيعون اللحاق به أو منافسته 

 :إستراتيجية دفاع المؤسسة عن موقعها في السوق-1-1

ني منيع حول أرض الدولة، ببساطة أن الدفاع عن الفكرة األساسية هلذه اإلسرتاتيجية الدفاعية هو بناء حتص    

املوقع احلايل للمؤسسة أو املنتجات، هو شكل من أشكال قلة التبصر يف التسويق، فيجب على املؤسسة أن ال 

تعتمد على مركزها التنافسي احلايل ، مبا يعين من إمكانيات مادية و غري مادية بل جيب أن تعمل على تطوير ما 

 .فظ على بقاءها يف السوق بشكل مهيمن أو قائدلديها لكي حتا

 :إستراتيجية الدفاع عن أجنحة الجيش-4-7

على قادة السوق أن ال يقفوا عند حد حراسة أراضيهم، بل ال بد من تشييد خمافت حدودية حلماية اجلبهة     

 .و حراسة جبديةدروسا يعد إعدادا جيدا و مالضعيفة، و يبقى الدفاع عن أجنحة اجليش ذا قيمة قليلة ما مل 

 :إستراتيجية الدفاع بموجب حق األولوية-4-3

تعترب من املناورات الدفاعية األكثر عدوانية، حيث يفكر بشن هجوم على عدو قبل أن يبدأ هجومه ضد     

املؤسسة ، و الدفاع مبوجب حق األولوية نسب من غطاء السوق األكرب أو اإلمكان أن يتشابه اهلجوم املعزز 

                                                           
 .400صمرجع سابق،حممود جاسم الصميدعي،  1
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ألسعار ، و هتدف االسرتاتيجيات املعززة اليت متارس ضغوطا عالية إىل احلفاظ على املبادرة يف كل وقت ، وجعل با

 .املنافس على الدوام يف حالة دفاع

 :إستراتيجية الدفاع و القيام بهجوم مقابل و مضاد-4-1

يبوا هلا هبجوم مقابل، حيث أن لقد جرت العادة عند مدراء األسواق، عند مهامجة املؤسسات هلم بأن يستج    

و القائد يتمتع باخليار االسرتاتيجي ملواجهة املهاجم على جبهات  القائد هنا ال يستطيع البقاء مكتوف األيدي،

القتال أو املناورة ضد اجليش املهاجم، أو شن حركة كامشة للتقليل كتل املهامجة يف قواعد عمليتها ، غري أن 

اسرتاتيجي يف الغالب يهدأ أثناء اهلجوم األول و يهجم هجوما مضادا يف اللحظة القائد الذي يتمتع بعمق 

 .املناسبة

 :إستراتيجية الدفاع المتنقل -4-5

تتطلب هذه اإلسرتاتيجية من القائد أكثر من جمرد الدفاع عن أراضيه، ففي هذه اإلسرتاتيجية يبسط القائد     

كمراكز مستقبلية للدفاع و اهلجوم، القائد ينتشر يف هذه األراضي هيمنته على أراضي جديدة من شأهنا أن تعمل  

التجديد على  طنشا اجلديدة حبيث ال يتجاوز ذلك االنتشار الطبيعي ، العالقة التجارية من خالل ممارسة

ة جبهتني، و حتديد و توسيع السوق و تنويعه، و تولد هذه التحركات عمقا اسرتاتيجيا للمؤسسة و متكنها من هتيئ

 .اهلجمات املستمرة ، و شن هجمات انتقائية يف الوقت املناسب

 :إستراتيجية الدفاع باالنكماش -4-6

 ن املنافسنيو إن انتشار قوهتا أخذ يف التضاؤل وإ مل تعد املؤسسات قادرة على الدفاع عن مجيع أراضيها،

 .ينظمون برفق عدة جبهات
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 .له أو ما يدعى باالنسحاب االسرتاتيجي خمطط شانكما هو الظهور مبظهر و أفضل مسار    

 :إستراتيجية المهاجمين في التسويق-2

تكون هذه االسرتاتيجيات أفضل للمؤسسات اليت ترغب يف احلصول على امليزة التنافسية، لكوهنا ليست        

على حساب الرائدة يف جمال عملها، وميكن للمؤسسة باستخدام هذه االسرتاتيجيات توسيع حصتها السوقية 

املنافسني، فتقوم هذه االسرتاتيجيات على حماولة إظهار نقاط الضعف للمنافسني من أجل مهامجتها من جهة، و 

 .من جهة أخرى إظهار نقاط القوة ملستهلكيها و بالتايل استغالل هذه االعتبارات لصاحلها و مهامجة املنافسني 

 :1و هناك مخسة أنواع السرتاتيجيات اهلجوم وهي

 :إستراتيجية مهاجمة الجبهات األمامية-7-4

يقوم املهاجم بتقليد منتجات خصمه من منافسني، و الرتويج هلا و حتديد أسعارها، يف حالة جناح اهلجوم     

و اهلجوم األكثر شيوعا هو لقوة بدال من املنافسة، على اجلبهات األمامية فان املؤسسة املعتدية حتتاج إىل منفعة ا

 .ر يف مقابل أسعار اخلصمختفيض األسعا

 :إستراتيجية مهاجمة أجنحة الجيش -7-7

أي اهلجوم اجلانيب، حيث جتعل اهلجمات اجلانبية للتسويق املتميز ذا معىن هام، و هي بوجه خاص جتتنب     

 .املعتدي الذي يستويل على موارد أقل من اخلصم

 :يني مهاو باإلمكان توجيه اهلجوم اجلانيب من خالل بعدين اسرتاتيج

 
                                                           

  ةاالنكماش املخطط ليس معناه التخلي عن السوق ، بل هو التخلي عن األسواق األكثر ضعف و إعادة توزيع املوارد لألسواق القوي. 
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 البعد االسرتاتيجي   -

 .البعد الشرائحي  -

و يف اهلجوم اجلغرايف حيدد املعتدي املناطق ، حيث يضعف فيها أداء اخلصم، وهناك إسرتاتيجية أخرى للهجوم 

 .اجلانيب و هي حتديد احلاجات اليت مل يعطها القائد أمهية يف السوق

 :إستراتيجية الهجوم المطوق -7-3

إلسرتاتيجية على حاجة السوق اليت ال يستطيع املنافسون إشباعها من جانب، و مناورة التطويق تستند هذه ا    

على مناطق أو شرحية واسعة من أرض العدو من خالل القيام هبجوم  ءمن جانب آخر، وهي معادلة االستيال

ملعتدية أن حتمي خاطف و شامل، و يتطلب التطويق شن هجوم كبري على عدة جبهات لذا جيب على املؤسسة ا

و يكون التطويق معقوال و منطقيا حني يسيطر املعتدي على موارد متوقعة و يتقن . جبهاهتا األمامية و أجنحتها

 .التطويق السريع مما سيحطم إرادة العدو

 :إستراتيجية الهجوم الثانوي -7-1

سواق األكثر سهولة لتوسيع قاعدة تعترب من أكثر االسرتاتيجيات حدوثا، و يقصد جتاهل العدو و مهامجة األ    

 :و تعرف هذه اإلسرتاتيجية بثالث خطوات هي.مواردها

 .التنويع يف املنتجات اجلديدة ال ترتبط باملنتج األصلي -

 .اجلغرافية قاألسوا التنويع يف جمال -

 .القفز إىل التقنيات اجلديدة إلكمال املنتجات احلالية -
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 :إستراتيجية هجوم العصابات -7-5

هجوم العصابات هو خيار آخر يتاح ملعتدي السوق، و خاصة األصغر حجما ذوي الرساميل احملدودة، و     

 أسواق خمتلفة من املنافسني من أجل ىتتمثل حرب العصابات بشن هجوم أو هجمات صغرية متقطعة عل

 .إزعاجهم و مضايقاهتم ، و يف النهاية ضمان موطئ قدم دائم يف أسواقهم

 :يجية التسويقية لإلتباعاإلسترات-3

و تعترب هذه االسرتاتيجيات هي األفضل للمؤسسات الصغرية و اليت ال تستطيع منافسة املؤسسات العاملية،        

 .و تكون جهودها مركزة على السوق حيث تقتصر على جزء واحد يف السوق

متاما، فاملبدع أو املبتكر يتحمل قبل   إن إسرتاتيجية تقليد املنتج تعترب مرحبة مثل إسرتاتيجية جتديد املنتج

كل شيء نفقات ضخمة لقاء تطويره ملنتج جديد، و يعمل على توزيعه و يزود السوق مبعلومات عنه و إعالمه، 

فتكون مكافأته هي قيادة السوق، و بوسع مؤسسات أخرى أن تدخل السوق و تقوم بتقليد املنتج اجلديد أو 

 .حتديده أو طرحه يف السوق

 (:المكتشف) ستراتيجية المنقبإ -4

تستخدم هذه اإلسرتاتيجية من قبل املؤسسات اليت تسعى إىل املخاطرة و املغامرة باكتشاف سلع جديدة،        

 .و تعريف السوق هبا، وبالتايل حتقيق أرباح عالية و تكون قدرهتا يف السيطرة مرتفعة جدا عن السوق

 :الصغيرة استراتيجيات تسويقية لقادة األسواق -5

ن تكون قائدا يف سوق ن تكون تابعا يف سوق كبرية ، هو أذا النوع من االسرتاتيجيات ، من أإن البديل هل       

األسواق الصغرية ذات فها صغرية، و يف العادة تتحاشى املؤسسات الصغرية املنافسة مع املؤسسات الكبرية باستهدا
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ة للمؤسسات الكبرية، و تعترب هذه األسواق منافذ بالنسبة للمؤسسات األمهية القليلة، أو تنعدم أمهيتها بالنسب

 .الكبرية

 :قوالسو  االستراتيجيات التي يستخدمها متحد -6

تعترب املؤسسات اليت حتتل املرتبة األوىل و الثانية و مراتب متدنية يف الصناعة، مؤسسات متسابقة ألجل        

ع هذه املؤسسات املتسابقة ألجل اللحاق بركاب املؤسسات املتسابقة اللحاق بركاب املؤسسات املقصورة و بوس

 :أن تتبىن موقف من أصل موقفني

بوسعها مهامجة القائد و غريهم من املنافسني اآلخرين بروح عدوانية من أجل احلصول على حصة إضافية من  -

 .السوق

 .أو أن تلعب الكرة يف زورق دون أن هتزه أو خترتقه -

دي السوق أن حيددوا أوال اهلدف االسرتاتيجي للمؤسسة و خصومها ، مث اهلدف االسرتاتيجي وجب على متح

 .لزيادة حصتها السوقية ثانيا

 :واحد من األمناط التالية من املؤسسات ىعل فبوسع املتعدي أن خيتار اهلجوم

 فة للغايةو تعترب خماطرة كبرية لكنها إسرتاتيجية مكل: بوسع املتعدي أن يهاجم قائد السوق. 

 لديها ما يكفي من  سولي تؤدي وظائفها بوسعه مهامجة املؤسسات اليت هي من حجمها اليت ال

 .التمويل

    بوسعه مهامجة املؤسسات احمللية و اإلقليمية اليت ال تؤدي وظائفها و ليس لديها ما يكفي من

 .األموال
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 :استراتيجيات المزيج  التسويقي: رابعال المبحث

للمؤسسة من تقدمي مزيج تسويقي مناسب للمستهلك، و حبدود إمكاناهتا، خاصة إذا كانت يف بيئة  ال بد       

تتسم باملنافسة الشديدة، و هذا األمر يتطلب توضيح كل من مفهوم و عناصر املزيج التسويقي و املتمثلة يف 

ليت تتبعها املؤسسة إلشباع حاجات و ا تاملنتج، السعر، التوزيع، الرتويج، ويعد هذا املزيج مبثابة اإلسرتاتيجيا

و سنحاول إبراز هذا من خالل  .رغبات املستهلك، كما يعد تشكيلة مؤثرة أو داعمة إلسرتاتيجيات التسويق

 :املطالب اآلتية

 .املنتج جيةإسرتاتي: ولاملطلب األ      

 .التسعري إسرتاتيجية: املطلب الثاين     

 .توزيعلا إسرتاتيجية: املطلب الثالث     

 .توزيعال إسرتاتيجية: املطلب الرابع     

 

 :المنتج استراتيجيات :المطلب األول

، الوضع اإلسرتاتيجيةاسرتاتيجيات املنتجات جيب أن تراعي أمهية هذه إدارة التسويق بإعداد عندما تقوم  

غريات السريعة يف بيئة األعمال بكل ونتيجة للت. املستقبلية على منو وتطور أرباح املنظمةاحلايل للمنظمة وتأثرياهتا 

جوانبها والطلب املتزايد على خمتلف املنتجات وخاصة ذات اجلودة العالية والتمييز يف سوق يتسم باملنافسة 

 . الشديدة مما أدى إىل زيادة اهتمام اإلدارة التسويقية باإلسرتاتيجية املتعلقة باملنتجات
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جمموعة من الصفات أو >> :منتج ، إال أهنا تتفق على انهقدمت عدة تعاريف لل : مفهوم المنتج  -1

  (4).<<اخلصائص امللموسة و غري امللموسة، واليت يبحث عنها املستهلك إلشباع حاجاته و رغباته

 : ا التعريف نركز على مسألتني أساسيتنيذومن خالل ه

كل النواحي املادية املتمثلة اليت يلمسها الزبون وتشري إىل  واليت تعين باجلوانب : الخصائص الملموسة (4-4

 .باللون والشكل، والتصميم واحلجم ، وهي تعرب بشكل أساسي عن السلع املادية

فهي تعين باجلوانب النفسية واالجتماعية واألخالقية املتمثلة بالتفاخر  :2الخصائص الغير ملموسة (4-7

وح إىل اخلدمات واألفكار ويف نفس الوقت فإن املنتجات غري امللموسة تشري بوض....والشعور بالراحة

 .واملنافع اليت حيصل عليها الزبون

  : دورة حياة المنتوج  -2

 : 3لكل سلعة دورة حياة معينة و متر هذه الدورة بصفة عامة خبمسة مراحل هي       

      :مرحلة البحث و التطوير (2-1

ليت توظف أمواال طائلة، أحيانا دون أن تتوافق مع دراسة فكرة السلعة و تنفيذها، وهي مرحلة مكلفة للمؤسسة ا

للتقليل من حالة الشك تقوم املؤسسة يف نفس الوقت بدراسة السوق و  تعرف متاما مدى استجابة السوق للسلعة،

 .من أجل توجيه اجناز السلعة

 
                                                           

 .455،ص7001نزار عبد اجمليد الربواري،أمحد حممد فهمي، إسرتاتيجيات التسويق، دار وائل للنشر،عمان، األردن،  1

 305ردينة عثمان يوسف ، مرجع سابق ص  /حممود جاسم الصميدعي ، د/ د  2

 .402دار الزهران، عمان ، األردن صقحطان العبد يل، التسويق أساسيات و مبادئ،   3
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 : مرحلة التقديم ( 2-2

ستهلك أي فكرة عنها، لذا هي أوىل مراحل حياة السلعة أي ألول مرة يف السوق، و ال يكون لدى امل       

تكون مهمة املؤسسة األساسية هي إجياد سوق، و ذلك عن طريق حماولة جذب عدد كاف من املستهلكني، ويف 

هذه املرحلة إما حتقق السلعة جناحا كبريا، أو تلقى فشال، هلذا تعتمد املؤسسة على إسرتاتيجية تروجيية مكثفة، كما 

 .رجة املنافسة أو انعدامهاقد يكون السعر مرتفعا الخنفاض د

 :مرحلة النمو( 2-3

، حيث ينخفض لسلعة، و قد ال يبقى السعر عاليايف هذه املرحلة يبدأ دخول عدة منافسني يف سوق ا       

تركز إسرتاتيجية الرتويج وعموما  بصورة تدرجيية مع تزايد املعروض من السلعة واالرتفاع النسيب يف درجة املنافسة،

السمعة املكونة يف أذهان املستهلكني، عن طريق استخدام وسائل ترويج مناسبة باإلضافة إىل توسيع على تثبيت 

 .قاعدة التوزيع للسلعة

 :1مرحلة النضج( 2-4

 هي تعطي رحبا منتظماو  يف هذه املرحلة تكون السلعة قد احتلت مكانتها يف السوق، و أصبحت معروفة،       
 متيقنة ألي متغريات، كدخول منافسني جدد أويف هذه املرحلة أن تبقى منتبهة و إىل حد ما، لكن على املؤسسة 

 .دخول سلعة تفوق بالنوعية و املواصفات السلعة األخرى

عموما ميكن القول، أن املؤسسات التسويقية جيب أن ختطط بفعالية الستثمار هذه املرحلة، عن طريق زيادة     

مع حماولة بناء جسور من الثقة مع عدد من املوزعني األقوياء، مع حماولة  فعالية و مضمون إسرتاتيجية الرتويج

                                                           
 402قحطان العبديل، مرجع سابق، ص  1
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حتسني ما ميكن حتسينه باملزيج التسويقي، وذلك هبدف إطالة هذه املرحلة إىل أقصى حد ممكن و لكن بإضفاء 

 . املزيد من العناية و احلذر لعامل التكلفة

 :مرحلة االنحدار( 2-5

ت يف الزيادة بأوائل هذه املرحلة، و لكن سرعان ما يظهر االجتاه صوب النزول و قد يستمر حجم املبيعا       

التدهور، فتنخفض األرباح تدرجييا، و تظهر مدى خطورة االحتفاظ بكميات كبرية من املخزون السلعي، و سوف 

ل مع املوزعني منها، مع إمكانية إيقاف التعام ةتضطر املؤسسة إىل ختفيض نفقاهتا بشكل كبري خاصة الرتوجيي

 . الذين ال حيققون أية مبيعات ذات قيمة

 :  و ميكن تلخيص هذه املراحل يف الشكل التايل    

 

 

 

 

 

 

 دورة حياة املنتوج  (:6)شكل  

SOURCE : Kotler & Keller & Dubois & Manceau , 

Marketing & Management ,12éme édition ,p073 

 

 البحث والتطوير التقديم النمو النضج

 األرباح
 المبيعات

 الزمن

 اإلنحدار
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أحد العوامل اليت جيب أن تراعى عند ختطيط  ورة حياتهو تعد املراحل اليت مير هبا املنتج خالل د

راحل هلا سيناريو خمتلف، فإن ذلك يفرض أن يكون مبا أن كل مرحلة من هذه املو  .اإلسرتاتيجية التسويقية للمنتج

 :لكل مرحلة إسرتاتيجيتها التسويقية اخلاصة هبا

ه املرحلة تستخدم املنظمات عدة اسرتاتيجيات ميكن وضمن هذ :ستراتيجية التسويق في مرحلة التقديمإ -1

 :إجيازها مبا يلي

و برتويج  ملنتج إىل السوق بأسعار عالية،تقدمي ا تركز هذه اإلسرتاتيجية على: إسرتاتيجية الكشط السريع-4-4

مكثف  لتغطية التكاليف املرتفعة، و حتصيل هامش ربح معقول ، و ميكن تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يف احلاالت 

   1:اآلتية

 .جعدم معرفة قطاع كبري من املستهلكني باملنت -

 .كه و قادرون على دفع السعر املرتفع لهأن يكون املستهلكون الذين يعرفون املنتج مستعدون المتال  -

 .وجود منافسة شديدة ، هلذا فإن املؤسسة ترغب يف بناء تفضيالت استهالكية سريعة ملنتجها -

و تقوم على أساس تقدمي املنتج إىل السوق بسعر مرتفع مصحوب جبهد  :إسرتاتيجية القشط البطيء-4-7

 حتقيق أقصى ربح إمجايل، يف حني حيافظ ختفيض الرتويج تروجيي منخفض، و هتدف سياسة السعر املرتفع إىل

 :2على بقاء التكاليف عند حدها األدىن،و يكون تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يف احلاالت اآلتية

 .صغر حجم السوق -

                                                           
 .422،ص7005مدخل إسرتاتيجي ، دار وائل للنشر، عما ن ، األردن،:رائد توفيق، أصول التسويق  1

 .420رائد توفيق، مرجع سابق، ص  2
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 .وجود معرفة تامة باملنتج من قبل املستهلكني -

 .استعداد املستهلكني لدفع السعر املرتفع -

 .املنتج دملنافسني احملتملني بتقليتوقع عدم قيام ا -

وهي تقدمي املنتج بسعر منخفض، و مستوى تروجيي مرتفع،    و اهلدف : إسرتاتيجية االخرتاق السريع -4-3

من ذلك هو اخرتاق السوق بسرعة و احلصول على حصة كبرية، و ميكن إتباع هذه اإلسرتاتيجية يف احلاالت 

 : 1التالية

 .واسعا و حجم الطلب فيه واسعا عندما يكون حجم السوق -

 .عدم معرفة املستهلك باملنتج -

 .وجود منتجني منافسني هلم حساسية عالية للسعر -

 .وجود منافسة شديدة -

تتضمن تقدمي املنتج بأسعار منخفضة مع ترويج قليل، ذلك أن السعر : ءإسرتاتيجية االخرتاق البطي -4-1

من قبل املستهلكني، كما يساعد املؤسسة على إبقاء تكاليف الرتويج املنخفض يشجع السوق على قبول املنتج 

 : عند أدىن مستوياهتا، و يكون تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يف احلاالت اآلتية

 .جوجود سوق كبري للمنت -

 .معرفة تامة باملنتج من جانب املستهلكني -

                                                           
 .462نزار عبد اجمليد الربواري، أمحد حممد فهمي، مرجع سابق، ص  1
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 .ارتفاع حساسية السوق للسعر -

 .وقوجود درجة من املنافسة يف الس -

تسعى املؤسسة يف هذه املرحلة إىل استخدام إسرتاتيجيات متعددة  :إستراتيجية التسويق في مرحلة النمو -2

 :1بإطالة فرتة النمو قدر اإلمكان، و احلفاظ على مكانتها التنافسية يف السوق و ذلك من خالل 

 .إضافة خصائص و تصاميم جديدة له وحتسني نوعية املنتج أ -

 .أجزاء جديدة يف السوق الدخول إىل -

 .استخدام قنوات توزيع جديدة  -

 .تبين إسرتاتيجية تروجيية هدفها حتويل املستهلك من معرفة املنتج إىل دفعه للشراء -

 .خفض السعر يف الوقت املناسب حملاولة جذب املستهلكني ذوو احلساسية العالية للسعر -

 .زيد من قوة موقفها التنافسي و من حصتها السوقيةإن إتباع هذه اإلسرتاتيجيات من قبل املؤسسة ت

 : 2وتتمثل يف :إستراتيجية التسويق في مرحلة النضج -3

حيث تقوم املؤسسة بدراسة إمكانية توسيع السوق، وذلك من خالل العمل : إسرتاتيجية تعديل السوق -3-4

تج إىل مستعملني له،  أو من خالل على زيادة حجم مبيعاهتا من خالل كسب املستهلكني غري املستعملني للمن

الدخول إىل أجزاء جديدة من السوق أو كسب مستهلكني املنافسني، عن طريق جذهبم بتقدمي املنتج بطريقة 

 .جديدة
                                                           

 .462عبد اجمليد الربواري،امحد حممد فهمي،مرجع سابق،صنزار   1

 .465نزار عبد اجمليد الربواري،امحد حممد فهمي، مرجع سابق، ص  2
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بيعات عن طريق تعديل حتاول املؤسسة ضمن هذه اإلسرتاتيجية، احملافظة على امل: إسرتاتيجية تعديل املنتج -3-7

، حيث تقدمي املنتج قد تأخذ عدة أشكال إن إعادة. اليت جتذب مستهلكني جدد هلا ، بالطريقةصفات املنتج

أو املواصفات و اخلصائص اليت من املمكن أن حتقق مزايا للمؤسسة،   ،ن أن تكون عن طريق حتسني النوعيةميك

 .كبناء صورة طيبة عن املؤسسة يف أذهان املستهلكني

وفيها حتاول املؤسسة تنشيط املبيعات من خالل إجراء التعديل على  :يإسرتاتيجية تعديل املزيج التسويق -3-3

 .واحد أو أكثر من عناصر املزيج التسويقي كتخفيض السعر مثال

يف هذه املرحلة من دورة حياة املنتج، تنخفض املبيعات و تصل :إستراتيجية التسويق في مرحلة االنحدار -4

املبيعات إىل كثري من األسباب كالتقدم التكنولوجي، مبا يعكسه من  إىل أدىن مستوياهتا، ويعود هذا التغري يف

 .ارتفاع يف معدالت تقادم املنتج و التغري يف مستويات اهتمام املستهلك به، و زيادة حدة املنافسة يف السوق

 : 1و تلجأ املؤسسة يف هذه األوضاع إىل تبين أحد التوجهات اإلسرتاتيجية البديلة التالية

 .من السوق كليا اخلروج -

 .البقاء يف السوق مع ختفيض عدد املنتجات املعروضة -

 .الرتكيز و االستغناء عن قطاعات معينة من السوق -

 .خفض تكاليف التوزيع و الرتويج -

 .ختفيضات كبرية يف األسعار -

 
                                                           

 .421رائد توفيق، مرجع سابق، ص  1
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 :تسعيراستراتيجيات ال :المطلب الثاني 

، و هو العنصر الذي يؤثر مباشرة على إرادات املؤسسة، التسويقي جيعد التسعري من أهم عناصر املزي    

هو فن ترمجة قيمة املنتج إىل مقابل نقدي،  أي هو القرار الذي يعين بالنسبة للمؤسسة حصوهلا >>فالتسعري

على عوائد لقاء ما تقدمه من منتجات ، يقابله يف اجلانب اآلخر ما يقدمه املستهلك من دخله للحصول على 

  (4).<<ع حاجاته و رغباتهاملنتج إلشبا 

  (2). <<القيمة اليت يدفعها املستهلك لبائع السلعة أو اخلدمة لقاء احلصول عليها>> أما السعر فهو

ال أن املؤسسات تتبع طرق يرادات أكرب من التكاليف ، إرغم أن أصل اهلدف من التسعري هو احلصول على إ

 :التسعري منتجاهتا أمهه

 .هامش الربح+مصاريف خمتلفة+تكلفة اإلنتاج=حيث السعر: تكلفةالتسعير على أساس ال-4

و متتاز هذه الطريقة يف التسعري بأهنا تكفل أسعار متساوية يف الصناعة، األمر الذي يقلل املنافسة السعرية إىل 

 .حدها األدىن ، مع شعور مجيع األطراف بأنه أسلوب عادل

ر عندما يزداد الطلب، و تنخفض عندما ينخفض الطلب، حبيث ترتفع األسعا:التسعير على أساس الطلب-7

 .وذلك لتغطية الربح رغم ثبات تكلفة الوحدة يف احلالتني

تقوم املؤسسة بتحديد أسعار منتجاهتا، بعد األخذ يف االعتبار أسعار السوق :التسعير على أساس المنافسة -3

 :قسوياملنافسة ،وهناك ثالثة مراحل مطروحة أمام مدير الت ةملواجه

                                                           
 .422نزار عبد اجمليد الربواري، أمحد حممد فهمي، مرجع سابق، ص( 4)

 .423،ص7000دار الشروق، عمان، األردن، مدخل إسرتاتيجي،: أمحد شاكر العسكري ، التسويق ( 7)
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 .التسعري يف مستوى املنافسني -

 .التسعري أقل من مستوى املنافسني -

 .التسعري أعلى من مستوى املنافسني -

و تعترب إسرتاتيجية التسعري واحدة من إسرتاتيجيات التسويق ذات التأثري الكبري يف حتقيق األهداف 

 :التسويقية، ومن أبرزها ما يلي

 :1و تشمل:الجديدة إستراتيجيات تسعير المنتجات -1

السعر إىل الفئة  احيث يتم حتديد سعر مرتفع للسلعة اجلديدة ، حبيث يوجه هذ: إسرتاتيجية قشط السوق -4-4

اليت يهمها احلصول على السلعة مهما كان السعر مرتفع،و عندما تقل الفرص البيعية اجلديدة و  األوىل يف السوق،

ض السعر ، حبيث يكون مالئما للفئة اليت تليها يف السوق، وهكذا يتم الفئة ، يتم ختفي هأو تنعدم بالنسبة هلذ

 . االستمرار يف التخفيض لكسب فئات جديدة

  :2إسرتاتيجية  االخرتاق أو التغلغل يف السوق -7-7

ويف هذه اإلسرتاتيجية يكون السعر منخفض عن السعر الطبيعي للسلعة، و على املدى البعيد، وذلك لتحقيق 

 . كن من مبيعات و ألطول فرتة زمنية ممكنة لكسب أكرب حصة سوقية بني املنافسنيأكرب ما مي

 

 

                                                           
 347حممد فريد الصحن ، مرجع سابق ، ص  1

 .315، ص7000أيب سعيد الديوه جي ، املفهوم احلديث إلدارة التسويق، دار احلامد للنشر، عمان، األردن،   2
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 1:إستراتيجيات تسعير المنتجات الحالية -2

مبوجبها ال جيري تغيري السعر احملدد للمنتج عند طرحه للسوق ألول مرة، وهتدف : إسرتاتيجية ثبات السعر -7-4

 .املنتج التنافسي و حصة املؤسسة يف السوق هذه اإلسرتاتيجية إىل احملافظة على مركز

تعترب إسرتاتيجية دفاعية ملواجهة املنافسني، أو للقضاء عليهم، وهتتم هذه : إسرتاتيجية ختفيض السعر -7-7

اإلسرتاتيجية بتحقيق االستجابة حلاجات املستهلك يف بيئة متغرية، و تقود إىل اخنفاض هامش الربح، إال أهنا 

 .ة سوقية كبرية إذا متكنت املؤسسة من الفوز على املنافسنيتسهم يف بناء حص

هتدف إىل احملافظة على الرحبية خالل فرتات التضخم، وفيها جيري تقسيم السوق : إسرتاتيجية زيادة السعر -7-3

إىل قطاعات ، يتم التوجه إىل كل منها بسعر خمتلف، و تتطلب هذه اإلسرتاتيجية توافر حساسية عالية اجتاه 

 .لعناصر األخرى كاجلودة و التوزيعا

يقصد هبا حتديد سعر واحد جلميع املستهلكني لنفس املنتج حتت نفس : إسرتاتيجية السعر الواحد -7-1

الظروف و الكميات، و يتطلب جناح هذه اإلسرتاتيجية حتليل املركز التنافسي للمنتج ، و هيكل التكاليف مقارنة 

لصناعة، ومعلومات عن أسعار املنافسني، ودرجة حتقيق املؤسسة القتصاديات ببقية عناصر املنتجات ضمن نفس ا

 . احلجم، و إمكانات املستهلك الشرائية

 :إستراتيجيات التوزيع :المطلب الثالث

ر فيها ما توفتوزيعية  منافذميثل التوزيع حلقة الوصل بني املنظمة وأسواقها من خالل ما تعتمده من 

إن أي . لك يف اجلودة املطلوبة والسعر املناسبذات يف الوقت واملكان املناسبني، وكتجحيتاجه الزبائن من من

                                                           
  .452نزار عبد اجمليد الربواري،امحد حممد فهمي، مرجع سابق،  1
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منظمة ال ميكن هلا حتقيق أهدافها سواء على األمد القصري أو البعيد مهما كان ختطيطها سليما لالسرتاتيجيات 

 .الةاملتعلقة بعناصر املزيج التسويقي األخرى مامل تعتمده إسرتاتيجية توزيع كفؤة و فع

يقصد بالتوزيع عملية إيصال املنتجات إىل املستهلك، وذلك عن طريق جمموعة األفراد     :مفهوم التوزيع -1

واملؤسسات اليت يتم عن طريقها خلق املنافع الزمنية و املكانية و احليازية للمنتج، و تعد عملية التوزيع هذه من 

دا لتسويقية املتعلقة بتوزيع املنتج ، من القرارات املهمة جالعناصر األساسية يف التسويق، كما تعد القرارات ا

 .للمؤسسة خاصة يف بيئة تنافسية

  :  1العالقة بين المنظمة وقنوات التوزيع -2

  املنتج واملوزع )حلقات قنوات التوزيع هي عالقة مصريية بالنسبة ألطراف العمل إن العالقة بني املنظمة و

عالقة أحادية  إذنإهنا ليست . ق األهداف املنشودة لألطراف كافةوهي عالقة تؤدي إىل حتقي( مثال

 .اجلانب، وإمنا هي عالقة متداخلة ومرتبطة ارتباطا وثيقا مع مهمات ومسؤوليات األطراف كافة

  إن العالقة بني املنظمة وحلقات قنوات التوزيع ينبغي أن ختدم بالدرجة األساسية العملية التسويقية من

 .هو الذي خيلق قناة توزيعات املستهلكني واملنتفعني، أي أن املستهلك خالل إشباع رغب

  إن العالقات األساسية بني حلقات قناة التوزيع جيب أن تبىن على أساس املصاحل املشرتكة واملنافع

إن مبدأ املصاحل املشرتكة مؤشر حقيقي على أن مجيع األطراف تعمل من أجل خدمة . املتبادلة

أما مبدأ املنافع املشرتكة فإنه مؤشر على حسن إدارة . ل توفري احتياجاته وإشباعهااملستهلك، من خال

 . العملية اإلنتاجية والتسويقية

 
                                                           

 337ردينة عثمان يوسف ، مرجع سابق ص  /دعي ، دحممود جاسم الصمي/ د  1
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 :تتمثل إسرتاتيجيات التوزيع فيما يلي   :  التوزيعأنواع استراتيجيات  -3

تضمن ذلك توفري السلعة يف يو  أو يطلق عليها إسرتاتيجية التغطية الشاملة :التوزيع المكثف إستراتيجية -3-1

، و تصلح هذه اإلسرتاتيجية من أجل حتقيق أكرب تغطية ممكنة للمنتج يف األسواق عدد كبري من منافذ التوزيع

للسلع امليسرة الواسعة االنتشار، و اليت يرغب املستهلك يف احلصول عليها بأقل جهد ووقت ممكنني، و ميكن 

 .خلدمة هذا الغرض استخدام آالت البيع و متاجر التجزئة

و يعين توفري السلعة يف متاجر قليلة و منتقاة من بني بدائل عدة، و يتم :التوزيع االنتقائي إستراتيجية  -3-2

مسعة املوزع، قدرته على خدمة السلعة، التزامه بالسعر احملدد : اختيار املنافذ املرغوبة على أساس معايري معينة، مثل

وقسم من السلع ( السلع املعمرة) اإلسرتاتيجية بشكل عام بالنسبة لسلع التسوق من قبل املنتج، و تصلح هذه

 .اخلاصة

هذا  يشريالتغطية بواسطة الوكالء الوحيدين و  إسرتاتيجيةويطلق عليها  :التوزيع المحصور إستراتيجية -3-3

مل معها،و تستخدم هذه النوع ، إىل اختيار موزع أو وكيل يف كل منطقة جغرافية، يرغب املنتج فيها و التعا

إن  .اإلسرتاتيجية من قبل املؤسسة ، لغرض السيطرة على األسعار أو اخلدمات املقدمة من خالل القناة التوزيعية

 .املنتجات اليت توزع عن طريق املوزع الوحيد حتتاج إىل جهد مميز وخدمات قبل وبعد البيع  بشكل متميز

 

 :إستراتيجيات الترويج :المطلب الرابع

يعد الرتويج أداة فاعلة للتعريف باملنتج، و زيادة املبيعات و احلصة السوقية، وهو أحد عناصر املزيج التسويقي     

 .املوجه وحو السوق، باعتباره اتصاال يستهدف اإلقناع باملنتج
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النشاط الذي يتم ضمن إطار أي جهد تسويقي و ينطوي على عملية >> الرتويج على انه Kotlerو قد عرف

  1.<<اتصال إقناعي

و من املهم للمؤسسة أن تقوم بوضع إسرتاتيجيات تروجيية ترتكز على األدوات الرتوجيية اخلمسة اليت يشملها 

 :2املزيج الرتوجيي و هي

 .اإلعالن -

 .تنشيط املبيعات  -

 .العالقات العامة -

 .البيع الشخصي -

 .التسويق املباشر -

و يركز خالل وسائل اإلعالم املختلفة، سائل تروجيية مدفوعة الثمن، من يشمل اإلعالن تقدمي ر : اإلعالن -1

و عندما يكون عدد العالمة يف ذهن املستهلك، على تكوين منظور طويل األجل ، لبناء صورة معينة السم 

و مكثف لكافة منتجاهتا و تاج املؤسسة إىل إعالن اقوي املنافسني كبري و نفقات اإلعالن عالية جدا ، حت

 .صوصا اجلديدة ، و اليت تساهم يف تعزيز اسم العالمةخ

تشمل جمموعة الوسائل اليت تستخدم لغرض الرتويج، و ال تدخل ضمن الوسائل : تنشيط المبيعات -2

اهلدايا الرتوجيية،و التذكارية، و العينات ، ونوافذ العرض اخلارجية، و : اإلعالنية الرئيسية، وأهم أساليب التنشيط

 (.احمللية والقومية و الدولية) داخلي للمحل و التنزيالت ، و املعارض بأنواعهاالرتتيب ال

                                                           
 .302رائد توفيق، مرجع سابق، ص1

 367،ص7001مأمون ندمي عكروش ، تطوير املنتجات اجلديدة، دار وائل، عمان، األردن، 2 
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و املستهلكني، و مجع املعلومات  يعىن هذا النشاط بتنمية العالقات الوثيقة مع املؤسسات:العالقات العامة -3

ير السنوية ، و العالقات الدورية عن احتياجاهتم ، وإعداد و نشر املعلومات الالزمة عن املؤسسة عن طريق التقار 

العامة هي نشاط تروجيي يتعلق بالعالقات اخلارجية مع املستهلكني ،  ويستهدف إيصال انطباع جيد عن املؤسسة 

 .و منتجاهتا، أو احملافظة على عالقة وثيقة مميزة مع املستهلكني

ب البيع للمستهلك هو ذلك النشاط من أنشطة الرتويج الذي يتضمن مقابلة مندو >>:البيع الشخصي -4

 . 1<<النهائي أو املشرتي الصناعي وجها لوجه بغرض تعريفه خبصائص السلعة أو اخلدمة و إقناعه بشرائها

سه بنفسه فاملنتج اجلديد ال يستطيع بيع ن البيع الشخصي هام للمؤسسة خاصة عند طرحها منتجات جديدة،و 

 .بصرف النظر عن جودته دون بذل جهود بيعية

، و يتميز هذا (أو الوسيط املتوجه له)هو حماولة تعزيز عالقة التفاهم بني املؤسسة املستهلك:المباشرالتسويق -5

التسويق بتوجهه إىل شخص حمدد ، تصاغ له الرسالة الرتوجيية مبا يتفق و حاجاته مع القدرة على تعديل هذه 

 .الرسالة، و يتم استخدام الربيد أو اهلاتف خاصة

بتشكيل حالة من التنسيق للجهود املبذولة من قبل املؤسسة،  سرتاتيجيات الرتويج، فإهنا تعينأما فيما خيص ا    

، و اليت ترغب بتحقيقها املؤسسة، قاليت تستهدف مجاعة معينة من املستهلكني، وفقا ألهداف إسرتاتيجية التسوي

 : 2و من أبرزها ما يلي

 

 

                                                           
 742أمحد شاكر العسكري، مرجع سابق، ص  1

 .771نزار عبد اجمليد الربواري،امحد حممد فهمي، مرجع سابق، ص  2
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 :إستراتيجية الدفع و الجذب -1

، ...(بيع شخصي ، إعالن،)تقوم مبوجبها املؤسسة بالرتكيز على الوسائل الرتوجيية: الدفعإسرتاتيجية  -4-4

باجتاه جتار اجلملة خاصة ، و دفعهم إىل توجيه محالهتم الرتوجيية صوب جتار التجزئة، و هؤالء يقومون بتوجيه 

تجزئة، فالدفع إذا هو إشراك جهدهم البيعي إىل املستهلكني، و ضمن هذه اإلسرتاتيجية متنح خصومات لتجار ال

 .املنتج و املوزع يف دفع املنتجات خالل قنوات التوزيع بقوة حىت تصل إىل املستهلك

تقوم املؤسسة فيها بتوجيه الطلب املباشر من املستهلك عن طريق الرتويج، بالتايل يتم : إسرتاتيجية اجلذب -4-7

ملطلوبة مباشرة من املستهلك، فيقوم تاجر التجزئة بتحرير الضغط على تاجر التجزئة لتشجيعه بتوفري املنتجات ا

الطلب إىل تاجر اجلملة، مث إىل املؤسسة،و هي إسرتاتيجية مألوفة لدى املؤسسات و اليت تسعى إىل جذب 

 .املستهلك لطلب منتجاهتا

 :إستراتيجية الضغط و اإليحاء  -2

ب املكثف يف اإلقناع من خالل تعريف املستهلكني تعتمد مبوجبها املؤسسة، األسلو : إسرتاتيجية الضغط -7-4

 .باملنافع احلقيقية ملنتجاهتا

القائم على احلقائق من جهة، و اعتماد لغة ( السهل)تعتمد أسلوب اإلقناع املبسط: إسرتاتيجية اإلحياء -7-7

 احلوار طويل األمد لدفع املستهلكني باختاذ قرار الشراء بقناعة تامة من جهة أخرى
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 :مة الفصلخات

املوجه العام إلدارة هو االسرتاتيجي ن التسويق أ من خالل ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل ، ميكن القول       

من  وكذلكجمموعة من اخلطط و السياسات و العمليات اليت متارسها اإلدارة التسويقية، التسويق من خالل 

هبدف إشباع حاجات و رغبات املستهلكني، ناسبة ا مت تصميمه بالطريقة املمتكامل إذتسويقي زيج خالل م

حيث جاء خرباء التسويق مبفاهيم و اسرتاتيجيات يف غاية األمهية ، هدفها الدخول إىل األسواق الكبرية و املتنامية 

اليت تعاظم عددها، و تكاثرت اختصاصاهتا بتنوع السلع و اخلدمات و تغري أذواق املستهلكني، كل ذلك يف بيئة 

 اباملنافسة الشديدة و القاسية ، حيث حتاول املؤسسة جاهدة لفهمها و فهم مكوناهتا و التكيف معهتتسم 

لضمان البقاء و االستمرار بتحقيق أكرب قدر ممكن من احلصص يف السوق من أجل اكتساب ميزة تنافسية و 

 . احلفاظ عليها و هذا ما سنتناوله يف الفصل الثاين

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثاني

 المنافسة 

 ةواإلستراتيجية التنافسي
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 :مـــقــــدمــــة

تتعرض املؤسسة إىل ضغوط مستمرة من البيئة اخلارجية، فتدفعها للبحث عن اكتساب مزايا تنافسية، مما    

 .هبدف البقاء واالستمرارداء يدفعها إىل التحسني املستمر يف األ

التكنولوجية السريعة، يتعني  فبحكم املعطيات اجلديدة و املتمثلة يف فتح األسواق، املنافسة غري احملدودة والتطورات

التنافسية املناسبة للتكيف  اإلسرتاتيجيةاالهتمام بكل ما له عالقة بالتنافس، و بالتايل البحث عن  نمماتعلى امل

و للتعمق أكثر يف هذا الفصل مت تناوله من  ،لفرتة طويلة مع هذه التغريات و ضمان حتسني األداء و االستمرار

 : الل ثالث مباحث على النحو التايلخ

 .ماهية املنافسة:املبحث األول       

 .يزة التنافسيةامل: املبحث الثاين       

 .اإلسرتاتيجية التنافسية: املبحث الثالث       

 

 

 

 

 

 

http://kenanaonline.com/users/khaldiabouj/tags/50386/posts
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 :ماهية المنافسة: المبحث األول

طور يف الفكر االقتصادي، بدأت املنافسة تتسع و تشتد بني املؤسسات ليس فقط على املستوى نتيجة الت

احمللي ، و إمنا بني الدول، و مع حتول السوق من سوق عرض إىل سوق طلب، و مع زيادة الطاقات اإلنتاجية، و 

، إىل مدى خلروج من السوقرية الدخول و اإىل تغيري وجهة نمر املنافسة من ح ذلك التطور التكنولوجي ، أدى

وهذا جيعل املؤسسات تدرك أن بقاءها يف إمكانية احلفاظ على املكانة يف غضون الصراع و التنافس الشديد 

 .السوق مرتبط بقدرهتا على املنافسة

 

 :مفهوم المنافسة :المطلب األول

حة القرارات الصحي ختاذإن الفهم العميق للمنافسة والتشخيص الدقيق هلا حتما سيساعد املنممة على ا 

ن أجل حتسني مركزها التنافسي، تطويره، أو الدفاع عن مويضمن هلا قوة تنافسية قادرة على مهامجة املنافسني 

قد تعددت وجهات النمر و  .مركزها التنافسي احلايل بالشكل الذي حيقق هلا الصمود وبالتايل البقاء يف األسواق

 :1عض التعاريف على النحو التايلب ذكرا سيتم ذحول تعريف املنافسة ل

التقاء العارضني و  تعين كذلكو  . يقصد باملنافسة التنافس بني البائعني أو بني املشرتين على نفس املنتج

الطالبني يف سوق معني، مما ينتج عنه التنافس الذي يؤدي حتما إىل ختفيض السعر حىت يتساوى مع التكلفة 

 .املتوسطة

                                                           
 .52حناسية  رتيبة، مرجع سابق، ص    1
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 :1سة على أهناكما ميكن تعريف املناف

، سواء يف السوق الداخلية أو اخلارجية مبنتج ى املواجهة و التكيف مع منافسيهامقدرة املؤسسة عل 

فهي تساهم يف حتوالت وتطور  أفضل مدة، ويف( مقبولة ) فة و جودة مطلوبة تنافسي الذي يتميز بأقل تكل

 .ية والتوزيعاإلنتاجية  تقنيات اهلياكل االقتصادية و ذلك بتطوير

 : 2كما تعرف أيضا

املنافسة تعدد املسوقني و تنافسهم لكسب العميل باالعتماد على أساليب خمتلفة كاألسعار و اجلودة و  

  .املواصفات و توقيت البيع و أسلوب التوزيع و اخلدمة بعد البيع و كسب الوالء السلعي و غريها

 

 :أنواع المنافسة :المطلب الثاني

 : الثة أنواع من املنافسةميكن التمييز بني ث

 : المنافسة الكاملة( 2-1

ا النوع من املنافسة ال ميلك املنتج والبائع احلرية يف حتديد األسعار والكمية املعروضة من ذيف ظل ه

 ....الطحني، اخلبز، امللح: مثللك يعود إىل طبيعة السلعة وطبيعة الطلب عليها ذ، و املنتجات

 : 3افسة مبا يليه املنوميكن إجياز خصائص هذ

                                                           
 .5، ص 5002دوخ فريد، دور التنافسية يف تسيري املؤسسة، مذكرة ليسانس، املركز اجلامعي باملدية،   1

 50، ص5000فريد النجار، املنافسة و الرتويج التطبيقي، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، مصر،  2

 530ينة عثمان يوسف ، مرجع سابق صرد  /ي ، دحممود جاسم الصميدع/ د    3
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  من البائعني الصغار الذين تكون قدراهتم املالية حمدودة بالشكل الذي ال يستطيع وجود  عدد كبري

 .أحدهم أو عدد قليل منهم التأثري على الباقني أو اخلروج عن السياسة السعرية السائدة يف السوق

 يلة من جمموع العروض السلعي لكل مشرتي تكون قل بري من املشرتين، وإن كمية الشراءوجود عدد ك

 .وليس هلم اإلمكانية يف التأثري على السياسة السعرية املتبعة

    وحتول  االنتقالإن املنتجات املوجودة يف السوق تكون متجانسة ومتماثلة بالشكل الذي يعطي إمكانية

 .جدا املشرتي من بائع إىل آخر م أجل احلصول على السلعة واحلصول على ميزة سعرية قليلة

 حرية الدخول إىل األسواق أو اخلروج منها. 

 ميتلك املشرتون معلومات كافية عن السلع وأسعارها. 

  ال يستطيع أحد البائعني أو املنتجني التأثري على السياسة السعرية أو استخدام سياسة سعرية أعلى بكثري

 .كبريةأو أقل بكثري من األسعار والسلع املنافسة ألن ذلك سوف يعرضه خلسارة  

  بعملية الشراء من بائع واحد وإمنا يكون هلم حرية وسهولة االنتقالعدم متسك املشرتين. 

 :المنافسة الحرة( 2-2

 االختالفاتإن املنافسة احلرة تتماثل بشكل كبري مع املنافسة التامة أو الكاملة ولكن مع وجود بعض  

 :ميكن إجيازها مبا يلي

 رة أقل من املنافسة التامةإن عدد البائعني يف املنافسة احل. 
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  السياسة السعرية من قبل البائعني ولكنه جيب أن يكون قليال يف حالة متاثل هناك اختالف بسيط

املنتجات من حيث اجلودة وأن يكون االختالف مقبوال يف حالة وجود بعض االختالفات امللموسة يف 

 .اجلودة

 ات والسلع واملشاريعهناك بعض القيود على حترك رأس املال بني الصناع. 

لك استنادا إىل اختالف عدد البائعني وع ميكن تصنيفه إىل ثالث أنواع وذا النإن هذ :المنافسة الغير تامة( 2-3

 :1واملشرتين واختالف رأس املال وغريها من العوامل

اول كل يتميز هذا النوع من املنافسة بوجود عدد كبري من املنافسني، لذلك حت :االحتكاريةالمنافسة  (أ 

مؤسسة أن متيز منتجاهتا كلياً أو جزئياً، و مثل ذلك املطاعم، معاهد التكوين، كما حتاول هذه املؤسسات 

 .أن تستهدف قطاعاً معيناً يف السوق

  املنتجوهي احلالة اليت يوجد فيها عدد قليل من املؤسسات اليت تنتج أو تسوق نفس : منافسة القلة (ب 

اعة البرتولية، و املؤسسة يف هذه احلالة جمربة على البيع بالسعر السائد يف وتنطبق هذه احلالة على الصن

السوق أو حماولة متييز منتجها عن غريه لتربير الفرق يف السعر، ويف هذه احلالة تتصرف كل مؤسسة حبذر 

 .و ترقب ردود أفعال منافسيها

نتج سلعة أو خدمة يف سوق ت حيدث االحتكار املطلق عندما تكون هناك مؤسسة وحيدة :االحتكار  (ج 

معني، وهذه الوضعية قد تكون نتيجة تنميم خاص، شهادة، رخصة، أو ببساطة نتيجة االستفادة من 

خربة اقتصاديات احلجم، و املؤسسة احملتكرة ميكن أن تفرض أسعار مرتفعة يف حالة غياب قوانني تنميمية 

 .أو يف حالة عدم وجود منتج بديل ملنتجاهتا
                                                           

 53، صمرجع سابق فريد النجار،  1
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 :أسباب تحليل المنافسة  :الثالمطلب الث

 1:يعّد حتليل املنافسة إسرتاتيجية ألي مشروع وكيفية ارتباطه بالتنافس وإن الغرض من حتليلها يرجع إىل 

واصفات أفضل وأسعار أقل الرغبة يف مواجهة الداخلني اجلدد والذين يرغبون يف تقدمي نفس املنتجات مب .1

 .للحصول على حصة سوقية

ة التغري يف تطلعات العمالء ورغباهتم املتزايدة يف تكلفة أقل، جودة أعلى، مع رغبتنا يف الرغبة يف مواجه .5

 .استمرار الرحبية وتزايدها

دفاعية أو هجومية لتحقيق أهدافنا من اسرتاتيجيات نة ما يقوم به املنافسون من أعضاء السوق سواء مقار  .3

 .يف السوق

 .عة من األفكار اجلديدةمواجهة حتديات التطور يف السوق بإجياد جممو  .4

التعامل بشكل أفضل مع التطور التكنولوجي والذي ميكن أن يسفر عنه من التحول من منتجاتنا إىل  .2

 .منتجات أخرى منافسة

التحليل التنافسي دورا مهما يف التخطيط اإلسرتاتيجي وهذا الدور يتضح  يلعب :دور التحليل التنافسي ( أ

 :من خالل

  املزايا التنافسية اليت تتمتع هبامساعدة اإلدارة على فهم. 

 توليد فهم لطبيعة املنافسني يف املاضي واإلسرتاتيجيات املستقبلية. 

                                                           
 .141ص  5002، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر،" التسويق اإلسرتاتيجي"حممد الصريفي،   1
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 توفري قاعدة واسعة لتطوير اإلسرتاتيجيات إلجناز امليزة التنافسية يف املستقبل. 

 ملساعدة على توقع العائدات واليت تعترب حمددا لالستثمار املستقبليا. 

 ة الحتماالت ردود فعل املنافسني على منتج جديد، إسرتاتيجية تسعريية، تقنية وضع اخلطط الالزم

 .جديدة

 :منافع التحليل التنافسي ( ب

 : 1إن منافع التحليل التنافسي ميكن إجيازها مبا يلي

 ماذا يعملون؟ من هم؟ وماذا يعرضون من منتجات أو خدمات : فهم أفضل ملنافسي املنممة

 للزبائن؟

 مبيزهتا التنافسية االحتفاظى يساعد املنممة عل. 

 يساعد على التخطيط لوضع إسرتاتيجية للمنممة. 

 توسيع قاعدة املعرفة للذين يعملون يف نفس الصناعة اليت تعمل هبا املنممة. 

 حيدد البيانات اخلاصة باملنافسني اجتاه اإلسرتاتيجيات التنافسية الواجب صياغتها وتنفيذها. 

 :)الموضع التنافسي(تنافسي المركز ال  :المطلب الرابع

حتسني  وا املطلب هو إلقاء الضوء على أحد أهم األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة، أال وهذاهلدف من ه

لك لغرض اختيار مصداقية وفعالية اخليار ذوتعزيز املوضع أو املركز التنافسي للمؤسسة يف البيئة اليت تعمل فيها، و 

                                                           
1 Withrow, Jason, 2006, Competitive Analysis: understanding the Marketing Context, pdf. P8 
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ا الوضع اجتاه املنافسني من جهة أخرى ما يضمن ذمل املتواصل لتحسني هاإلسرتاتيجي من جهة، وإمكانية الع

 .استمرارية املؤسسة وبقائها وحتقيق النمو يف أنشطتها وفعاليتها االقتصادية

من أجل تعزيز مركزها التنافسي أو موقعها يف  ؤسسةاليت جيب أن تركز عليها امل وهناك العديد من األمور 

 1:السوق وهذه األمور هي

 : إدراك المستهلكين للمنتجات المقدمة ( أ

  جيب أن تكون املنتجات اليت تقدمها املنممة للسوق قادرة على جعل املستهلكني يدركون وجود

 .اختالف إجيايب هلذه املنتجات عن املنتجات املنافسة

  املدرك للمنتجات يتعلق بقدرة املنممةإن هذا االختالف. 

 جيايب ملنتجات املنممة جيب أن يدوم ويستمر كي تتمكن املنممة إن إدراك املستهلكني لالختالف اال

 .من زيادة الطلب على منتجاهتا

 : تميز المنتجات المقدمة  ( ب

ا الطلب جيب أن تكون ذلكي تتمكن املنممة من احملافمة على كمية الطلب على منتجاهتا وزيادة ه

 :منتجاهتا خمتلفة يف جوانب عديدة ميكن إجيازها مبا يلي

  جيد (Porter, 1980)2  لك استنادا إىل ذأحسن منتج متوفر بالنسبة لسعره، و بأن يكون املنتج 

                                                           
 534ردينة عثمان يوسف ، مرجع سابق ص  /حممود جاسم الصميدعي ، د/ د  1

2   Porter, M, (1880), competitive advantage< Harvard Business Review, Vol 66 P 37 
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النمرية اليت طورها واملتعلقة باالسرتاتيجيات اليت جيب أن تستخدمها املنممة لبناء امليزة التنافسية واليت 

 .لوإسرتاتيجية الرتكيز وإسرتاتيجية الكلفة األفضالتمييز  إسرتاتيجيةتؤكد على 

  ويشري(Kotler,1997) 1  بأن امليزة التنافسية متثل قابلية املنممة على األداء بأسلوب واحد أو عدة

حاليا أو مستقبال وتسعى املنممة وباستمرار إىل  إتباعهاأساليب ليس بإمكان املنممات املنافسة هلا 

 .ستمر الطلب على منتجاهتاتطوير وإدامة ميزهتا التنافسية من أجل تقدمي قيمة أكرب لزبائنها لكي ي

 :  على تطوير برامجها واستغالل الفرص التسويقية قدرة المنظمة( ج

  ويقصد بقدرة املنممة اإلمكانيات املالية البشرية للمنممة املنافسة وقدرهتا اإلنتاجية وأنشطتها التسويقية

 .وإمكانيتها على تطوير براجمها وأنشطتها

  اإلنتاجية وأنشطتها التسويقية وحصتها السوقية احلالية  مة املنافسة وقدرهتاوالبشرية للمنمالقدرة املالية

 .واملستقبلية ومدى إمكانية تطوير أنشطتها وبراجمها

  املنافسة هلا باستغالل هذه قدرة املنممة على استغالل الفرصة السوقية املتاحة وعدم السماح للمنممات

مالئم يف بيئة املنممات تسعى إىل توفري اجلهود من أجل الفرصة، وإن الفرصة السوقية متثل أي موقف 

 .استغالهلا

 

 

                                                           
1 Kotler,P,1997,Marketing Management,Analysis,Planning,Implementation And control,Prentice-Hall.inc New 
Tersey 
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 :الميزة التنافسية: المبحث الثاني

 املؤسسة هلذه وحتقق املنافسة، املؤسسات من غريها عن املؤسسة متيز اليت اخلاصية إىل التنافسية امليزة تشري

 هذه أهم ولكن عديدة بطرق التنافسية امليزة ققحت أن مؤسسة ألي وميكن .املختلفة األطراف جتاه قوياً  موقفاً 

 بسعر وتبيع تنافسية بتكاليف تنتج) منخفضة تكاليف ذات املؤسسة تكون أن هي اإلطالق على الطرق

 واالسم اإلعالن) انطباعيا أو (املنتجات يف اإلبداع) فيزيائياً  منتجاهتا متييز من املؤسسة تتمكن أن أو (منخفض

 (.والشهرة

 

 :مفهوم الميزة التنافسية :األولالمطلب 

 .تتعدد تعاريف امليزة التنافسية من كاتب إىل آخر، و فيما يلي ميكن ذكر بعض هذه التعاريف       

 : 1عرفت امليزة التنافسية بأهنا -

جمموعة من املهارات و التكنولوجيات و املوارد و القدرات اليت تستطيع اإلدارة تنسيقها و استثمارها 

إنتاج قيم و منافع للعمالء أعلى مما حيققوه املنافسون، و تأكيد حالة من التميز و : أمرين أساسني مها لتحقيق

 .االختالف بني املؤسسة و منافسيها

املوقع الفريد الذي تطوره املؤسسة مقابل : بأهنا Hofer et Schendelو وصفها هوفر و شاندل  -

 .ق أمناط نشر املواردمنافسيها عن طري

                                                           
 104، ص 5001، دار غريب للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، "إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية"علي السلمي،  1 
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تنشأ امليزة التنافسية جملرد توصل املؤسسة إىل :  Michael porter 1حسب مايكل بورترو  

اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسني، حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا 

 .االكتشاف ميدانياً، و مبعىن آخر  مبجرد إحداث عملية اإلبداع مبفهومها الواسع

فالتنافس يف . قدرة املنممة على خلق قيمة أفضل لزبائنها وأرباح جمزية لنفسها :2 لك بأهناوعرفت كذ -

ه الصناعة وبأهنا منممة رائدة يف أي من ذاملزايا املعروفة والتكلفة واملزايا املوضعية تضيف مكانة املنممة يف ه

 .التكلفة أو التميز

نفرد هبا املؤسـسة وميكنها االحتفاظ هبا ملدة خاصية أو جمموعة من خـصائص نسبية ت:  3هي كذلك -

طـويلة نسبيًا نتيـجة صعوبة حمـاكاهتا أو اليت حتقق خالل تلك املدة املنفـعة هلا ومتكنها من التفوق على املنافسني 

 .خدمات للعمالء/ فيما تقدمه من منتجات

ؤسسة متييزاً اجيابياً أو مييز منتجاهتا وخالصة مما تقدم ميكن القول بأن امليزة التنافسية هي أي شيء مييز امل

 .متييزاً اجيابياً عن منافسيها يف أنمار زبائنها أو املستخدمني النهائيني ملنتجاهتا

 

 :الميزة التنافسية أنواع :المطلب الثاني

 .ميزة التكلفة األقل وميزة التميز: وعني من امليزة التنافسية  Porterحدد 

 
                                                           

1 Porter," l’avantage concurrentiel de nations Inter", édition  Economique , paris, France , 1993 , p 48 

  534يوسف ، مرجع سابق ص ردينة عثمان  /حممود جاسم الصميدعي ، د/ د 2

 .14، ص5005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،مصر، "املوارد البشرية مدخل لتحقيق امليزة التنافسية"مصطفى حممود أبو بكر،   3
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 : 1 ميزة التكلفة األقل .1

تعين ميزة التكلفة األقل قدرة املؤسسة على تصميم، تصنيع وتسويق منتوج : تعريف ميزة التكلفة األقل 1)-1

ا ذوميكن ملؤسسة احليازة على ميزة التكلفة األقل إ. أقل تكلفة مقارنة مبنافسيها مما يؤدي إىل حتقيق عوائد أكرب

 .ف مرتاكمة أقل من مثيلتها لدى املنافسنيما متكنت من ممارسة نشاطاهتا املنتجة للقيمة وفق تكالي

إن جناح ميزة التكلفة األقل تتوقف على قدرة املؤسسة على : ميزة التكلفة األقل وضمان استمرارها 2)-1

جهود مكثفة واهتمام متواصل، إذ متتلك تكلفة ال تنخفض تلقائيا، وإمنا نتيجة لتطبيقها ومتابعتها فا

فيض التكاليف كاقتصاديات احلجم، وحجم اإلنتاج املرتاكم، فتحسني متعددة لتخاملؤسسات إمكانيات 

ما يتطلب االهتمام والدعم من قبل املسريين، فعلى مركزها التنافسي ال يتطلب تغيري اإلسرتاتيجية بقدر 

 .املؤسسة أال تعتقد بأن تكاليفها منخفضة كفاية

كافة   ل التكاليف وضع برامج ملراقبة تكاليفألساليب اليت تستعملها املؤسسات الرائدة يف جماومن بني ا

مث مقارنتها بني خمتلف وحدات املؤسسة أو بالنسبة لألنشطة األنشطة املنتجة للقيمة وليس اإلنتاج فحسب، 

 .اخلاصة باملنافسني

 : 2ميزة التميز .2

ة من وجهة نمر املؤسسة على تقدمي منتوج متميز وفريد وله قيمة مرتفع تعين قدرة :تعريف ميزة التميز 1)-2

وتستطيع  اخل.....املستهلك مبا متتاز به من جودة عالية، خصائص فريدة للمنتوج ، خدمات ما بعد البيع

 .املؤسسة التميز عن منافسيها يف حالة توصلها إىل احليازة على خاصية منفردة واليت يوليها الزبائن قيمة هامة

                                                           
 12، ص1221، اإلسكندرية للكتاب مصر ، "امليزة التنافسية يف جمال األعمال"نبيل مرسي خليل   1

 11كره، صنبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذ   2
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كثر تكلفة، إال أنه على املؤسسة أن تعترب ميزة التميز األ: شروط جناح تكلفة ميزة التميز واستمرارها )2-2

هامة الكتساب خاصية اإلنفراد هبدف ممارسة النشاطات املنتجة للقيمة بطريقة أفضل من  ف مبالغتوظ

منافسيها فمثال تقدمي مساعدة فنية للزبائن يتطلب توفري خمتصني إضافيني، مما يكون مكلفا للمؤسسة، كما أن 

أكثر دواما واستمرارا من منتجات املنافسني يتطلب توفري كميات أكرب من املواد األولية اليت قد  تصنيع منتوج

 .تكون غالية السعر

 :1ولكي تنجح املؤسسة يف متيزها عليها أن حتقق الشروط التالية

  حتويل تكاليف التميز إىل ميزة باستغالل كافة مصادر التميز الغري مكلفة لتقليص تكلفة

 .النهائياملنتج 

 إمداد متخذي قرار الشراء بالدوافع الالزمة لدعم قرارهم باختيار منتجات املؤسسة. 

  تعزيز مصادر التفرد من خالل استغالهلا يف عدد كبري من األنشطة املنتجة للقيمة، مما

 .ة للزبون زمن مث ضمان والئه للمؤسسةميساهم يف تعميم القيمة املقد

ملؤسسة على عنصرين هامني ومها أن يدرك الزبائن بطريقة دائمة لقيمة املميزة اليت ويتوقف دوام استمرار متيز ا

 .متنحها املؤسسة إياهم وأن ال يتمكن املنافسون من حماكاهتا

 :يلي ومن بني الشروط الواجب توفريها لتحقيق استمرارية متيز املؤسسة ما  

 ا أسبقية اإلنطالق يف جمال اخلاص للمعرفة، الروابط واملميزات اليت متنحه االمتالك

 .نشاطها

                                                           
1  M. Porter, Op-cit, P 196-197 
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 املؤسسة مليزة التكلفة األقل من خالل متيزها أو امتالكها مليزة التميز اكتساب. 

  التميز وحماكاهتا إسرتاتيجيةتعدد مصادر التميز، مما يصعب على املنافسني تقليد . 

 

 :وخصائصها الميزة التنافسية تمحددا: المطلب الثالث

 : التنافسية محددات الميزة )3-1

 نطاق و التنافسية امليزة حجم :مها و هامني بعدين أو متغريين خالل من للمؤسسة التنافسية امليزة تتحدد

 .التنافس

 ميزة احملافمة على للمؤسسة أمكن إذا االستمرارية مسة التنافسية للميزة يتحقق :التنافسية الميزة حجم ( أ

 كلما أكرب امليزة كانت  كلما عام بشكل و املنافسة، ملؤسساتا مواجهة يف املنتج متييز أو األقل التكلفة

 احلال هو مثلما و أثرها، من للحد أو عليها للتغلب املنافسة املؤسسات من أكرب جهودا ذلك تطلب

 النمو أو التقدمي مبرحلة األخرى هي تبدأ حياة دورة ةالتنافسي للميزة فإن اجلديدة املنتجات حياة لدورة بالنسبة

 املنافسة املؤسسات قيام حالة يف الركود مرحلة مث املنافسة، قبل املؤسسات من التبين مرحلة يعقبها مث عالسري

 إىل احلاجة آخر مبعىن أو الضرورة مرحلة تمهر وهبذا .عليها التفوق حماولة و امليزة التنافسية وحماكاة بتقليد

 أو يف جتديد املؤسسة تبدأ هنا ومن املنتج، زمتيي ميزة تدعيم أو/و التكلفة لتخفيض جديد تقدم تكنولوجي

 هو كما العميل أو أكرب للمستهلك قيمة حتقق جديدة تنافسية ميزة إبداع أو احلالية امليزة حتسني و تطوير

 :أدناه الشكل يف موضح
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 التقديم  تقليد           التبني      ال        الضرورة                                         

  

 

 

 بغرض املؤسسة وعمليات أنشطة اتساع مدى عن النطاق يعرب :المستهدف السوق أو التنافس نطاق ( ب

 املؤسسات عن التكلفة يف وفورات حيقق أن ميكن واسع مدى على النشاط فنطاق تنافسية، مزايا حتقيق

 نفس استخدام واحدة، فنية ةخرب  مشرتكة، إنتاج تسهيالت تقدمي من االستفادة ذلك أمثلة ومن املنافسة،

خمتلفة من طرف الشركات املنتجة إىل الشركات  مناطق يف أو خمتلفة، سوقية قطاعات خلدمة التوزيع منافذ

املنافسة، أما النطاق الضيق تتحقق امليزة التنافسية فيه من خالل الرتكيز على قطاع سوق معني وخدمته بأقل 

 .تكلفة أو تقدمي منتج مميز له

 السوقي، النطاق :هي التنافسية امليزة على شأهنا التأثري من التنافس لنطاق حمددة أبعاد أربعة اكهن كما

 : (1)رقم  اجلدول يف وضح هو الصناعي،كما والنطاق اجلغرايف، النطاق الرأسي، النطاق

 دورة حياة امليزة التنافسية (:7)شكل 

 18يل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مصدر سابق ذكره صنب: المصدر
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 1التنافس لنطاق ةالمحدد األبعاد )  ( 1الجدول

 الشرح و التعريف السوق أو التنافس نطاق

 Segment scopeنطاق السوقي ال
هنا يكون أمام الشركة االختيار ما بني بيع خمتلف منتجاهتا 

 .إىل قطاع معني من السوق أو خدمة كل السوق

 Vertical scopeالنطاق الرأسي 

هو مدى أداء الشركة ألنشطتها داخليا أو خارجيا 

باالعتماد على مصادر التوريد املختلفة، فالتكامل الرأسي 

 .تفع باملقارنة مع املنافسني قد حيقق مزايا التكلفة األقلاملر 

 Geographic scopeالنطاق الجغرافي 

هو عدد املناطق أو الدول اليت تنافس فيها الشركة، 

ويسمح النطاق اجلغرايف للشركة بتحقيق مزايا تنافسية من 

خالل املشاركة يف تقدمي نوعية واحدة من األنشطة 

اطق جغرافية خمتلفة، وتكون للميزة والوظائف عرب عدة من

 .التنافسية أمهية عاملية إذا وصلت منتجاهتا إىل أركان العامل

 Industry Scopeنطاق الصناعة 

يعين الرتابط بني الصناعات اليت تعمل يف ظلها الشركة هذا 

ما خيلق فرصة لتحقيق مزايا تنافسية عديدة، حيث ميكن 

ولوجيات أو األفراد أو استخدام نفس التسهيالت أو التكن

 . اخلربات عرب صناعات خمتلفة
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 : خصائص الميزة التنافسية 2-3)

 1:تتميز امليزة التنافسية باخلصائص التالية

 .أهنا نسبية أي حتقق باملقارنة و ليست مطلقة -

 .أهنا تؤدي إىل حتقيق التفوق و األفضلية على املنافسني -

 .بسرعة عندما يتم تطويرها و جتديدها أهنا تتحقق ملدة طويلة و ال تزول -

هي تتميز باملرونة مبعىن ميكن إحالل ميزة تنافسية أخرى بسهولة وفقًا للمتغريات احلاصلة يف البيئة الداخلية  -

 .واخلارجية

 .هي متجددة وفق معطيات البيئة اخلارجية من جهة، و موارد املؤسسة الداخلية من جهة أخرى -

 .داء املؤسسة يف أنشطتها أو يف قيمة ما تقدم للمشرتين أو كليهماأهنا تعكس كفاءة أ -

 .أهنا جيب أن تؤدي إىل التأثري يف املشرتين و إدراكهم لألفضلية فيما تقدم املؤسسة و حتفزهم للشراء منها -

 

 :أهداف وأهمية خلق  وامتالك الميزة التنافسية:  المطلب الرابع

 :الميزة التنافسيةأهداف خلق  )4-1

  :2هي و األهداف من موعةلمج للوصول تنافسية ميزة خالل من املنممة تسعى

                                                           
 .131، ص 5002، ، "مدخل اسرتاتيجي -نمم املعلومات اإلسرتاتيجية" حسن علي الزغيب، 1

 101مرجع سابق ص السلمي، علي 2
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اليت تعد أول من قام بابتكار " Motorola"كما هو احلال بالنسبة لشركة   .جديدة تسويقية فرص خلق -

 .اليت كانت أول من قام بابتكار احلساب اآليل الشخصي" Apple"اهلاتف احملمول وشركة 

 جديدة نوعية أو العمالء من جديدة نوعية مع التعامل أو جديدة سوق لدخول جديد سيتناف جمال دخول -

 .اخلدمات و السلع من

 يف ترغب اليت الكبرية الفرص و إليها الوصول املنممة تريد اليت لألهداف جديدة مستقبلية رؤية تكوين -

 .اقتناصها

 يهم ما أكثر القيمة تعد  .اجلودة حتقيق أساس هناأل للعمالء، القيمة خلق يف التنافسية امليزة أساس تمثلي -

 كلما رأيهم استطالع عليها وجب بالتايل و عمالئها خالل من إال معرفته تستطيع ال معقد أمر وهناك املنممة

 .ذلك أمكن

 بقائها تأكيد دفهي ألنه و ضمان و العميل رضا إىل الوصول القيمة تعميم و حتقيق خالل من املنممة تسعى- 

 .احلالية التنافسية السوق يف

 :1أهمية امتالك الميزة التنافسية )4-2

ميثل امتالك امليزة التنافسية هدفًا اسرتاجتيا تسعى إليه مجيع املؤسسات يف ظل التحديات التنافسية الشديدة        

حاجات املستهلك أو للمناخ االقتصادي اجلديد، حبيث ينمر للميزة التنافسية على أهنا قدرة املؤسسة يف حتقيق 

 .القيمة اليت يتم احلصول عليها من املنتج املقدم مثل اجلودة العالية

 :و بالتايل فهي استثمار جملموعة األصول املالية و البشرية و التكنولوجيا هبدف
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 .إنتاج قيمة للعمالء تليب احتياجاهتم -

كد مايكل بورتر  على أن امليزة التنافسية تنشأ من فقد أ.أهنا تؤدي إىل حتقيق التفوق و األفضلية على املنافسني -

القيمة اليت باستطاعة املؤسسة أن ختلقها لعمالئها، إذ ميكن أن تأخذ شكل منخفض أو تقدمي منافع متميزة يف 

 .املنتج مقارنة باملنافس

التنافسية تتسم باالستمرارية و التجدد فإن هذا األمر يتيح للمؤسسة متـابعة التطـور و التقدم على  إن كون املزايا

 .املدى البعيد

 .إهنا تعطي ديناميكية و حركية للعمليات الداخلية للمؤسسة -

 

 :اإلستراتيجية التنافسية: الثالثالمبحث 

يف جماهلا و لكل منها أهـدافها املادية تسعى املؤسسات بل و حىت احلكومات ألن تكون هي الرائدة 

واملعنوية املختلفة، و لكن اجلميع يسعى الن يكون متميزا أو باملعىن الصحيح يسعى ألن يكون قائدا للسوق يف 

و ال يكون ذلك إال من خالل وضع إسرتاتيجية للمنافسة بالشكل الذي جيعلها حتتل الصدارة يف أعلى هرم . جماله

 .السوق

 :اإلستراتيجية العامة للتنافس :ولالمطلب األ

للتنافس، اهلدف  ةقصد حتقيق أسبقية على منافسيها، تستند املؤسسات إىل تطبيق إسرتاتيجية معين       

الرئيسي منها احليازة على ميزة أو مزايا تنافسية، و بناءا على ذلك يوجد ثالثة اسرتاتيجيات عامة للتنافس، وذلك 

 :املنافسني من خالل هذه العناصر التاليةعن بقية بغرض حتقيق أداء أفضل 
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 1:إستراتيجية قيادة التكلفة -1

و هناك عدة دوافع أو حوافز  هتدف هذه االسرتاتيجة إىل حتقيق تكلفة أقل باملقارنة مع املنافسني،    

 : تشجع املؤسسات على حتقيق التكلفة األقل، وهي

 .توافر اقتصاديات احلجم -

 .على منحىن التعلم أو اخلربة اآلثار املرتتبة -

 .وجود فرص مشجعة على ختفيض التكلفة و حتسني الكفاءة -

 .سوق مكون من مشرتين واعني متاما للسعر -

 :حتقق هذه اإلسرتاتيجية عدة مزايا من بينها

فاملؤسسات املنتجة بتكلفة اقل تكون يف موقع أفضل من حيث املنافسة على : ما يتعلق باملنافسني  -

 .اس السعرأس

فاملؤسسة املنتجة بتكلفة أقل تتمتع حبصانة ضد العمالء األقوياء، حيث ال : ما يتعلق باملشرتين -

 .ميكنهم املساومة على ختفيض األسعار

أن تكون يف مأمن من  -يف بعض احلاالت–فاملؤسسة املنتجة بتكلفة أقل ميكنها : ما يتعلق باملوردين -

 حالة ما إذا كانت اعتبارات الكفاءة تسمح هلا بتحديد السعر،  وحتقيق هام  ربح املوردين األقوياء، و خاصة يف

 .معني، ملواجهة ضغوط ارتفاع أسعار املدخالت اهلامة و احلرجة
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فاملؤسسة املنتجة بتكلفة أقل، حتتل موقعا تنافسيا : ما يتعلق بدخول املنافسني احملتملني إىل السوق -

 . عر، و مواجهة أي هجوم من املنافس اجلديدممتازا ميكنها من ختفيض الس

استخدام  -مقارنة مع منافسيها–فاملؤسسة املنتجة بتكلفة أقل ميكنها : ما يتعلق بالسلع البديلة -

 .ختفيضات السعر كسالح ضد السلع البديلة و اليت قد تتمتع بأسعار جذابة

، اليت توفر قدرا من احلماية للمؤسسة و يتضح من العرض السابق مدى أمهية ميزة التكلفة األقل      

و أيضا مدى أمهيتها يف زيادة مقدرة املؤسسة ( املذكورة يف املبحث السابق)  ضد كل أنواع قوى التنافس اخلمس

 .على حتديد السعر

 1 :استراتيجية التمييز - 2

 :هناك العديد من املداخل لتمييز منتج إحدى املؤسسات عن املؤسسات املنافسة    

 .تشكيالت خمتلفة للمنتج -

 .مسات خاصة باملنتج  -

 .تقدمي خدمة ممتازة، توفري قطع الغيار، التصميم اهلندسي و األداء  -

 .الريادة التكنولوجية و اجلودة املتميزة -

 .مدى واسع من اخلدمات املقدمة -

 .مسعة جيدة -
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املؤسسة تتمتع مبهارات، و جوانب كفاءة و تتزايد درجات جناح إسرتاتيجية التمييز يف حالة ما إذا كانت 

 . ال ميكن للمنافسني تقليدها بسهولة

 :و من أهم جماالت التمييز اليت حتقق ميزة تنافسية أفضل و لفرتة زمنية أطول

       .التمييز على أساس التفوق النسيب -1

 .التمييز على أساس اجلودة -5

 .للمستهلك التمييز على أساس تقدمي خدمات مساعدة أكرب -3

 .التمييز على أساس تقدمي املنتج قيمة اكرب نمري املبلغ املدفوع فيه -4

 :و كقاعدة عامة، ميكن القول بأن اسرتاتيجيات التمييز حتقق مزايا أكرب يف ظل عدة مواقف منها

 .جاتعندما يقدر املستهلكون قيمة االختالفات يف املنتج أو اخلدمة و درجة متيزه عن غريه من املنت -

 .تعدد استخدامات املنتج و توافقها مع حاجات املستهلك -

 .عدم وجود عدد كبري من املنافسني يتبع نفس إسرتاتيجية التمييز -

 1:إستراتيجية التركيز -3

هتدف إسرتاتيجية الرتكيز أو التخصص، إىل بناء ميزة تنافسية، و الوصول إىل موقع أفضل يف السوق،     

ات خاصة جملموعة معينة من املستهلكني، أو بواسطة الرتكيز على سوق جغرايف حمدود، أو من خالل إشباع حاج

 .الرتكيز على استخدامات معينة للمنتج
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فالسمة املميزة إلسرتاتيجية الرتكيز، هي ختصص املؤسسة يف خدمة نسبة معينة من السوق الكلي و     

ض أساسي هو إمكانية قيام املؤسسة خبدمة سوق ليس كل السوق، و تعتمد هذه اإلسرتاتيجية على افرتا

 .مستهدف، و ضيق بشكل أكثر فاعلية و كفاءة عما هو عليه احلال عند قيامه خبدمة السوق ككل

 :و يتم حتقيق امليزة التنافسية يف ظل إسرتاتيجية الرتكيز من خالل    

 .تهدفإما متييز املنتج بشكل أفضل حبيث يشبع حاجات القطاع السوقي املس -

 .أو من خالل تكاليف أقل للمنتج املقدم هلذا القطاع السوقي -

 .التمييز و التكلفة األقل معا -

 :أما كيفية الدخول يف إسرتاتيجية الرتكيز، فهناك خطوتني هامتني 

 .اختيار و حتديد أي قطاع من القطاعات الصناعية يتم التنافس فيها -

 .القطاعات السوقية املستهدفةحتديد كيفية بناء ميزة تنافسية يف  -

و لتقرير أي القطاعات السوقية يتم الرتكيز عليها، فال بد من حتديد مدى جاذبية القطاع بناءا على 

حجم القطاع، رحبية القطاع، مدى شدة قوى التنافس اخلمس يف القطاع، األمهية اإلسرتاتيجية للقطاع : معرفة

 .لتوافق بني إمكانيات املؤسسة و حاجات القطاع السوقيبالنسبة للمنافسني الرئيسيني، و أخريا ا

حيدث أن تكون املؤسسة يف موقع ال يتيح هلا االختيار بني اإلسرتاتيجيات العامة للتنافس، حيث     

يكون هذا االختيار مقرون باإلمكانات املتاحة، وكذا حال السوق املستهدفة، و أخريا اهلدف املرغوب الوصول 

إلشارة إىل انه بإمكان املؤسسة اشتقاق إسرتاتيجيات أخرى من خالل االسرتاتيجيات العامة إليه، و جتدر ا

 .للتنافس، وذلك وفق الوضعيات و املوقع التنافسي يف زمن معني
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 :مخاطر اإلستراتيجية التنافسية :المطلب الثاني

من االسرتاتيجيات اليت  يجيةإسرتاتمثالية تضمن النجاح التام، فكل تنافسية واحدة  إسرتاتيجيةال توجد  

التمييز مثال  إسرتاتيجيةبتحديدها تنطوي على بعض املخاطر، فعلى املؤسسة اليت ترغب يف تطبيق  Porterقام 

أن تتأكد من أن السعر العايل ملنتجاهتا املتميزة وذات اجلودة العالية ليس أعلى بكثري من سعر املنتجات املنافسة 

تربر السعر املرتفع الذي ن أن اجلودة العالية واخلدمة املتميزة اليت حيصلون عليها ال وإال فإن الزبائن سيدركو 

 .يدفعونه

تتمثل أكرب خماطر هذه اإلسرتاتيجية عندما تمهر تكنولوجيات  :قيادة التكلفة إستراتيجيةمخاطر ( أ

حتصل عليها ولو كان ذلك بشكل حديثة وكبرية موفرة للتكلفة وال تستطيع الشركة املتبعة هلذه اإلسرتاتيجية أن 

 . لية لديها قد ال تكون كافية لذلكسريع ألن املوارد املا

كما أنه جيب على الشركة يف سعيها املستمر لتخفيض التكلفة أن تنتبه للتطورات اليت من املمكن أن 

ا يف املنتج أو حدوث حتدث يف السوق من مثل اخنفاض حساسية املشرتين للسعر مع اهتمامهم املتزايد ببعض املزاي

 استخدام املنتج الذي تتعامل به الشركة  أسلوبتطورات جديدة قد تغري من 

من املخاطر اليت تتعرض هلا هذه اإلسرتاتيجية أن املنافسون اآلخرون : التمييز إستراتيجيةمخاطر ( ب

د الشركة ميزهتا التنافسية بالنسبة قد يستطيعوا أن يقلدوا اخلصائص واملميزات اليت يتمتع هبا منتج الشركة وهذا يفق

 . املشرتون يف السوق

أيضًا قد ينخفض تقدير املشرتون للمزايا واخلصائص اليت حتاول الشركة الرتكيز عليها  وقد ال تتمكن الشركة من 

يف دفع هذا  تربير السعر املرتفع باملقارنة باملنتجات املنافسة الذي يرافق عملية التمييز مما يولد رفض لدى املشرتون

 .السعر
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 : تتمثل املخاطر اليت ترافق إسرتاتيجية الرتكيز مبا يلي  :مخاطر إستراتيجية التركيز( ج

قد يصبح قطاع السوق املستهدف غري جذاب هيكليًا بسبب التالشي التدرجيي هليكله أو تالشي  -

 .الطلب

قات هذا القطاع عن غريه أو دخول املنافسون الكبار هذا القطاع على نطاق كبري بسبب تضاءل فرو  -

 .مميزات التسويق الشامل

 . الرتكيز على أجزاء من القطاع السوقي إسرتاتيجيةظهور الشركات املنافسة األخرى اليت تتبع  -

 : اجلدول التايل وميكننا توضيح هذه املخاطر من خالل
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 1مخاطر اإلستراتيجية التنافسية  ) 2  (الجدول

 مخاطر إستراتيجية التركيز مخاطر إستراتيجية التمييز يادة التكلفةمخاطر إستراتيجية ق

هذه اإلسرتاتيجية ال تدوم طويال 
 :بسبب

 .التقليد من جانب املنافسني  -

 .التغيري التكنولوجي -

قواعد أخرى لتدهور القيادة يف  -
 .التكلفة

معدات جديدة آلية بإمكاهنا  -
 .تعديل العمليات الصناعية

املفرط بالعمليات  االهتمام -
الداخلية مما يزيد خطر القدرة على 
 .حتصيل وإدراك احتياجات السوق

 

 

هذه اإلسرتاتيجية ال تدوم طويال 
 :بسبب

أساليب التمييز تصبح أقل أمهية  -
 .بسبب تغري سلوكاهتم

 .زوال عوامل التمييز -

 .التقليد من جانب املنافسني -

عامل يربر  السعر املرتفع الذي ال -
 .ج بالنسبة للمستهلكمتيز املنت

اختيار متييز املنافسني اآلخرين  -
الفعالة أكثر من عوامل متييز 

 . املؤسسة

ال مباالة وعدم حاجة الزبائن  -
 .للتمييز

الرتكيز يتم تقليدها  إسرتاتيجية
 : عندما

يصبح قطاع السوق املستهدف  -
غري جذاب هيكليا بسبب 
التالشي التدرجيي هليكله أو 

 .شي الطلبتال

يدخل املنافسون الكبار هذا  -
القطاع وعلى نطاق كبري بسبب 
تضائل الفروق بني هذا القطاع 
وغريه من القطاعات األخرى، 
 .وبسبب مميزات التسويق الشامل

ظهور شركات أخرى جديدة  -
تتبع إسرتاتيجية الرتكيز على أجزاء 

 .من نفس القطاع السوقي

 

 

                                                           
 585الطبعة األوىل، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ص " مفاهيم ومناذج تطبيقية : "ثابت عبد الرمحان إدريس، اإلدارة اإلسرتاتيجية    1
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 :ة التنافس كأساس للميزة التنافسيةإستراتيجي :المطلب الثالث

يستند حتقيق امليزة التنافسية على وضع االسرتاتيجيات التنافسية على أسس سليمة لكي يتم اكتساب  

التنافسية على االختالف ما بني املنممات وال تركز على املهام املشرتكة بينها  اإلسرتاتيجيةتركز  تلك امليزة حيث

 .الوظيفة بشكل أفضل مما تؤديها املنممات املنافسةفهي تعىن بكيفية القيام ب

تصرفات، تؤدي إىل حتقيق ميزة تعرف إسرتاتيجية التنافس على أهنا جمموعة متكاملة من الوكما        

  (1):متواصلة و مستمرة عن املنافسني، و تتحدد من خالل ثالث مكونات أساسية و هي

إسرتاتيجية املوقع، إسرتاتيجية التسعري، إسرتاتيجية التصنيع،  و تشمل إسرتاتيجية املنتج،:طريقة التنافس -1

 .إسرتاتيجية التوزيع

 .تتضمن اختيار ميدان التنافس، األسواق و املنافسني:حلبة التنافس -2

يشمل األصول و املهارات املتوفرة لدى املؤسسة، و اليت تعترب أساس امليزة التنافسية : أساس التنافس -3

 . اجملال الطويلاملتواصلة و األداء يف

و يعتمد حتقيق امليزة التنافسية املتواصلة على كل من األصول و املهارات اليت حتوزها املؤسسة، ويعرب األصل 

أما .عن شيء حتوزه املؤسسة مثل اسم العالمة، أو الوالء للعالمة أو املوقع، و يتصف بالتميز عن املنافسني

 .ه بشكل أفضل من املنافسني مثل اإلعالن أو التصنيع جبودة عاليةاملهارة فهي عنصر ما تقوم املؤسسة بأدائ

و الفكرة األساسية هنا تكون يف اختيار املؤسسة لألصول و املهارات الصحيحة اليت تعمل مبثابة عوائق أو 

 :و الشكل التايل يوضح ذلك.حواجز أمام املنافسني حيث ال ميكنهم تقليدها أو مواجهتها

                                                           
 .12نبيل خليل مرسي، مرجع سابق، ص  1
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 أين تنافس؟:                                                تنافس بها الطريقة التي  

 .اختيار السوق–.                                                   إسرتاتيجية املنتج-   

.                                                  إسرتاتيجية املوقع-    .يار املنافساخت –

 .إسرتاتيجية التسعري-   

 .أخرىاسرتاتيجيات  -  

                          

 .األصول و املهارات:أساس التنافس

 

 

 

 

 

 

 

ميزة تنافسية 

 متواصلة

 .احلصول على ميزة تنافسية متواصلة: 80شكل رقم 

 .10، صمرجع سابقنبيل خليل مرسي، : المصدر
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 البيئة الداخلية        البيئة اخلارجية                                                     

 

 التوافق                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و يشرتط ة إلسرتاتيجية تنافس فعالة، و مما سبق يتضح أن حتقيق امليزة التنافسية يتم يف حالة إتباع املؤسس

افسيها احلاليني أو احملتملني يف نفس الوقت أن ال يتم إتباع مثل هذه اإلسرتاتيجية من جانب، أي من من

مستقبال، و من جانب آخر يتم حتقيق امليزة التنافسية املتواصلة عندما تقوم املؤسسة بتنفيذ إسرتاتيجية تنافس 

 : ناجحة، و حبيث تستويف معيارين مها

 هيكل الصناعة

الفرص*   

التهديدات*   

انات الداخليةاإلمك  

جوانب القوة*  

جوانب الضعف*  

 اإلسرتاتيجية

 موقع تنافسي قوي

 ميزة تنافسية

 .كاستجابة لتحقيق امليزة التنافسية  اإلسرتاتيجية: 80شكل رقم 

 .15، صمرجع سابقنبيل خليل مرسي، : المصدر
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 عدم تطبيق هذه اإلسرتاتيجية من جانب، أي من منافسيها احلاليني أو احملتملني. 

 ة املنافسة األخرى على حتقيق نفس مزايا تلك اإلسرتاتيجيةعدم قدرة املؤسس. 

حتسني األداء املايل و  إىلو ميكن القول أيضا، بأن هناك ثالثة شروط أساسية لكي تؤدي امليزة التنافسية 

 :التنافسي للمؤسسة و هي

يف حالة الدخول إىل أن تبلغ امليزة درجة من الكرب، حبيث متكن املؤسسة من حتقيق مزايا أو منافع كبري  -

 .سوق أو قطاع معني من السوق

 .أن تكون مستمرة و متواصلة نسبيا، مبعىن عدم إمكانية تقليدها بسهولة من جانب املؤسسات املنافسة هلا -

 .أن يكون أثرها ملموس و ملحوظ -

 

 :أهداف اإلستراتيجية التنافسية وأنواعها :المطلب الرابع

 :نافسيةأهداف اإلستراتيجية الت  )1 -4

 :1و ميكن تلخيص أهداف اإلسرتاتيجية التنافسية فيما يلي       

فقد  جية التنافسية للمؤسسةتعترب امليزة التنافسية اهلدف الرئيسي لإلسرتاتي :الحيازة على الميزة التنافسية -أ

عملية إبداع  تنشأ مبجرد توصلها إىل اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل أو إحداث

                                                           
 .15نبيل خليل مرسي، مرجع سابق، ص  1
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هتدف ملعاجلة املشاكل الداخلية و اخلارجية، و هذا لتحقيق التفوق املستمر على املنافسني يف وقت قصري و ذلك 

 .حلفاظ املؤسسة على توازهنا مقارنة مع األطراف األخرى يف السوق

اليف أو عن طريق التميز فاهلدف الرئيسي من اإلسرتاتيجية التنافسية احلصول على ميزة تنافسية إما بتخفيض التك

 . ورفع جودة املنتج

كون أن صياغة اإلسرتاتيجية التنافـسية تعـتمد على حتليل طبيـعة : اكتساب تمركز جيد في البيئة التنافسية -ب

و امتداد البيئة التنافسية للمؤسسة من أجل حتديد التموضع املناسب هلا، و هذا عن طريق معرفة األبعاد املختلفة 

 :قطاعات البيئية و املتمثلة  يفهلذه ال

الفرصة، التهديد، املنتوج، الزبون، و درجة : االمتداد اجلغرايف و امتداد القطاع الذي حيدد خبمس قوى هي -

 .تكامل املؤسسة

 :أنواع اإلستراتيجيات التنافسية )2 - 4   

 1:يتتمثل أنواع اإلسرتاتيجيات اليت تعتمدها املؤسسة يف ظل املنافسة فيما يل

توجد يف السوق مؤسسة رائدة تبادر بتقدمي منتجات جديدة و تغيري األسعار، و هي : إستراتيجية الرائد -1

تتميز بإتباعها النمام الواسع للتوزيع كما تقدم محالت إعالنية و تروجيية بشكل عام واسعة، حيث حتاول باقي 

 السوق، و حىت تتجنب املؤسسة الرائدة املؤسسات األخرى منافستها و ذلك من خالل طرح نفس املنتج يف

 :املنافسة من الغري و حتتفظ مبكانتها يف السوق ال بد هلا من إتباع بعض اإلسرتاتيجيات الفرعية

                                                           
 .145ص  حسن علي الزغيب، مرجع سابق،  1
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فاهلدف الرئيسي من اإلسرتاتيجية التنافسية احلصول على ميزة تنافسية إما بتخفيض التكاليف أو عن طريق التميز 

 .ورفع جودة املنتج

مع األخذ بعني االعتبار رخصتها يف السوق، فتقوم جبذب مستعملني جدد حيث  :الطلب األولي رفع -1-1

أهنم مل تكن هلم معرفة مسبقة باملنتج، و ذلك حىت تنمي الطلب على منتجاهتا، فهي تسعى إىل تصور أو إجياد 

 .تهلك بشراء املنتجاستعماالت جديدة للمنتج باإلضافة إىل رفع مستوى االستعمال من خالل إقناع املس

و ذلك بدراسة منافسيها و معرفة نقاط ضعفهم و االستفادة منها، إذ أن  :حماية حصتها في السوق -1-2

املؤسسة الرائدة تقوم دائمًا بتجديد منتجاهتا و تنويع أشكاهلا للمحافمة على مكانتها السوقية و هناك ستة 

 :و هي إسرتاتيجيات اليت تدافع املؤسسة هبا عن مكانتها

 .نافسنيمالدفاع الوقائي و ذلك عن طريق البدء بالقيام ببعض اخلطوات لتفادي الدخول املفاجئ لل -

 .الدفاع الوقائي حيث تبدأ املؤسسة بطرح منتجاهتا اجلديدة يف السوق قبل قيام املنافسني بذلك -

 .الدفاع عن املوقع بواسطة تكثيف املنتجات -

 .املؤسسة عندما يتمكن منافس ما من أخذ مكانة يف السوقاهلجوم املضاد و تقوم به  -

الدفاع املتحرك و هو عندما تواجه املؤسسة منافسة حادة فإهنا تقوم باالنتقال من نشاطها السابق إىل نشاط  -

 .جديد

مة االنسحاب اإلسرتاتيجي عندما ال تستطيع املؤسـسة مواجـهة املنافسة فإهنا تنسحب من القطاعات الغري مه -

 .و حتتفظ بالقطاعات املهمة لتدعيم موقفها التنافسي
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للتمكن املؤسسة من الزيادة أو الرفع من أرباحها عن طريق توفري منتج جـديد و  :توزيع حصة السوق -1-3

 .ذو نوعية و جودة عالية و بسعر معقول

بعة يف السوق أن تكون يف وضعية على كل مؤسسة حتتل املرتبة الثانية و الثالثة و الرا :إستراتيجية المتحدي -2

املتحدي، حيث أهنا تقوم باالختيار الذي يتمثل يف رفع حصتها يف السوق على حساب املنافسني اآلخرين 

مهامجة الرائد النتزاع قسط من حصته، أو مبهامجة املنافسني الذين هلم نفس املستوى : باستعمال عدة طرق منها

 :جهة املنافسني من خالل اإلسرتاتيجيات اآلتيةمعها و حماولة إقصائهم، وميكن موا

 .حيث يتم عرض نفس املنتج الذي ينتجه الرائد لكن بسعر أقل :إستراتيجية التحقيق -2-1

إذ تقوم املؤسسة املتحدية مبهامجة املؤسسة الرائدة معتمدة يف ذلك على : إستراتيجية تنوع المنتجات -2-2

 .عروضةتنويع األذواق و تصاميم املنتجات امل

 .بالقيام بتحسني اخلدمات و تقدميها للزبون :إستراتيجية تحسين الخدمة -2-3

بتخفيض تكاليف اإلنتاج و يتم ذلك بفضل التموين اجليد و : إستراتيجية تقليص التكاليف -2-4

 .اقتصاديات السعر السابق

حصتها السوقية و التفوق على بإمكان املؤسسة املتحدية زيادة : إستراتيجية االستثمار في اإلشهار -2-5

 .املؤسسة الرائدة فيما خيص االستثمار يف اإلشهار

هناك جمموعة من املؤسسات تسعى للحصول على حصة صغرية من السوق إذ أهنا : إستراتيجية المتخصص -3

يقي تتخصص يف جمال أو نشاط معني، و تقوم بتوجيه جهود مالية للتعريف باملنتج و كل عناصر املزيج التسو 

 .للزبائن



   المنافسة واإلستراتيجية التنافسية                                                    ثـــــانيالفصل ال
 

 
79 

بعض املؤسسات اليت تكون يف وضعية املتحدي ال ختتار اهلجوم على املؤسسات الرائدة : إستراتيجية التابع -4

بل تلجأ يف هذه احلالة إىل احلفاظ على وضعيتها يف السوق باحلفاظ على زبائنها و والئهم هلا، كما عليها أن 

 .  جلديدة ملسايرهتا مع وضعيتهاتتابع حركات السوق و كل المواهر و التغريات ا
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 :خالصة الفصل

تواجه كل املؤسـسات يف إطار البـيئة التـنافسية مشـكالت متزايدة، حبيث يتوجب عليها البحث املستمر 

وذلك بالبحث عن املوارد سواء كانت . عن املصادر اليت متكنها من البقاء، و حتقيق النجاح يف ميدان التنافس

ة أو غري ملموسة، بأحجام كبرية لبناء قدرات تنافسية، و مّث حتقيق مزايا تنافسية للمؤسسة تفوق املنافسني، ملموس

و التأقلم مع الديناميكية املتصاعدة للبيئة التنافسية اليت تعمل هبا، مبا يضمن هلا حتقيق االستدامة للمزايا اليت تعيق 

 .دخول املنافسني اجلدد إىل القطاع

هذا ليس أمامها إال التفكري يف إجياد آليات و تقنيات تضمن هلا التفوق، حبيث تتبىن  و لتحقيق

اإلسرتاتيجيات املالئمة اليت ميكن أن تضمن هلا بلوغ األهـداف املسطرة يف أطـر زمـنية حمددة من خالل مؤشرات 

 .لتعقدأداء التميز و العمل على تطويره على املدى الطويل يف بيئة تتميز بالتغري و ا

 



 

 

 

 الفصل الثالث

 دراسة حالة

" م سماحي ميديك.م.ذ.ش" 
 لألجهزة الطبية



    ةالطبي لألجهزة" سماحي ميديك"م .م.ذ.حالة ش دراسة                       ثـــــالثالفصل ال
 

 
82 

 :مـــقــــدمــــة

نظرا ألمهية املنظور التسويقي يف املؤسسة احلديثة وملا له عالقة بتطور املؤسسة أو فشلها ارتأينا إىل إعداد 

لبيع األجهزة الطبية ولواحقها مبستغامن ، وأهم اخلصائص التسويقية . م.م.ذ.شفصل تطبيقي تعرضنا فيه إىل واقع 

ع التسويق اإلسرتاتيجي وظروفه على السوق يف ظل التطورات احلديثة واملنافسة والتسيريية اليت متيز الوحدة وواق

ة واألهداف اليت تسعى إليها الشديدة ومن خالل فرتة الرتبص حاولنا التطرق إىل كل ما يتعلق بنشاط املؤسس

 .اإلسرتاتيجية املمكنة بإتباع
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 :تقديم الشركة: المبحث األول

شروعات واليت تأسس  لتلبية احلاجة املتنامية ساسترياد أحدث املالطبية هي أحدث عترب شركة املعدات ت

وتليب الشركة الطلب , كذلك مواد الزينة والتجميل املعدات والتجهيزات الطبية للمستشفيات واملرافق الطبية و 

من الصيدليات اليت تعيد وكذا العديد  املستشفياتو  للعديد من العيادات لى املعدات واألجهزة الطبيةاملتواصل ع

 . أحناء الوسايةيف خمتلف  البيع 

 :التعريف بالشركة :المطلب األول

واليت تعترب صيدلية الشفاء من بينها ميارسون نشاطات متعددة  لقد كان أصحاب هذه الشركة  ميتلكون و       

، إنشاء هذه شركة مالكني بفكرة من أكرب الصيدليات على مستوى الوساية واليت كان  سببا أو بابا لإلحياء لل

ألنه كما للمتاجرة هبا يقومون بطلب منتجات سا متلك الصيدلية الصالحية الزبائن  بعض حيث أنه غالبا ما كان

 و جتارة املعدات أو األجهزة الطبية، هو معروف كل من ميلك سجل جتاري يتقيد بالبنود املنصوص هبا يف السجل

ومت جتسيد تطبيق تأسيس الشركة  فكرة جاءت، و بعد فرتة زمنية توى الوساية مسمل تكن موجودة على آنذاك 

 .ألصحاب الشركة  "مساحي" ، و يعود هذا اساسم" مساحي ميديك"حت  اسم  0224الفكرة يف 

 ذات مسؤولية حمدودة شارع مرزوق صاحل بوساية مستغامن، بصفة شركةيف " مساحي ميديك" شركة تقع        

(SARL )بالبيع بالتجزئة ومع زبائن أو أفراد نشاطها  " مساحي ميديك" بدأت . جزائرية قانونية شركة و هي

تتاجر باجلملة مع عدة مؤسسات حكومية وخاصة، مستشفيات،  ، إىل أن أصبح  اآلنعاديني وحمدودين 

مساحي " ركة ش، و هذا ما سنوضحه من خالل خمتلف تطورات مشروع اخل ....عيادات، صيدليات، خمابر حتليل

 " :ميديك
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قدرهتا البيعية مل تكن يف  0227غاية إىل و  ،شركة مبزاولة نشاطها، انطلق  ال 0224يف سنة    

مما دفع السوق للشركة ومنتجاهتا وهذا راجع لعدم معرفة  ،املستوى املقبول أي مستوى املبيعات كان منخفض جدا

وتوضيح مهام الشركة و منتجاهتا يب املبيعات وممثلي الشركة مندو  عن طريق استخدام الشركة إىل التعريف بنفسها 

 .0220ما أدى إىل حتسن مستوى املبيعات وارتفاعها وحافظ  على هذه الوترية إىل غاية لكافة املستهدفني 

، و يزت هذه الفرتة بعدم استقرار الشركةتوقف تطور السوق، و مت  0222 إىل سنة 0220و من سنة 

بعدما كان  هذه الشركة الوحيدة يف السوق ومركز قوة  ظهور مؤسسات منافسة أمههامل، هذا راجع لعدة عوا

 .وبالتايل اخنفاض مبيعاهتا واملسيطرة لكن بعد ظهور املنافسني أدى هذا إىل زعزعة مركزها وركودها

ا عن طريق تغيري خالل هذه الفرتة مل تكتفي الشركة بالركود وإمنا جاهدت ساسرتجاع مركزها ورفع مستوى مبيعاهت

 .يف هذا الفصل ة وهذا ما سنتطرق إليهاسرتاتيجياهتا التسويقي

 :أهداف و مهام الشركة :المطلب الثاني

  :أهداف الشركة: الفرع األول 

 : ة يف النقاط التاليةالرئيسية للشرك تتمثل األهداف          

 .ذلك لتحقيق أكرب ربح ممكنو هو اهلدف األساسي ألي مؤسسة و : ةبيعات الشركالزيادة يف م .1

 .ةاحمللي التجارةتدعيم  .2

 .الرفع من اساقتصاد الوطين .3

 .العمل على توسيع شبكة التوزيع و اساتصال .4

 .املنتجات بتوفرها على كافةتوسيع نشاطات املؤسسة و ذلك  .5

 .للحفاظ على سالمة الزبائن احلرص على نوعية املنتجات خاصة مواد الزينة والتجميل .6
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 .هلا صة سوقية بني املنافسنيكسب أكرب ح .7

 : مهام الشركة: الفرع الثاني

 :يف " مساحي ميديك" تتمثل مهام شركة    

 وهي مهمة كل مؤسسة ،تلبية حاجات و رغبات الزبائن. 

 اهلا من خالل نشاطه العمل على إعطاء أحسن صورة. 

 تنمية النشاط السوقي. 

 حتقيق أكرب مردودية ممكنة. 

 

 "سماحي ميديك"يكل التنظيمي لشركة اله :المطلب الثالث 

ة يضمن هلا اإلطار العام الذي ميكن أن متارس من خالله داخل الشرك سابد من تنظيم األنشطة                 

وظائفها األساسية، و هناك خطوات جيب مراعاهتا عند إقامة اهليكل التنظيمي و هي حتديد األعمال اليت سيقوم 

مت ختصيص ثالث مصاحل إدارية و ميكن توضيح مجلة املهام   الشركة تنظيم الداخلي إلدارةبذلك، و فيما يتعلق بال

 : اليت تؤدي على مستوى كل مصلحة باختصار كما يلي
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 "مساحي ميديك"اهليكل التنظيمي لشركة  (:10 )الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ةوثائق خاصة بالشرك :المصدر

 المدير العام

 مصلحة الموارد البشرية

 مساعد المدير

 المصلحة التجارية مصلحة المالية والمحاسبة

سم الشؤون ق
 العامة

قسم الموارد 
 البشرية

سم ق
 المحاسبة

سم ق
 المالية

سم ق
 اإلعالم
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 :ة حسب الهيكل التنظيميعرض التنظيم الوظيفي للشرك :بعالمطلب الرا

 :مهام المدير العام

 يتعلق فيما سواء املصاحل اإلدارية رؤساء ملختلف األوامر إصدار مهمته التنظيمي، اهلرم قمة يف وهو             

 مبصريها، املتعلقة املهمة اتالقرار  يف والفصل والتخطيط للشركة، العامة السياسة ورسم التسويق أو بالشراء والبيع

و كذلك حيدد األهداف  "مساحي ميديك" شركة مالكي أحد  "الشيخ احيمس" السيد هو للشركة العام ومديرها

أي أفضل ...جلب أكرب نسبة ممكنة من الزبائن عن طريق أفضل األجهزة واملعدات الطبية اليت هتدف إىل

 .املنتجات بصفة عامة

 :ممهام مساعد المدير العا

 تسيري الشركةو التنظيم و التنسيق بني املصاحل و ينوب عليه يف  يساعد املدير العام يف عملية التسيري             

 . و متابعة شؤون العمال و العمليات التجارية

  :مصلحة الموارد البشرية: الفرع األول

 :و هي تنقسم إىل قسمني

 :قسم الموارد البشرية -

 ة و تسيري املوارد البشريةق سياسة الشركمل على مراقبة تطبيالع. 

 ضمان تسيري املوارد البشرية. 

 صنع القرارات اخلاصة بتسيري املوارد البشرية و معاجلة كل اسانشغاسات اخلاصة هبم. 
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 تشارك يف إعداد ميزانيات خاصة بتكاليف املوظفني. 

 تقوم بإجراءات التعيني و الرتقية و تسيري املوظفني. 

 بكل القرارات الصادرة عن اإلدارةإبالغ املوظفني . 

 القيام بإعداد مرتبات و مدفوعات الضرائب اخلاصة بالعمال. 

 تنظيم األجور. 

 حتمل مسؤولية حوادث العمل و اختاذ اإلجراءات اخلاصة باملوظفني أثناء املرض أو احلوادث. 

 :قسم الشؤون العامة -

 املؤسسة تهي املصلحة املسؤولة عن مجيع مشرتيا. 

 د امليزانيات اخلاصة باإلمدادإعدا. 

 إدارة املخزونات. 

 :مصلحة المالية و المحاسبة: الفرع الثاني

ة و تساهم يف تعريف األهداف العامة هلا ومسؤولة يف الشرك تعد هذه املصلحة هي العنصر األساسي            

ها و مدى امتثال املصاحل املختلفة عن تطبيق السياسة املالية للمؤسسة و تسهر على تنفيذها وتنظيمها و مراقبت

 .هلا

 وتقوم بتسيري املعامالت املالية وإعداد اخلطط التسويقية وتنظيمها و هي املسؤولة الوحيدة عن إعداد        

 :ة و اخلطط التسويقية و نظم املعلومات و تنقسم هذه املصلحة إىل ثالثة أقسام وهي كالتايلميزانيات الشرك
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 :قسم المحاسبة

 رة العمليات احملاسبية و إعداد امليزانيات العامةإدا. 

 القيام بعمليات اجلرد. 

 مراقبة الشيكات و سجالت الضرائب. 

 إدارة املخزونات و مراقبتها. 

 اساحتفاظ مبختلف السجالت اإلدارية. 

 رصد ظروف التشغيل الداخلية. 

 :قسم المالية

 إعداد ميزانية املؤسسة. 

 مؤسسةاساحتفاظ بالوثائق املالية لل. 

 هو القسم املسؤول عن تنفيذ خطة امليزانية و املالية للشركة. 

 القيام باملعامالت املالية مع املؤسسات املالية املختلفة. 

 إدارة املعامالت التجارية. 

 :اإلعالم قسم

 استخدام اإلعالم اآليل ووضع برامج إلدارة مجيع األنشطة للمؤسسة. 
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 تسهيل املعامالت اإلدارية. 

  بني مصاحل املؤسسةالتنسيق. 

 استخدامه كنظام معلومات. 

  :المصلحة التجارية: الفرع الثالث

 هي القسم املسؤول عن بيع السلع و تقدمي خدمات خمتلفة. 

 ضمان العالقة اجليدة مع العمالء. 

 العمل على تسويق منتوجات الشركة لزيادة حجم املبيعات. 

  سسةالعمل على إقناع املستهلكني لشراء منتجات املؤ. 

 ة و العمالء و إقناعهمخلق الثقة بني الشرك. 

 وضع مقرتحات جديدة. 

 القيام بعمليات التفاوض يف جمال البيع و الشراء. 

 دراسة السوق. 

 مراقبة املنافسة و العروض التجارية املقدمة يف السوق احمللي. 

 يعاجل مشاكل الفوترة و ذلك بالتعاون مع قسم احملاسبة. 
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لهيكل التنظيمي يتبني لنا أن املدير العام له السلطة الكاملة على مجيع املصاحل أي و من خالل تفحصنا ل 

غيابه يف ة هتتم بالتسويق رغم الشرك إدارة املوارد البشرية، املالية و احملاسبة و التجارية، كما أننا نالحظ أن

 .املؤسسات اجلزائرية

  ": سماحي ميديك" التسويق في شركة  : الفرع الرابع

ت اليت تعرف األمهية الكبرية للدور الذي يلعبه التسويق يف حتقيق من الشركا" مساحي ميديك" كة شر 

له  ليس التسويق إسا أن بطريقة غري مباشرة التسويق موجود يف املؤسسة منذ البدايةأهدافها و تنمية أرباحها، ف

السريعة اليت يشهدها السوق  طورات ات اليت حتدث ، و التو نظرا للتغري  أو خاصة يف الشركة منفصلةإدارة 

التسويق اليوم أصبح فرعا أساسيا أوضح  للشركة أن املخاطر و التهديدات، اجلزائري، و زيادة املنافسة ، و كثرة 

من فروع اإلدارة ، و أصبح  له عالقة مباشرة بتسويق السلع، بغية إشباع حاجات و رغبات املستهلكني، و 

فاملركز التنافسي للمؤسسة يعتمد على مدى جناح اهليكل التسويقي يف أداء مهمته يف  الوقوف يف وجه املنافسة ،

جمال دراسة السوق، و دراسة كل عنصر من عناصر املزيج التسويقي، و ذلك بصياغة إسرتاتيجية مناسبة لكل 

 .عنصر

 : على هذا األساس منيز نوعني من التسويقو 

 .و دراسة السوقاجلديدة املنتجات  ث عنحيث خيتص بالبح: ويق اإلسرتاتيجيالتس -

و يقوم بإمتام العمليات و التقنيات املختصة يف البيع، و هذا ما يعطي للمؤسسة ميزة  :التسويق الوظيفي -

 .تنافسية
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 :ت المزيج التسويقي للشركةإستراتيجيا: المبحث الثاني

ئمة لكل عنصر من عناصره، لتسويق منتجاهتا و باملزيج التسويقي، ووضع اإلسرتاتيجيات املال الشركةهتتم        

حتقيق األهداف و الغايات املطلوبة بأفضل األشكال و أحسن الصيغ، خاصة ملا تعانيه من منافسة يف جمال 

 :نشاطها، و تتمثل إسرتاتيجيات املزيج التسويقي يف

 :إستراتيجية المنتج :المطلب األول

 مؤخراشركة أن الحتمل عالمات جتارية متعددة، ومبا  دة منتجاتع بيعب" مساحي ميديك" شركةتقوم        

، فمن الضروري أن تويل اهتماما كبريا يف نوعية املنتجات وخاصة العالمات تواجه منافسة قوية يف السوقأصبح  

 .املنافسنيمنتجات  عن نتجاتامليز يمتيف فعال  دور  ملا هلا منالتجارية اليت حتملها 

  : المزيج السلعي: لالفرع األو       

  :ممثلة يف اجلدول التايل ع من املنتجاتا نو أ 20من  ون املزيج السلعي للشركةيتك 

 "مساحي ميديك"كة شر  املزيج السلعي: 03جدول رقم

 نوع المنتج الصنف

القفازات الطبية، : مثل واألسرع دورانااألكثر طلبا واستعماسا يعترب هذا الصنف  سلع استهالكية -2

 ...(.القطن ،الضمادات

 ...، الكحولماء أكسيجني: مثلمواد التعقيم هذا الصنف يشمل  املواد املطهرة   -0

 ....املقص، امللقط، علبة اللوازم : يضم معدات ولوازم اجلراحة وما شابه مثل  أدوات ومعدات -3
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 ....صل، خيط اجلراحة،شفرة اجلراحةامل (مواد تستخدم أثناء اجلراحة وهي  اجلراحة مواد -4

 .ألبسة طبية  و بدسات  عبارة عن ألبسة -5

القطن ( تشمل كل معدات واملواد واللوازم اليت حيتاجها جراحي وطبييب األسنان معدات طبييب األسنان -6

   ...(اللعايب، حمك أو مربد األسنان

 ...ش، قارورة األكسجنيسرير اإلنعاالكراسي املتحركة،  إعدادات وجتهيزات -7

  )..حزمة البطن والظهر، مقوم املعصمأ (أي لوازم تستخدم لتقومي ومعاجلة األعضاء  منتجات التقومي -8

علبة : يشمل املنتجات املختلفة اليت سا ميكن وضعها ضمن التصنيفات السابقة مثل لوازم أخرى-9

 ....العكازات  مواد الصيدلة،

 ةلشركوثائق خاصة با :المصدر

 : "سماحي ميديك" خصائص منتجات : الفرع الثاني

 :مبجموعة من اخلصائص من أمههاالشركة متنوعة ومتعددة فهي تتميز منتجات  مبا أن 

، و ذلك بغرض أن الشركة تسعى جاهدة إىل البحث عن السلع ذات اجلودة والنوعية اجليدة حيث : النوعية -

 .سةواجهة املنافومإجياد مكانة يف السوق 

، فهناك منتجات سا تنتهي صالحيتها جات الشركة حتتوي على مدة صالحيةليس  كل منت: مدة الصالحية -

 ....مثل مواد التطهري ومواد اجلراحةحمدودة إىل جانب منتجات هلا مدة صالحية 
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 :إستراتيجية التسعير :المطلب الثاني

نة، إسا أن عملية حتديده تعد من القرارات التسويقية يعترب السعر من أكثر عناصر املزيج التسويقي مرو        

األكثر صعوبة، وذلك بسبب كثرة املتغريات اليت تؤثر يف حتديد أفضل األسعار اليت ينبغي البيع هبا، و تربز أمهية 

 .التسعري من الناحية العملية أنه واحد من العوامل اليت تؤثر بشكل كبري و مباشر على الربح

 :من خالل اخلطوات التالية" مساحي"  شركةرار التسعري بو مير ق       

من الطبيعي أن يكون حتديد السعر متناسقا مع األهداف العامة للمؤسسة، وحتقيق : حتديد أهداف السعر -2

 .ربح هبامش يسمح بتقدمي أسعار تنافسية

 .اليت تساعد يف حتديد السعر أي القدرة الشرائية للزبائن: لطلبحتديد ا -0

إسا يف احلاسات )و اليت سا يستطيع املسؤولون على النشاط التسويقي تسعري منتجاهتم بأقل منها : التكاليف -3

 (.اساستثنائية

تسعى السياسة التسعريية إىل حتديد دور التسعري كواحد من عناصر املزيج : اختيار السياسة التسعريية  -4

 .التسويقي

 .لكل منتج ولكل فئة مستهدفة لتحديد اهلامش الرحبيامج معد وتعتمد الشركة يف حتديد السعر على برن

 :         لفئاتواجلدول التايل ميثل أسعار خمتلف ا
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 لكل فئة نتجاتاملأسعار  :04جدول رقم 

 مستوى األسعار أنواع الزبائن

العيادات  واألطباء واملؤسسات  :الصنف األول -

 اإلستشفائية

ذه الفئة من الزبائن ختص به املؤسسة ه: سعر منخفض

 .ألهنا تشرتي بكميات كبرية

 الصيدليات :الصنف الثاني -
وهو أعلى بقليل من السعر األول ألن : سعر متوسط 

 .نسبة شرائهم أقل من الفئة األوىل

 املفاوضني :الصنف الثالث -

وهذا السعر  من سعر الصيدليات سعر مرتفع نسبيا

وترغب على السعر مرتبط بالفئة الرابعة اليت تتفاوض 

  .بسعر أقل

 (عاديني)زبائن خمتلفني  :الصنف الرابع -
وهو أعلى األسعار خيص الزبائن العاديني : سعر مرتفع

 .واليوميني

 ةوثائق خاصة بالشرك :المصدر

 

الشركة تستهدف أربع قطاعات ولكل قطاع سعر معني خيتلف بسبب كمية  وكخالصة ميكن القول بأن

أن تكون موازية ألسعار  سمح ألسعار منتجات الشركةهذا ما يو يتماشى مع أسعار السوق و  طلوبةالسلع امل

 .منتجات املنافسني
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 :إستراتيجية الترويج :المطلب الثالث

دون إعالم  هو بيع هو تسعري  جلب منتجيعترب الرتويج أحد أهم عناصر املزيج التسويقي، حيث سا ميكن        

اليت سا  من بني الشركات "مساحي"شركة ه يف حتقيق حاجاته و رغباته، و ، و دور  املستهلك بوجوده و خصائصه

 :تلجأ إىل الرتويج يف احلاسات اآلتية هالكنتج، الشركة سا تنتويل أمهية كبرية هلذا العنصر، وذلك كون 

 .منتج جديد جلبيف حالة  -2

 .ملضايقة املنافس -0

 .يف حالة اخنفاض املبيعات -3

، و مندويب املبيعات أو ممثلي الشركة البيع الشخصي عن طريق على  ي الرتوجي هانشاط وتعتمد الشركة يف

دورا هاًما يف الرتويج عن منتجات شركة و ذلك من خالل ما حتمله رسائل البيع ( رجل البيع)يلعب مندوب البيع 

ة منها، و بذلك وحتث على اقتنائها، و تعلمها طرق اساستفاد من أخبار عن السلع الشخصي إىل املستهدفني 

 .يساهم يف رفع مستوى مبيعات الشركة

 

 :إستراتيجية التوزيع :الرابعالمطلب 

إىل  عملية التوزيع، فهي تقوم بتسويق سلعهاأثناء بإيصال السلع  " مساحي ميديك"  شركة  تقومنادرا ما      

 : وذلك لـ زبائن حمدودين 

 بون بأن يكون التوصيل على عاتق الشركةاحلفاظ على الزبائن احلاليني فبعض الزبائن يطال. 
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  لدى الزبائنمعرفة مدى توافر منتجات املنافسني يف. 

 على األسعار املطبقة يف السوق ةفظاحملا. 

 إضعاف املنافسني. 

يف الوق   هؤساء الزبائنعلى توصيل منتجاهتا إىل  فقط تتطلب جهودا بيعية كبرية ، فهي تعملهي سا و    

 مع اإلدارات العامة و اخلاصة، اجلامعات، أيضافهي تتعامل  الفئات األربعة املذكورة سابقاإىل  املناسب،فباإلضافة

ة قو تكون طري  و النوادي الرياضية معيات اخلرييةباإلضافة إىل بعض الزبائن اخلاصني كاجل املؤسسات التعليمية

 .كات و احلواساتالدفع إما نقدا أو عن طريق الشي

 

  :"سماحي ميديك" التسويق االستراتيجي في شركة :  المبحث الثالث

إىل حتديد اإلسرتاتيجيات التسويقية ؤسسة بني املنافسني وكذا تقييم امل التطرق إىل سنحاول يف هذا املبحث       

 .للشركة 

     :تقييم المؤسسة بين المنافسين :المطلب األول

ية نشاطها وكان  صاحبة مركز قوة، لكن يف مل تكن تواجه أي منافسة يف بدا" مساحي ميديك"شركة  

من خالل السنوات الثالث األخرية بدأت تشتد املنافسة بسبب ظهور منافسني جدد ما أدى إىل تزعزع مركزها،  و 

هي املنافسة  الشركة تواجهها أصبح  ما مت مجعه من معلومات عن املؤسسة ومنافسيها يالحظ أن املنافسة اليت

 تكون املؤسسة منافسة لباقي املؤسسات جيب أن تعتمد على إسرتاتيجيات تنافسيةف حىت وكما هو معرو احلرة  

 .يف هذا املبحث  التطرق إليه سنحاولوهذا ما 
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 :اإلستراتيجيات التسويقية للشركة تحديد: المطلب الثاني

. نافس فعالة وناجحةمن الواضح أن حتقيق امليزة التنافسية سا يتم إسا يف حالة اتباع املؤسسة ساسرتاتيجية ت

حيث أهنا ، إسرتاتيجية املتحدي تتبعمصنفة ضمن املراتب األوىل يف السوق فهي " مساحي ميديك"ومبا أن شركة 

اآلخرين باستعمال عدة طرق منها  تقوم باساختيار الذي يتمثل يف رفع حصتها يف السوق على حساب املنافسني

 :ن خالل اإلسرتاتيجيات اآلتيةم، هانافسني الذين هلم نفس مستوامهامجة امل

هي نفس منتجات املؤسسات املنافسة " مساحي ميديك"إن أغلبية منتجات شركة  :إستراتيجية التحقيق -2-1

 .لكن بسعر أقل املنافس عرضهعرض نفس املنتج الذي يهذه اإلسرتاتيجية  من خاللتسعى املؤسسة ذلك لو 

آنفا أن أغلبية املنتجات متشاهبة إسا أن املؤسسة تسعى  كما مت ذكره  :إستراتيجية تنوع المنتجات -2-2

 .متكنها من حتدي ومواجهة املنافسني جاهدا يف البحث عن منتجات متنوعة وبتصاميم وأذواق خمتلفة

 وسنوضح. تستعيد مركزها يف السوقجعلها  ربحو  يجية فإهنا حقق  حصة سوقيةهلذه اإلسرتاتو بانتهاج املؤسسة 

  :املنحىن التايل خالل السنوات األخرية حسب بيعاتنسبة ارتفاع امل

 تطور رقم أعمال املؤسسة :05جدول رقم 

 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 رقم األعمال

 (دج)
7 880 000 7 891 000 7 902 000 7 934 000  8 654 000  
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 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 رقم األعمال

 (دج)
8 792 000 7 521 000 6 234 000 8 873 000 9 234000 

 .ةوثائق خاصة بالشرك :المصدر

 لشركةمنحىن تطور رقم أعمال ا (:11 )الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنوات

 رقم األعمال

2004   2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 

 تطور رقم األعمال منحنى
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قد اخنفض  بنسبة " مساحي ميديك"و نالحظ من خالل هذه النتائج ، أن احلصة السوقية ملؤسسة        

  ،وذلك بسبب ظهور منافسني جدد منافسة شديدة يف ظرف عامني فقط، هذا ما يدل على أهنا حقا يفواضحة 

 منتجاهتا أسعار لكن هذا سا يعين أن ليس لديها ميزة تنافسية يف جمال أعماهلا، فقد حقق  مزايا تنافسية يف

 .هذا ما يدل على جناعة إسرتاتيجياهتا التنافسيةنخفضة خاصة يف السنوات األخرية مقارنة مع أسعار املنافسني و امل
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 :الفصل خالصة

، جيدر بنا القول أن البيئة و ما حتمله من تقلبات و " مساحي ميديك"من خالل الدراسة امليدانية لشركة        

حتوسات ، تدفع املؤسسة إىل التحسني املستمر يف أدائها، حيث ميكنها ذلك من احتالل موقع متميز يف السوق، 

 عليها وعلى الرغم من حداثة موضوع التسويق  "مساحي ميديك "  شركة على املنافسني، و ساحظنا أنو أسبقية 

بالطريقة اليت متكنها من التكيف والتعايش مع هذه املتغريات ، وذلك من تطبق بعض املفاهيم التسويقية  إسا أهنا

حصتها السوقية  اليت تساعدها على كسب ميزة تنافسية واحلفاظ علىانتهاج اإلسرتاتيجية املالئمة واملناسبة  خالل

 .  والتصدي للمنافسني

 تؤخذ أن نأمل اليت و التالية باساقرتاحات اخلروج ميكن املؤسسة نقائص و ساجيابيات استقرائنا خالل من كذلكو 

 : اساعتبار بعني

 اختيار و بدقة املنافسني و املستهلك سوق دراسة على يساعدها الذي احلديث مبفهومه التسويق قسم إنشاء *

 . عالية كفاءات ذات املتخصصة باإلطارات وتدعيمه ملنتجاهتا حمكمة تسويقية تيجياتاسرتا

 عدم و ...(من صيدليات أخرى وعيادات) جدد زبائن و موزعني على باساعتماد ذلك و التوزيع شبكة توسيع *

 . تصلها اليت الطلبات على اساقتصار

 . احمللي املستوى على اإلشهار بوسائل أكثر اساهتمام *

 فلذا مسعتها و صورهتا على إجيابا يتأثر أن نهشأ من الدراسة موضوع املؤسسة يف التسويق فتطبيق ختاما و

 و خصائصه و جوانبه بكل باساهتمام هذا و احلديثة التسويقية اإلسرتاتيجية الطرق مع يتماشى و يتوافق أن جيب

 .املنافسة أو البيئة التنافسية بشكل عام عنصر خاصة و عناصره
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 التسويقيةجيات ييتعلق باإلسرتات من قبل الشركات وغريها مبوضوعات التسويق وخاصة ما االهتماملقد زاد 

ومراعاة حتقيق التوازن بني التغري املستمر للبيئة تنافسية الملواجهة املنافسة وحتديها وكيفية التكيف مع البيئة التسويقية 

، دينامكية فعالة للشركة  إسرتاتيجية وتبين يف األسواق مما يتطلب رؤية واالستمراروإمكانيات الشركة لتحقيق البقاء 

حيث تدفع هذه البيئة مبا حتمله من تقلبات إىل التحسني املستمر يف أداء املؤسسات، و احتالل موقع متميز يف 

 .السوق و أسبقية على املنافسني

على أمهية التسويق  اطروحة و هذا تأكيدو قد كان الغرض من هذه الدراسة هي اإلجابة على اإلشكالية امل

، مما يقودنا إىل تدعيم النظريتني القائلتني إن هناك جمموعة من املفاهيم و  ظل بيئة تنافسيةو دوره يف اإلسرتاتيجي 

إىل التأثري على فعالية التسويق و بالتايل عدم حتقيق املؤسسة  يؤدي إمهاهلا اإلسرتاتيجي األسس اخلاصة بالتسويق

مرهون أساسا باسرتاتيجيات تسويق  للمنتجاتدافها اإلسرتاجتية، و إن حتقيق امليزة التنافسية و مدى قبول الزبون أله

  .نتجاتهذه امل

 :التوصل إىل النتائج التاليةمن خالل هذا البحث فإنه مت 

 .التسويق وظيفة أساسية يف املؤسسات ال ميكن االستغناء عنها * 

 .تعزيز بقاء و استقرار املؤسسة و إكساهبا ميزة تنافسية ق تعمل على دعم،يإن إسرتاتيجية التسو *  

إن الفشل يف إسرتاتيجيات التسويق للمؤسسة يعود إىل الفشل يف صياغتها من جهة ، و إىل اإلمهال ملتابعة *  

 .املتغريات احلاصلة يف البيئة التسويقية من جهة أخرى
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 .هتا على املنافسةبقاء املؤسسة يف السوق مرتبط بقدر *  

 .مستمرة و مرحلية بناء إسرتاتيجية تنافسية عملية  *

 .ضرورة االهتمام باملزيج التسويقي للمؤسسة و عدم الرتكيز على عنصر و إمهال باقي العناصر*  

 :التوصيات و االقتراحات

وصل إليها يف الدراسة التطبيقية للوصول إىل االحنرافات و تصحيحها ، و  من املهم إدراك النقائص اليت مت الت       

 :تتجلى يف لتوصيات اليت ختدم مصاحل املؤسسة واليتكذا املسامهة يف تقدمي بعض ا

 .ضرورة تبين املؤسسات إسرتاجتية تسويقية فعالة متكنها من اكتساب ميزة تنافسية*  

من أجل رفع  ى مسؤوليتهم يف إجناح هذه املؤسسةتسويقية ، و حتسيسهم مبدانتقاء موظفني مؤهلني و ذوي ثقافة *  

 .مبيعاهتا

 : حتسني تصميم الثقافة التسويقية من خالل الدراسة و التخطيط للنقاط التالية* 

 .حتديد السوق املستهدف -    

 .االهتمام باملزيج التسويقي -    

 .حتديد املركز التنافسي املستهدف -    

 .حتديد املنافسني -    
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 آفاق الدراسة

، إال أن هذا اجلهد وحده غري كايف، بل جيب متابعته اإلشكالية املطروحةميثل هذا البحث حماولة تسليط الضوء على 

 االنتباه لفت كمحاولة األقل على أو البدء كنقطة املتواضعة الدراسة هذه نبقي وهبذاببحوث أخرى تأيت مكملة له، 

لك تظهر من خالل ما أوردناه يف هذا البحث آفاق أخرى هلذه الدراسة ، مكملة ملا جاءت فيها ، لذالنظر و  جلب و

 :و إشكاليات جديدة ميكن أن تكون حماور لبحوث قادمة نوردها فيما يلي 

 يف مواجهة املنافسة  سرتاتيجيتأثري تطبيق التسويق اإل.  1

  سرتاتيجيإجراء دراسات واسعة ملعوقات تبين التسويق اإل.  2

 على األداء التسويقي للمؤسسات  سرتاتيجيالبحث يف مدى تأثري تطبيق التسويق اإل.  3

 

ن جناح أي مؤسسة يف السوق يعتمد على  تطبيق اسرتاتيجيات تسويقية دقيقة  أويف األخري ميكن القول ب

 .ومرنة تتأقلم مع متغريات السوق، وكذا كفاءة رجال التسويق و حسن اختاذ القرار
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