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 ليسا من اإلسالم يف  والفكر املختلّالضمري املعتلّ ﴿
 يوقد انتمت إىل اإلسالم اليوم أمم فاقدة الوع..شيء

  حية ولكنها مغمى البعض أمماسبهاحي.. عرجاء اخلطى
إذ .. ى فكر ناضر احلياة اإلسالمية تقوم علإنّ.. عليها

 ﴾����.اء يف ديننا معصية ـالغب
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  من أخرج اهللا به الناس من ظلمات   إىل                                      
  اجلهل إىل نور العلم، ومن ضيق التقليد                                       

  .مـوسلوآله ه صلى اهللا عليسيدي وحبيـيب رسول اهللا .. إىل رحابة الفهم
 

  .إىل الذي جاهد بقلمه وناضل بكلمته الشيخ حممد الغزايل رمحه اهللا
  

 ..أمي..اليت محلتين يف بطنها، وأرضعتين من صدرها، وغمرين عطفهاإىل 
  ، وختم بالصاحلات أعماهلاأجرها، وأطال عمرها، وأحسن حفظ اهللا أمرها

  

�..انتظاره للحظة احلصادإىل أيب الذي غرس البذور وقدم هلا الرعاية وطال  �

  .حفظه اهللا تعاىل وبارك يف عمره وجزاه عين خري اجلزاء وأوفاه
  

  زوجيت الوفية.. إىل اليت قدمت كل ما تستطيعه بإخالص وصمت 
  

.ابنيت إسـراء.. إىل هبة السماء وقرة العني   
  

  .األخوات، وأفراد العائلة كبريا و صغريا إىل كل اإلخوة و
  

  ..ت بيين و بينهم مـودةوإىل كل من ارتبط
 



  
  

تقديـركـر وش 

 
ى لَ عهدأمح احلَمد هللا الِّذي أعاننا ِبالِعلم و زيننا ِباِحللْم و أكْرمنا ِبالتقوى و مجلـنا ِبالعافية،

اِئِه، وأشكُيِلِزجمعن رهكْ شرِفِر املعتنِه وِه آالِئ بـِمنو ،لِّأصسلّ أُي وِة أنِبم عفْولى صاِئيه ،
ِهى آِلعلَووص بِهحِهاِئـ و أولي.  

  
   ، إشرافاً أو نصحاً أو توجيهاً أو تقومياً أو لكل من أسهم يف إجناز هذا العملمث الشكر والعرفان

 على عبد الفتاح بومخخماألستاذ الفاضل الدكتور  بالشكر اجلزيل ، وأخصداً مبادة علميةم
مما كان له أثره ، نصح وتوجيهعلى ما قدم يل من   و،حسن قبوله اإلشراف على هذا العمل

  .الواضح على صفحات هذا املوضوع
  

 اليت ة املاجستريتكوين دفعالذين أشرفوا على بعث و كذلك أن أشكر مجيع األساتذة ودأ و
 ،برامهيةإبراهيم . أد،كمال مرداوي.د: أخص منهم بالذكرو تسويق،ال ختصص التحقت ا يف

 يف إجناز هذا العمل وكل من كان له فضل علي... بن حبيب عبد الرزاق.أدفوزي السبيت، .د
    ...وطاوطا الاملتواضع، سيما زوجيت الفاضلة، واألخ الصديق عبد العلي غيشي والسيد مج

.فجزى اهللا تعاىل اجلميع عين خري اجلزاء  

  
ُِهللاولُ وقَب ِمن دِم  احلَمنب عـد  
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  :املقدمة
  

ختالف العوائق ز بالغموض والتعقد، نظرا الميتت أسواقأصبحت املؤسسات متارس نشاطها يف لقد       
 تلك املتعلقة ة وخاص،... التكنولوجيرالتغريات االقتصادية والتطوظيمية، القوانني التن ،ةملرتبطة باإلدارا

ر أذواق املستهلكني و ـّحيث يدفع تغيمن سوق ألخرى، ... م عادات املستهلكني وسلوكاباختالف
عروض اليت تقدمها تلك تنوع رغبام واختالف أمناط االستهالك حنو التنويع كذلك يف املنتجات وال

 إضافة إىل منافسة أكثر حيوية ونشاطا من ذي قبل، تسعى فيها كل مؤسسة إىل التميز عن ،املؤسسات
غريها حىت تضمن هلا البقاء يف السوق، ولذلك كان على هذه املؤسسات أن تنطلق يف حركة دؤوبة من 

سة تتناسب مع هذا التنوع فإن لكل أجل التنويع يف عروضها وأسواقها مما فرض عليها أن تتبىن سيا
 ذلك أنه من الصعوبة مبكان تقدمي منتوج واحد يتقبله ،منتوج سوقه املختلف عن سوق املنتوج اآلخر

 ولكن ..عام، وأماكن تواجدهممجيع املستهلكني على اختالف أعمارهم وأعماهلم، وعادام وتطل
 وهذا هو السبب ،طاعا حمددا من املستهلكنييبدو ممكنا تقدمي منتجات متعددة كل منها يستهدف ق

الذي جعل الكثري من املؤسسات تتبىن مسارا يعتمد على استهداف سوق جزئي من جمموع السوق كله 
 وسواء اعتمدت املؤسسة يف توجهها حنو السوق ،أو استهداف أكثر من قطاع ولكن مبنتجات خمتلفة

ة لرجل التسويق هو متييز األسواق عن بعضها البعض على منتج واحد أو عدة منتجات فإن املهم بالنسب
 مث بعد ذلك متييز منتجاته داخل هذا السوق عن منتجات  يستهدفه دون غريه،ليعرف سوقه الذي

 .ة تضمن له الدخول بقوة يف كل سوقواضحخطوات املنافسني وذلك بإتباع 
  

 املسار التسويقيشكل بالنهاية ت ةملمتكاخطوات  تقدم يف هذا اال التسويق اإلستراتيجيإن أدبيات 
  إىل segmentationهو مفهوم جتزئة السوقمكونات هذا املسار ولعل أبرز الستهداف السوق، 

 السوق واختالف أذواقهم املستهلكني يفوالذي جيد ما يربره من خالل عدم جتانس  قطاعات فرعية،
بتسويق ا  إمالستهداف تلك القطاعات  لثالث مستويات خمتلفةقورغبام، وأمام ذلك يعرض التسوي

وإما Undifferentiated marketing  تسويق غري متييزي أو Differentiated marketing متييزي
  . Concentrated marketing بتسويق تركيزي

 Alالذي جاء به كل من آل رايس وجاك تروت  positioning ذلك جند مفهوم التموقع إضافة إىل     

Ries, Jack Troutمث تبناه بعد ذلك فيليب كوتلرت يف السبعينا   Ph.Kotlerهر مفهوموطو.   
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 الباعثة على - النظرية فإن املؤسسة اجلزائرية من خالل التوجهات احلاليةتويف مقابل هذه األدبيا    
التخفيف من حدة التنظيم والتدخل احلكومي وكذلك اإلصالحات اليت مرت ا املؤسسة اجلزائرية 

فيما بينها وكذلك على منافسة   جتد نفسها تتفتح على منافسة حرة تدرجييا-القتصاد على حد سواء وا
 مع اإلحتاد األوريب ةخارجية يف سوقها احمللية ويف األسواق الدولية خاصة مع تفعيل اتفاق الشراك

شهد اكتظاظا يف املنتجات  مما يعين أن السوق اجلزائرية قد ت،واالنضمام املرتقب للمنظمة العاملية للتجارة
املنتجات يف ظل حميط ز ي األمر الذي يؤدي إىل صعوبة مت العاملة يف القطاع نفسه،تاملتجانسة واملؤسسا

  . وسيكون دأب املؤسسات أن متيز عرضها عن بقية العروض األخرىتنافسي شديد،
  

يها بالتفاعل إجيابا مع التحوالت      وأمام هذه املعطيات فإن املؤسسة اجلزائرية مطالبة عن طريق مسري
االجتماعية، السياسية، االقتصادية، والتكنولوجية اليت شهدها العامل واتمع اجلزائري على حد سواء، 

اضلة بني ما يعرض عليه من  اجلزائري وتنوع رغباته وميله للمفكوخاصة مع تنامي ذوق املستهل
تسويق اإلستراتيجي الستهداف السوق يف مساعدة الذي يقدمه ال وهنا يربز دور املسار منتجات،

املؤسسة على التكيف مع رغبات املستهلكني والتغريات احلاصلة فيها، ذلك أن األمناط السابقة يف 
اإلنتاج والتوزيع اليت كانت تنتهجها املؤسسة اجلزائرية عن طريق اعتبار السوق اجلزائرية كال متجانسا 

ـَم يتم استهدافه مبنتو ج واحد جلميع مستهلكيه مل تعد ذات جدوى اقتصادية وقد جتاوزا ومن ث
  . التغريات احلاصلة يف أذواق هؤالء املستهلكني 

  

  :اإلشكـالية
 والسوق اجلزائرية من جهة ومن جهة ت وانطالقا مما ذكرناه سالفا عن التحوالت اليت شهدا املؤسسا

ستهداف السوق ميكننا أن خنلص إىل عرض إشكالية  اليت قدمها التسويق يف كيفية اتأخرى اإلسهاما
  :حبثنا واليت ميكن صياغتها يف السؤال التايل

  

ماهي خمتلف املراحل واخلطوات اليت ميكن للمؤسسة أن تنتهجها الستهداف أسواقها، وإىل أي مدى    
   هذه املراحل واخلطوات يف نشاطها التسويقي؟ةتدمج املؤسسة اجلزائري

  

  :ن خالل ما سبق أن نتفرع بإشكاليتنا إىل أسئلة فرعية كما يأيت   و ميكننا م
 .ما هي مراحل املسار الذي يقدمه التسويق اإلستراتيجي الستهداف السوق؟ �
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هو دور املزيج التسويقي يف كيف يساهم مفهوم التموقع يف إعطاء ميزة تنافسية للمؤسسة وما  �
 ذلك؟

 بأداء وتطبيق األنشطة التسويقية )لعينة املدروسةيف ا(إىل أي مدى تقوم املؤسسات اجلزائرية  �
 اخلاصة باملسار التسويقي الستهداف السوق؟

كانت هناك مؤسسات تتبىن إىل حد ما مسارا متكامال الستهداف السوق، فهل توجد فروق إذا   �
سار إحصائية ذات داللة معنوية يف تطبيق األنشطة التسويقية بينها وبني تلك اليت ال تتبىن ذلك امل

 التسويقي؟

طة استهداف السوق، فهل ش ممارسة أنيفإذا كانت هناك فروق ذات داللة معنوية بني املؤسسات  �
   ومؤهالت املسؤول عنها؟ميكن أن تعزى هذه الفروق إىل خصائص مصلحة النشاط التسويقي،

لى تبين ذهنية  فهل هذه املمارسة مبنية ع من قبل هذه اإلدارةإذا كانت هناك ممارسة تسويقية معينة �
مبعىن آخر هل املؤسسات اليت تتبىن أكثر املفاهيم تسويقية متعلقة باملفهوم االستراتيجي للتسويق، 

 التسويقية هي اليت متارس أكرب عدد من األنشطة التسويقية حمل الدراسة؟

 يف سة املدروت تعوق املؤسساهل عوامل البيئة التسويقية يف اجلزائر واليت مشلت اثين عشر عامال �
 ممارستها للعملية التسويقية أم ال؟

 

  :فرضيات البحث
  :   يقوم حبثنا هذا على الفروض التالية

  .هناك ضعف يف تبين املسار التسويقي الستهداف السوق يف املؤسسات املدروسة :الفرض األول
  

سات املمارسة ال توجدفروق ذات داللة معنوية يف تطبيق األنشطة التسويقية بني املؤس :الفرض الثاين
  .الستهداف السوق واملؤسسات غري املمارسة

  

بني املؤسسات تعزى  ال توجد فروقات ذات داللة معنوية يف ممارسة األنشطة التسويقية :الفرض الثالث
  . ومؤهالت املسؤول عنهاخصائص مصلحة النشاط التسويقي، إىل

  

نشاطاا التسويقية على ذهنية تسويقية تتبىن  املدروسة ال تستند يف أداءها لتإن املؤسسا :الفرض الرابع
  .املفهوم االستراتيجي للتسويق

  

إن املسؤولني يف املؤسسات املدروسة يرون أن أغلب العوامل البيئية السائدة يف االقتصاد  :امسالفرض اخل
  .واتمع اجلزائري ال تعد عوائق يف وجه تبين وتطبيق املفاهيم التسويقية احلديثة
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 الذي تسعى إليه هذه الدراسة هو إبراز الصورة احلقيقية للتطبيقات ي الرئيسفإن اهلد: لبحثأهداف ا
 احلديثة اليت ةالتسويقية بصفة عامة وأنشطة استهداف السوق بصفة خاصة، ومدى تبين املفاهيم التسويقي

املؤسسات تقف خلف تطبيق هذه األنشطة، من أجل الوصول إىل  نتيجة علمية عن واقع التسويق يف 
  :املشمولة بالدراسة عرب ما يلي

  

اليت تقدم ا املنظرون من خالل اإلسهامات ستهداف السوق املسار التسويقي الدراسة وعرض  �
 .واملؤلفون يف التسويق

 .واقع التطبيقات التسويقية يف املؤسسة اجلزائرية وسريورة تطور املفهوم التسويقي احتليل  �

أنشطة استهداف السوق بغية دعم  و قدرا على إدراج  املدروسة معرفة املؤسساتتقييم مدى �
وضعيتها يف السوق، ومدى توجه تلك املؤسسات باملفهوم التسويقي االستراتيجي يف تطبيقها 

 .ةللنشاطات التسويقي

 يف البيئة اجلزائرية واليت تعيق االستفـادة من املفاهيم لالتعرف على بعض القيـود والعراقي �
 .التسويقية املختلفةواألنشطة 

تقدمي بعض االقتراحات اليت قد تساعد املؤسسات على االستفادة من املفاهيم واألساليب املتقدمة  �
 .يف جمال التسويق واليت مت التطرق إىل بعضها يف اجلانب النظري من هذا البحث

  

  :أمهية املوضوع
موما واجلزائر خاصة، وبالنظر إىل احمليط الذي     اعتبارا للتوجهات االقتصادية الراهنة اليت تسود العامل ع

تعمل فيه املؤسسة اجلزائرية يف السنوات األخرية واستشرافا كذلك ملا سيكون عليه حال احمليط 
من  أو املنتجات، ت على مستوى املؤسساسواءاالقتصادي من اشتداد للمنافسة واكتظاظ يف السوق، 

مدخال شكل ت احلديثة بصفة عامة  التسويقيةعرفةاملن ذلك أذلك كله تستمد الدراسة احلالية أمهيتها 
 قد حيقق هلا النجاح يف الثبات و االستمرارية يف التغلب على حتديات ا تتبعه املؤسسات اجلزائريةسليم

  .املنافسني والتشويش الذي قد متارسه املنتجات املنافسة والبديلة يف السوق
  

  : البحث وأدوات منهجية
إلجابة على اإلشكالية  املطروحة يف الدراسة وكذا اختبار فرضياا املتبناة، قمنا باختيار ومن أجل ا    

واليت قمنا  ،نجـزة املامليدانيةدراسة الباألخص  وهذا ملالئمته لطبيعة الدراسة واملنهج الوصفي التحليلي



 

 14

 يف عشرين )ويقيالنشاط التس(فيها بإعداد استبيان حول موضوعنا ووزعناه على مديـري التسويق 
إصدار  SPSS  8.0بربنامج مؤسسة عمومية بوالية قسنطينة، وقد استعنا يف حتليل بيانات االستبيان 

إصدار سنة  )MS-EXCEL( برنامج معاجل اجلداول اوكذ، املخصص هلذا النوع من الدراسات 1998
ناسبة لإلجابة على أسئلة وقد مت حتليل البيانات باستخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية امل، 2003

وية للتعرف على اخلصائص العامة لعينة ئالدراسة كالتحليل الوصفي املتمثل يف التكرارات والنسب امل
  التسويقية احلديثةاألنشطةقف مديري التسويق ومدى إدراكهم ألمهية االدراسة وللوقوف على مو

دام املتوسطات ـ كما مت استخاعية،مؤسسام الصن يف )وخـاصة ما تعلق منها باستهداف السوق(
ديري التسويق على عبارات اجلزء ـاحلسابية واالحنرافات املعيارية ملعرفة املتوسط العام إلجابات م

اختبار التباين و )Chi-square(نا اختبار مربع كاي استخدمإضافة إىل ذلك  ،نالسابع من االستبيا
 تطبيق عندق يف مواقف مديري التسويق  للتحقق من وجود فرو)ANOVA F(األحادي اجلانب 

 العامة وبني اخلصائص هذه املواقف ولتحديد طبيعة العالقة بني األنشطة التسويقية احلديثة يف مؤسسام،
 R)  مصلحة النشاطات التسويقية واملسؤولني عنها، كما استخدمنا معامل االرتباط لكل من

pearson)املفاهيم  ألهممديري التسويقتسويقية إىل تبين للداللة على مدى استناد التطبيقات ال 
 للتحقق من توافق مواقف املستجوبني )t-test(مؤسسام، وأخري استخدمنا اختبارالتسويقية احلديثة يف 

  .حول درجة العائق اليت تشكلها عوامل البيئة التسويقية اجلزائرية أمام تبنيهم لألنشطة التسويقية احلديثة

 مت احلصول عليها من مصادرها، واليتلدراسة على كل من البيانات الثانوية واألولية، اعتمدت ا قدو     
  :التايلوذلك على النحو 

  

    مت واليت الدراسات والبحوث ذات الصلة مبوضوع البحث، يفومتثلت : البيانات الثانوية -أ 
  . املصادرمنغريها  ووحبوث املؤمترات واملقاالت احلصول عليها من الكتب والدوريات

  ، وما قد يف املؤسسة اجلزائرية التسويقية بالتطبيقاتوهى تتعلق أساسا : البيانات األولية -ب
  :يلي وقد مت احلصول على هذه البيانات من خالل ما ،يرتبط ا من أسباب أو مشاكل

ت  الذي حتصلنا من خالله على بيانات مباشرة عن التطبيقاياالستبيان، ومثل املصدر األساس -
 .التسويقية يف املؤسسات املدروسة

 يفاملمارسات التسويقية بعض  الفرصة ملعايشة ومالحظة  لناقد أتيحتف ،املالحظات الشخصية -
  .املؤسسات اليت كانت حمور الدراسة امليدانيةعدد من 
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 ،تنشط يف اال الصناعي مؤسسة على عشرينكانت  أجريناها  اليترغم أن الدراسة:  الدراسةحـدود
  :ةإال أا تبقى حمدودة النتائج وذلك لألسباب التالي

 اقتصرت هذه الدراسة على والية واحدة من واليات الوطن وهي والية قسنطينة، ولذلك فإن : أوال
حمدداا اجلغرافية ال تسمح بتعميم نتائجها إىل أبعد من ذلك، وميكن االعتماد يف تعميم النتائج 

  .خرىبدراسات مشاة يف مناطق أ
 اقتصرت الدراسة على مؤسسات القطاع الصناعي العمومي مما يعين خروج القطاعات األخرى من :ثانيا

  .النتائج كقطاع اخلدمات أو كالقطاع اخلاص
مدراء التسويق أو ممن يقوم بالنشاطات التسويقية داخل املؤسسة بينما يوجد مجعت البيانات من  :ثالثا

يق األنشطة التسويقية فيها، كمدير اإلنتاج ومدير التموين واملالية مسؤولون آخرون يؤثرون على تطب
  .واملوارد البشرية إضافة إىل اإلدارة العليا للمؤسسة

 

الفصل ، خصصنا  فصول نظرية وفصل تطبيقيثالثة إىل ه بتقسيمنا قموتبعا ملنهجية البحث :تبويب البحث
مهية اليت يكتسبها من خالل دوره يف املبادالت األوللتعرف على طبيعة التسويق وتطور فلسفاته األول 

، ة السوق وحتليل البيئة التسويقيةدراسإضافة إىل االقتصادية بوجه عام وأداءه يف املؤسسة بوجه خاص، 
مكونات التسويق اإلستراتيجي الرئيسية وذلك عن طريق تبيان مفهومه ودوره يف وضع فيه  ناتناولكما 

 حتليل  الثاين فقد استهدفالفصل أما  خمتلف مستويات القرار باملؤسسة، يفةاإلستراتيجية التسويقي
 الستهداف السوق ومها جتزئة السوق واختيار األسواق املستهدفة ي من املسار التسويقاملرحلتني األوليتني

 السوق وجتزئة السوق وأهم املعايري اليت تقوم عليها هذه التجزئة، فحيث تطرقنا إىل مفهوم استهدا
افة إىل كيفية تقييم القطاعات الناجتة عن ذلك واختيار استراتيجية الدخول إىل األسواق املستهدفة، إض

 استهداف السوق وهي حتديد التموقع الذهين رأما الفصل الثالث فكان خمصصا للمرحلة الثالثة من مسا
 يف هذا الفصل إىل وخصائص التميز اليت تسعى املؤسسة لترسيخها يف أذهان املستهلكني، كما تطرقنا

أهم مكونات املزيج التسويقي والذي يعترب الغاية من عملية استهداف السوق، أما الفصل الرابع واألخري 
 يف بعض -وخاصة ما تعلق منها باستهداف السوق-فتم فيه دراسة وحتليل واقع التطبيقات التسويقية 

ذكر أداة مجع البيانات املتمثلة يف االستبيان املؤسسات العمومية بوالية قسنطينة حيث قدمنا لذلك أوال ب
وإىل عينة الدراسة اليت مشلت عشرين مؤسسة، وانتهينا بتحليل البيانات احملصلة أين خلصنا يف األخري إىل 

 مهد للدراسة مبقدمة عامة، وانتهت خبامتة اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياا املوضوعة، كما
  .   املقترحات و  النتائج أهمتتضمن
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  الفصل األول
  التسويق والتفكري االستراتيجي

  
 :متهيـــد

  

طرائق  د ختتلف املؤسسات يف كثري من اخلصائص والسمات املميزة مثل الرسالة واألهداف أوـ ق    
يع العمل واإلستراتيجيات اليت تتبناها من أجل حتقيق غاياا الرئيسية، غري أن هناك شيئا تشترك فيه مج

هذه املؤسسات وجيمع بينها أال وهو االعتراف بأن أساس جناحها ومنوها واستمرار وجودها يف السوق 
  .إمنا يتوقف على قدرا على جذب العمالء وتنمية والئهم

  

 ومنتجاا مل ة     إن حتقيق االستجابة املالئمة الحتياجات العمالء ورغبام وتدعيم رضاهم عن املؤسس
 كما تفرضه ، بيئة األعمال املعاصرةياريا بل أضحى واقعا تفرضه الظروف واملتغريات يفعد أمرا اختي

، إذ مل تصبح املؤسسات يف منأى ء أنفسهم من خالل تنوعها وكثراطبيعة وخصائص حاجات العمال
عما حيدث من تطورات حوهلا، لذلك فقد انعكست آثار تلك التطورات على نظم وأساليب عملها 

 استراتيجي تبنته املؤسسات استجابة ملقتضيات التغري يف البيئة ردا إىل أن يكون للتسويق وأدى هذ
  . واألذواق، ودعما لبقائها واستمرارها

  

     ولتجلية هذا الرد اإلستراتيجي للتسويق كان هذا الفصل مقسما إىل ثالثة مباحث خصص املبحث 
اته إضافة إىل األمهية اليت يكتسبها من خالل دوره يف األول منه للتعرف على طبيعة التسويق وتطور فلسف

املبادالت االقتصادية بوجه عام وأداءه يف املؤسسة بوجه خاص، أما املبحث الثاين فقد استهدف دراسة 
 ومن مث ةالسوق وحتليل البيئة التسويقية باعتبارها املدخل الستكشاف الفرص والتهديدات البيئي

، أما فيما يتعلق باملبحث الثالث فيتناول مكونات التسويق اإلستراتيجي االستجابة و التعامل معها
الرئيسية باعتباره إحدى األدوات األساسية للتعامل مع متغريات البيئة املعاصرة وذلك عن طريق تبيان 

  .  يف خمتلف مستويات القرار باملؤسسةةمفهومه ودوره يف وضع اإلستراتيجية التسويقي
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  :املبحث األول
 طبيعة التسويق وأمهيته

  
 فإننا نود أن نشري إىل أنه بالرغم من بساطة هذا املعىن إال أنه قد التسويق ومعناه عن نقاشناقبل أن نبدأ   

دم وضوح التسويق يعين يف الوقت نفسه أشياء خمتلفة بالنسبة لألفراد واملنظمات املختلفة، وال يقتصر ع
 املسؤولني يف بعض املؤسسات قد ال يفهمون هذا املعىن على د منعلى عامة الناس فحسب ولكن العدي

ليها وجهه الصحيح، بل إن كثريا من املمارسني هلذا النشاط قد ال يدركون املعاين واألمهية اليت ينطوي ع
إن ماذا يعين التسويق؟ : سؤال التايلدف هذا املبحث هو اإلجابة على المفهوم التسويق، وعليه فإن ه

تطور املفاهيم املختلفة أوال من خالل دراسة تعريفه و: نييث للتسويق ميكن إدراكه من طريقاملفهوم احلد
  .اليت أعطتها املؤسسة للتسويق، وثانيا بدراسة أكثر حتليال لدوره يف املؤسسة واالقتصاد بشكل عام

  

  مفهوم التسويق وتطور فلسفته: املطلب األول
  

 مع أوىل املبادالت التجارية وكان تدريسه كذلك يف وجد التسويق لقد :مفهوم التسويق )1    
اجلامعات األمريكية منذ بداية القرن العشرين، ولكن جماله كان حمصورا وملدة طويلة يف دراسة ما يتعلق 
بتوزيع وتصريف املنتجات، وفقط مع منو عمليات اإلنتاج وكرب حجم املؤسسات أصبح من الضروري 

هليكل التنظيمي للمؤسسة كوظيفة هامة تتمحور حوهلا باقي الوظائف أن يأخذ التسويق مكانته يف ا
  .األخرى

 كان من قبلويرجع سبب تأخر ظهور التسويق بالشكل الذي هو عليه اليوم إىل أن احلريف املنتج      
 غري أن ،ا ينتجه مع  حاجات زبونه ورغباته يهيئ ويكيف م أنعلى صلة مباشرة بزبونه، ما مكنه من

 اليت ة يعد كذلك يف عصرنا، سواء يف املؤسسات الكبرية أو يف املؤسسات الصغرية واملتوسطالوضع مل
أصبح هلا زبائن يف خمتلف أحناء العامل، كذلك فإن رقي املستوى املعيشي لألفراد وكثرة احلاجات 

الختيار كل ذلك قـدم للمستهلك إمكانية ا... وتنوعها، واحتدام املنافسة وكذلك التطور التكنولوجي
 منتجات وخدمات أكثر تنوعا، لذلك ومن أجل مواجهة هذا التعقد املتنامي كان على املؤسسة بني

  1.“ التسويـق” اجلديدة يف التسيريةاستدعاء هذه التقني
 قد ختتلف – كما أسلفنا -رغم أن الكثريين حيملون أفكارا معينة عن التسويق، إال أن هذه األفكار  و

يتباعد أو يتضاءل، فقد يفهمه البعض على أنه البيع واإلعالن كما قد يفهمه البعض عن بعضها اختالفا 
                                                 
1 Laurant hermel, La recherche marketing, Economica, Paris1995. p : 11  
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ها متثل بعض ري السلع حيث تكون متاحة للراغبني يف اقتناءها، إن هذه األفكار وغرياآلخر على أنه توف
عملية أبعاد التسويق الذي هو بالنهاية أمشل من جمرد البيع واإلعالن، ذلك أن البيع حيدث فقط بعد 

وذلك بالتعرف على حاجات العمالء وتقييم مدى  ا قبل اإلنتاجمب  يهتماإلنتاج، يف حني أن التسويق
 فترة حياة املنتوج للبحث عن عمالء  وبعدوجود فرصة مرحبة للمؤسسة كما يستمر التسويق خالل

جمرد أجزاء من مزيج إال مها ما يعين ذلك أن البيع واإلعالن ، ...واحلفاظ على العمالء احلالينيجدد 
  .تسويقي أمشل والذي يتم استخدامه لتحقيق التأثري املرغوب يف السوق املستهدف

  

 للتسويق سنحاول أن نعرض ألمهها مراعني يف فيتعارت عدة م     وانطالقا من هذا املعىن فقد قد
ختطيط وتنفيذ من أجل  عملية ”: ذلك التسلسل الزمين هلا، فقد عرفته اجلمعية األمريكية للتسويق بأنه

إعداد وتسعري، وترويج، وتوزيع فكرة أو سلعة أو خدمة لغرض إمتام عملية تبادل حتقق أهداف املنظمة 
 التسويقي على املنظمات الساعية لتحقيق ط، إن ميزة هذا التعريف هو أنه مل يقصر النشا1“واألفراد 

سب مادي من وراء أداء أنشطتها، كذلك الربح فحسب، بل تعداه إىل املنظمات اليت ال دف إىل ك
شمل األفكار إضافة إىل السلع واخلدمات، غري أن ما يؤخذ يفإن هذا التعريف وسع مفهوم التسويق ل

على تعريف اجلمعية األمريكية للتسويق هو إمهاله للعالقة املستمرة بني املسوق واملسوق إليه حني جعل 
  . ملية التبادل بني املنظمة والفردغاية التسويق تنحسر وتنتهي عند إمتام ع

  

     إىل جانب هذا التعريف فإن الكثريين اهتموا بعد ذلك بالدور االجتماعي للتسويق خاصة مع ظهور 
من األداء السليب لبعض املؤسسات   (Consumerisms)حركات ومجعيات محاية املستهلك واتمع 

لنشاط الذي حيكم التدفق االقتصادي للسلع واخلدمات  ا”:  بأنه(W.Stanton)فقد عرفه وليام ستانتون 
     2.“ للمجتمعإىل املستهلكني مبا حيقق األهداف االقتصادية 

  وألمهية دور التسويق يف حتقيق أهداف اتمع يعرفه  (j.j.Lambin)     كذلك فإن جاك لومبان
نظمات من خالل إعداد  موجه إلشباع حاجات ورغبات األفراد واملاجتماعيعملية ونشاط ”:بأنه

   3.“وتبادل خدمات ومنتجات ذات منفعة للمشترين 
     إن هذين التعريفني على الرغم من أما يؤكدان الطابع االقتصادي لدور التسويق من خالل ذكرمها 
لعملية التبادل وتدفق السلع واخلدمات إىل املستهلك، فإما كذلك ينصان على الدور االجتماعي 

الذي يعمل على توجيه أنشطة املؤسسة إلشباع اتمع ككل، و مبعىن آخر فإن مهمة املؤسسة للتسويق 
                                                 
1Philip Kotler, Marketing management, 10°Ed, Prentice-Hall, New Jersey 2001, p: 04. 

  .13: ، ص2001 ، دار /�)ء ، ا�!)ه�ة ا+&�ا*�(�)ت ا�&%��$ #" ا�!�ن ا��ا�� وا������ أ��� ��� ا�����،  2
3 J.J.Lambin, Le marketing stratégique, 3°édition, Ediscience international, Paris 1996, p:04.  
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هي خدمة أسواقها ليس فقط عن طريق إنتاج ما يشبع الفرد ولكن عن طريق إشباع احلاجات الفردية 
سة للمستهلك مبا يوافق ويرعى مصلحة اتمع يف األجل الطويل، وذلك كوسيلة لتحقيق غايات املؤس

  . يف الربح والبقاء
     إن هذه العملية حتتاج إىل قدر كبري من اجلهد املستمر، مما يتطلب إدارة فعالة من أجل تسيري هذه 
العالقة الطويلة بني طرفني أحدمها يسعى لتحقيق ما يريد الطرف اآلخر مبادلته معه، ولذلك فإن فيليب 

ق يف إدارة العالقة بني املنتج واألفراد يقدم تعريفا ميكن وبالنظر إىل دور التسوي  (Philip Kotler)كوتلر
 علم وفن اختيار األسواق املستهدفة، وكسب الزبائن ”:االعتماد عليه يف دراستنا فحسبه أن التسويق هو

  1 ”واحلفاظ عليهم وتطوير العالقة معهم من خالل التواصل وتسليمهم شيئا ذا قيمة بالنسبة هلم 
 

     “We see marketing as the art and science of applying core marketing concepts to 

choose target markets and get, keep, and grow customers through creating, delivering, 

and communicating superior customer value”.  
 

  :ما يلييذا التعريف ف اليت وردت يف هة       إنه ميكننا أن نستشف النقاط األساسي
إن مسؤول التسويق ال يستطيع إشباع رغبات مجيع السوق، ذلك أن الناس  :األسواق املستهدفة •

خمتلفون يف حاجام ورغبام ولذلك فإن التسويق يهدف إىل اختيار ذلك اجلزء من السوق والذي 
 .) واملستهلكاملنتج( مبا يضمن الربح للطرفني  املناسبة له“ القيمة ”يستطيع تقدمي

إن املستهلكني يواجهون العديد من السلع واخلدمات اليت ميكن أن حتقق هلم إشباع  :ةـالقيم •
احتياجام، ولكن كيف ميكن هلم املفاضلة بني تلك العروض البديلة؟ إم يقومون باختاذ قرارام 

فة، وتعرف القيمة على الشرائية يف ضوء إدراكهم للقيمة اليت تقدمها هلم السلع واخلدمات املختل
الفرق بني ما حيصل عليه العميل نتيجة امتالكه أو استخدامه لسلعة ما، وبني التكلفة املصاحبة ”ا ـأ 

لذلك فإن املؤسسات املتميزة تسعى دائما إىل تقدمي منتجات ذات قيمة أعلى من  2“لشراء هذه السلعة 
 .منتجات املنافسني

 فإنه ينظر ومن مث ستهلك ال تنتهي فقط عند إمتام عملية البيع، إن عالقة املؤسسة بامل:العالقة •
للنشاط التسويق على أنه جزء من تلك التفاعالت اليت حتدث بني الشركة واملستهلك واليت تؤدي إىل 
وجود عالقة دائمة ومستمرة معه، ويف احلقيقة فإن مهمة التسويق هي توجيه تلك التفاعالت لبناء شبكة 

                                                 
1 Philip Kotler, Les clés du marketing, Pearson education, Paris 2003, p : 07. 

   .29:، ص2005، ا��ار ا�()���<، اA+@?�ر�< ا�&%��$ ا��5)=� >);: إدر�8، 57)ل ا���� ا��5+"،  2
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 املصلحة مثل العمالء، والعاملني طة ومتميزة تتكون من املنظمة وكافة األطراف ذات تسويقية متراب
   1. ميكنها إقامة عالقات مرحبة معهموالذين... سة، واملوردين واملوزعنيباملؤس

رج يف مرحلتني أساسيتني تتكامالن إن املسار التسويقي يتد      ومن أجل بناء تلك الشبكة ف
  .-1.1كما يوضح ذلك الشكل رقم – دراسة والتعرف، ومرحلة العمل والتنفيذمرحلة ال: وتترابطان

  
    

  
       
  
  
  

     
         

  
  
  
  
  
 

إن نقطة بداية هذا املسار تبدأ من دراسة السوق نفسه، بغية حتديد احلاجات املعلنة والرغبات      
 التكيف مع تنوعها فإن املؤسسة تقوم بتجزئة هذه الكامنة للمستهلكني على اختالفها، ولتسهيل عملية

املنتوج، السعر، (السوق الختيار أهداف وقطاعات مناسبة تعمل بعد ذلك على يئة املزيج التسويقي
 . لكل قطاع مستهدفم املالئ)التوزيع، االتصال

لك فإنه من  هذه العملية من خالل تقدمي العرض املناسب للمستهل      وبعد إعداد وتنفيذ وتفعي
 يف خمتلف - إن وجدت-الضروري القيام بإجراءات املراقبة وتقييم النتائج من أجل تصحيح األخطاء

 وبدون توقف فإن املؤسسة تعاود دراسة السوق من أجل متابعة التغريات الطارئة على مسار التسويق،

                                                 
1 Ph. Kotler et al, Marketing management, 11°Ed, Pearson education, Paris 2004, p: 18 .   

  املسار التسويــقي :1.1الشكـل رقم

 p, 2003Paris , édition d’organisation, Initiation au marketing, Sylvie martin :08 :راملصـد

 دراسة السوق

  ف السوق املناسباستهدا

 إعداد املزيج التسويقي املالئم

 املنتوج السعر االتصال التوزيع

 تقييم النتائج

 حتديد وتعريف احلاجات والرغبات
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 أخرى تضاف إىل بيئتها مبا ميكنها من اكتشاف حاجات ورغبات جديدة تسمح هلا بطرح منتجات
  1.املنتجات احلالية أو تستبـدهلا

  

:      بالطبع فإنه ميكننا أن نعرف املسار التسويقي بطريقة أخرى حيث منيز فيها بني مرحلتني كذلك
، إن التسويق االستراتيجي يهدف إىل معرفة حاجات ) التكتيكية (املرحلة اإلستراتيجية واملرحلة العملية 

مة املؤسسة وتعريف رسالتها وحتليل حافظة أنشطتها وتوجيه تلك األنشطة إىل السوق وإىل حتديد مه
، إن هذه املرحلة هلا آثار على املدى الطويل، وعلى النقيض من ذلك ةالفرص اجلذابة واألسواق املغري

 واملتوسط فهو يتعرض إذن لكل ما ريفإن التسويق العملي خيص األنشطة التسويقية على املدى القص
  2. باملزيج والسياسات التسويقيةيتعلق

  

سبق أن عرفنا التسويق بأنه جمهود تبذله املؤسسة إلقامة عالقة دائمة  :تطور الفلسفة التسويقية )2     
ما هي الفلسفة : ، والسؤال الذي نطرحه اآلنةمع األسواق املستهدفة من أجل حتقيق أهداف املؤسس

 الوزن الذي تعطيه املؤسسة ملصلحتها ومصلحة األسواق اليت توجه هذه اجلهود التسويقية؟ وما هو
؟ خاصة وأن هذه املصاحل غالبا ما تبدو متعارضة ومتباينة، ويف مجيع  )املستهلك واتمع  (املستهدفة 

األحوال فإن املطلوب هو القيام باألنشطة التسويقية وفقا ملفهوم واضح ومنطقي، ولعل القيام بعملية 
ؤية املؤسسات للتسويق وفلسفتها جتاه أسواقها متكننا من إدراك تغري هذه املفاهيم مراجعة تارخيية لر

  .والفلسفات لتصل بنا إىل املفهوم التسويقي احلديث
 فهي تؤثر على  وبصفة عامة ميكننا التمييز بني ست فلسفات حتكم اإلدارة يف نظرا للسوق، وبالتايل   

  :سسة، وقبل أن نتناوهلا تفصيال لعله من املفيد أن نذكر ما يليأسلوب إدارة النشاط التسويقي يف املؤ
  

متثل هذه املفاهيم تطورا تارخييا متعاقبا وذلك بالنسبة للمشروعات اليت مرت ا مجيعا كما هو  �
 .احلال يف الواليات املتحدة األمريكية ودول أوربا الغربية بصفة عامة

ة واخلارجية ينعكاسا موعة من العوامل البيئية الداخلإن اعتناق أي من هذه الفلسفات إمنا يأيت ا �
واليت تؤثر على اجتاه اإلدارة حنو الطريقة اليت جيب أن حتكم أداء النشاط التسويقي، إذ هو 
كجزء من النشاط اإلداري بشكل عام ال يعدو أن يكون نتاج الواقع االجتماعي والسياسي 

 .واالقتصادي للمجتمع

                                                 
1 Guy audigier, Marketing pour l’entreprise, édition Gualino, Paris 2003, p : 27.   
2 Sylvie Martin, Op.cit, p : 08.  
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رة ال تعتنق بالضرورة الفلسفة التسويقية احلديثة وهو ما يعين أا تتفاوت إن املؤسسات املعاص �
 .وختتلف يف درجة التقدم يف إدارة النشاط التسويقي

      

ويعد من أقدم الفلسفات اليت حكمت تفكري اإلدارة يف نظرا إىل  :املفهوم اإلنتــاجي )2-1      
ك سوف يفضل تلك املنتجات املنخفضة األسعار واملتاحة السوق، وترتكز هذه الفلسفة على أن املستهل

على نطاق واسع يف السوق ومن مث فهي تسعى إىل حتسني كفاءة اإلنتاج والتوزيع من أجل زيادة القدرة 
على ختفيض التكاليف وإتاحة السلع يف األسواق بشكل كبري، وتزداد أمهية هذه الفلسفة يف حالتني 

  1:مها
لعة عن املعروض منها، وهي تعرف حبالة سوق البائعني أين تنحصر زيادة الطلب على الس �

اهتمامات املستهلكني يف احلصول على السلعة أكثر من اهتمامهم خبصائصها وقدرا على حتقيق 
 .اإلشباع املرغوب

عندما تكون تكاليف اإلنتاج مرتفعة ويكون اهتمام املؤسسة منصبا على ختفيضها من خالل  �
 .التوسع يف السوقب  اليت تسمح هلايةاإلنتاجية العال

     وينبغي مالحظة أن فلسفة االهتمام باإلنتاج ليست منحصرة يف السلع املادية فقط، وإمنا ميكن 
لبعض املؤسسات اخلدمية أن تعتنق هذه الفلسفة حيث يكون االهتمام عندها منصبا على عدد احلاالت 

  . بغض النظر عن مدى رضا املستهلك عنهاةطيه هذه اخلدماليت يتم تقدمي اخلدمة هلا والنطاق الذي تغ
   

من تطور الفلسفة التسويقية ظهور املنافسة بني  عرفت هذه املرحلة :املفهوم املتعلق باملنتوج )2-2     
 ختفيض التكاليف قادرة على جذب املستهلك لوحدها، مما املتأتية مناملنتجني إذ مل تعد األسعار املغرية 

 مثل تطوير مواصفات املنتوج، وعلى هذا األساس قام املفهوم  جلذبهتجني إىل إجياد وسائل أخرىدفع املن
املتعلق باملنتوج، والذي يفترض أن املستهلكني خيتارون املنتجات واخلدمات ذات اجلودة العالية واألداء 

، والعمل على حتسينها من  تتبىن إستراتيجية لتطوير منتجات ذات جودة متميزةةد مما يعين أن املؤسسياجل
ووفق هذا املفهوم فإن املديرين يركزون على منتجام أكثر من تركيزهم على احتياجات . 2 آلخرنيح

 املنتوج على حنو مرض فنيا مالسوق،وبعبارة أخرى فإن تفكري اإلدارة يتمثل يف أنه إذا قام الفنيون بتصمي
وية على أساس أن املنتوج اجليد يبيع نفسه، على أن فإن مهمة رجال البيع تكون سهلة أو باألحرى ثان

 (T, Levitt) التوجه باملنتوج قد تؤدي باملؤسسة إىل الوقوع فيما أمساه تيودور ليفيت ةاألخذ بفلسـف
 على خصائص املنتوج أكثر من يحيث التركيز األساس (Marketing myopia) التسويقيربقصر النظ

                                                 
  .68: ، ص2002، ا��ار ا�()���<، اA+@?�ر�< ا�&%ــ��$ ��5C #��� ا�CDـ�، 1

2 Marc vandercammen et al, Marketing, édition Deboek, Bruxelles 2002, p : 26.  
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 ورغم أن هذا املفهوم كان مالئما مليدان خاص ولفترة زمنية بذا السب، وهل1اجات الفعلية للسوقياالحت
  . ساير التطورات احلاصلة يف اإلدارة العلمية مما أدى إىل ظهور املفهوم البيعييمعينة فإنه مل يستطع أن 

   

رينات يف منتصف العش  وقد انتشر هذا املفهوم يف الواليات املتحدة األمريكية:املفهوم البيعي )2-3    
من القرن املاضي، ومضمونه أن املستهلكني لن يشتروا القدر الكايف من منتجات املؤسسة من تلقاء 

تم االتصال م، ويتعلق األمر إذن بدفع املنتوج حنو املستهلك وعدم انتظاره حىت يأيت يأنفسهم ما مل 
 قوة البيع واإلشهار  تتبىن أنشطة تسويقية تعتمد فيها أساسا علىةللبحث عنه، ولذلك فاملؤسس

   2:والترويج، ومن أهم االفتراضات اليت يقوم عليها املفهوم البيعي ما يلي
 .أن اهلدف الرئيسي للمؤسسة هو حتقيق أقصى حجم من املبيعات �

ف اجلهود التروجيية حوله إلقناعه أن املستهلك بطبعه لن يقوم بالشراء إال إذا مت دفعه وتكثي  �
 .بالشراء

راء السابق وقد ادة ما ينسى اخلربات السابقة والتجارب السيئة الناجتة عن الشأن املستهلك ع �
إن مل يفعل فإن هناك فرصا بيعية كثرية متاحة يف وملنتوج نفسه، وحىت يقوم بإعادة شراء ا

السوق، ومن مث فإن االهتمام قد يكون بتحقيق مبيعات من املستهلكني دون االحتفال حبفظ 
 .ءوالئهم إلعادة الشرا

  

 تباع أكثر مما ”       ويغلب على تفكري املؤسسات اليت متارس هذا املفهوم االعتقاد بأن منتجاا
 ما حيصل لنا كمستهلكني يف كثري من املتاجر من أن رجل ري ، وينتمي إىل هذا النوع من التفك“تشترى

ىت أنواع اإلغراء والضغط  ال يتركنا خنرج حىت يبيعنا شيئا مستعمال يف ذلك ش) صاحب املتجر( البيع
ومن الواضح أن هناك سلبيات كثرية ينطوي عليها اتباع هذا املفهوم خاصة إذا صاحبه نوع من اإلكراه 

 جيعل إرضاء املستهلك شيئا ثانويا بالنسبة إلمتام البيع، ومن شأن ذلك - أو ما يسمى بالبيع الضاغط–
  3.ملستهلكني سيفقدون الثقة فيهااإلضرار مبصلحة املؤسسة ألن أعدادا متزايدة من ا

     

عبارة عن تفكري إداري يقوم على أن املهمة األساسية  إن املفهوم التسويقي :املفهوم التسويقي )2-4    
للمؤسسات هي حتديد رغبات وحاجات السوق وتكييف منتجاا لتقدمي اإلشباع املطلوب هلذه 

 لتحقيق اهلدف ة التسويقيةل وتناسق كل األنشطالرغبات واحلاجات ويقوم هذا املفهوم على تكام
                                                 
1 T, Levitt, Marketing myopia, [Electronic Version], Harvard Business Review 1975, PP 26– 48.          
      www.emeraldinsight.com 

2  ،E��  .  22: ، ص1988 ا�()���<، ا�!)ه�ة <�، ا��G5ا�&%��$ ا��5C� �=(�5 ��� اF ��� ا��
3 Kotler et al, Marketing management,11°Ed, Op.cit, p : 24. 
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ولذلك فاملفهوم التسويقي ... املزدوج للمؤسسة وهو إشباع املستهلكني وزيادة األرباح يف األجل البعيد
يعترب جناح املؤسسة مرتبطا بقدرا على االتصال بأسواقها املستهدفة وتسليمها سلعة ذات قيمة بعد 

  1. وذلك بكفاءة أعلى من املنافسنيقاألسواإنتاجها مبا يوافق طلب هذه 
     

  2:   ويتكون املفهوم التسويقي بصفة أساسية من أربع نقاط متثل ركائزه اليت ينبين عليها
قي ي السـوق املستهـدف نقطة البداية ألي نشاط تسور يعترب اختيا:اختيار للسوق املستهدف •

رمي إىل إشباع مجيع احلاجات وإرضاء الناس ميكن للمؤسسة أن تعمل يف كل األسواق وال أن ت فال
اكلهم، كما أنه من غري املنطقي أن تعامل السوق على أنه وحدة متجانسة ال اختالف بني مفردا ،

ومن مث فإن املفهوم التسويقي احلديث يفترض جهودا حقيقية الستهداف السوق من أجل توجيه 
  .أنشطة املؤسسة حنو اهلدف املالئم

 ةسسمؤ للاملستـهلك له أمهية قصوى بالنسبةإن االهتمام بإشباع رغبــة  :لكتوجه باملسته •
 )املستهلكني اجلدد( أن ذلك يترجم من خالل املبيعات اليت حتققها عن طريق الشراء اجلديد حيث

 ولذا حيتاج التوجه باملستهلك من املؤسسة أن حتدد احتياجاته )املستهلكني املداومني ( وإعادة الشراء
جهة نظره هو، وليس من وجهة نظرها، مبا ميكنها من طرح منتجات ذات ميزة تنافسية حتقق من و

 .والء الزبون

 طاملا أن املؤسسة قد وجهت منتجاا إلشباع حاجة الزبائن فإن نقطة االرتكاز :تسويق متكامل •
 علىدرا يف ختطيط أوجه النشاط داخلها هو أن تكون كـافة القـرارات اإلدارية مرتبطة مبدى ق

تعلق أوال بتناسق ي يف ذلك اإلشباع، وميكن أن يتحقق هذا التكامل على مستويني فهو حالنجا
إن كل هذه العمليات جيب أن تنبثق عن ... العملية التجارية من قوة بيع، إشهار، وترويج 

اا إذ جيب  ذق التسويةإدارباملستهلك، ويتعلق التكامل ثانيا   انطالقا من رغبةواحدةإستراتيجية 
ل جأ معها وتكون هي املنسق بينها من عليها أن تندمج مع املصاحل األخرى يف املؤسسة وتتضافر

  .خدمة املستهلك وإرضاءه
 اإلدارة جيب أن يكون على حتقيق األرباح يف املدى دأن تركيز جهو ويعين ذلك :توجه باألرباح •

نية أو القصرية املدى، ويستند هذا التوجه البعيد، من خالل إرضاء الزبون وليس على األرباح اآل
على فكرة مؤداها أن رضا املستهلك مبنتجات املؤسسة وقبوهلا هو الضمان لبقائها يف السوق 

  .وحتقيقها لألرباح، لذلك فإن الربح يف املفهوم التسويقي هو نتيجة لتلبية رغبات املستهلكني

                                                 
1 Ibid, p : 24. 
2 Marc Vandercammen et al, Op.cit, p : 29. 
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يقي كفلسفة حتكم أوجه النشاط التسويقي وغري      من العرض السابق يتضح لنا أن املفهوم التسو
التسويقي للمؤسسة يعتمد على إشباع حاجات ورغبات املستهلك وحتقيق أرباح عادلة يف األجل 
الطويل وذلك عن طريق التكامل والتناسق بني الوظائف التسويقية وكذلك بني اإلدارات املختلفة 

  1.باملؤسسة

فهوم البيعي  واملفهوم التسويقي فالبعض ما زال يرى أما حيمالن املعىن      إنه كثريا ما ال يفرق بني امل
نفسه، رغم أن احلقيقة ليست كذلك، ففي ظل املفهوم البيعي تقوم املؤسسة بصنع املنتوج مث تبحث بعد 
ذلك عن أفضل األساليب البيعية اليت تستطيع إقناع املستهلك وحثه على الشراء، وحيدث العكس متاما 

حالة تبين املفهوم التسويقي فاملؤسسة تكشف أوال عن احتياجات العمالء مث حتاول بعد ذلك إعداد يف 
أحد  (Lester Wunderman) ويندارمان املنتوج الذي ميكن أن يشبع تلك االحتياجات ولذلك فإن

لصناعية كثريا  أثناء الثورة ا”:يصور التعارض بني التسويق والبيع فيقولاملتخصصني يف التسويق املباشر 
نتجه، من يريد شراءه؟، ولكن ويف عصر املعلومات فإن املستهلك هو هذا ما أُ: ج يرددما كنا نسمع املنِت

   2.“هذا ما أرغب فيه، من يريد أن ينتجه يل؟ : الذي يقول بصوت أعلى
    :كما مبكن مقارنة املفهومني من خالل الشكل التوضيحي التايل     

  
    
      

    
  
  

    
  
  
  
 

الشكل نالحظ أن املفهوم البيعي يبدأ من مكان اإلنتاج من خالل تركيزه على املنتجات و هذا من      
 للتسويق هي استخدام قوة البيع والترويج ة ويعترب أن املهمة األساسي،ج مناسباإعدادها كما يعتقده املنِت

                                                 
  .�5C�  :79 #��� ا�K7�� ،�CD +�$ ذآ�H، ص 1

2 Kotler, Les clés du marketing, Op.cit, p : 06. 

املفهوم التسويقي-2  

قنقطة االنطال  الغاية الوسيلة التركيز 

 مكان
 اإلنتاج

 منتجات 
 املؤسسة

البيعقوة   

 والترويج
األرباح املتأتية من 
 حجم املبيعات

السوق 
 املستهدف

حاجة ورغبة 
 املستهلك

 التسويق
  املتكامل

األرباح املتأتية من 
   إشباع املستهلك

املفهوم البيعي-1  

 يومني البيعي والتسويقالفرق بني املفه :2.1الشـكل رقم
 p, cit.Op, Marketing management ,kotler et al :26 :املصـدر
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ن املفهوم التسويقي يبدأ أكرب ربح، وعلى النقيض من ذلك فإ لتحقيق أكرب حجم من املبيعات وبالتايل
من سوق املؤسسة الذي تستهدفه من خالل دراسة حاجات ورغبات الزبائن احلاليني واملرتقبني مث بعد 
ذلك يتم إعداد وتقدمي جمموعة متناسقة من املنتجات والربامج التسويقية املالئمة خلدمة هذه احلاجات 

  .       تمد من إشباع ورضا العميلربح يسالن إلذلك ف
ق ولكنه أسلوب تفكري أو يوأخريا ميكن أن نالحظ أن املفهوم التسويقي ليس تعريفا آخر للتسو     

 ولكنها فحسباملؤسسة هذه الفلسفة فإا ال تؤثر على األنشطة التسويقية تعتنق  وعندما ،فلسفة إدارة
  .  من مراحل تطور فلسفة التسويق إنه مرحلة ،تؤثر على مجيع أنشطة املؤسسة

          

ة  ي على املمارسات التسويقلقد أدى تزايد اعتراضات املستهلكني :املفهوم اتمعي للتسويق )2-5      
أخالقية للعديد من املنظمات يف السبعينات من القرن املاضي إىل بروز حركات محاية املستهلك واليت الال

 (Peter Drucker) وم التسويقي ومن هؤالء  بيتر دريكرعلى فشل تطبيق املفهاعتربها الكثريون  مؤشرا 
حوايل أكثر من  هذه القوة والتأثري بعد إىل ظهور هذه احلركات ووصوهلا  يف هذا الصدد أن الذي يقول

 التسويقي هو خري مثال على عدم تطبيقه إن حركة املستهلكني  عن املفهومعشرين سنة من الكالم
 لذلك فقد ارتفعت األصوات وظهرت الكتابات اليت تنادي مبطالب ،1 على التسويقوصمة عار

الذي اقترح مفهوم  التسويق اتمعي  كوتلر اجتماعية جديدة على النظام التسويقي ويف مقدمتهم
(societal marketing concept) القصور املوجود يف تطبيق املفهوم التسويقي ويعرف على لب للتغ

 للمؤسسة هي حتديد احتياجات ةالتوجه اإلداري الذي يعترب املهمة األساسي ” املفهوم بأنه ذلككوتلر
ورغبات األسواق املستهدفة والعمل على حتقيق إشباعها بكفاءة وفعالية أعلى من املنافسني ولكن بطريقة 

التعريف ميكن ومن هذا ، 2“حتافظ وتدعم التكامل بني املستهلك واتمع لتحقيق حياة أفضل للجميع 
  :أن خنلص إىل أن املفهوم اتمعي للتسويق يقوم على

  

 . مصاحل املستهلكني اآلنية وبني مصلحة اتمعنيارض بععدم الت �

أن مهمة املؤسسة هي خدمة األسواق املستهدفة ليس فقط بإشباع احلاجة الظرفية للفرد ولكن  �
 .كذلك مبا حيقق مصاحل اتمع يف الوقت نفسه

خلق وتسليم جودة أفضل على  فان إدارة التسويق جيب أن تركز ياملفهوم اتمعيف ظل  �
   .للحياة بدال من جمرد رفع مستوى املعيشة املادي للفرد

                                                 
1 �� �5C� ص ،Hذآ� $�+ K7�� ،E��  .30:� اF ��� ا��

2 Philip Kotler, Marketing management, 10°Ed, Op.cit, p: 14. 
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  1:وخيتلف املفهوم اتمعي للتسويق عن املفهوم التسويقي من ناحيتني    
  .اليت مل يعلن عنهاأن رجل التسويق اتمعي يكون أكثر توافقا مع احتياجات املستهلك  )1
  .رفاهية اتمع على املدى البعيدالتأكيد على حاجة املستهلك و )2
اعتباره رعاية ثالث واخلالصة أن املفهوم اتمعي للتسويق يتطلب من متخذ القرار أن يضع يف      

  : اآليت واليت ميثلها الشكلة مصلحة املؤسس، مصلحة اتمع، مصلحة املستهلك:مصاحل أساسية
  
  
  
  
  

  
  
  

 إن أي مؤسسة لن تستطيع البقاء طويال إذا مل تعمل على :املفهوم اإلستراتيجي للتسويق )2-6     
 منه دإشباع حاجات املستهلك وحتقيق رضاه ويف هذا اخلصوص فان الرجوع إىل التسويق هو أمر الب

يط التسويقي مبا حيويه احملوئة  املستمرة يف البيت غري أن ذلك غري كاف بالنظر إىل التغريالتحقيق النجاح،
ن املؤسسة عليها أن ال تكتفي إ  ضرورة ملحة،ل و إىل تفكري أمشة مما جيعل اللجوء إىل نظرمن مكونات،

 ،ي من منطق تسويق استراتيجبتبين املفهوم التسويقي ولكن عليها أيضا أن تأخذ يف االعتبار التفكري
الية بربنامج تسويقي قصري املدى أما املفهوم ألسواق احلفاملفهوم التسويقي يعتمد أساسا على خدمة ا

 كما أنه د وتوجيه أنشطة املؤسسة وهياكلها،يتبىن نظرة بعيدة املدى من أجل حتدياإلستراتيجي فإنه 
 إن هذا املفهوم اجلديد يعطي أمهية أكرب دى البعيد جتاه حميطها وأسواقها،يركز على وضعيتها يف امل

 .2ره كعامل أساسي يف وضع اإلستراتيجية العامة للمؤسسةللتسويق من خالل دو

 إن تفكري املؤسسة اليت تتبىن املفهوم التسويقي البد وأنه مبين على أا إذا استطاعت أن تقابل     
 ولكن كيف  حتقيق أهدافها يف البقاء والنمو، مبا يوافقها من منتجات فإا ستضمناهتمامات املستهلكني

هتمامات املستهلكني ؟ إن هذا ما يقوم به التسويق اإلستراتيجي من خالل مهمته وهي حتدد املؤسسة ا
 أوال من حتليل قالبحث يف الظروف اليت جتعل عرض املؤسسة تابعا ومنبثقا من طلب السوق فهو ينطل

  من يف هذه احلاجات على مستوى األسواق، يتابع التطورات احلاصلة إنهمثواملنظمات حاجات األفراد 
                                                 

  .49: >);: إدر�8، 57)ل ا���� ا�K7�� ،"+�5 +�$ ذآ�H، ص 1
2 Sylvie Martin, Op.cit, p : 5-6. 
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   اعتبارات املفهوم اتمعي للتسويق:3.1الشكـل
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 املختلفة للمستهلكني ت حتديد القطاعا آخر مبعىنسوق،/ ل الثنائيات املتطابقة منتوجأجل حتديد ك
 ،اليني و املرتقبني على أساس اختالف و تنوع رغبام و العمل على مقابلتها مبا يوافقها من منتجاتحلا

 من االهتمام للبيئة التسويقية كربأإن توجه املؤسسة حنو التسويق اإلستراتيجي يربز احلاجة إىل إعطاء قدر 
  …  فيها من مستهلكني ومنافسنيللمؤسسة مبا

  

  أمهية التسويق يف االقتصاد و املؤسسة: املطلب الثاين
  

لقد تزايد اعتراف بعض الدول يف الوقت احلايل بأمهية التسويق بغض النظر : التسويق و االقتصاد )1     
يف الدول اإذا كان األمر واضحو ،ا السياسية و االقتصاديةعن درجة تقدمها االقتصادي أو اجتاها 

وأوربا الغربية، املتقدمة اليت كانت املهد األول لتطور التسويق كاليابان و الواليات املتحدة األمريكية  
نه بدون نفقات الوسطاء أرغم أن الكثري منها يعترب ... فان دور التسوق يف الدول النامية ال ميكن إمهاله 

  .1 املنتجات ميكن ختفيضه بشكل كبرين سعر فإ) التسويق (التوزيع و 
 إلتاحة وحده ليست كافية يتفق العديد من الكتاب و الباحثني على أن كفاءة النظام اإلنتاج     وي

فع دمستوى معيشي مرتفع بل إن وجود نظام تسويقي فعال يف الدول النامية من العوامل اليت تساعد 
 أن  وهذا يعينبدون هذا النظام ستبقى فيما أطلق عليه حلقة الفقر املفرغةو ها،فيحركة التنمية 

ء الذي خيلق هلا االستثمارات لن جتد ما جيذا إىل الدخول يف جمال اإلنتاج ما مل يوجد النظام الكف
  :ميكن تبياا من خالل ما يليحقيقة الدور االقتصادي للتسويق إن   ،2السوق الكافية

  

 ادية بأا الفجوة اليت تفصل بنيلقد عرف أحد الكتاب حقيقة السوق االقتص :فجوات املبادلة )1-1     

ا يبحث عن اآلخر من أجل م وكل واحد منه،ا البعضمن عن بعضه منفصالفهما ،املنتج و املستهلك
 ،ينهما وحىت تتشكل عالقة مبادلة جتارية جيب أن تتوفر جمموعة من القوى جتمع ب،إمتام صفقة معينة

   3: املبادلة وهي طرِيفوميكن التمييز بني مخس فجوات تفصل
 عادة ما يكون طرفا املبادلة احملتملة منفصالن جغرافيا ويطلق على هذه الفجوة :الفجوة املكانية •

 .  أيضا االنفصال املكاين

طرفان  فكثريا ما ال يستطيع الك وقت اإلنتاج ووقت االستهالني وهي الفرق ب:الفجوة الزمنية •
 .  أيضا االنفصال الزمينلوقت الذي يتم فيه إنتاج املنتوج، و تسمى ة املبادلة يف ذات ايإاء عمل

                                                 
1 Lazer, Culley, Marketing management, Houghton Mifflin Company, Mifflin 1983, p: 26. 

  .�5C�  :41 ��� اF ��� ا����K7�� ،E +�$ ذآ�H، ص 2
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ها املنتج و ـدى علم املستهلك و معرفته بوجود السلعة اليت يقدمـعىن مب و ت:الفجوة اإلدراكية •
 . دراكي ا البعض أيضا اسم االنفصال اإلميطلق على عدم إدراك طريف املبادلة لبعضه

يقوم  فاملنتج ميلك ما لكية بني املنتج و املستهلك،هناك فصل حتمي يف امل :)حليازة(فجوة امللكية  •
  .نه ال ميتلكهك و املستهلك يرغب فيه و لبإنتاجه و لكنه ال يرغب فيه

بادلة خمتلفة عن اليت يضعها الطرف امل إن كل طرف يضع قيمة للشيء موضع :فجوة القيمة •
 أما  مياثل منتوجه،املتج حيدد قيمته مقارنة بالتكلفة و بالسعر السائد يف السوق اآلخر فاملن

املشتري فانه حيدد قيمته مقارنة بالفوائد اليت سيجنيها من وراء القيام باستخدامه و مقارنة 
 . كذلك مبا ميلكه من قدرة على الدفع ويطلق على هذه الفجوة أيضا اسم االنفصال يف القيمة

 

إن كثريا من التعريفات اليت قدمت للتسويق أعطت أمهية  :التسويق يغلق فجوات املبادلة )1-2     
ه تدفق السلع و اخلدمات يواضحة لدور التسويق يف إمتام عملية التبادل من خالل أنه نشاط يهتم بتوج

من املنافع يشترك إن التسويق وهو يغلق فجوات املبادلة فانه خيلق بذلك جمموعة   من املنتج إىل املستهلك
املنفعة : التسويق أربعة أنواع هي ويف بعضها مع وظيفة اإلنتاج و تشمل املنافع اليت خيلقها نشاط اإلنتاج 

ضيف بعضهم املنفعة اإلعالمية و اليت تعىن ي أو التملك وة و منفعة احلياز، املكانية،الزمنية، الشكلية
املنفعة اإلعالمية فانه  وا خيلق التسويق املنافع الثالث األخريةوبينم، 1 االتصال بني املنتج واملستهلكبتنظيم

لومات اخلاصة يسهم بشكل غري مباشر يف خلق املنفعة الشكلية من خالل تزويد إدارة اإلنتاج باملع
 النجاح يف  لهتضمن ووافق مع تلك التفصيالتتاليت تساعد يف تصميم املنتوج مبا يبتفضيالت الزبائن و

ان دور التسويق يف ظل نظام اقتصاد السوق هو تنظيم املبادالت احلرة بكيفية تضمن  إذن ف،السوق
ال  واتقاء جيب أن ال يكون ظرفي إن هذا االلالعرض و الطلب لسلعة أو خدمة ما ،االلتقاء الفعال بني 

  :2تنظيم االتصاالتملادي للمبادالت و التنظيم ا:هو يتطلب نشاطا تسويقيا من نوعنيمؤقتا لذلك ف
  

عملية التوزيع اليت تتضمن التدفقات املادية ب عىنإن تنظيم املبادالت ي: التنظيم املادي للمبادالت- أ    
 بعضها القيمة لثمي –للسلع و اخلدمات من مكان املنتج إىل مكان املستهلك من خالل خلق عدة منافع 

  : 4.1  رقمكلشال كما يوضح ذلك -املضافة للتوزيع

 وهي جمموع التحويالت املادية اهلادفة إىل جعل السلعة قابلة لالستهالك و :ة املنفعة الشكلي •
  .) يتعلق األمر باإلنتاج خصوصاو (يشارك التسويق بصفة مساعدة يف خلق هذه املنفعة 

                                                 
1  Lazer, Culley, Op.cit, p: 18. 
2  J.J.Lambin, Op.cit, pp: 12-15. 



 

 30

 و يتم املستهلكرغب فيه ي و تتعلق جبعل املنتج متاحا و متوفرا يف املكان الذي :املنفعة املكانية •
 .ريق عملية النقل و التوزيعة عن طهذا خاص

يف الوقت الذي يرغب فيه املستهلك ألنشطة اليت تؤمن توفر املنتوج  وتعين ا:املنفعة الزمنية •
  .كنشاط التخزين مثال

 فعندما يعلن منتج إمكانية  امتالك املنتوج،تتم عن طريق مساعدة الزبون يف و:املنفعة احليازية •
  . للمستهلكيساعد يف خلق منفعة التملك و كية  فهاحلصول على منتوجه بالقروض االستهال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 
إن هذه املنافع تتحقق من خالل وظائف التسويق اليت جتعل املنتجات متاحة للزبائن املستهدفني مما    

اليت ميارسها  و تتعلق هذه الوظائف أساسا بعملية التوزيع بااللتقاء املادي للعرض و الطلب،يسمح 
  .. ..يلوالتجزئة و مؤسسات التمو البيع، جتار اجلملة أعوان الوسطاء،

ـجاملنِت  

 اإلنتاج التسويق

 منفعة الشكل
دراسة الرغبات، 
 حتويل املوارد إىل
 سلع استهالكية

 منفعة املكان
 

التجميع، النقل، 
 ... التوزيـع

 منفعة الزمن
التخزين حىت يظهر 

الطلب على 
...السلع  

 منفعة احليازة
التمويل، إجناز 
العقود، خصم 
وختفيضات يف 

...السعر  

 منفعة اإلعالم
 االتصال بالعميل
اإلعالن، البيع 

...الشخصي  

)استجابة املنتج للتغري(  

،…وكاالت اإلعالن والدعاية  
،…البنوك ومؤسسات التمويل  
…شركات النقل والشحن  

 جتار
ةاجلمل  

 جتار
 التجزئة

 غلق فجوات التبادل

 )تغري يف رغبات املستهلك( املستهـلك

   دور التسويق يف خلق املنافع للمستهلك:4.1الشكـل 
  .�5C�:29 ��� ا�T&)ح، ��K7 +�$ ذآ�H، ص     :�� إ��اد ا�R�(G ا�&5)دا �PQ  :املصـدر

  .22- 20:                                >);: إدر�8، 57)ل ا���� ا�K7�� ،"+�5 +�$ ذآ�H، ص ص
                 Lazer, Culley,Op.cit, p: 18-19.  
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 لوحده كي يضمن توازنا فعاال بني يكف ي الإن نشاط تنظيم املبادالت املادية  :تنظيم االتصال-ب     
ات تفترض إلمتامها أن يكون املشترون احملتملون هلا على علم مالعرض و الطلب فمبادلة السلع و اخلد

 ولذلك فان التسويق ،ها ودون القيام بعملية االتصال مع هؤالء فلن يكون هذا العلم و اإلدراكبوجود
 )املوزعني(و الوسطاء   اإلدراك بني املنتج و املستهلك،يهدف من خالل نشاطه االتصايل إىل غلق فجوة

 5.1  رقمالشكل، و1 عدة تدفقات اتصالية يف السوق و ميكن أن منيز بنيعن طريق خلقه ملنفعة اإلعالم،
  :يوضح ذلك

 متكنه من التعرف - من خالل اتصاله بالسوق- أخذ معلوماتيبادر املنتج إىل: قبل بداية اإلنتاج(1) 
 و هذا هو الدور الذي تقوم به دراسة السوق ،على حاجات الزبائن اليت تشكل فرصة جذابة بالنسبة إليه

 . ق االستراتيجييو التسو

 كاملشتري فان املنتج يقوم بدراسة إمكانية تقدمي العرض الذي يليب طلب املستهلبعد معرفة رغبة (2) 
 . دون واملنتجونيم العروض املختلفة اليت يقدمها املوريالذي يقوم بدوره بتق

  للمنتوج) عالمة(  بعد اإلنتاج فان عملية االتصال تتجه حنو التوزيع من أجل احلصول على مرجعية(3)
 ..  ..،الترويجالسعر، املوزعني فيما خيص مكان البيعنومعلومات تتعلق بتعاو )لموزعإما للمنتج أو ل ( 

 من خالل اإلشهار و قوة البيع ج وبعد استقصاء توجهات املوزعني فان املنتج يوجه أنشطة التروي(4)
 .حنو التعريف مبكان و جودة السلعة وبعوامل اجلودة اليت متيزها عن غريها

بعد ذلك توجيه أنشطته االتصالية حنو املشترين لضمان التكامل والتناسق مع املنتج إن على املوزع (5) 
 . يف عرض السلعة وظروف البيع مبا حيقق وفاء و والء الزبائن

وبعد استهالك الزبائن للمنتوج فإن املؤسسة عليها قياس درجة اإلشباع أو عدم اإلشباع لديهم مبا (6) 
  .    سلوك املستهلك جتاه منتوجهاميكنها من تعديل عرضها ليوافق

بعد استعمال املنتوج كذلك فان انتقادات وشكاوى املشترين قد تبلغ إما بشكل انفرادي يف اتصال (7) 
  .)مجعيات محاية املستهلك  (مباشر مع املؤسسة أو يف شكل جمموعات منظمة 

  

دفقات االتصالية تتم بشكل تلقائي    ونشري يف األخري أنه بالنسبة لألسواق حمدودة احلجم فان هذه الت
 والبسيكولوجي )الفجوة املكانية( فان أمهية البعد املكاين ةبني أطراف التبادل، أما يف األسواق الكبري

 بني األطراف املختلفة جتعل من الضروري أن يكون النشاط االتصايل واضحا      )الفجـوة اإلدراكية(
  . ومنظما 

                                                 
1 J.J. Lambin, Op.cit,  p: 15. 
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املنافع اليت 
يقدمـها 
 التسويق

لطلب والعرضدراسة ا  

)4( وترويج إشهار  

)3(إشهار، قوة البيع  )5( إشهار   

 قنـاة غري مباشرة

 قنـاة مباشرة

عدم اإلشبـاع/اإلشبـاع  

(1) (2) 

(6) (7) 

 تدفقات االتصـال
 التدفقات املـادية

 الشـكل5.1: دور التسويق يف ظل اقتصاد السوق
  J.J.Lambin, Op.cit, p : 14 :املصـدر



 التسويق والتفكيـر االستراتيجـي: الفصل األول
 

بطبيعة احلال فان مجيع وظائف املؤسسة تعمل جاهدة لتحقيق األهداف  :التسويق و املؤسسة )2     
 اليت تؤثر بشكل أو بآخر ةالعامة للمؤسسة، وكل وظيفة من هذه الوظائف هلا أنشطتها و قراراا اخلاص

ك فان املفهوم يف إشباع املستهلك، و بصفة عامة فان تأثريها قد يفتقد للتناسق و االنسجام، ولذل
التسويقي يفترض اندماج هذه الوظائف و تضافرها ألن إشباع املستهلك هو نتيجة موع قراراا 

 .مجيعا، فما هو دور التسويق يف هذا االندماج و التناسق؟
  

من الواضح أن إدارة النشاط التسويقي تعد جزءا حرجا يف إدارة   :التسويق ووظائف املؤسسة )2-1     
 ككل، وتزداد أمهية هذا النشاط يف تلك املؤسسات اليت تتبىن املفهوم التسويقي، ففي هذه ةاملؤسس

املؤسسات جند أن الوظيفة التسويقية هي القوة احملركة لبقية األنشطة داخل املؤسسة و ليست وظيفة 
 املكانة دف فقط للتخلص من املنتجات اليت تقدمها الشركة عن طريق بيعها يف األسواق، إن معرفة

اليت توليها املؤسسة للتسويق يف هيكلها التنظيمي العام هي وسيلة جيدة ملعرفة مدى النضج التسويقي 
  .1للمؤسسة واعتناقها ملفهومه

      

     طبعا فإنه ليس من السهل أن تتوجه الشركة بوظائفها املختلفة توجها تسويقيا، فالوظائف األخرى 
هوم تعارضا مع مصاحلها اخلاصة، فإدارة اإلنتاج حتاول دائما احملافظة على جتد أن يف االلتزام ذا املف

التكاليف عند أدىن حد ممكن مثال عن طريق تنميط املنتوج و معىن ذلك أن الشركة سوف تنتج أشكاال 
و ألوانا حمددة من املنتوج الذي تعرضه، ومثل ذلك ال يتماشى مع رغبات األفراد و حاجام املتنوعة يف 
السوق، كذلك مسؤولو الوظيفة املالية واملهندسون يعتربون غالبا أن التسويق ديد لوضعهم و سلطتهم 
يف املؤسسة و لذلك فقد مرت عالقة التسويق بالوظائف األخرى للمؤسسة مبراحل متعددة أدت بالنهاية 

والشكل  ،  والوظائفإىل إعطائه مكانته داخل املؤسسة ويف قلب هيكلها التنظيم كمنسق بني اإلدارات
التايل يوضح تطور التسويق يف املؤسسة يف مقابل الوظائف الرئيسية هلا حىت أصبح هو املنسق و الوظيفة 

  .اليت تدمج باقي الوظائف و توجهها حنو خدمة املستهلك و إرضائه
  
  
  
  
   

                                                 
1  Eric Vernrette, Marketing fondamental, Eyrolles, Paris 1996, p : 38. 
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  1: وظائف املؤسسة عدة مربرات أمههاو قد دفع إىل جعل التسويق املنسق بني حاجات املستهلك و
 .إن مربر استمرار املؤسسة وشرط بقائها هو وجود زبائن ملنتجاا �

 .إن اهلدف األول للمؤسسة هو كسب الزبائن و احلفاظ عليهم �

  .و للحصول على هؤالء الزبائن فعلى املؤسسة أن تعرض منتجاا يف مستوى الوعود اليت قدمتها هلم �

ترتكز على إعطاء وعود موافقة لرغبات األفراد و العمل على الوفاء ا و حتقيق إن مهمة التسويق  �
 .اإلشباع هلذه الرغبات

 .إن إشباع رغبة الزبون و رضاه يعتمد أيضا على األداء اجليد للوظائف األخرى للمؤسسة �

ا الزبائن   و يؤثر فيها من أجل ضمـان رضف    إذن فإنه من الطبيعي أن يراقب التسويق تلك الوظائ
 .و احلفاظ على والئهم للمؤسسة

                                                 
1  Kotler et al, Marketing management, 11°Ed, Op.cit, p: 31. 

         
  
  

 
  املوارد التسويق 

 البشرية

 املالية اإلنتاج

  التسويق أحد الوظائف الرئيسية)1(
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املوارد 
 التسويق البشرية

 

 (2) التسويق أكرب أمهية من الوظائف األخرى
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املوارد  
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 املالية
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    املوارد

  البشرية   

يةاملال  
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 اإلنتاج

 املالية 
 

 املستهلك
 التسويق

 

املستهلك هو نقطة  )5 (
االرتكاز و دور إدارة 

 التسويق هو حتقيق التكامل
   تطور دور التسويق يف املؤسسة:6.1الشـكل

 Kotler et al, Op.cit,p :31:املصـدر
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 تربز على ثالث مستويات خمتلفة، ةإن مهمة التسويق يف املؤسس : مهمة التسويق يف املؤسسة)2-2      
، و على املستوى ∗ (SBU)  على مستوى جمال النشاط اإلستراتيجي،(corporate)على املستوى الكلي 

ي علينا تبعا لذلك التفرقة بني األبعاد املختلفة للتسويق و اليت جتد  ولذا ينبغ)7.1انظر الشكل (التنفيذي 
موقفها يف املستويات السابقة، التسويق كثقافة و فلسفة، التسويق كإستراتيجية، و التسويق كنشاط 

1:)ميداين(تكتيكي
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ومستويااة مهمة التسويق يف املؤسس:7.1الشكل 
  Jean Emile Denis, Op.cit, p : 07 :املصـدر

 
ويتعلق األمر هنا بالقيمـة األساسية للتسويق و اليت تتمثل يف نظرته   :ثقافة و فلسفة التسويق  •

، )وهذا ما يعنيه املفهوم التسويقي(للمستهلك أو الزبون على أنه مصدر وجود وبقاء املؤسسة 
ثل يف اجتاه إجيايب لدى اإلدارة العليا إن املدخل لتحقيق التنفيذ الناجح للمفهوم التسويقي إمنا يتم

إن التسويق يبدأ من اإلدارة العليا ،فهي ”وكما يقول أحد املديرين التنفيذيني لبنك أمريكي 

                                                 
∗ SBU : strategic business units  
1 Jean Emile Denis, Comment piloter la fonction marketing, conférence sur le marketing et le private  
  banking, MGI, 16-17 Mars 1999, Genève, http:// www.ovm.unige.ch/pdf/99.08/pdf, accès 07/02/2006. 
 

النشاط جمال  الكلـي التنفيـذي 

وظيفة 
وىاملستـ التسويق  

ثقافة 
 التسويق

إستراتيجية 
 التسويق

تكتيك 
 التسويق

ه بالسوقـالتوج  

  (STP) التموقع

ج التسويقيـاملزي  
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غري  1“وحدها اليت ميكن أن توفر املناخ و النظام و القيادة الالزمة إلجياد برنامج تسويقي ناجح
ب أن حيتلوا املناصب الرئيسية يف املؤسسة أو أن أن ذلك ال يعين إطالقا أن مسؤويل التسويق جي

يكون املدير العـام متخصصا يف التسويق، إمنا جيب أن تكون هذه اإلدارة العليا موجهة 
باملستهلك وهذا هو دور مسؤويل التسويق الذين يقفون يف موقف الدفاع عن رغبات املستهلك 

  .و توجيه املؤسسة مبجموعها خلدمة أسواقها املستهدفة

إن بناء أي إستراتيجية تسويقية جيب أن يتم من خالل مسار استهداف  : التسويقةإستراتيجي •
 إن هذه األنشطة جتد مكاا على 2املستهدف، والتموقع، التجزئة، السوق: STPالسوق 

سوق واليت متثل فرصا / مستوى جمال النشاط اإلستراتيجي من خالل حتديد الثنائيات منتوج
استغالهلا إن هذه األنشطة تندرج ضمن اإلستراتيجية العامة ال النشاط و  ميكن ةللمؤسس

          3.للمؤسسة ككل
 ويتعلق األمر هنا بإعداد املزيـج التسويقي مبا يضمن متثيل إستراتيجيـة  :التسويق التكتيكي •

ا، سياسة التسويق املختارة فعلى هذا املستوى حتدد خصائص املنتوج أو اخلدمة املعروضة، سعره
إن هذا املستوى يكتسي أمهية بالغة فهو الذي يتم من  توزيعها، وسياسة االتصال املتعلقة ا،

خالله االتصال بالزبون وإقامة العالقة بني املؤسسة والسوق، لذلك البد أن تؤخذ مجيع 
 مع وجود سوق معني يف ذهن من يتخذ القرارات ذلك أن يالقرارات خبصوص املزيج التسويق

 .4ملزيج التسويقي ينمى موعة حمددة من األفراد يعرفون باسم السوق املستهدفا
  

إن مهمة التسويق إذا ال تنحصر فقط يف إدارة ووظيفة التسوق لوحدها، ولكنها تعم خمتلف      
 .     املستويات يف نشاط املؤسسة

  
  

    
  
  
 

                                                 
  .45:   >);: إدر�8، 57)ل ا���� ا�K7�� ،"+�5 +�$ ذآ�H، ص 1

2 Ph.Kotler et Kevin Keller, Marketing management, 12°Ed, Printice Hall, New Jersey 2006, p : 310. 
3 Jean Emile Denis, Op.cit, p : 05. 

  .�5C�   :26 ا��CD، إ+N��(5 ا�%��، ��K7 +�$ ذآ�H، ص 4
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  :املبحث الثاين
  . للمؤسسةةالسوق والبيئة التسويقي

  

تعد بيئة املؤسسة من العوامل اهلامة اليت حتدد جناحها، وتواجه املؤسسات اليوم بيئة تسويقية على       
هذا التعقد والتغري البيئي فإن هناك  درجة عالية من التعقيد والتركيب والتغري، ويف مواجهة التزايد يف
ي دف حتقيق نوع من التكيف بني تزايدا مماثال يف االجتاه حنو االهتمام بنشاط التحليل و التشخيص البيئ

القرارات التسويقية ومتطلبات وحاجات بيئة املؤسسة، وأصبح األخذ بالفكر اإلستراتيجي ضرورة ملحة 
لتحقيق الفعالية يف االستجابة لتغري هذه احلاجات، من هنا فإن دراسة السوق وحتليل العوامل البيئية تعترب 

  .شاطات التسويقيةأحد املوضوعات اهلامة عند إعداد الن
  

  أسواق املؤسسة: املطلب األول
  

 نلعله ال يوجد يف التسويق ما هو أبلغ أمهية من عملية حتليل السوق وبيئته، وم  : تعريف السوق)1     
عملية استهداف السوق، ويف قلب هاتني العمليتني جند السوق ذاته، فما هو السوق بالتحديد ؟ ويف 

خيتلف باختالف الزاوية اليت ينظر منها إليه، فبالنسبة لالقتصاديني فإن السوق احلقيقة فإن تعريف السوق 
إما (جمموع املشترين والبائعني الذين تتم بينهم عملية مبادلة تتعلق بسلعة أو جمموعة من السلع "هو 

ث وهذا ما نعنيه عندما نتحد  1 ")مباشرة يدا بيد ، أو عن طريق اهلاتف ،أو عن طريق وسائل أخرى 
  ...مثال عن سوق السيارات أو سوق املباين والعقارات 

إن هذا التعريف يظهر احلاجة إىل وجود عاملني أساسيني لتشكيل السوق مها العرض والطلب فال      
يكفي أحدمها لوحده ليكون سوقا تتم من خالله عملية التبادل، غري أن هذا التبادل له شرط ثالث ال 

ي يقبل فيه البائعون التنازل عن منتجام لصاحل املستهلكني الذين يقبلون يتم بدونه وهو السعر الذ
املكان الذي يلتقي فيه البائع "بدورهم دفع مثن هذا السعر، ولذلك قد يعرف السوق أيضا على أنه 

                           2"باملشتري  وتعرض فيه السلع للبيع عند سعر حمدد يقبله املشترون ويتم فيه حتويل ملكية تلك السلع 
بينما يعىن السوق  ،)sectors professional( بالنسبة للتسويقيني فإن البائعني هم حمترفو الصناعة   

باملشترين و انطالقا من هذا املعىن نتحدث مثال عن سوق أرباب البيوت ذوي الدخل املنخفض ، أو عن 
 يف التسويق يركزون على دور الطلب يف خلق ، إن املختصني...سوق األطفال املقبلني على الدراسة

 كوتلرالسوق ولذلك فإن سوق سلعة ما ال يرتبط فقط باملكان الذي تعرض فيه وانطالقا من ذلك فإن 
                                                 
1  Kotler, Les clés du marketing, Op.cit, p : 89. 
2  Robert, Hisrish, Marketing, 2° Ed, Baron’s educational series, New York, 2000, p: 74.  
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جمموع  املنظمات واألفراد الذين لديهم حاجة ملنتجات معينة، ولديهم القدرة واإلستعداد "يعرفه بأنه 
   . 1"اخلدمات اليت حتاول املؤسسة تقدميها هلمإلشباع هذه احلاجة من خالل السلع و

 

  : فحىت يكون لدينا سوق البد من توفر جمموعة من الظروف ميكن حصرها فيما يلي     
 .توفر احلاجة لدى األفراد أو املنظمات للمنتوج والرغبة فيه �

 .توفر القدرة على شراء املنتوج واليت تعكس ما يسمى بالقدرة الشرائية �

 .داد لدى الفرد أو املنظمة الستخدام تلك القدرة الشرائيةتوفر االستع �

 .وأخريا توفر املنتوج الذي يليب حاجة األفراد أو املنظمات �

     إضافة إىل ذلك فإنه ميكننا أن نتبىن تعريفا ضيقا أو واسعا للسوق من خالل خصائص األفراد 
  2:واملنظمات اليت يتكون منها وتبعا لذلك فإنه ينقسم إىل نوعني

  

 ويتكون من املشترين األفراد )Mass market (سوق املنتجات االستهالكية أو السوق الشامل  •
لغرض استهالكها وليس لغرض معينة  )سلع وخدمات(منتجات الذين لديهم الرغبة واإلستعداد لشراء 

هالكيية استخدامها وحتقيق أرباح من وراء ذلك، وعلى ضوء هذا فإن هناك العديد من األسواق اإلست
، إن حتكم املؤسسات ...كسوق املنتجات الغذائية،األدوات املرتلية،املالبس، اخلدمات الفندقية، املصرفية

األمريكية وإتقاا هلذا النوع من اإلنتاج والتوزيع والتسويق الشامل هو أحد ركائز النمو االقتصادي 
  . للواليات املتحدة األمريكية

 فـردا وهو يعين) Individual market(وق العميـل الفرد الصناعية أو سسوق املنتجـات  •
أو مؤسسة بعينها مثال بالنسبة للمكاتب االستشارية اليت ختصص كل وقتها وجهدها لبيع خدماا فقط 

 ، إن هذه املؤسسة متثل سوقا بالنسبة هلم، إضافة إىل ذلك فإن هذا IBMلفرد أو مؤسسة واحدة مثال 
ملنظمات اليت لديها االستعداد والقدرة لشراء منتجات معينة ليس من أجل النوع خيص األفراد أو ا

استهالكها ولكن إما إلعادة بيعها أو الستخدامها بشكل مباشر يف إنتاج منتجات أخرى، أو يف 
 ، والسوق )جتارة اجلملة، وجتارة التجزئة(عمليات تشغيلية يومية، ويف ضوء ذلك هناك سوق الوسطاء 

ت واملعدات ومستلزمات اإلنتاج ومواد اخلام وغريها، وسوق املنظمات احلكومية الصناعي لآلال
  . )املؤسسات واألجهزة الوزارية (
  

                                                 
1  Ph.Kotler, Lateral marketing, Hoboken, New Jersey 2003, p: 21. 
2 Ph. Kotler, Les clés du marketing, Op.cit, p : 89-90. 
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إن التسويق ينظر إىل املنتوج على أنه وسيلة إلشباع  :تعريف السوق حسب امتداد املنتوج )2    
لفيزيائية له وإمنا بطريقة أوسع من احلاجة ولذلك فإن املنتوج  ال يتم تقييمه فقط عن طريق املواصفات ا

إن املنتوج ميثل جمموعة من املزايا اليت يراها املستهلك فيه،  خالل حتديد اخلصائص اليت يقدمها كذلك،
فهذا األخري ال يشتري فقط يف السلعة جمموعة من اخلصائص الطبيعية ولكنه يشتري أساسا إشباع حلاجة 

 أن مفهوم املنتوج يغطي يف الوقت نفسه املنتجات املادية معينة عنده، ومن هنا نستطيع أن نقول
  1.)خلدمات ا(واملنتجات غري املادية 

 

فإذا أردنا اآلن تعريف السوق من خالل مقاربة جتمع بني جمموع املستهلكني الذين لديهم احلاجة      
فإنه ميكننا التمييز بني  مفهوم املنتوج كمجموعة من املزايا املدركة من أولئك املستهلكني ذاا، وبني

 2:أربعة أنواع من األسواق
  

 مع منتوج املؤسسة واليت )املتجانسة(ويتكون من جمموع السلع املتماثلة  :السوق األساسي )2-1     
تشكل منافسة مباشرة له فإذا أخذنا مثال سوق اللوالب فإن كل اللوالب بصرف النظر عن كيفية وتقنية 

ساسي الذي جيب أخذه باالعتبار، فعند حتليل املؤسسة لنشاطها عليها أن تأخذ إنتاجها متثل السوق األ
كامل قطاعات هذا السوق على حد سواء وأالّ تقصر حتليلها على القطاع السوقي الذي ميثله منتوجها 
فقط، وإال قد تفاجئ بتطورات يف قطاعات أخرى داخل هذا السوق قد تربك وضعيتها فيه، فمثال إن 

 يف بناء العمارات وقد كان هلذا أثر )اجلدران(  التقنية أدت إىل استعمال املواد اجلاهزة الصنعالتطورات
بالغ على السوق األساسي للبناء، كذلك فإن حتليل هذا السوق بكامله أمر حيوي بالنسبة إىل تأسيس 

... ، االتصالالسياسات التسويقية للمؤسسة ففي إطاره يتم حتديد سياسة املنتوج، السعر، التوزيع
  . فالسوق األساسي هو ميدان هذه األنشطة

  

 إن السوق ااور يتكون من منتجات اإلحالل ومبعىن آخر هو جمموع :السوق ااور )2-2     
  .3املنتجات اليت ختتلف يف طبيعتها عن منتوج املؤسسة ولكنها تشبع احلاجة نفسها ومتثل الدوافع ذاا

اور يكتسي أمهية بالغة فإنه غالبا ما يكون تدفق املنافسني اجلدد من تلك      إن مراقبة السوق ا
 تسمح للمؤسسة مبتابعة واسعة لتطورات عادات االستهالك السوقالسوق، كذلك فإن مراقبة هذه 

وأمناط الشراء لدى األفراد واليت ميكن أن توفر فرصة لتنويع نشاطات املؤسسة وزيادة إمكانات النمو، 

                                                 
1 S.Martin, J.P.Verine, Marketing les concepts clés, édition Chihab, Alger 1996, p:22. 
2 Claude Matricon, Le système marketing, Dunod, Paris 1993, pp : 23-32.  
3 Marie Debourg et al, Pratique du marketing, édition Berti, Alger 2004, p : 42. 
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 األفراد مثال عن شراء اللحوم البيضاء بسبب مرض إنفلونزا الطيور جعل سوق اللحوم إن عزوف
 .احلمراء ينتعش ويعرف تطورا مفاجئا ميكن للمؤسسات العاملة يف القطاع أن تستغله لتنمية أنشطتها

  

إن السوق الداعم يتكون من جمموع املنتجات اليت ميثل حضورها ضرورة  :السوق الداعم )2-3     
، فإذا كان سوق املؤسسة 1إلستهالك منتجات املؤسسة،أو بعبارة أخرى هو سوق املنتجات املكملة

ومنتوجها هو العجالت فبالطبع سيكون سوق السيارات هو سوقها الداعم، وإذا كان سوق املؤسسة 
هو سوق البطاريات فمن الضروري هلا حتليل أسواق الساعات، اآلالت احلاسبة، األلعاب، آالت 

إخل، إن متابعة هذا السوق ليس مهما فقط من أجل احملافظة على املبيعات احلالية للمؤسسة ...لتصويرا
ولكنه قد ميثل فرصة ومصدرا ملبيعات جديدة يوفرها السوق الداعم، فاستهالك الشواء على سبيل املثال 

إن السوق ، كذلك ف... يف جناح سوق الفحم اخلشيب وانتعاشهييف عيد األضحى هو سبب رئيس
 التلفاز انتعشت بفضل تاألساسي قد يكون مرتبطا بالتطور التقين للسوق الداعم له فصناعة طاوال

 ورمبا )Extra plats(انتشار التلفاز وعموم استهالكه غري أن حتول صناعة التلفاز إىل األشكال املسطحة 
الت احلايل وبالتايل فإن املؤسسة إىل األشكال احلائطية وانتشارها قد يؤدي إىل القضاء على سوق الطاو

 .  ملزمة مبتابعة هذه التطورات ملواجهتها يف حينها 
  

سوق كل املنتجات املتعلقة باحلاجة اليت يشبعها السوق األساسي   وهو:السوق العام )2-4     
 للمؤسسة، إن السوق العام يتكون من جمموع املنتجات اليت تشبع نفس احلاجة اليت يشبعها منتوج
املؤسسة، ونستطيع أن نقول أن السوق العام يساوي جمموع السوق األساسي والسوق ااور، إن حتديد 
املؤسسة لسوقها العام أمر يف غاية األمهية فهو يسمح للمؤسسة مبعرفة موقعها يف االقتصاد بشكل عام 

السياحة، :  النشاط مثالويوسع نظرا له، فعلى مستوى االقتصاد الكلّي فإن السوق العام يتعلق بقطاع
، ولذلك فإن خصائص السوق العام تكون حبد ذاا البيئة التسويقية ...النسيج، صناعة احلديد والصلب

للسوق األساسي للمؤسسة فتطور هذا األخري مرتبط كثريا بتطور السوق العام، فلو اعتربنا مثال سوق 
ا أنه يتأثر بشكل مباشر بتغريات السوق النقل عرب السكك احلديدية كسوق أساسي فإنه يبدو واضح

العام وهو املواصالت، ولذلك فإن املؤسسة تبين إستراتيجيتها يف إطار سوقها العام آخذة باالعتبار كل 
  2.املنتجات املنافسة ملنتوجها سواء بطريق مباشر أو غري مباشر

                                                 
1 Ibid, p : 42. 
2 Claude matricon, Op.cit, p : 27-28. 
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إىل هذا السوق العام وليس إىل وبناء على ذلك فإن مهمة أو رسالة املنظمة جيب أن حتدد بالنظر      
 ألن رسالة املؤسسة متعلقة بإشباع حاجة معينة وليس بالتقنية أو األداة )السوق األساسي(  الضيقاسوقه

اليت تسمح بإشباع تلك احلاجة، فالوسائل تتغري وقد ختتفي متاما من السوق ذلك أن عمليات التطوير 
نيات اإلنتاج من فترة ألخرى ولكن مهمتها تبقى ثابتة وال والتجديد متنح املؤسسة قدرة على استبدال تق

 .تتغري ما دام سوقها العام موجودا 

إن املؤسسة من أجل التكيف احلسن مع حميطها جيب أال تكتفي بدراسة السوق األساسي ملنتوجها       
ا قد يكون له ولكن من املهم بالنسبة هلا متابعة ومراقبة باقي األسواق فأي تطور يسجل يف أحده

 .1ةانعكاسات هامة على أنشطة املؤسسة األساسي

 

إمجايل ”فإن طلب السوق هو  وزمالءه Kotler حسب :تعريف السوق حسب امتداد الطلب )3       
الوحدات من سلعة معينة واليت سيشتريها جمموعة معينة من الزبائن يف منطقة جغرافية حمددة، وخالل 

ولذلك جيب التفريق بني طلب ، 2“بيئة تسويقية وبرنامج تسويقي حمددينفترة زمنية معينة ويف ظل 
السوق وبني املبيعات الفعلية، إن الطلب هو عدد الذين يرغبون يف شراء السلعة وهو يتأثر بالنشاطات 
التسويقية للمؤسسة والبيئة التسويقية بصفة عامة، بينما املبيعات هي نتائج تلك النشاطات، ففي ظل بيئة 

 فإن ،...ينة إذا قامت املؤسسة بتكثيف نشاطاا التسويقية من خالل ختفيض سعر البيع، أو الترويجمع
 وهذا ما )احملتمل(الطلب يتجه حنو االرتفاع ولكنه لن يتجاوز حبال من األحوال سقف الطلب الكامن 

ة اجلغرافية فسيكون  للمنتوج، ذلك أنه بعد حتديد املنطقديدعونا إىل أن نفرق بني حاالت طلب األفرا
من السهل حتديد اجلمهور املوجود فيها يف حلظة زمنية حمددة، وبعد تعريف السوق األساسي للمؤسسة 

   8.1:3 املنتوج املعين كما يظهر ذلك الشكل هفإنه ميكننا أن منيز داخله بني عدة حاالت للجمهور جتا
 
 ) Les non - consommateur absolus( املقاطعون الدائمون -

 ) Les non - consommateur relatifs( املقاطعون نسبيا لظروف -

 )Le marché actuel de l’entreprise( )السوق احلايل للمؤسسة(زبائن املؤسسة  -

  )Le marché actuel de la concurrence( )السوق احلايل للمنافسني(زبائن املنافسة  -

  
  
  

                                                 
1 S.Martin, J.P.Vedrine, Op.cit, p: 22.  
2  Kotler et al, Marketing management,11°Ed,  Op.cit, p : 162. 
3 Yves Chirouse, Le marketing, Tome1, Groupe liaisons, Paris1990, pp : 72-76. 



 

 42

  
  

 

  املقاطعون
  متـامـا

  املقاطعون  
  رفيـا   ظ

السوق احلايل 
  للمؤسسة

  
    
  

                                                                                                          
                                                    

 
 

                                                          
 
 

 
   حاالت طلب اجلمهور يف السوق:8.1لشكـل رقم ا

 p, 2001Paris , Dunod, °édition2, Marketing, Daniel Durafeur :12  :املصـدر
 

 وهم أولئك األشخاص الذين ال يستهلكون املنتوج :املقاطعون الدائمون أو غري املستهلكني متاما •
دينية أو بسيكولوجية، وهؤالء  )...لعمر، اجلنس ا(ألسباب موضوعية قد تكون فيزيائية 

 ... . العميان ال يستطيعون سياقة السيارات: مستثنون أصال من السوق النظري للصناعة، مثال 

 وهم ال يستهلكون املنتوج ألسباب ائية :املقاطعون أو غري املستهلكني ألسباب ظرفية •
ن خصائصه، أو قد يرونه كسابقيهم، ولكنهم قد جيهلون مثال وجود املنتوج أصال، أو ال يعرفو

 إىل قدرم الشرائية، أو قد يرغبون فيه ولكنهم ال جيدونه يف نقاط البيع ةغايل الثمن بالنسب
، إن حجم هؤالء ميكن التأثري عليه من خالل جهود اتصالية وسياسة توزيعية ...القريبة منهم

ئمة، ولسوء احلظ فإن ، ومبعىن أدق بسياسة تسويقية مال...أحسن، أو من خالل ختفيض السعر
معرفة حجم غري املستهلكني الظرفيني صعب نوعا ما مما يصعب كذلك معرفة أسباب عدم 

 .استهالكهم وتصنيفهم تبعا لذلك من أجل كل مشكالم 

 
    السوق احملتمل للمؤسسة   

 
   السوق احلايل للصناعة

 
   السوق النظري للصناعة

  السوق احلايل    
       للمنافسني

 اجلمهـور
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يف املقابل فإن املؤسسة تستطيع بسهولة أن تقيم سوقها احلايل وسوق املنافسني عن طريق  •
رة لديها، واملعلومات اليت توفرها اإلحصاءات الرمسية، والدوريات اليت املعلومات احملاسبية املتوف

 ... .تصدرها املنظمات املتخصصة

1:     و مبساعدة الفئات السابقة ميكننا أن نقدم ما يلي
 

  . وهو جمموع السوق احلايل للمؤسسة والسوق احلايل للمنافسني:  السوق احلايل للصناعة �
 جمموع السوق احلايل للصناعة واحلجم الذي ميثله املقاطعون وهو: السوق النظري للصناعة �

  . الظرفيون
 فإنه يكون من خالل أخذها بعني االعتبار لسوقها )احملتمل(أما تقدير املؤسسة لسوقها الكامن  �

  :2احلايل مضافا إليه املستهلكني اجلدد الذين ميكنها االستحواذ عليهم من طريقني

  فيني الذين ميكن حتويلهم إىل مستهلكني فعليني،إما عن طريق املقاطعني الظر .1
  . وإما عن طريق سحب جزء من مستهلكي منتوج املنافسني .2

     إن إتباع املؤسسة ألحد الطريقني أو لكليهما معا يسمح هلا بالنمو والتطور وتوسيع حصتها السوقية 
را لعدم معرفتها التامة بدوافع ويف الواقع فإن حتديد السوق احملتمل للمؤسسة تكتنفه بعض الصعوبات نظ

  .-كما سبق ذكره-مقاطعة األفراد ملنتوجاا 
     

  :البيئة التسويقية للمؤسسة: املطلب الثاين
  

إن أي نظام يرغب يف البقاء واالستمرار عليه أن يتكيف مع املعطيات  :مفهوم البيئة التسويقية  )1      
ها واليت قد تنتج عنها فرص وحتديات هلذا النظام، إنّ التفحص  اليت حتدث فيتالبيئية احمليطة به و التغريا

  .املنتظم للعوامل البيئية املؤثرة على املؤسسات يقدم قاعدة مهمة عند وضع اإلستراتيجية التسويقية
      و نتيجة لعدم مراقبة البيئة املتغرية من حول املؤسسة فإنه حيدث يف كثري من األحيان أالّ حتس

 طورة التهديدات اليت حتيط ا وختطئ حينها يف االستجابة لرغبات املستهلكني كما ينبغي، إناملؤسسة خب

هذه األخطاء قد تكلف املؤسسة غاليا حىت ولو كان منتوجها ذا جودة أصلية ألنه يف هذه احلالة  
  . سيكون غري مكيف مع توجهات السوق 

والقوى اخلارجية اليت ال ختضع لسيطرة إدارة التسويق جمموعة املؤثرات ” البيئة التسويقية بأا وتعرف  
 .3“يف املنظمة ولكنها تؤثر يف مقدرا على تنمية عمليات التبادل مع أسواقها املستهدفة واحلفاظ عليها

                                                 
1 Ibid, p : 73. 
2 Helfer, Orsoni , Le marketing, 7°Ed, Vuibert, Paris 2001, p : 172.  
3 Marc Vandercammen et al, Op.cit, p : 29. 
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ومتثل البيئة التسويقية مصدرا للفرص واملخاطر اليت تستلزم من إدارة التسويق حتقيق التكيف معها     
تفادة من الفرص املتاحة وجتنب أثر التهديدات احملتملة أو احلد منها، إن املؤسسات وذلك بقصد االس

الناجحة تدرك معىن وأمهية متابعة التطور املستمر يف عناصر بيئتها اخلارجية وضرورة حتقيق اإلستجابة 
 ميكن جتاهله، الفعالة يف مواجهتها، ذلك أن أثر البيئة على أسواق املؤسسة وعلى سياساا التسويقية ال

ومديرو التسويق الذين يفشلون يف إدراك تغريات القوى احمليطة م سيتركون مؤسسام غري مستعدة 
لالستفادة من الفرص التسويقية أو ملواجهة التحديات الناجتة عن تلك التغريات، واليت هي دائما يف 

 أنه ليس من السهل التنبؤ مورغ، )عدم اليقني(ديناميكية مستمرة تنتج عنها حالة من عدم التأكد 
باملستقبل لكن املسوقني حياولون معرفة اجتاهات هذه التطورات من أجل مساعدة املؤسسة يف حتديد 

إن البيئة التسويقية عادة ما يتم دراستها من خالل  1أسواقها املستهدفة وتكييف سياساا التسويقية معها،
  . تسويقية كليةتقسيمها إىل بيئة تسويقية جزئية و بيئة 

  

 العالقات معهم عن ةتكمن مهمة إدارة التسويق يف جذب العمالء وتنمي : البيئة التسويقية اجلزئية)2     
طريق خلق القيمة وحتقيق الرضا لدى العمالء، إالّ أن املنظمة وإدارة التسويق ال تستطيع حتقيق ذلك 

اف أخرى داخلية كاألقسام املختلفة للمنظمة مبفردها بل إن جناحها مرهون مبدى جناح عالقاا بأطر
  ... .وخارجية كاملوردين ، والوسطاء، املستهلكني 

  

إن املؤسسة وخمتلف إداراا متثل أول مستوى من مستويات البيئة اجلزئية اليت حتيط  : املنظمة)2-1     
تأثري اموعات األخرى بإدارة التسويق، ومما ال شك فيه أن إدارة التسويق جيب أن تأخذ باالعتبار 

وغريها من الوحدات الداخلية وذلك عند ... للمؤسسة كاإلدارة العليا وإدارة العمليات وقسم اخلدمات 
وضعها لإلستراجتية التسويقية للمؤسسة، وتكون هذه اموعات املتداخلة ما يسمى بالبيئة الداخلية اليت 

لتنافسية اليت متكنها من حتقيق أهدافها يف األسواق املستهدفة، تعد املصدر الرئيسي االت القوة وامليزة ا
الفرص املتاحة   كما أا متثل أوىل مصادر الضعف الذي قد حيد من قدرة املؤسسة على املناورة واستغالل

أمامها ولذلك فإن مديري التسويق جيب أن يتخذوا قرارام على ضوء اخلطط والسياسات اليت تقرها 
 مع الوحدات األخرى يف املنظمة حيث يساعد مثال نشاط التمويل يف توفري نليا وبالتعاواإلدارة الع

األرصدة املالية الالزمة لتنفيذ اخلطة التسويقية كما تعمل وحدة البحث والتطوير مبا متتلكه من تقنيني 
لبيئة الداخلية  القوة ونقاط الضعف يف اطفمعرفة نقا... ومهندسني على توفري اجلودة الالزمة للمنتوج

                                                 
1 Richard L.Sandhusen, Marketing, 3°Ed, Barron’s educational series, New York 2000, p: 81. 
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للمنظمة يساعد مدير التسويق يف وضع اخلطة املناسبة يف ظل الفرص اليت أتيحت والتهديدات اليت 
  1.ظهرت

  

إن الوسطاء هم من يقوم مبساعدة املؤسسة يف ترويج وبيع وتوزيع منتجاا  : الوسطاء)2-2     
ت إعادة البيع ومؤسسات التوزيع للمستهلكني النهائيني وتضم قائمة هؤالء الوسطاء كال من مؤسسا

  2:... والوسطاء املالينيةاملادي ووكاالت اخلدمات التسويقي

 مثل البنوك ومؤسسات منح االئتمان وشركات التأمني فهؤالء يلعبون دورا :الوسطاء املاليون •
 .مهما يف متويل أنشطة املؤسسة اإلنتاجية والتسويقية

جر اجلملة والتجزئة ومؤسسات إعادة البيع وهم  ويشمل هؤالء الوسطاء متا:وسطاء البيع •
يساعدون املؤسسات يف إجياد العمالء والبيع هلم وخلق املنفعة الزمنية واملكانية، ومنفعة التملّك 

 . واحليازة للمستهلك

مثل مؤسسات التخزين والنقل الربي أو اجلوي وهم يساعدون املنظمة  :وسطاء التوزيع املادي •
 .اا من أماكن إنتاجها إىل أسواقها املستهدفة عرب القنوات التوزيعية املناسبةيف ختزين ونقل منتج

 كمؤسسات البحوث التسويقية، وكاالت اإلعالم، ومكاتب :وكاالت اخلدمات التسويقية •
االستشارات واليت تساعد املؤسسة يف حتديد أسواقها املستهدفة وتنمية الربنامج التسويقي املالئم 

  .يج منتجاا فيهاالختراقها وترو
     وكما هو احلال مع الوسطاء التسويقيني فإن املوردين أيضا يشكلون عنصرا هاما يف البيئة اجلزئية 
للمؤسسة ومن مث فهم يؤثرون يف قدرا على حتقق رضا العمالء وتنمية العالقات معهم، ولذلك فإن 

ومورديها ومراقبتهم من أجل ضمان منو  تعطي اهتماما بالغا الختيار وسطائها التسويقيني ةاملؤسس
  . مبيعاا يف السوق

  

هم أفراد اتمع الذين يقومون بشراء واستهالك ما تقدمه املؤسسات من سلع  : املستهلكون )2-3     
وخدمات، إن املستهلك هو العامل الرئيسي احملدد للسوق وحنوه تتجه كافة أنشطة املؤسسة، وهلذا فإن 

ائما إىل دراسة أسواق مستهلكيها من حيث االحتياجات والرغبات وكذلك من حيث املؤسسة حتتاج د
خصائصهم السلوكية واجتاهام الشرائية ومتثل نتائج هذه الدراسة املدخالت األساسية من أجل بناء 

 .  برنامج تسويقي فعال يتناسب مع نوعية السوق املستهدف واحتياجاته

                                                 
1 Eric Vernette, Marketing fondamentale, Op.cit, pp : 25-27.  
2 Richard L.Sandhusen, Op.cit, p : 103. 
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كن أن متارس نشاطها مع مخسة أنواع من املستهلكني ميثلون أسواقا ويف الواقع فإن املؤسسة مي     
   1:خمتلفة
 وهي حتوي األفراد واألسر و من يقوم بشراء السلع لغرض االستهالك :أسواق املستهلكني •

 .الشخصي

 وتضم املؤسسات اليت تقوم بشراء السلع واخلدمات الالزمة ملمارسة أنشطتها :أسواق األعمال •
  . بغية حتقيق األرباح من وراء ذلكاملختلفة وذلك

 وهي تلك األسواق اليت تضم املؤسسات اليت تقوم بالشراء لغرض إعادة البيع :أسواق إعادة البيع •
 .لتحقيق ربح معني

 احلكومية اليت تقوم بشراء السلع أو اخلدمات ب وتشمل األجهزة واملكات:األسواق احلكومية •
 .بغرض تقدمي خدمة عامة ملصلحة اتمع

 وتشمل مجيع املشترين املوجودين يف األسواق اخلارجية مبا فيها من مستهلكني :األسواق الدولية •
 ... . ائيني، مؤسسات أعمال، وإعادة بيع، أو أجهزة حكومية

  

إن اجلمهور هو أية مجاعة متلك اهتماما بنشاط املؤسسة وميكنها التأثري يف قدرا : اجلمهور )2-4     
دافها التسويقية اإلستراتيجية، إن االهتمام ذا اجلمهور قد ميثل فرصة للمؤسسة ميكن على حتقيق أه

  .استغالهلا أما يف حالة إمهال دوره فإن ذلك قد يشكل ديدا وخطرا يف مواجهة أنشطة املؤسسة
  2:     وميكن استعراض أهم مكونات هذا اجلمهور فيما يلي

 تؤثر يف قدرة املنظمة على احلصول على احتياجاا املالية  وميثل املؤسسات اليت:اجلمهور املايل  •
 .كالبنوك وأصحاب األسهم

وتسعى املؤسسة إىل ...  القنوات التلفزيونية، اإلذاعة، االت، الصحف:مجهور وسائل اإلعالم •
كسب تأييد ومساندة هذا اجلمهور مبا يضمن جناح برناجمها التسويقي كما تستخدمه يف الرد 

 .مالت املناوئة والشائعات اليت تذاع حوهلاعلى احل

 من املهم للمنظمـات أن تأخذ يف احلسبـان دور احلكومة عند وضعها خلطتها :احلكومـة •
اإلستراتيجية ويتمثل دور احلكومة يف سنها للقوانني والتشريعات اليت تتعلق بعمل املنظمة 

 ... .ية املستهلككاألمان الصناعي والبيئة ومراقبة مصداقية اإلعالن، ومحا

                                                 
1 Robert, Hisrish, Op.cit, p: 73. 
2 Richard L.Sandhusen, Op.cit, p : 103-104. 
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 وتتمثل يف املكان واتمع الذي متارس فيه املؤسسة نشاطها وعادة ما تعىن :اجلماهري احمللية •
 .املؤسسات كثريا بالعالقة مع هذا اتمع

، وتقوم ... وتشتمل على أعضاء جملس اإلدارة، ورؤساء األقسام والعاملني:اجلماهري الداخلية •
باستخدام أدوات االتصال املختلفة إلعالم وحتفيز مجاهريها املؤسسات كبرية احلجم عادة 

 .)Internal marketing(الداخلية فيما يسمى بالتسويق الداخلي 

للمؤسسة واليت تؤثر يف وضعية  )corporate image( وهو ميثل الصورة الكلية :اجلماهري العامة •
ن تم بدراسة وفهم توجهات منتجاا ومدى قبوهلا بشكل عام، ولذلك فاملؤسسة ينبغي هلا أ

  .                                    اجلمهور العام حنو منتجاا وأنشطتها املختلفة
إن تقسيم اجلمهور إىل فئات متجانسة ميكن أن يساعد املؤسسة على فهمه ومعرفة سلوكاته مبا ميكنها 

 .ري إضافة إىل أسواق مستهلكيهامن وضع برامج تسويقية للتعامل مع الفئات املختلفة من اجلماه
  

إن مجيع املنظمات تتأثر بالعوامل الكلية يف بيئتها التسويقية على الرغم   :البيئة التسويقية الكلية )3     
من إمكانية بعض املؤسسات الكربى ومتعددة اجلنسيات على التأثري أحيانا يف عدد من هذه العوامل غري 

 هذه املؤسسات، وتعد بذلك مصدرا للتهديدات كما تعد مصدرا أا تبقى خارجة عن سيطرة معظم
للفرص، ويتعني على املؤسسة إذا التعامل معها وحتقيق اإلستجابة الفعالة حىت ميكن هلا الوصول إىل 
أهدافها، وتضم البيئة الكلية العوامل الدميغرافية، االقتصادية، التكنولوجية، السياسية والتشريعية، الثقافية، 

  ... .وى التنافسية والق
  

مبا أن أسواق املؤسسة يف حد ذاا تتكون من جمموعة أفراد يف اتمع فإن  : البيئة الدميغرافية)3-1     
البيئة الدميغرافية تكتسي بال شك أمهية خاصة لدى مسؤويل التسويق، و تتناول الدراسة الدميغرافية حتليل 

ألسرة، الدخل، الوظيفة، مستوى التعليم، الدين، وغريها من املتغريات السكانية من حيث العمر، حجم ا
   1.العوامل ذات العالقة بالتركيبة السكانية للمجتمع

     إن إدارة التسويق خاصة تلك اليت تتعامل يف أسواق السلع االستهالكية جيب أن تم بدراسة وحتليل 
كبري يف وضع إستراتيجياا، وبراجمها اخلصائص الدميغرافية ألسواقها املستهدفة ملا لذلك من أثر 

التسويقية ، إن عدد سكان العامل يتزايد بشكل مستمر ويف كل اتمعات مما يعين زيادة احلاجة اإلنسانية 
  .اليت تستوجب اإلشباع وهذا مينح للمؤسسة فرصا تسويقية جديدة

                                                 
1 Ibid, p : 82. 
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، ...هلم املالية ودياناممن ناحية أخرى فإن تنوع السكان من حيث أعمارهم، ووظائفهم ودخو     
كل هذا ينتج عنه فرص وديدات تتطلب من املسوق متابعتها والتعامل معها بفعالية من خالل تصميم 
وتنفيذ خطط وسياسات تسويقية تتوافق مع هذا التنوع، فعلى إدارة التسويق مثال أن تعمل على تصميم 

صغار وأخرى للمراهقني وثالثة لكبار منتجات خاصة بكل فئة عمرية حيث يكون هناك منتجات لل
السن، كما جيب أن ختتلف تصميمات املنتجات وبرامج الترويج اخلاصة بالرجال عن تلك اخلاصة 

 .، وهذا ما تقوم به املؤسسة من خالل إستراتيجية استهداف السوق واختيار األسواق املناسبة...بالنساء 
  

ات البيئة الكلية للمؤسسة، وتتألف البيئة االقتصادية من وهي أهم متغري : البيئة االقتصادية)3-2     
العوامل املؤثرة على القوة الشرائية للمستهلكني واستراتيجيات التسويق، وهي تتضمن الدورة التجارية، 

 ةو تكمن مهمة التسويق يف متابعة هذه القوى االقتصادي...والبطالة والدخل ومعدالت منو الناتج القومي
لتعرف على تأثرياا احملتملة واالستفادة من حتليلها يف إعداد اخلطط ورسم السياسات باستمرار وا

  1: االقتصادية اليت جيب التصدي لدراستها ما يليلوالربامج التسويقية، ومن أهم العوام
 ويؤثر على الفرص التسويقية من حيث أن النمو الثابت خيلق فرصا :معدالت منو الناتج القومي •

ات جديدة ويؤدي إىل منو املؤسسات احلالية كما أن املستهلك من احملتمل أن لظهور مؤسس
  .                                              قادرا على اإلنفاق أكثر- يف ظل منو الناتج-يكون 

 الدخل احلقيقي يف كثري من البلدان فإن العديد من املستهلكني ر نتيجة لتدهو:الدخل احلقيقي •
 ة حنو ما يسمى بالشراء احلـذر والذي ينعكس يف تفضيل السلع واخلدمات املنخفضيتجهون

األسعار وامليل للشراء بكميات حمدودة مما يدفع الكثري من املؤسسات إىل عرض تشكيلة 
 التغري يف سلوك الشراء لدى املستهلك، لذلك فعندما تقوم املؤسسة ةمنتجات ضيقة نسبيا ملواجه

ا تم مبقدار األموال املتوفرة لدى األفراد وبنمط وحجم إنفاق هذه األموال بدراسة الدخول فإ
    .  حبجم الطلب اخلاص على منتجاا أو خدمااؤمما يساعدها على التنب

 وتشري إىل التقلبات الدورية اليت حتدث يف االقتصاد العام  )ورة األعمالد( :الدورة االقتصادية •
، ومن الطبيعي أن خيتلف منط النشاط التسويقي ... كساد وانتعاش للدولة من رخاء وركود، أو

باختالف مراحل هذه الدورة، وتسعى املؤسسات إىل دراسة الدورات االقتصادية حبثا عن 
الفرص اليت قد تتولد عنها أو استعدادا ملا قد ينجم عنها من خماطر، ففي حني أن حاالت الرواج 

يادة اإلنتاج وتكثيف نشاطها التسويقي استغالال للفرص املتاحة ختلق مناخا يدفع املؤسسة إىل ز

                                                 
1 Ibid, pp : 83-86. 
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هلا، فإن حاالت الكساد والركود تلجئ املؤسسة إىل تكييف أنشطتها التسويقية يف مواجهة 
وحماولة البحث ) marketing de relance(نقص الطلب من خالل ما يسمى بالتسويق اإلنعاشي

  1.عن فرص تسويقية مناسبة للمرحلة
 ويؤثر التضخم يف النشاط التسويقي من خالل تأثريه يف سلوك املستهلك فمع اخنفاض :خمالتض •

القدرة الشرائية هلذا األخري فإنه يصبح أكثر إدراكا الرتفاع األسعار وأكثر قلقا من نتائج 
   2:اإلنفاق على السلع، ويترتب عن هذا السلوك ثالثة أمور متثل أمهية خاصة إلدارة التسويق هي

يل املستهلك للشراء يف الوقت احلايل اعتقادا منه بأن مستويات األسعار سوف متيل تفض �
 .لإلرتفاع مستقبال

 .إعادة ترتيب قراراته الشرائية، ومعىن ذلك أنه حيدد أولويات الشراء والكميات املشتراة �

 .تأجيل بعض عمليات الشراء إىل وقت الحق �
  

ن البيئة الثقافية واالجتماعية تؤثر بشكل مباشر يف القرارات إ : البيئة الثقافية واالجتماعية)3-3     
، إضافة إىل أا ...التسويقية للمؤسسة مثل قرارات الترويج والتسعري وتصميم املنتجات ومنافذ التوزيع

تؤثر وتتأثر بباقي املتغريات البيئية، ولذلك فإن الكشف عن العوامل الثقافية عموما يعد أكثر صعوبة من 
  .ل العوامل البيئية األخرى، إذ ال ميكن مثال تسجيلها وتبويبها يف بيانات إحصائيةحتلي

    وتتألف البيئة االجتماعية والثقافية من القيم واإلدراك والتفضيالت واألمناط السلوكية اليت تشكل 
م من مدير طريقة حياة جمتمع ما، إن هذه العوامل الثقافية واالجتماعية دائمة التغري وهو ما يستلز

التسويق متابعة هذه التطورات، وفهم دالالا التسويقية، وميكن إبراز أهم املتغريات االجتماعية اليت تؤثر 
  3:على القرارات التسويقية فيما يلي

  

 إن أسلوب احلياة هو النمط الذي يتبعه األفراد يف ممارسة عادام :أسلوب املعيشة وجودته •
 يف سلوكام الشرائية، فمن الظواهر اليت تسترعي انتباه مسؤول وتقاليدهم وقيمهم اليت تؤثر

التسويق هو االرتفاع امللحوظ يف مستوى املعيشة والرغبة يف حتسني جودة احلياة فمستهلك 
، ولكنه يتطلع إىل حتقيق ...اليوم ال يرغب فقط يف إشباع ضرورات احلياة كاملأكل وامللبس

 .دا من الرفاهيةمستويات أرفع من ذلك حتقق له مزي

                                                 
1 Marc Vandercammen et al, Op.cit, p : 218. 

  . 130:  >);: إدر�8، 57)ل ا���� ا�K7�� ،"+�5 +�$ ذآ�H، ص 2
3 Robert, Hisrish, Op.cit, pp: 18-20. 
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 ال شك أن زيادة عدد األفراد املتعلمني يف اتمع له تأثريه الواضح على :ارتفاع مستوى التعليم •
 .منظمات األعمال من خالل دوره يف تغيري األمناط االستهالكية لألسر واجلماعات

 

املرتل إىل حتسني  لقد أدى تزايد دور املرأة يف جمال العمل خارج :  اتمعتزايد دور املرأة يف •
القوة الشرائية لألسر وازدياد الطلب على بعض السلع واخلدمات كاملالبس، واألجهزة املرتلية 

، ومن املنطقي أن يسعى املسوقون إىل االستفادة القصوى من  ...لمثل املطابخ وآالت الغسي
  .هذه الفرص

 

مظاهر اهتمام هذا اتمع  وميثل بروزها يف اتمع أحد :حركات ومجعيات محاية املستهلك •
باملؤسسات االقتصادية من خالل مطالبتها باستجابة أكثر ملصاحل املستهلكني يف اجلودة، األمان، 

، وتعد حركة املستهلكني أحد العوامل األساسية ...البيئة، صدق اإلعالن، مالئمة األسعار
 .  معامالا التجاريةملمارسة الضغوط على اإلدارة التسويقية لتتبىن إطارا أخالقيا يف

    

وتعترب أكثر القوى تأثريا يف حتديد بيئة املؤسسة املعاصرة، فقد مثل  : البيئة التكنولوجية)3-4     
استخدام التقدم العلمي وتطبيقه يف جمال إشباع احلاجات فرصا تسويقية حقيقية لكثري من املؤسسات 

 الشركات حققت جناحا باهرا نت أخرى، إن العديد مكما أنه مثل وال يزال ميثل ديدا شديدا ملؤسسا
، ...من وراء خمرجات التكنولوجيا كشركات احلاسبات اآللية واأللعاب االلكترونية وأجهزة االتصاالت

ـُطّردة يف اإلنفاق على البحوث والتطوير  لقد شهد عقد التسعينات من القرن العشرين وما بعده زيادة م

)R&D( ا وكل هذا شكل ضغوطا على رجال التسويق  مما سارع يف تقادماملنتجات وقصر دورة حيا
ملالئمة جهود تطوير املنتجات مع حتديات التطوير لدى املنافسني وإدخال التعديالت الالزمة عليها حىت 
تتوافق مع رغبات املستهلكني، ووضع الربامج التسويقية املالئمة لتنمية الطلب عليها، إن جمرد التوصل 

نتج جديد من خالل التكنولوجيا املتقدمة ال يكفي لوحده لتحقيق النجاح ولكن جيب حتديد ذلك إىل م
 .   السوق املستهدف من أجل استخدام األدوات الالزمة لتعريف العمالء احملتملني به وحتفيزهم لشرائه

م لالستخبارات التكنولوجية     إن اليقظة الدائمة واملراقبة املستمرة للبيئة التكنولوجية تكمن يف إقامة نظا
)Technologic intelligence system( يعمل على املتابعة املنتظمة لالكتشافات التقنية احملققة وبراءات 

االختراع املسجلة ويف كثري من األحيان جيب أن تكون هذه املتابعة بعيدة نوعا ما عن نشاط املؤسسة 
  .1تسمح للمؤسسة بأداء أفضلذلك أن عملية التجديد والتنويع يف املنتجات 

  

                                                 
1 Eric Vernette, L’essentiel du marketing, 2°Ed, édition d’Organisation, Paris 2001, p: 53. 



 

 51

وهي متغري آخر من املتغريات البيئية اليت ال تستطيع املؤسسة  :البيئة السياسية والتشريعية )3-5     
وتتكون البيئة السياسية والتسويقية من القوانني احلكومية ومجاعات الضغط اليت تؤثر على  السيطرة عليها

القوانني اليت تصدرها الدولة دورا هاما يف عمل املؤسسات، فهي وتلعب  املؤسسات واألفراد يف اتمع،
إما أن حتدد هلا تلك األدوار اليت ميكن أن تؤديها يف اتمع وإما أن تنظم العالقة فيما بينها وبني الدولة 

وى نفسها، ومتثل تشريعات محاية املستهلك وقوانني تنظيم املنافسة وضمان مصداقية اإلعالن أمثلة للق
، وعلى هذا فإنه من ...احلكومية املؤثرة على النشاط التسويقي مثل التغليف والتعبئة، التسعري، اإلعالن 

الضروري للمؤسسات أن تضع يف حسباا عند دراسة الفرص والتحديات احمليطة ا القوانني واألنظمة 
التكاليف اليت تترتب عن ذلك، التشريعية اليت تضع قيودا على تصرفاا يف أسواقها املستهدفة وحجم 

ويرى بعضهم أن التحول يف فلسفة التسويق قد اعتمد كثريا على التغريات يف البيئة السياسية والتشريعية 
  .1ملؤسسات األعمال وخاصة منذ سنوات السبعينات وهي بعد يف تغري مستمر

 

 ر على استجابة الفرد يف السوق تؤثمؤسسةإن القرارات اليت تتخذها كل  : البيئة التنافسية)3-6     
كما أا تؤثر على استراتيجيات التسويق للمنافسني، لذلك فإن متخذي تلك القرارات عليهم أن يراقبوا 

، ذلك أن فهم نوع املنافسة اليت متيز ...باستمرار األنشطة التسويقية ملنافسيهم ومنتجام وأسعارهم
  .2وير هذا السوق واختراقهالسوق هو مفتاح بناء خمطط واستراتيجية تط

 

  3 :     ويف الواقع فإن مسؤويل التسويق يواجهون ثالث حالت من املنافسة
وهي تلك اليت حتدث بني املؤسسات اليت تعمل يف قطاع صناعي واحد وتقدم : املنافسة املباشرة •

 حمتاجون منتجات وخدمات متماثلة، وهذه املنافسة هي اليت م املسوقني بقدر أكرب، ولذا فهم
 . إىل إجياد طرق لتمييز منتجام عن املنافسني املباشرين هلم

وهي اليت تقدم اإلشباعات نفسها اليت تقدمها :  مع املنتجات البديلة)غري املباشرة(املنافسة  •
 .منتجات املؤسسة رغم اختالف طبيعتها عنها

القتصاديون يرون أن املنافسة وهي اليت حتدث بني مجيع املؤسسات فاحملللون ا: املنافسة املوسعة •
 على القوة الشرائية للمستهلك واملوارد - على اختالف جماالا-هي معركة بني املؤسسات 

احملدودة يف اتمع ومن الطبيعي أن تسعى كل مؤسسة للفوز بأكرب نصيب من هذه املوارد و 
 .تلك القوة الشرائية

                                                 
1 Robert, Hisrish, Op.cit, p: 24-25.  
2 Richard L.Sandhusen, Op.cit, p : 97-98. 

�)�� ا�5U�ر،  3 "V(ت ه(��W$ ا���5ـ)ن *%� ،��?Q� NX84- 82: ، ص ص2002، دار وا.  
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ن املؤسسة من النجاح يف أسواقها املستهدفة عليها أن      وينص املفهوم التسويقي على أنه لكي تتمك
 عن نشاط ، وعليه فإن املسؤولنيتقدم مستويات أعلى من القيمة والرضا لعمالئها مقارنة باملنافسني

التسويق جيب عليهم عمل ما هو أكرب من جمرد حتقيق التوافق مع احتياجات املستهلكني ورغبام، إذ 
 قياسا أقوى ملنتجام يف أذهان املستهلكني “متوقع ”ة تنافسية عن طريق بناءيقع على عاتقهم حتصيل ميز

إىل املنافسني، ولذلك فإن حتليل البيئة التنافسية كما يساعد املؤسسة يف معرفة طبيعة السوق الذي تعمل 
لكمية اليت فيه فإنه يعينها أيضا يف حتديد موقع املؤسسة مقارنة خبصومها مما ميكنها بعد ذلك من حتديد ا

   .1...يلزم إنتاجها واجلودة اليت ينبغي أن يكون عليها املنتوج، والسعر الذي ميكن أن يباع بـه
      

، االجتماعية ةإن تقييم أثر القوى االقتصادية، السياسي:  االستجابة لقوى البيئة التسويقية)4     
معقد لذلك فإنه من الصعب أحيانا  صعب وروالتشريعية والتكنولوجية على السوق ونشاط املؤسسة أم

، ومن أجل ذلك فإن 2 االستجابة املناسبة ورد الفعل املالئم يف وجه التغريات يف تلك القوى البيئيةحتديد
 سلوك لالعديد من مديري التسويق ينظرون إىل بيئتهم على أا عنصر غري مسيطر عليه يؤثر ويشك

إم يعملون فقط على تصميم اإلستراتيجيات اليت ميكن أن مؤسسام وبدال من حماولة التأثري عليها ف
تساعدهم يف استغالل الفرص وتفادي التهديدات اليت قد تنتج عنها، من جانب آخر توجد بعض 
املؤسسات اليت تتبىن مدخال ينظر إىل البيئة كعنصر ميكن التحكم يف بعض متغرياته ولذلك فهي ال 

لكنها تسعى إىل التأثري يف تلك املتغريات خللق الفرص التسويقية أو تكتفي مبجرد املراقبة ورد الفعل و
  3: خاللنعلى األقل لتحقيق أكرب فائدة وبأقل تكلفة من الفرصة احلالية وذلك مثال م

االستعانة ببعض مجاعات الضغط أو النفوذ للحد من التشريعات احلكومية اليت قد تؤثر سلبا  �
 .على نشاط املؤسسة

عم وتأييد بعض األحداث واملناسبات الوطنية من أجل تغطية إعالمية مرغوبة، املشاركة يف د �
 .إضافة إىل نشر مقاالت صحفية من أجل حتسن صورا لدى اجلماهري

اختاذ بعض اإلجراءات القانونية ورفع الدعاوى القضائية للحد من املمارسات السيئة واملغرضة  �
 .اليت قد تقوم ا املؤسسات املنافسة ضدها

 دف إحكام الرقابة )الوسطاء( إبرام العقود واالتفاقات مع املوردين الرئيسيني واملوزعني �
 .والسيطرة على تصرفام احملتملة واليت من شأا أن تؤثر سلبا على نشاطات املؤسسة

                                                 
  .84:  ا�K7�5 ا�%);$، ص 1

2 Mike Wilson, Le management du marketing, édition Mare nostrum, 1996, p : 27.         
  . 143- 142:  >);: إدر�8، 57)ل ا���� ا�K7�� ،"+�5 +�$ ذآ�H، ص3
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لوبا منها      إن إدارة التسويق ال ميكنها دائما التحكم يف املتغريات البيئية بل يف أحيان كثرية يكون مط
أن تقصر جهودها يف مراقبة وحتليل األحداث احلاصلة فيها واختاذ القرار ورد الفعل املناسب، فاملؤسسة 

كذلك فإن ...ال متلك مثال قدرة التأثري على تركيبة السكان من حيث العدد، اجلنس، و مستويات التعلم
، ولكن عندما تكون الظروف ...األساسيةتأثريها حمدود على البيئة االقتصادية وعلى القيم االجتماعية 

 عند التعامل مع القوى - بدال من رد الفعل-مواتية فإن مدير التسويق اليقظ قد يتبىن مدخل املبادرة
السائدة يف بيئته التسويقية، إن االختيار بني هذين املدخلني يعتمد على الفلسفة اإلدارية واملوارد املالية 

  .1انية املتوفرة وكذلك على طبيعة البيئة اليت تعمل املؤسسة يف إطارهاوالعمالء و املهارات اإلنس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
�)�� ا�5U�ر، ��K7 +�$ ذآ�H، ص 1 "V(74:  ه.  
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  :املبحث الثالث
  التسويق و اإلستراتيجية

  

يف الوقت املعاصر الذي تنحسر فيه الفواصل الزمنية واملكانية حيث األسواق مفتوحة على كل التأثريات  
 املتغرية يصبح التوجه اإلستراتيجي هو األداة السليمة لبقاء ةتسويقيوالتفاعالت فيما بينها وبني البيئة ال

  . املنظمة ومنوها واستقرارها وحتقيق األداء الفعال على املدى الزمين الطويل والقصري على حد سواء
     إن املؤسسات جيب أن حتتفظ مبعارفها ومهاراا اليت حققت هلا النجاح يف املاضي، غري أا إذا 

نت تأمل أن تتطور وتتفاعل مع معطيات االقتصاد املعاصر فإنه يتوجب عليها أن تتبىن فهما وجا كا
جديدين لتحديد إمكاناا املستقبلية، جيب عليها أساسا مراجعة استراتيجيتها من خالل تركيز بناءها 

يق، وجعله يف قلب  التسويقية، إنه يتحتم عليها إذن إعادة التفكري يف دور التسوةعلى االستراتيجي
 .1استراتيجية املؤسسة

 

  مفهوم التسويق االستراتيجي: املطلب األول
إن اهلدف األساسي لكل أنشطة املؤسسة يف ظل املفهوم التسويقي هو بال شك إشباع احلاجات      

ف والرغبات ليس حبا يف ذلك وال منة من املؤسسة، ولكن ألن إشباع األفراد هو السبيل لتحقيق األهدا
اخلاصة هلا من منو وجين لألرباح، إن تبين هذه الفلسفة ووضعها حيز التنفيذ يف املؤسسة يكون عرب 

  2:مسارين متكاملني
 

حتليل مستمر حلاجات السوق ومن مث تطوير منتجات ذات أداء جيد توجهها املؤسسة لفئة حمددة  �
ة متيزها عن غريها من  حيث يرون فيها جودة خاص)ميثلون سوقها املستهدف(من املستهلكني 

 ميزة تنافسية قوية ودائمة، وهذا ما - ومنه للمؤسسة-منتجات املنافسني وبالتايل تضمن للمنتوج
  .)strategic marketing( “التسويق اإلستراتيجي”يقوم به املسار األول وهو

 

دى جودته  مبنتوج املؤسسة وإقناعهم مب واالتصال من أجل تعريف املستهلكنيتنظيم عملية البيع �
التسويق  ”ومتيزه وبالتايل جتنيبهم عناء وتكلفة البحث عن املنتوج يف السوق وهذا هو دور

 .)tactical marketing( أو التكتيكي “امليداين
  

                                                 
1 Kotler et al, Le marketing en mouvement, Pearson education, Paris 2002, p : 19-20. 
2 J.J.Lambin, Op.cit, p: 04. 
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 تتبناه املؤسسة املوجهة نشاط ” على أنه يعرف التسويق االستراتيجي : التسويق االستراتيجي)1     
، من خالل سياسة مستمرة هءة اقتصادية أكرب من تلك السائدة فيبالسوق، يهدف إىل حتقيق كفا

  .1“ترتكز على خلق منتجات وخدمات تقدم للمستهلك قيمة أعلى من عروض املنافسني 
 

انظر (إن التسويق االستراتيجي عملية تبدأ يف املقام األول من حتليل حاجات األفراد واملنظمات      
هوم التسويقي فإن املستهلك ال يشتري املنتوج لذاته وإمنا يشتريه ملا ، ويف إطار املف)9.1الشكل رقم 

يأمل أن يقدم له من خدمات أو ملا سيجد فيه من حل ملشكلة لديه، إن هذا احلل الذي يقدمه املنتوج 
ميكن احلصول عليه من تطبيق تقنيات متعددة تتغري باستمرار كما تتغري مشاكل ورغبات املستهلكني، 

دور التسويق االستراتيجي هو متابعة التطورات احلاصلة يف أذواق ورغبات املستهلكني من لذلك فإن 
أجل حتديد األسواق والقطاعات احلالية أو احملتملة واملنتجات اليت تقابل هذه األسواق، إن عملية 

لئك التحديد هذه جيب أن تقوم على قاعدة حتليل تنوع واختالف احلاجات اليت جيب إشباعها لدى أو
  .املستهلكني

 واألسواق اليت متثل فرصة جذابة للمؤسسة فإنه يتعني قياس تلك اجلاذبية إما ت     وبعد حتديد املنتجا
أو يف شكل ديناميكي من خالل قياس  )potentiel market( “لسوق احملتملا”كميا عن طريق مفهوم

، وبالنسبة “نتوج أو السوقدورة حياة امل”مدة صالحية املنتوج والسوق وهذا ما ميثله مفهوم 
للمؤسسة فإن جاذبية املنتجات ترجع بدرجة أكرب إىل قدرا على مقابلة طلب املستهلك بكفاءة أعلى 

 هذه املنتجات، واليت ميكن حتصيلها إما عن طريق ةمما قدمه خصومها ومبعىن أدق إىل درجة تنافسي
م كبري يضمن هلا ميزة يف ختفيض خلق منتوج ذي جودة متميزة، وإما عن طريق إنتاجية حبج

  .2التكاليف
  

     إن هذه امليزة التنافسية تعتمد يف حتصيلها على أحد العوامل األساسية لنجاح أي استراتيجية 
التجزئة : من خالل مراحل ثالثة“سوق/منتوج”تنافسية وهو التحديد الدقيق للثنائيات املناسبة

سمح مبالئمة عرض املؤسسة مع قطاعات املستهلكني املوجه التسويقية، االستهداف، التموقع، واليت ت
  . 3إليهم

  
  

                                                 
1 Ibid, p : 12. 
2 Mohamed S.Djitli, Marketing stratégique, édition DJITLI, Bordj bou arréridj 2001, p : 10.   
3 Gerard Garibali, L’analyse stratégique, 3°Ed, édition d’Organisation, Paris 2001, p : 33. 
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    التسويق االستراتيجي والعملي:9.1الشكـل رقم 
    Helfer et Orsoni, Op.cit, p : 138 :املصـدر

  1:     ولذلك فإن التسويق االستراتيجي يف جوهره يهدف إىل مساعدة املؤسسة يف حتديد واختيار

 . اليت تستهدف املؤسسة خدمتهاتاألسواق والقطاعا �

 .املنتجات اليت جيب إنتاجها ملقابلة رغبات األفراد يف تلك األسواق بكفاءة أكرب من املنافسني �

الوسائل التسويقية اليت جيب استخدامها من أجل حتقيق األهداف التجارية املتمثلة يف املردودية،  �
ـُطّر  ... .يعات، وتوسيع احلصة السوقية واملتوازن للمبدالنمو امل

إن مسار التسويق اإلستراتيجي والذي يعمل على املدى املتوسط والبعيد يهدف إىل حتديد      
مهمة ورسالة املؤسسة، وأهدافها، بناء استراتيجية لنموها، والسهر على إجياد حافظة منتجات 

الستراتيجي خيتلف متاما عن التسويق  اط، إن هذا التفكري والتخطي)product portfolio( متوازنة
 ويتطلب مهارات أخرى عند األفراد الذين ميارسون هذا التفكري، إن هذين )العملي(امليداين 

                                                 
1 Bernhard et al, Marketing et qualité totale, Deboek, Bruxelles 1993, p : 95. 

)التفعيل(التسويق العملي   
 
 
 
 
 

 هدف غزو األسواق

 املزيج التسويقي
)احملتوى(  

 

)امليزانية(املزيج التسويقي  

 املخطط التسويقي

 املتابعة واملراقبة

)التحليل(التسويق االستراتيجي   

 
 
 
 
 

 حاجات املستهلكني

 جتزئة السوق

 االستهداف
 التموقع

 جاذبية السوق

 تنافسية املؤسسة

 التنبؤ بالطلب
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ذلك أن بناء خمطط استراتيجي له عالقة مباشرة   للتسويق يتكامالن بشكل مباشرنالدوري
 من اؤه وصياغته على أساس، هذا األخري الذي لن يكون جمديا ما مل يتم بنيبالتسويق العمل

اخليارات االستراتيجية املناسبة، فإن أي حركة دون تفكري هي ضرب من اخلطر املؤدي للفشل 
ولذلك نفهم أن هذا النوع من التفكري االستراتيجي يف التسويق له مكانته وأمهيته يف مواجهة 

  .1ية اليت متيز بيئة املؤسسة التكنولوجية، االقتصادية، التنافسية، االجتماعية والثقافتالتغريا
 

التسويق العملي هو البعد اإلجرائي للمسار التسويقي الذي  : التسويق امليداين أو العملي)2     
تتبعه املؤسسة من أجل غزو األسواق احلالية يف املدى القصري، إن وظيفته األساسية هي حتقيق رقم 

البيع األكثر فعالية واألقل تكلفة، إن هدف األعمال املناسب، ومن أجل ذلك فهو يستعمل وسائل 
حتقيق رقم أعمال مربح جيب أن يترجم قبل ذلك من خالل برنامج تصنيع مالئم لوظيفة اإلنتاج 
وسياسة سعرية متوازنة، يليها برنامج للتخزين والتوزيع، أي أن التسويق العملي هو تفعيل ما 

املنتوج، السعر، التوزيع واالتصال، إن : ألربع التسويقية اتيسمى باملزيج التسويقي أو السياسا
  2:التسويق العملي يهدف إىل

 تنظيم عملية غزو و اختراق األسواق احلالية؛ �

 تفعيل املزيج التسويقي؛ �

 تسيري ميزانية التسويق؛ �

 ... .تسيري ومراقبة احلصص السوقية للمؤسسة �

اصة يف األسواق كثيفة املنافسة، فكل      فالتسويق العملي هو إذن عامل فاصل يف أداء املؤسسة وخب
منتوج مهما كانت جودته عالية جيب أن يكون له سعر مقبول يف السوق، وأن يكون متاحا يف 
القنوات التوزيعية املناسبة للعادات الشرائية للزبائن املستهدفني، وأن يدعم بعد ذلك حبملة إعالنية 

يها واليت يتميز ا يف السوق، إن فعالية التسويق موجهة للتعريف بوجوده وخبصائص اجلودة اليت حيو
  .العملي مرتبطة مبدى جودة التموقع الذي ختتاره املؤسسة ملنتوجها يف سوقها املستهدف

 

  مستويات التسويق االستراتيجي يف املؤسسة: املطلب الثاين
ول لغاية معلومة إن التسويق االستراتيجي يتضمن اختاذ جمموعة من القرارات دف إىل الوص      

، إن القرارات ذات الطبيعة االستراتيجية تتطلب )مثال رفع احلصة السوقية( مسبقاوهدف حمدد 
أساسا تضافر مجيع أنشطة ووظائف املؤسسة يف املدى املتوسط والبعيد، ولذلك فإنه من أجل بناء 
                                                 
1 Mohamed S. Djitli, Op.cit, p: 10. 
2 Marc Vandercammen et al, Op.cit, p : 205-206. 
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مث بعد  سياستها العامة،االستراتيجية التسويقية فإنه جيب أوال حتديد التوجهات الكربى للمؤسسة و
 لكي نصل يف النهاية إىل )SBU( ذلك حتديد االستراتيجيات اخلاصة مبجاالت النشاط االستراتيجية

حتديد االستراتيجية التسويقية اخلاصة بكل منتوج واليت تكون حمكومة باخليارات احملددة مسبقا على 
 .1اتيجيةاملستوى الكلي للمؤسسة وعلى مستوى جماالت النشاط االستر

أوال ما يتعلق باالستراتيجية العامة وثانيا :      إن التفكري االستراتيجي يتم يف املؤسسة على نوعني
 وبالطبع فإن االستراتيجية )...التسويق، اإلنتاج، األفراد(االستراتيجيات املتعلقة بالوظائف املختلفة 

لتسويقية يتم تفعيلها حسب مسار متتابع التسويقية تقع يف هذا املستوى الثاين، إن االستراتيجية ا
  :مرتبط باالستراتيجية العامة للمؤسسة كما يبني ذلك الشكل التايل

    
  
   

     
   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 املؤسسة، مث بعد ذلك استكشاف )مهمة(     إن مسؤول التسويق جيب عليه أوال صياغة وفهم رسالة
 جمال األهداف واالستراتيجية العامة اليت تتعلق للكنشاط املؤسسة وتصنيفه يف جماالت استراتيجية حيدد 

به واليت تتوافق مع السوق املستهدف الذي مت اختياره، ويف النهاية وعندما يتم حتديد العرض التجاري 

                                                 
1  Yves chirouse, Le marketing stratégique, édition Ellipses, Paris 1995, p : 08. 

)الرسالة( مةامله  

 حافظة األنشطة

 تشخيص النشاط

 أهداف األنشطة

  العامةةاالستراتيجي

 اختيار السوق املستهدف

 اختيار املزيج التسويقي املالئم

على مستوى 
 املؤسسة

على مستوى 
 النشاط

على مستوى 
 املنتوج

االستراتيجية 
 العامة

االستراتيجية 
 التسويقية

   التسويق االستراتيجي حسب مستويات اختاذ القرار مسار:10.1الشكـل رقم
  p, 1996Alger , Chihabédition ,marketing les concepts clés, Vedrin, Martin  :162 :املصـدر
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املناسب الذي يقابل حاجة السوق فإن املؤسسة تتخذ قرارات عملية تنفيذية تسمح له بالتكيف السريع 
  .ا على املدى القصري ويتعلق األمر هنا بالسياسات التسويقية األربعمع الوضعيات اليت يلقاه

     إن التسويق االستراتيجي يعىن إذا باملستوى الكلي للمؤسسة مث بكل نشاط استراتيجي على حدة، مث 
يف النهاية بفئة معينة من الزبائن متثل سوقا ملنتوج ما، إن هذه السوق هي نقطة االلتقاء جلميع 

 التسويقية للمؤسسة وملنافسيها، فالكل يبحث عن االستحواذ على الوضعية األنسب يف تجتيااالسترا
 .  1السوق

 

إن التسويق االستراتيجي يفترض قبل أي  : التسويق االستراتيجي على املستوى الكلي للمؤسسة)1     
با ملهمتها مما شيء الوقوف على السياسة الكلية للمؤسسة من خالل إعطاءها تعريفا واضحا ومناس

ميكنها من إعداد حافظة أنشطة متعددة تسعى إىل حتقيق التوازن فيما بينها عن طريق حتليلها وتشخيصها 
  .بانتظام وباستخدام األدوات املتاحة من أجل ذلك

      
إن كل مؤسسة تبدأ أوال بتحديد وتعريف مهمتها  )corporate mission( :)الرسالة( املهمة )1-1     

تها قبل وضع االستراتيجية التسويقية فاملهمة هي الغرض واملربر األساسي لوجودها، إن مهمة ورسال
املؤسسة قد تتسم بالضيق كما قد تتسم بالعمومية أو االتساع، إن املهمة الضيقة حتدد بدقة ووضوح 

ألسواق نطاق عمل املؤسسة من حيث املنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها والتكنولوجيا املستخدمة وا
املستهدفة، ويؤخذ على التعريف الضيق للمهمة أنه حيد من قدرة املؤسسة على استغالل فرص النمو 
املستقبلية يف بيئتها واليت ال ترتبط مباشرة بأنشطتها ومنتجاا احلالية، من جهة أخرى فإنه يعاب على 

عليها األمر الذي قد يولد الغموض املهمة الواسعة أا ال تبني بوضوح ااالت اليت ترغب يف التركيز 
وسوء الفهم لدى قطاعات العاملني والعمالء على حد سواء، إن املهمة والرسالة اجليدة هي تلك اليت 
حتدد بوضوح الغرض األساسي للمؤسسة والذي مييزها عن غريها من املؤسسات ذات األنشطة املشاة، 

األسواق اليت تستهدفها، إن مفهوم املهمة يندرج متاما  جمال عملياا من منظور منتجاا وكوحتدد كذل
ضمن بناء االستراتيجية التسويقية للمؤسسة، وقد أوضحت بعض الدراسات يف الواليات املتحدة 

 من املؤسسات تلتزم بالرسالة الرمسية اليت تضعها، وأن الشركات الناجحة عادة ما % 60األمريكية أن 
  .2قارنة مع الشركات ذات األداء الضعيفتكون قد أعدت رسالة واضحة بامل

                                                 
1 Sylvie Martin, Op.cit, p : 124-125. 

  .21: ،ص2003، ا��ار ا�()���<، اA+@?�ر�< اAدارة ا]+&�ا*�(�<،  V)د�< ا��)رف 2
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بأن املؤسسات اليت تعرف  )T.Levitt( يقول ليفيت “Marketing myopia”     ويف مقالته املشهورة 
جمال نشاطها تعريفا ضيقا من منظور منتجاا اليت تتعامل ا فقط، أو من منظور التكنولوجيا اليت تنتج 

تزول حىت ولو كانت حاجات املستهلك اليت تقوم بإشباعها تتميز  ميكن أن تضمحل أو تتلك املنتجا
ـُطّرد، وبسبب هذا التركيز على املنتجات فإن املؤسسات األخرى ميكن أن تستفيد من مزايا  بنمو م
هذا النمو، فقد الحظ مثال أن هيئة السكك احلديدية يف اخلمسينات كانت تركز على خدماا بدال من 

لعميل وهي التنقل، ولو قامت هذه الشركات بتعريف نشاطها على أا تعمل يف احلاجات األساسية ل
جمال إشباع حاجة النقل لتمكنت من مواكبة التطورات احلاصلة يف هذا القطاع اهلام ولكنها فشلت 
وتضاءل نشاطها، ويفسر ليفيت ذلك بأن املنتجات والتكنولوجيا تتغري باستمرار بينما تبقى حاجات 

ال تعرف نشاطك يف ضوء ما تقدمه من : ، إن املهمة ببساطة تكمن يف اآليت1العامة ثابتةاملستهلك 
منتجات وبدال من ذلك عرفه يف ضوء احلاجات األساسية للمستهلك واليت حتدد سلوكه جتاه تلك 

  . املنتجات
  

لتقييم إن تعريف مهمة ورسالة املؤسسة ال يكفي وحده  :ة جماالت النشاط االستراتيجي)1-2     
الوضعية التنافسية للمؤسسة يف السوق وتبيان االستراتيجية التسويقية هلا، ولذلك فإن التسويق 

 أدىن من السابق بغية حتديد أكثر لنشاطات املؤسسة من خالل اعتباره ىاالستراتيجي ينتقل إىل مستو
ألنشطة، إن التحليل ملهمة املؤسسة كمجموعة من النشاطات املختلفة واليت تكون ما يسمى حبافظة ا

اجليد لألبعاد املتعلقة ذه احلافظة هو الذي يسمح للمؤسسة بتقييم أفضل لوضعيتها يف السوق، ومن 
تعتمد على  )strategic Segmentation( أجل ذلك فإنه من الضروري اللجوء إىل جتزئة استراتيجية

إن ، )SBU(لنشاط االستراتيجية وحدات ا  إىل أجزاء وأقسام متجانسة، تسمىةأنشطة املؤسس تقسيم
هذا التقسيم سيسمح بعد ذلك بتبين االستراتيجية املناسبة لكل جمال نشاط، كذلك فإنه يساعد يف 

  .2 الكافية لكل نشاط أوكل جمالةختصيص املوارد املالية والبشرية والتقني
 

 على ديم االستراتيجي يساع     وخالفا للمستوى السابق الذي حيدد املهمة الكلية للمؤسسة فإن التقس 
حتسني الوضعية التنافسية ملنتجات أو خدمات املؤسسة اليت تنتمي إىل هذا القسم أو ذاك، فقد مت تنظيم 

األدوات املرتلية، أو : كل جمال أو قسم استراتيجي على أنه يضم جمموعة من املنتجات املتشاة مثال
 االستراتيجية باعتبارها األعمال )جمال( رة العليا وحدة، وعادة ما تعامل اإلدا...األجهزة الكهربائية

                                                 
1 Theodore Levitt, Op.cit, p: 26-48.  
2 Yves chirouse, Le marketing stratégique, Op.cit, p : 17. 
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وحدة مستقلة بذاا متتلك السلطة يف تنمية استراتيجيتها اخلاصة وذلك يف إطار االستراتيجية العامة 
     . 1للمؤسسة

 فئة الزبائن الذين يتم خدمتهم 2: يتم من خالل ثالثة أبعاد     إن حتديد جماالت النشاط االستراتيجية
  .مبنتوج ما، احلاجة اليت يشبعها هذا املنتوج، والتكنولوجيا املستعملة يف إنتاجه

     إن املؤسسات غالبا ما تعمل يف جماالت أنشطة متعددة ولذلك فإا تكون مضطرة ويف إطار 
مواردها احملدودة إىل ختصيص تلك املوارد بتوازن على كل الوحدات االستراتيجية، وقبل أن تقوم 

سسة بوضع االستراتيجية املالئمة لكل قسم وما يلزمها من موارد فإنه من املهم حتليل هذا القسم من املؤ
  .خالل خمتلف األدوات اليت قدمها التسويق االستراتيجي هلذا الغرض

  

إن التسويق االستراتيجي يعِرض موعة من األدوات :  أدوات التحليل االستراتيجي)1-3     
 لدورة حياة املنتوج والسوق، مصفوفات التحلي: ليل حافظة األنشطة ومن هذه األدواتاملستخدمة يف حت
 نظرا BCG ، وسنقتصر على مصفوفة...PIMSمنوذج  ADL, McKinsey,BCG,االستراتيجي 

لشهرـا وشيوع استعماهلا يف املؤسسات األمريكية، فقـد أوصت جمموعة بوسطن االستشارية 
)Boston Consulting Group( للمؤسسة كما يتم إدارة بأنه جيب إدارة وحدات النشاط اإلستراتيجية 

حافظة األوراق املالية، وبالرغم من أن كل وحدة استراتيجية هلا مهمتها وجمال العمل اخلاص ا، إال أن 
ات  النشاط تعمل لتحقيق األهداف العامة للمؤسسة وتتوىل اإلدارة العليا  فقط اختاذ القرارتمجيع جماال

اخلاصة مبجاالت النشاط اليت جيب إنشاؤها، أو تلك اليت جيب االحتفاظ ا أو التخلص منها، ويركز 
 منو السوق، حصة السوق 3:يف إدارة جماالت النشاط االستراتيجية على ثالث عوامل هي BCGمنهج 

لنسبية ال النشاط ويتم حتديد احلصة السوقية ا، )Cash flow( النسبية ال النشاط، والتدفق النقدي
بقسمة احلصة السوقية للمؤسسة على احلصة السوقية ألكرب منافس هلا، وتصنف اموعة االستشارية 

 4: وفقا للتدفق النقدي الذي حتققه إىل أربعة  جمموعات كما يليةلبوسطن جماالت النشاط االستراتيجي
  .)11.1انظر الشكل رقم (
  
  
  
  

                                                 
1  ،Nدارة ا]+&�ا*�(�< 57)ل ا���� ا��5+" وآAا]+&�ا*�(" وا ��@T&ر�< ا��?@+A45:، ص2002، ا��ار ا�()���<، ا.  

2 Michel Marchesney, Management stratégique, édition de l’ADREG, Paris 2004, p : 79. 
3  ،\��] �5�  .  64: ، ص2004 ، دار ا�@&R ا���D5<، ا�!)ه�ة،ا�?^��< وا�&��G$: ا�&%��$ [��\ أ
    .66:  ا�K7�5 ا�%);$، ص 4
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 BCG  مصفوفة:11.1الشكـل رقم 

  154: ، ص2000، د��ان ا��G5��)ت ا�()���<، ا�(�ا�X ا/&D)د و*%��� ا�a5+%<��� ا��زاق ;� ���R، :املصـدر 

  
ت النشاط االستراتيجية اليت حتقق معدالت منو عالية وتشمل جماال :)النجوم(اموعة املمتازة  •

 .وكذلك تقدم تدفقات نقدية معتربة

 ولكنها يف سوق يتصف مبعدل حتقق تدفقات نقدية مرتفعة :)البقرات احللوب( اموعة القوية •
 .منو منخفض

 سوق وتشمل ااالت ذات التدفقات النقدية املنخفضة ولكنها يف :)املأزق(اموعة احلرجة  •
 .يتميز مبعدالت منو عالية

كذلك فإا ، ااالت ذات التدفقات النقدية املنخفضة وهي :)الوزن العاطل(اموعة الضعيفة  •
 .توجد يف سوق يتسم مبعدل منو ضعيف

  
أزقـامل  

) Dilemme( 

تساهم يف (اج السيولة احتي
  حتتاج نالنمو ولك

)إىل السيولة  

  
 النجوم

 )Vedette( 

توازن يف االحتياج إىل السيولة 
تساهم يف (ويف تقدمي فائض فيها

)النمو وتتمول ذاتيا  

  
 الوزن العاطل

)Poits mort( 

توازن يف االحتياج 
عدم املسامهة يف النمو (والفائض

  ) واألرباح

  
  البقرة احللوب

)Vache à lait( 

مسامهة (فائض يف السيولة
حمدودة يف النمو ولكن مع 
  )حتقيق فائض مهم يف السيولة

 خلق السيولة

 استعمال
 السيولة

 قـوية ضعيفة

 ضعيف

 قـوي

ونسبة من  
 جمال النشاط
 االستراتيجي

احلصة السوقية 
 النسبية
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ويف ضوء هذا التحليل فإنه ميكن اقتراح أربعة قرارات استراتيجية تتفق مع منهج جمموعة بوسطن      
  1:ياالستشارية وه

  

  ؛)املأزق(، ويكون هذا اإلجراء صاحلا مع بعض نشاطات عالمات االستفهامبناء أو إنشاء: أوال  
      ، و يكون اهلدف حينئذ هو احملافظة على احلصة السوقية للنشاط املعين و تدعيم حفاظ و دعم: ثانيا  

 ؛ البقرات احللوب، كما هو الشأن بالنسبة لنشاطات األعمال يف مرحلة بقائه و استمراريته

، حيث يكون اهلدف يف هذه احلالة زيادة جين و حتصيل التدفقات املالية على حصاد و قطف: ثالثا  
  ؛ ، كما هو شأن بعض نشاطات البقرات احللوب اليت أخذت تضعف يف أدائهااملدى القصري

  اليت يسترتفهاملواردألن اذلك   وبيع و تصفية النشاط  حينهايكون اهلدفو، تصفية و جتريد: رابعا  
، وهذا صاحل مع نشاطات عالمة إذا ما وجهت إىل جماالت أخرى ميكن االستفادة منها أكثر

 اليت تعمل على امتصاص موارد املؤسسة دون أن تقدر ،)العاطل الوزن(  و النقاط امليتة)املأزق(االستفهام
  .حلوبعلى التحول إىل جنوم أو بقرات 

أن هذا املنهج التحليلي و غريه من املناهج واألدوات اليت وضعتها مدارس التحليل      ومما ال شك فيه 
  .االستراتيجي يساعد بشكل فعال يف رسم اخلطط واالستراتيجيات التسويقية

  

بعد حتديد جماالت النشاط االستراتيجية  : على مستوى جمال النشاطي التسويق االستراتيج)2     
 الالزمة بشأن كل نشاط فإن املؤسسة تسعى بعد ذلك إىل حتليل أعمق لوضعية املختلفة واختاذ القرارات

كل نشاط على حدة، مبا يضمن تشخيص الفرص والتهديدات، وحتديد نقاط القوة و الضعف اليت قد 
  .تعني أو تعيق حتقيق األهداف املرجوة

  

يل البيئة الداخلية واخلارجية يف هذه املرحلة يقوم رجل التسويق بتحل : حتليل وضعية النشاط)2-1     
يعرب عن احلروف األوىل لكلمات   وهو اختصارSWOT بتحليلللمؤسسة، وتدعى هذه املرحلة غالبا 

 من جهـة، وإىل جوانب )Weaknesses( والضعف )Strengths(اجنليـزية ترمز إىل جوانب القوة 
 .2 من جهة أخرى)Threats( والتهديدات )Opportunities(الفرص

بصفة عـامة فإن املؤسسة تقوم بتحليل البيئة التسويقية  :)الفرص والتهديدات(حليل اخلارجي الت •
الكلية واجلزئية هلا من أجل الكشف عن جوانب التهديدات اليت تواجهها والفرص اليت تلوح يف 

 .املستقبل فتعمل على اجتناب التهديدات واستغالل الفرص
                                                 

��رة، �G?%/ >��(7?<، ، را]+&5e)ر ا7d?�" ا��5)[� آ5)ل ��داوي،  1?� ��f Hرا�204: ، ص2003/2004+)�< دآ& .  
2 Kotler et al, Marketing management, 11°Ed,Op.cit, p: 115. 
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ستقبلي للمؤسسة فالتحسن مثال يف مستوى دخل األفراد مينح      وتشكل الفرصة قاعدة للنجاح امل
املؤسسة إمكانية لتسويق سلع الرفاهية ذات السعر املرتفع، وينبغي علينا أن ندرك أن قيمة فرصة ما 
مرتبطة مبدى جاذبيتها واحتمال النجاح يف استغالهلا، هذا النجاح الذي يعتمد كثريا على القدرات اليت 

سة لذلك فإن الفرصة ال تتحقق إال إذا أدركها مديرو التسويق و عملوا جبد على انتهازها تتميز ا املؤس
 ةواالستفادة منها، أما التهديدات فتمثل املشاكل اليت تنجم عن اجتاه غري مرغوب أو اضطراب يف البيئ

 . تسويقية مالئمة إذا مل تواجه بقرارات ةالتسويقية، إن هذه التهديدات قد تقود املؤسسة إىل وضعية سيئ

إن التقاء وتقاطع الفرص والتهديدات ميكن أن يربز من خالله أربع وضعيات تواجهها املؤسسة      
  :، واليت يوضحها الشكل اآليت1وتفترض رد فعل تسويقي مناسب

  
  

  
  وضعية معقدة

(Spéculative) 

  

 مثالية وضعية
(Idéale)  

 وضعية مقلقة
(Préoccupante)  

 وضعية الثبات
(Stable)  

  
  تقاطع الفرص والتهديدات: 12.1الشكـل رقم 

  )�Rــ�� إ��اد ا�G :املصـدر
 .ومتثل ظهور فرصة من دون وجود ديدات مستقبلية: الوضعية املثالية �

تستدعي التفكري، ومتتاز بالكثري من اازفة نظرا لوجود العديد من الفرص : الوضعية املعقدة �
 .والتهديدات على حد سواء

 .وهي على عكس الوضعية السابقة فإا تتميز بندرة الفرص والتهديدات: ة الثباتوضعي �

 . ومتتاز بالقليل من الفرص ولكنها غنية بالتهديدات واألخطـار)االرتباك(: الوضعية املقلقة �

 

                                                 
1 Ibid, p : 117. 

 ضعيفة

  قوية

  قوية ضعيفة
 التهديدات

 الفرص
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 العوامل الداخلية ذات التأثري املوجب على املؤسسة وتعد :)نقاط القوة والضعف(التحليل الداخلي •
للقوة، فالتعريف اجليد ملهمة املنظمة ورسالتها يعد مثاال ألحد عوامل القوة اليت ميكن هلا أن جوانب 

تتمتع ا، أما العوامل الداخلية ذات األثر السليب على املؤسسة فهي متثل نقاط ضعف تعاين منها فمثال 
 ينبغي على مدير إن وجود هيكل تكلفة خمتل يرتكز بشدة على عناصر التكلفة املتغرية يشكل ضعفا

  .1التسويق أن يعمل للتغلب عليه يف اخلطة التسويقية
     ومن الواضح أن حتليل وضعية املؤسسة يستلزم تقييما جلميع الظروف واملؤثرات البيئية اليت تؤثر 
على النشاط التسويقي مما يستدعي وجود جهاز أو نظام دقيق للمعلومات التسويقية يقوم بدراسة هذه 

 التسويقية وميكن تعريف نظام املعلومات ة لوضع االستراتيجية املختلفة وتوفري املعلومات الالزمالبيئات
شبكة من العالقات املهيكلة من األفراد، التجهيزات واإلجراءات واملعدة لغرض ”بأنه(∗MIS)التسويقي 

سسة مث توزيعها على تأمني تدفق املعلومات املناسبة بعد مجعها من املصادر الداخلية واخلارجية للمؤ
، إن مهمة نظام املعلومات هي املتابعة املستمرة للقوى واملؤثرات البيئية واليت 2“متخذي القرار التسويقي

 جيب -حىت لو كان طفيفا-متارس ضغوطا على اهودات واألنشطة التسويقية، فأي تغري يف هذه البيئة
  .ية التسويقيةحتليله باهتمام واالستفادة منه يف رسم االستراتيج

  

 أن تنتهي املؤسسة من حتليل وضعيتها فإا ميكن أن تقرر ما هي تلك  بعد: حتديد األهداف)2-2     
الغايات اليت تود الوصول إليها من خالل جهودها التسويقية، ولذا فإن اخلطوة القادمة يف ختطيط النشاط 

ف بأا نتائج تسعى املؤسسة لتحقيقها التسويقي هي القيام بتحديد األهداف، وميكن تعريف األهدا
 وتساعد يف هاتباعا لرسالتها ومهمتها األساسية، وتعد األهداف ضرورية لنجاح املنظمة ألا حتدد االجتا

التقييم وختلق التعاونية وتكشف األولويات وتركز على التنسيق وتقدم أساسا لوضع االستراتيجيات 
 إمكانات املؤسسة وأن تكون قابلة ىي أن تكون األهداف يف مستوالتسويقية املناسبة، لذلك فإنه ينبغ

للقياس ومتجانسة وواضحة، ويف املؤسسة ذات األنشطة االستراتيجية املتعددة فإنه ال بد من وضع 
  .3أهداف كلية وأهداف جزئية لكل نشاط

  

 إدارة التسويق إىل بعد حتديد األهداف اليت تسعى :التسويق اإلستراتيجي على مستوى املنتوج )3     
حتقيقها فإن مدير التسويق يكون مستعدا لوضع اخلطة االستراتيجية اليت ميكن أن حتقق تلك األهداف، 

                                                 
  .77- 76: ، ص1999، ا��ار ا�()���<، اA+@?�ر�< ا�&%��$ إ+N��(5 ا�%��،  1

∗ MIS : Marketing information system 
2 Ph. Kotler, Marketing management,10°Ed, Op.cit, p: 100.  

.V  :23)د�< ا��)رف، ��K7 +�$ ذآ�H، ص  3  
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إن استراتيجية التسويق هي خطة بعيدة املدى لتنمية مزيج تسويقي يساعد يف حتقيق أهداف املؤسسة من 
 البد وأن التسويقية االستراتيجية عخالل إشباع أفضل حلاجات السوق املستهدف ويعين ذلك أن وض

  .1يبدأ بتحديد ذلك السوق املستهدف من طرف املؤسسة
  

 هي حماولة نقل املؤسسة من وضع قائم إىل وضع أفضل مرغوب فيه عن التسويقية االستراتيجية     إن 
ه وضحيكما ( طريق غلق الفجوة بني ما هو حاصل وبني ما هو خمطط له، إن أسلوب حتليل الفجوة

 حتقيقها يقدم  بني عائدات االستراتيجية احلالية وبني العائدات اليت تسعى املؤسسة إىل)13.1الشكل رقم 
         .2إطارا جيدا توضع من خالله االستراتيجية التسويقية اجلديدة

                                                                             
    

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 81:  إ+N��(5 ا�%��، ��K7 +�$ ذآ�H، ص 1

2 Lazer et Culley, Op.cit, p : 135.  

 الفجوة
(Gap) 

 

 االستراتيجية التسويقية احلالية

 االستراتيجية التسويقية اجلديدة

 السنوات

 العائدات

   التسويقيةة غلق الفجوة من خالل االستراتيجي:113.الشكـل رقم 
   Lazer et Culley, Op.cit, p : 135 :املصـدر

 هي اإلمسنت املسلح الذي يسمح للمؤسسة ببناء وعرض قيمة دائمة ومتميزة ةراتيجي     إن االست
 يف حد ةلسوقها املستهدف، ولفهم املسار االستراتيجي للتسويق البد من الرجوع إىل وظيفة املؤسس

 .ذاا، إن دور املؤسسة هو خلق قيمة يف سوق معني متكنها من جين األرباح
 

إن خلق القيمة للمستهلك  )The Value-Delivery Sequence( : القيمة)يمتسل( سلسلة خلق)3-1     
  : ميكن أن يكون عرب مفهومني، كما يوضحهما الشكل التايل



 التسويق والتفكيـر االستراتيجـي: الفصل األول
 

  السلسلـة التقلـيدية )1(                                                      
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
                                                       

  النظـرة احلديثـة )2(                                                        
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  و
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 ضمان التوزيع البيـع

 اخلدمات

 التواصل من خالل القيمة تسليـم القيمة اختيار وحتديد القيمة

جتزئة 
 السوق

اختيار    
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 اإلشهار املبيعات

 الشكـل14.1: مسارا خلق القيمـة
  p, cit. Op,°Ed11,Marketing management ,alKotler et  :124 :املصـدر
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     تقليديا فإن املؤسسة تبـذل جهدها يف اإلنتاج مث بعد ذلك يف بيع ما تنتجه، يف بداية القرن 
راته مث بعد ذلك أن يقوم باكتشاف وصناعة سيا )Louis Renault( “لويس رونو”العشرين كان على

، أي بعد عملية  يصرفها فيها، يف ظل هذا املفهوم فإن التسويق يأيت كنشاط بعدي عن أسواقيبحث هلا
اإلنتاج على فرض أن السوق هو من السعة حبيث يستطيع امتصاص كمية اإلنتاج املتاحة عند سعر 
يسمح بتحقيق هامش الربح، إن هذه املقاربة ميكن أن تكون مناسبة يف حالة وجود ندرة يف املنتجات 

كذلك يف اقتصاد تنافسي  مهتمني باستهالك ما يقدم هلم، غري أن األمر ليس نأين يكون املستهلكو
يكون فيه العرض متوفرا بالكثرة اليت تسمح للمستهلك باستعمال سلطة االختيار، إن هذا االختيار 

مما حيتم على املؤسسة القيام بعملية انتقاء  )micro markets(يؤدي إىل تشتت الطلب يف أسواق جزئية 
وقبل عملية اإلنتاج ذلك أن األمر يتعلق أوال واستهداف لتلك األسواق، فالتسويق إذن يأيت يف املقدمة 

 قبل تقدميها للمستهلك، إن تعريف هذه القيمة وحتديدها يقع ةبتحديد القيمة اليت متيز عرض املؤسس
على عاتق التسويق الذي يباشر من أجل ذلك مسارا متكامال الستهداف السوق من خالل جتزئة 

تهدفة، وبعد ذلك حتديد التموقع الذهين املناسب، إن هذه السوق، مث اختيار القطاع أو القطاعات املس
 هي جوهر التسـويق (∗STP)ـ بالتجزئة، االستهداف، التموقع أو ما يسمى اختصارا : الثالثية

، وإذا مت حتديد هذه اخليارات فإن املؤسسة تعمل على تسليم تلك القيمة عن طريق 94االستراتيجي
وتنتقل إذن إىل التسويق العملي، وأخريا جيب التواصل ... م التوزيعاملنتجات، اخلدمات، األسعار، ونظا

وبالنهاية ...قوة البيع، اإلشهار: مع األسواق املستهدفة وإعالمهم بتلك القيمة عن طريق وسائل االتصال
  .فإن التسويق موجود يف مقدمة مسار خلق القيمة ويف آخره

  

إن االستراتيجية التسويقية توفر الظروف اليت  :تسويقيةال  مراحل إعداد وتنفيذ االستراتيجية)3-2    
تسمح للنشاطات التجارية أن تأخذ مكاا، إا املسار الذي يتضمن حتليل الفرص املوجودة يف السوق، 

  :95واختيار األسواق املستهدفة والتموقع الذهين، ووضع خمططات التنفيذ واملراقبة
  

الفرصة املوجـودة على املدى الطويل يف السوق إن أول خطوة هي حتليل  :حتليل الفرص •
أن  )كما رأينا سابقا(وشروط النجاح يف استثمارها، ومن أجل تقييم الفرص فإن املؤسسة جيب عليها 

 نظام معلومات فعال، فاملؤسسة حتتاج إىل دراسة السوق من أجل احلصول على معلومات عن تضع

                                                 
∗ STP : Segmentation, Targeting, positioning  
94Kotler et  keller, Marketing management, 12°Ed Op.cit, p: 37. 
95 Ibid, p: 125. 
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كام الشرائية،  إن البيانات اليت مجعت يتم حتليلها احلاجات والرغبات الكامنة للمستهلكني وسلو
 .بالوسائل اإلحصائية والنماذج اليت تكشف للمؤسسة عن العوامل اليت هلا أثر معترب على نشاطها

  

 ومعاجلتها فـإن املؤسسة  ع املعلوماتـبعد حتليل الفرص من خالل مج :بناء اإلستراتيجية التسويقية •

سوقها املستهدف، فالسوق نادرا ما يكون متجانسا ولذلك تلجأ املؤسسة إىل تعمد بعد ذلك إىل اختيار 
جتزئته إىل قطاعات خمتلفة تقوم بتحليلها وتقييم جاذبيتها من أجل اختيار القطاعات اليت تشكل أولوية 
بالنسبة للمؤسسة وجيب خدمتها، وبعد اختيار السوق املستهدف جيب حتديد استراتيجية للتميز عن 

سني والتموقع اجليد يف مواجهتهم، وبعد هذا كله فإن مدير التسويق يقوم بتنمية املزيج التسويقي املناف
فاإلستراتيجية إذا مل تساهم يف حتقيق عمليات تكتيكية ”املناسب الذي سريافق نزول املنتوج إىل السوق، 

  .96“... فإا تعد استرتيجية فاشلة بغض النظر عن تقدميها يف شكل مبدع أو بليغ
 

عملي،  بعد بناء اإلستراتيجية التسويقية فإن املؤسسة عليها ترمجتها إىل خمطط :ط العملتكوين خمط •
 امليزانية، املزيج التسويقي، إجراءات توزيع وختصيص 97:إن أي خمطط جيب أن يعتمد على ثالثة أمور

انية إمجالية متثل غالبا نسبة امليزانية، فمن أجل حتديد اجلهود اليت ستبذل فإن املؤسسة تقوم بإنشاء ميز
  .مئوية من رقم األعمال أخذا باالعتبار لطبيعة العمليات واألنشطة املراد تفعيلها

     إن العامل املركزي لسياسة التسويق هي الصورة والكيفية اليت ستقدم ا املؤسسة عرضها للسـوق 
 يرجى حتقيقه على سلوك املستهلك و هنا ميكن االستنجاد مبفهوم املزيج التسويقي ذلك أن أي أثر

سيكون متأتيا من هذا املزيج، إن أي متغري من متغريات املزج التسويقي حيوي العديد من القرارات 
وأخريا فإن املؤسسة تقوم بتوزيع موارد ميزانيتها ، املرتبطة به واليت ينبغي على مدير التسويق اختاذها

ألهداف املطلوبة، ولذلك فإنه قبل ختصيص امليزانية وتوزيعها التسويقية على مكونات املزيج مبا حيقق ا
  .على هذا املزيج فإن مدير التسويق يقوم بتقييم استجابة املستهلك ملختلف مكوناته

  

االستراتيجية التسويقية  ادمـئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة تقييترتب على تغري الب :التنفيذ والرقابة •
ومتيزها، ولذا فمن الضروري القيام دوريا مبراجعة وتقييم االستراتيجية بغض النظر عن مدى جودا 

املنفذة والرقابة عليها، إن هذه الرقابة تساعد يف حتديد مواطن القوة والضعف يف أوجه النشاط التسويقي  
ا أن منيز  املرجوة، وميكننةمما يؤدي بالنهاية إىل ترقية أداء هذا األخري من أجل حتقيق أهداف االستراتيجي

  98:بني أربعة أنواع من الرقابة التسويقية

                                                 
  .84:  إ+N��(5 ا�%��، ��K7 +�$ ذآ�H، ص 96

97 Kotler at al, Marketing management, 11°Ed,Op.cit, p : 127. 
  .�5C�  :372 -391 #��� ا��CD، إ+�5C� N��(5 ا�%��، ��K7 +�$ ذآ�H، ص ص 98
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 ويف الواقع فإن هذه الرقابة تتمحور حول أربعة أسئلة جوهرية :الرقابة على اخلطة التسويقية )1(      
  : يوضحها الشكل اآليت

  
  
  
  
  
  

السوق وتشخيص فاإلدارة تقوم بتحديد األهداف الشهرية أو السنوية مث تقوم بقياس وتقييم األداء يف    
أسباب االحنراف واالختالف بني األداء املتوقع واألداء احملقق فعال، ويف النهاية يتم اختاذ اإلجراءات 

  .الالزمة لتصحيح االحنرافات
  

إضافة إىل الرقابة على اخلطة السنوية فإن املؤسسة حباجة إىل أن تم : رقابة على املردوديةال )2(     
وهذه املؤشرات ...  املستهدفة،ياس رحبية املنتجات املختلفة، وقطاعات املستهلكنيمبؤشرات املردودية لق

سوف تفيد املؤسسة يف حتديد ما إذا كان أي منتج أو قطاع جيب أن يتم التوسع فيه أو تقليصه أو 
  .إقصاؤه متاما من أنشطة املؤسسة والتخلي عنه

  

 الكفاءة ميس عدة متغريات أمهها حتليل كفاءة القوى إن حتليل: الرقابة من خالل حتليل الكفاءة )3(     
، فبافتراض أن الرقابة على املردودية أظهرت ...، كفاءة اإلعالن، وكفاءة عملية ترقية املبيعاتةالبيعي

، فإن ...وجود خلل يف رحبية املنتجات، املناطق اجلغرافية أو قطاعات املستهلكني، أو يف املنافذ التوزيعية
  .ءة يسمح بالكشف عن موقع هذا اخللل وأسبابه ومن مث معاجلتهحتليل الكفا

  

ودف إىل مراجعة األداء التسويقي بشكل إمجايل، وتتم هذه الرقابة : الرقابة االستراتيجية )4(     
االستراتيجية على فترات متباعدة نسبيا حيث أن اخلطط واالستراتيجية التسويقية قد تأخذ زمنا حىت 

 إىل تقييم تلك اخلطط اليت مت تنفيذها ومدى جدواها ويتم ةوبعد هذه الفترة حتتاج املؤسستؤيت مثارها، 
اختبار شامل، منتظم، ”:وهي )marketing audit(ذلك من خالل ما يعرف باملراجعة التسويقية 

مستقل، ودوري لبيئة وأهداف املؤسسة، واستراتيجيتها وأنشطتها بغية حتديد ااالت اليت تواجه 
 . 99“عوبات ومشاكل ومن مث اقتراح اإلجراءات التصحيحية املوجهة لتحسني األداء التسويقيص

                                                 
  .388:  ا�K7�5 ا�%);$، ص 99

 الشكـل15.1: مراحل الرقابة التسويقية
 p, cit. Op,Marketing management ,Kotler et al  :744 :املصـدر

ماهو اهلدف الذي 
 نود حتقيقه؟

ما مدى حتقيقنا 
 لذلك اهلدف؟

ما هو القرار  
الذي جيب 

اختاذه؟

يحيةاإلجراءات التصح تشخيص األداء قياس األداء وضع األهداف  

 ملـاذا؟
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  خـالصة
  

إن األسباب اليت أدت إىل ظهور التسويق مبفهومه االستراتيجي، كانت وال تزال مرتبطة بالبيئة      
حالة التنافس التسويقية اليت تعمل فيها املؤسسات، فظروف العرض والطلب على السلع واخلدمات و

الشديد بني تلك املؤسسات من أجل تلبية طلب يتنوع ويتعدد أكثر فأكثر من خالل تزايد الرغبات 
واحلاجات اإلنسانية، هي اليت دفعت إىل البحث عن الوسائل واألساليب اليت من شأا أن تعني املؤسسة 

م به التسويق من خالل تبنيه ملدخل على أداء أفضل يف ظل تلك البيئة التسويقية املضطربة، وهذا ما يقو
استراتيجي يقتضي دراسة معمقة لبيئة النشاط تتعني من خالهلا الفرص املتاحة والتهديدات املقبلة، 

ا واستراتيجيااومبقابلة هذه الفرص والتهديدات مع نقاط قوة املؤسسة ونقاط ضعفها تتحدد قرارا ...  
  

ستراتيجية تستدعي تضافر مجيع مستويات املؤسسة ووظائفها      إن هذه القرارات ذات الطبيعة اال
ولذلك فإن التسويق من أجل بناء االستراتيجية التسويقية يبدأ أوال بتحديد التوجهات الكربى للمؤسسة 
عن طريق تعريف رسالتها ومهمتها ومتييز أنشطتها املختلفة يف جماالت ووحدات متجانسة فيما بينها، 

ق بتحليل كل نشاط على حدة مستعمال يف ذلك خمتلف أدوات التحليل اليت يقدمها ويقوم مدير التسوي
التسويق االستراتيجي وغايته من وراء هذا التحليل استكشاف القرارات املتعلقة بكل نشاط وحتديد 

 .األهداف املستقبلية له
  

الثالث وهو مستوى      ومن أجل مواجهة تعدد الرغبات واحلاجات فإن التسويق يعمد إىل املستوى 
املنتوج من أجل أن حيدد له استراتيجيته التسويقية اخلاصة به واليت تتمثل يف تقدمي قيمة للمستهلك أعلى 

التجزئة، االستهداف، : مما يقدمه املنافسون، والوسيلة إىل ذلك هي اتباع ثالثية التسويق االستراجتي
  .   املزيج التسويقي وإجراءات الرقابة والتقييمالتموقع، وانتهاء بالعملية التنفيذية اليت تتضمن 
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 الفصل الثاين

 مسـار استهداف السوق
 

  :متهيـــد
  

إن األسواق ال تتكون مجيعها من أفراد لديهم الرغبات نفسها، وميكن للمرء أن ينظر من حوله ولن    
 أن مجيع الناس ميلكون احلاجة ذاا إىل امللبس إال أن جيد اثنني يلبسان ثيابا متماثلة متاما، فعلى الرغم من

رغبام و تفضيالم جتاهه خمتلفة، وعليه فإن املسوقني عليهم فهم هذه الرغبات والتفضيالت من أجل 
حتديد أي منها ستقوم املؤسسة بإشباعها، و يتطلب األمر إذن أن يقوم املسوق باختيار السوق اليت 

  حتتاج)القطاعات( خدماته فيها، وذلك ألن األسواق وجمموعات األفراد املختلفةيستهدف بيع منتجاته و
التسويق ”إىل جمموعات خمتلفة كذلك من املزيج التسويقي ويسمى هذا املنهج يف اختيار األسواق

  .“Target marketingاملستهدف 
  

ي بصفة عامة، فإن هذا االختيار   وإذا كان اختيار األسواق املستهدفة هو نقطة البداية يف العمل التسويق
يستلزم اإلملام مبراحله املختلفة واملتمثلة يف حتديد أسس جتزئة السوق واستراتيجيات التعامل مع األسواق 
املستهدفة وبناء التموقع واإلدراك الذهين املناسب الذي على أساسه يتحدد املزيج التسويقي املوجه إىل 

  . أن نصطلح عليه باملسار التسويقي الستهداف السوقتلك األسواق، وهو بالفعل ما ميكن
  

 احلديث عن      وستكون جتـزئة السوق واختيار األسواق املستهدفة موضوع هذا الفصل تاركني
التموقع الذهين للفصل الذي بعده نظرا الرتباطه الوثيق باملزيج التسويقي الذي يعد غاية التسويق 

 .          املستهدف
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  :املبحث األول
   مفهوم استهداف السوق

  

هو نتيجة لعملية التجزئة االستراتيجية للسوق أو ما يعرف  )SBU( إن اختيار جمال نشاط املؤسسة     
بالتقسيم الكلي من أجل الوصول إىل األسواق األساسية للمؤسسة، إن هذا التقسيم الكلي قد يساعد 

طات املؤسسة من خالل التحليل االستراتيجي وأدواته، غري املؤسسة يف اختاذ قرارات ختص جمموع نشا
أنه يقصر بعد ذلك عن تبيان القرارات فيما يتعلق حباجات املستهلك يف فئة واحدة من املنتجات 

إن أي داخل كل سوق أساسي،  )...الفرادى املشترون من أجل إعادة البيع، املطاعم، الرتل، الزبائن(
  .هلا التسويق يف عملية االستهدافهذه القرارات هي ما يتصدى 

  

  مداخل املؤسسة يف التوجه حنو السوق: املطلب األول
 الرغبات ذاا يف هذا )األحذية مثال(أن يكون ملستهلكي منتوج يف سوق أساسي       إنه من النادر

  فإن املؤسسة يف ذلكن ولو أم متشاو، جتاه األنشطة التسويقية اليت ختصهنفسهااملنتوج، واالستجابة 
ستعمل على إشباع رغبام من خالل استراتيجية شاملة تتضمن منتوجا واحدا جلميع املستهلكني، ومن 
جهة أخرى فإن أدبيات التسويق واملفهوم التسويقي احلديث يقود املؤسسة إىل الطرف اآلخر متاما من 

 )sur mesure(لى املقاس خالل اعتباره كل فرد حالة خاصة جيب إشباع حاجته مبنتوج خاص يعد ع
   .  نتجة، سعر البيع، وبالنتيجة على الطلب نفسهوحسب الطلب، مما يترك آثاره بال شك على الكمية امل

    
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

 
 

 التسويق الشـامل

 التسويق املستهـدف
 

 التسويق
 الفردي

   املداخل الثالث للتوجه حنو السوق:21.الشكـل
  p, 1997Paris , Dalloz, °Ed5, Mercator, Lindon.Lendrevie et D.j : 22    بتصرف :املصـدر
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 )املاس مثال( ملدخل األخري الذي رمبا خيص احلرفيني الفنانني واملؤسسات اليت تنتج سلعا رفيعةاا وبني هذ 
ملدخل الشامل الذي ميز عصر التصنيع يف عشرينات القرن املاضي هناك مدخل وسيط اأو عالية التقنية، و

 .100بينهما يطلق عليه التسويق املستهدف
  

إن التسويق الشامل هو أحد املداخل اليت تتبعها  ) (Mass marketing:التسويق الشامل )1     
 النظرة إىل السوق باعتبار أنه املؤسسات يف توجهها حنو سوقها املستهدف ويستند هذا املدخل على

 وحدة متجانسة، وبالتايل فإن املؤسسة مل إمهاال مطلقا االختالفات اليت ميكن وجودها بني املستهلكني
املنتوج نفسه، بالسعر ..  الذي توجه إليه مزجيا تسويقيا واحدا“باملستهلك الوسطي”لذلك فإا تم فقط

   .لكل املستهلكني.. نفسه، ويف القنوات التوزيعية ذاا،
 

 وموجه لسوق ينظر إليه )منـطي( تنطلق يف عملية إنتاج موحد ل هذا املدخ     إن املؤسسة اليت تنتهج
على أنه جمموع متجانس أكثر مما ينظر إليه على أنه حاجات ورغبات متباينة، إن هذا املفهوم قد يعرب 

 أن 1920ة التسويق الشامل عندما أعلن سنة عنه كثريا من خالل مقولة هنري فورد واليت تعكس فلسف

أي مستهلك يستطيع أن حيصل على السيارة اليت يريد مهما كان نوعها أو لوا ما دام هذا النوع هو 
  .واللون هو اللون األسود (T) يـمنوذج ت

“The Model T Ford, in any color, as long as it is black” 101
 

 

، ...∗بناه بعض املؤسسات اليت تنتج سلعا متجانسة كالسكر واخلل والبيض ميكن أن تت املدخل هذا إن  
واليت ال يتفاوت الناس كثريا يف أذواقهم وحاجام حنوها، غري أنه وإن كان صحيحا أن إمهـال 
االختالفات الطفيفة بني املستهلكني جتـاه بعض املنتجات ال يشكل خطرا على املؤسسة فإن تطبيق 

  .ى باقي املنتجات األخرى سيكون له أثر سليب على هدف املؤسسة يف إشباع زبائنهااملفهوم نفسه عل
  

املستهلك الوسطي   ”     إن مدخل التسويق الشامل يتجاهل يف فلسفته حقيقة أساسية وهي أن مفهوم
average consumer  “ ما هو إال مفهوم إحصائي جمرد ال أساس لوجوده يف السوق الواقعي، ذلك أن

ترين ال يتشاون من حيث رغبام و أذواقهم وخصائصهم وكذلك من حيث قدرام الشرائية ومن املش

                                                 
100 Yves Chirouse, Le marketing stratégique, Op.cit, p : 35. 
101  Philip Kotler, Marketing management, 10°Ed, Op.cit, p: 144. 

∗   (h�# فi&j[ا "� إن هHk ا�5?&()ت آn�k أNe5* :Cm إl)را ��7ا �&���5ه) و*!��Qh&%5Q� (h5@�� ا���k أ=�C�ا ��eC�ن �� V�ا
)،Rا��ا�%@� ا��/�$، +@� ا�!...(  
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مث فإن توجيه مزيج تسويقي واحد يراد منه إشباع مجيع املستهلكني قد يؤدي يف النهاية إىل عدم إشباع 
  .102أي أحـد

  

دخل معاكس للتسويق ل هو مـإن هذا املدخ (Individual marketing) : التسويق الفردي))))2     
 أخذا يف االعتبار خصوصية كل مستهلك مبفرده من الشامل حيث يعتمد على حماولة إشباع املستهلكني

ه الشركات يف إطار ما يسمى خالل مزيج تسويقي على مقـاسه وذوقه إن هذا املدخـل عادة ما تتبنا
ني تقوم ببيعهم منتجات ذات قيمة  حيث يكون للمؤسسة عدد قليل من الزبائن احملتملبالتسويق الصناعي

 الكربى لألشغال العمـومية، واملكاتب تعالية، وكمثال على ذلك فإن وكاالت اإلشهار، واملؤسسا
   .ميكنهم أن يتبعوا هذا املدخل... االستشارية، واملصنعني يف جمـال الطاقة النووية

  

 االستهالك حتاول أن تركز جهودها       كذلك فإن بعض املؤسسات العاملة يف إنتاج السلع الواسعة
وتسويقها من خالل هذا املدخل باعتبار املستهلكني هلم رغبات حمددة وجيب إشباع كل فرد مبنتوج 
يناسب رغبته، وبسياسة اتصال توافق حاجته، إذن فإن التسويق الفردي ميكن تعريفه بأنه طريقة تسويقية 

املعرفة اجليدة حلاجات كل فرد منهم، مما يسمح ويساعد دف إىل حتسني والء ووفاء الزبائن من خالل 
  .103على توفري عرض مالئم لكل الزبائن كل على حدة

 

     ومن الواضح أنه يف أغلب القطاعات االقتصادية فإن متطلبات اإلنتاج الكبري إضافة إىل حاجة 
 جتعل (Mass media)اراملؤسسات إىل االتصال باملستهلكني عن طريق وسائل اإلعالم الواسعة االنتش

من الصعب على تلك املؤسسات أن تتبىن سياسة تسويقية على مقاس الفرد واليت تعين التكييف التام 
  .ملنتجاا وأسعارها وطريقة توزيعها وبيعها مع كل مستهلك باعتباره سوقا خمتلفا

 قد تسمح )... االنترنتبنوك املعطيات، اهلواتف احملمولة،(     ولعل تكنولوجيا املعلومات احلديثة 
  . 104بالذهاب بعيدا يف تطبيق هذا املدخل يف املستقبل

  

إن فكرة التسويق املستهـدف تقوم على حتديـد  (Target marketing) :التسويق املستهدف )3     
القطاعات السوقية أو جمموعـات املستهلكني املتشاني ومن مث اختيار جمموعـة أو أكثر وتنمية 

دخل يعتمد على التوجه إن هذا امل، وعناصر املزيـج التسويقي املالئمة لكل جممـوعةاملنتجات 

                                                 
102 J.Lendrevie et D.Lindon, Op.cit, p : 174-175. 
103 L.Boyer et D.Burgaud, Le marketing avancé: One to One, édition d’Organisation, Paris 2001, p : 
52. 
104 Kotler et al, Le marketing en mouvement, Op.cit, p : 24. 
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واليت تركز على حتديد احتياجات املستهلكني قبل إعداد املنتجات  )فلسفة املفهوم التسويقي( باملستهلك
  .اليت تشبعها

  

و املسار الذي يقصد من إن االستهداف ه”:       ومنه فإنه ميكننا تعريف التسويق املستهدف كما يلي
وراءه إجراء مبادلة مع جمموعة حمددة من خالل اإلعالن وباقي األنشطة التسويقية واليت جيب أن تكون 

 .105“معدة حبيث حتقق استجابة أكرب يف اموعة املستهدفة دون غريها من القطاعات األخرى 
 

     (Targeting is the intentional pursuit of exchange with a specific group through 

advertising or other marketing activities, Targeted marketing activities are designed 

and executed to be more appealing to the target market than to people in other 

segments.) 
 

تسويق الشامل، ذلك أن املربر الذي كان تعارض يف أساسه مع اليإن مدخل التسويق املستهدف      
 هو قدرته على توسيع احلجم واحلصة السوقية للمؤسسة من خالل السعر يقوم عليه هذا األخري

املنخفض املتأيت من حتقيق وفرات احلجم يف اإلنتاج والتوزيع، غري أن التغري املستمر يف تكنولوجيا 
ك أضحت ال تتوافق مع هذا املدخل، كذلك فإن كثرة اإلنتاج، والتنوع املتنامي يف ظاهرة االستهال

وسائل اإلعالم وتعدد قنوات التوزيع جعال من الصعب و من املكلف التوجه إىل املستهلك بطريقة 
، 106مشولية، وألجـل ذلك فإن كثريا من اخلرباء وكتاب التسويق أعلنوا ـاية عصر التسويق الشامل

ويق املستهدف، وميكننا أن منيز بني املدخلني من خالل النقاط وبات على املؤسسات أن تتجه حنو التس
  107:التاليـة

  

  : يتميز مبا يلي)الكـلي(إن التسويق الشامل •
 اعتباره أن حاجات السوق متجانسة؛ �

 منتوج واحد أو عدة منتجات حمدودة جدا مت توجيهها إىل السوق ككل؛ �

 عره والنشاط التروجيي اخلاص به؛تعتمد امليزة التنافسية على عرض واحد مميز خبصائصه وس �

 تعظيم األرباح يعتمد على اقتصاديات احلجم يف اإلنتاج والتسويق؛  �

 .تتمثل القيود اخلاصة بتعظيم األرباح يف نفقات الترويج واإلعالن اإلضافية �

 
                                                 
105 D.Jones Ringold, Social criticisms of target marketing,[Electronic Version], American behavioral  
  scientist, Vol38, N°4, February 1995, p: 579.     
106 Kotler et al, Marketing management,11°Ed, Op.cit, p:303. 
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  :أما التسويق املستهدف فيتميز مبا يلي  •
 حاجات املستهلكني متنوعة وغري متجانسة؛ �

 تم توجيهها إىل قطاعات حمددة يف السوق؛منتجات متعددة ي �

 منتجات متميزة لتقابل احتياجات متفاوتة لقطاعات(تعتمد امليزة التنافسية على حتقيق التمايز  �
 ؛)حمددة من السوق

تعظيم األرباح يتم من خالل زيادة اإليرادات احملققة من تقدمي منتجات جديدة ألسواق  �
 ية؛إضافية مستهدفة ووفاء األسواق احلال

 .تتمثل القيود اخلاصة بتعظيم األرباح يف النفقات املخصصة لكسب قطاعات جديدة �
 

  املبادئ النظرية للتسويق املستهدف : املطلب الثاين
    إن اتباع مدخل التسويق املستهدف من قبل املؤسسة جيد مربراته يف كثري من األمور، ميكن أن جنمل 

 :أمهها فيما يلي
  

من الواضح مما سبق أن املربر الرئيسي للتسويق املستهدف يتمثل أساسا يف  :احلاجاتعدم جتانس  ))))1     
أن املفردات اليت يتكون منها السوق غري متجانسة يف حاجاا وتفضيالا ولو كان هؤالء األفراد 
متجانسني النتفت احلاجة إىل عملية استهداف السوق من أساسها، ويف الواقع فإنه يندر أن يتماثل 
شخصان متاثال تاما من حيث احلاجات والرغبات والدوافع جتاه منتوج ما، ووفقا لذلك فإنه عندما 
يتكون سوق ما من اثنني أو أكثر من املشترين فإنه ميكن تطوير مزيج تسويقي لكل منهما، إن التسويق 

عديالت على  أحيانا بإدخال ت-املستهدف يعمل على تعديل وتكييف ذلك املزيج مع السوق املستهدف
 ذلك أن هذا املدخل يهدف إىل إشباع كل سوق -املنتوج وأحيانا أخرى بتصنيع منتجات جديدة متاما

  .  108جزئي بأحسن كيفية ممكنة
   

    
        

  
  
  

                                                 
108 Focusing marketing strategy with segmentation an positioning, www.mhhe.com/business/ 
   marketing/fourps/pdf/chap3.pdf, p: 77. 
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حدة حتوي      واستنادا إىل الشكل السابق فإن التسويق املستهدف وبدل النظر إىل السوق على أنه و
 املتشاني، فإنه ينظر إىل أجزاء السوق مبنحنيات طلب خمتلفة عن بعضها البعض، جمموعة من املستهلكني

إن رجل التسويق يؤمن من خالل ذلك االختالف أن خدمة قطاع أو عدة قطاعات جزئية يف السوق 
قيق ربح أكرب الكلي سيمكنه من تقدمي قيمة أعلى وإشباع أفضل للمستهلكني وبالتايل من حت

  .  109للمؤسسة
 

إن األساس اآلخر الذي ميكن أن يربر انتهاج استراتيجية التسويق  )اخلادعة( :مبدأ الغالبية الزائفة )2     
 عاملستهدف هو أنه من األفضل اإلشباع احلسن جلزء من السوق وحتقيق الرضا لدى فئاته بدل اإلشبا

يف مجيع خصائصه فإن له “وسطيا”ا يراد له أن يكونالسيئ موع السوق، ويف الواقع فإن منتوج
 من - أو أجزاء حمددة-بالنهاية حظا قليال يف أن يبحث عنه املستهلك، يف مقابل ذلك فإن اختيار جزء

السوق الكلي سيسمح بتعديل املنتوج أو اخلدمة لتوافق التطلعات اخلاصة هلذا اجلزء مع إمهال تطلعات 
ولذالك فإن رجل التسويق عليه أن يأخذ بعني االعتبار عاملني . 110رةاألجزاء األخرى غري املختا

رغبات املستهلكني و خيارات املنافسني، إن رغبات املنافسني جتاه منتوج أو خدمة ما ميكن : رئيسني
  :متثيلها يف منحىن ذي توزيع طبيعي كما يف الشكل اآلتـي

       

                                                 
109 Ibid, P : 77. 
110 Eric Vernette, L’essentiel du marketing, Op.cit, p : 142-143. 

التسويق الشامل ينظر إىل  -1 
السوقمنحىن طلب واحد يف   

p 

Q 0 

D 

التسويق املستهدف واملنحنيات -2  
سوقي اخلاصة بكل قطاع  

p 

 

Q 

 الشكـل2.2: اختالف منحنيات طلب القطاعات السوقية
www.mhhe.com, Op.cit, p: 77 :املصـدر 
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 بتصميم منتوج وسطي ترى أنه ةن حنو الغالبية حيث تقوم املؤسسإن التوجـه الطبيعي سيكو    

يتـالئم مع ذوق النواة املركزيـة يف السوق سعيا منها لتقليل االستياء وزيادة التوافق مع أكرب عـدد 
من املستهلكني، إن املؤسسة من خالل ذلك ستستفيـد من حتقيق إنتاج كبري يسمح هلا بتخفيض 

  .يع ويضمن هلا بذلك حصة سوقية كبرية تدر عليها أرباحا مهمةنفقات اإلنتاج والتوز
  

   إن حالة النجاح اليت القتها املؤسسة ال شك أا ستدفع باملنافسني إىل التدفق إىل هذا السوق عن 
، غري أنه وبعد مدة سيحدث تشبع يف )الغـالبية الوسطية(طريق إنتاج السلعة نفسها وإىل الفئة ذاتـها 

أي عالمة جديدة سوف لن تم ذا القطاع ألنه سيصبح غالبية زائفة ذلك أن توقعات السوق وإن 
 فإا ستسعى إىل ولذلك، %10 =%100× )1+عالمات 9(ـ لحصتها السوقية فيه ستكون مساوية 

استهـداف أحد القطاعات املوجـودة على اجلانبني، إن حصتها السوقية اجلديـدة ميكن تقديـرها 
  .111) قانون التوزيع الطبيعيحسب(  %16ـ ب
 

     إن هذه القطاعات اجلديدة رمبا تكون أصغر حجما ولكنها متثل يف الواقع سوقا كامنا غري مستغل 
ألن املستهلكني فيه مل جيدوا مطلقا منتوجا يتالئم مع رغبام اخلاصة، ومن أجل ذلك فإن املؤسسة تعمد 

                                                 
111 Ibid, p : 144. 

 
 
 
 
 

 الشكـل رقم 3.2:توزيع املنافسني ورغبات املستهلكني
 p, cit.Op, rketingL’essentiel du ma, Eric Vernette  :143 :املصـدر

عصري حلو 
 جدا

عصري متوسط 
 احلالوة 

 غري عصري

  حلو

 عالمـات 9
 منتوج جديد؟ متنافسـة

 الرغبات

 السكر
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 أين ميكن )حسب األذواق يف مثالنا(ق إىل قطاعات إىل تطبيق تسويق مستهدف من خالل جتزئة السو
  .112هلا حتديد األسواق املستهدفة واملنتوجات اليت توافقها

 

     وبالنتيجة فإن املستهلكني غري متشاني يف رغبام وحاجام، كذلك فإنه ال يـوجد ما يبـرر 
 يف -ن استهـداف السوقالتقاءهم على رغبة وسطية قد تشكل منهم غالبية يف السـوق، ولذلك فإ

 الذي توجه إليه املؤسسة رسالتها وأنشطتها )األجـزاء( هو ببساطة حتديـد القطاع أو اجلزء -أساسه
  )4.2انظر الشكـل  (.التسويقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     إنه ال يوجد شيء يف مفهوم التسوق املستهدف يدفع املؤسسة بعد جتزئة السوق إىل تطوير منتجات 
 كثرية وبرامج تسويقية متنوعة خلدمة السوق كله، ولكنه يعين بشكل أبسط أن املؤسسة قد ختتار متعددة

قطاعا أو بعض القطاعات حتدد حاجتها وتعمل على حتقيق العرض املناسب هلا من خالل توجيه غالبية 
  .113جهودها من وقت وموارد وانتباه ومزيج تسويقي حنو هذه القطاعات

  
  
 
  

                                                 
112 J.J.Lambin, Op.cit, p : 25. 
113 Denis j.Cahill, Target marketing and segmentation: Valid and useful tools for marketing, 
[Electronic  
   Version],  Management decision, Vol 35 N°01, 1997, (pp: 10-13), www.emeraldinsight.com, p: 10.   

 إمكانات
المؤسسة

االتصال

التوزيع

ا����

المنتوج

 

 الشكـل4.2: املؤسسة تصوب جهودها حنو سوقها املستهدف
 .Guy Audigier, Op.cit, p : 123 :املصـدر
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  :أمهية التسويق املستهدف: املطلب الثالث
 ميكن النظر إليها من نواح خمتلفة سواء من خالل دوره يف الكشف إن أمهية التسويق املستهدف      

، )املزيج التسويقي(عن الرغبات الكامنة للمستهلكني أو عن طريق إسهامه يف وضع اخلطة التسويقية 
         114 :سويق املستهدفوميكننا أن حندد سببني أساسيني تنبثق عنهما أمهية الت

إن تطبيق استراتيجية االستهداف يدفع املؤسسة إىل أن تصبح موجهة بدرجة أكرب باحتياجات  •
ورغبات القطاعات السوقية املختلفة مما يسهم يف تطبيق املفهوم التسويقي كأساس لوضع اخلطة 

 .  التسويقية للمؤسسة واختاذها لقراراا

) وخدماا(ملؤسسة إىل النظر مبوضوعية وواقعية إىل منتجاا املختلفة إن استهداف السوق يدفع ا  •

وإىل مستهلكيها املختلفني كذلك، األمر الذي حيتم عليها اختيار أفضل املنتجات ألفضل املستهلكني 
 .مما يوفر أساسا سليما لتخطيط وتصميم اإلستراتيجيات التسويقية بكفاءة وفعالية عالية

  

  :ة التسويق املستهدف من خالل ما يليوسوف نعرض ألمهي
  

من املهم جدا أن حتدد احلاجات اليت تسعى املؤسسة إىل  : دوره يف حتديد احتياجات املستهلكني)1     
 واليت تبدو جلية يف املؤسسات “قصر النظر التسويقي”إشـباعها وأن يتم تفادي ما يسمى بظاهـرة 

اليت تنتجها أو اخلدمات اليت تقدمها بدال من احلاجات اليت اليت حتدد جمال نشاطها على أساس السلع 
جيب إشـباعها، فالكثري من رجال األعمال يتناسون أن املنتجات هي وسيلة فقط حلل مشكلة لدى 

 للحاسبات واالتصاالت عن IBMاملستهلك وإشباع حاجاته، فعندما سئل أحد املديرين يف شركة 
 كانت إجابته أن الشركة ال تبيع منتجات ولكنها تقدم حلوال ملشاكل املنتجات اليت تقوم شركته ببيعها،

، إن هذه اإلجابة تقدم منهجا سليما لعمل املؤسسات وهو أن جتعل املستهلك يف مركز 115العمـالء
اهتماماا وتركز على اكتشاف ما يرغبه األفـراد مث تترجم هذه الرغبات إىل سلع وخدمات تقدم 

لتسويق املستهدف يعمل على اكتشاف تلك الرغبات واملشاكل من خالل عملية حلوال ملشاكلهم، إن ا
جتـزئة السوق واليت تعترب احملرك األول الستهـداف السوق، إن جتزئة السوق ال تعين تقدمي أشكال 

 تبـدأ بتمييز - كأساس لتوجيه االستراتيجية التسويقية-متنوعة من املنتجات أو اخلدمات، ولكنـها
بـات املستهلكني عن طريق حتليل املعـايري واألسس اليت ميكن أن تشترك أو ختتلف فيها حاجات ورغ

  .جمموعات املستهلكني

                                                 
114 Ibid, p : 11. 

�� وا�&�ز�K، �5ـ)ن  اAدارة ا]+&�ا*�(�< ��� ا����� ;� ��&�ر، 115?Q� 93: ، ص2004، دار ا�5%��ة.    
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إن استراتيجية استهداف السوق تستوجب قرارات ختص  :يدوره يف وضع املزيج التسويق )2     
ىل ذلك فإن مسار املستهلك الذي تتوجه إليه املؤسسة من خالل مزيج تسويقي تطوره ألجله، وسعيا إ

 احملتملني يف قطاعات فرعية على أساس تعظيم درجة التشابه نالتسويق املستهدف يفترض تصنيف املشتري
والتجانس داخل كل قطاع، وتعظيم التباين واالختالف بني القطاعات من حيث الرغبات واألذواق، 

ستهدف وذلك ما ميكن  السوق امل)أو قطاعات(والغرض األساسي من هذا هو الوصول إىل قطاع 
  . )5.2انظر الشكل (من تصميم الربنامج التسويقي الذي يتناسب مع تلك الرغبات واألذواق  ةاملؤسس

  
  
  
  

    
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

     إن معرفة املؤسسة برغبات قطاعات معينة يف السوق متكن رجل التسويق من التركيز على تطوير 
 ومن وضع استراتيجيات -منتوج جديد متاماأو إطالق -وتعديل املنتوج احلايل للمؤسسة

واختيار قنوات توزيعية أكثر تالؤما مع املشترين احملتملني وأكثر رحبية،كما ميكنه ذلك من  تسعريية
توجيه رسائل إعالنية مستهدفة، وإعداد وتدريب مناسب لرجال البيع والتسويق، وهكذا فإن التسويق 

   116.شطة تسويقية ميكن أن حتقق اإلشباع للمستهلكنياملستهدف يوفر قاعدة لتصميم وإجناز أن

                                                 
116 www.mhhe.com, Op.cit, p: 64. 

  التميز يف التموقع
 الذهـين

 تركيز جهود املؤسسة حنو اهلدف من خالل الدراسة النوعية والكمية للسوق

 تركيز جهود املؤسسة حنو اهلدف من خالل الدراسة النوعية والكمية للسوق

 
 

 السوق
 املستهدف

 املنتوج

             
التوزيع        

 السعـر
 

 الترويج

أهداف 
املؤسسة 
 ومواردها

املنافسون 
احلاليون 

 واحملتملون
 

حاجات 
 املستهلك

التجزئة واختيار  
 القطاع املستهدف

  أثر مسار االستهداف على املزيج التسويقي :5.2الشـكل
   www.mhhe.com, Op.cit, p: 64:  املصـدر
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 فانطالقا من ة     وبالنهاية فإن تبين التسويق املستهدف سيجعل املزيج التسويقي أكثر فعالية ومردودي
أن هذا املزيج سيوجه إىل فئة معينة من املشترين وإليها وحدها، فإن فعاليته ستزداد ألنه سيكون مالئما 

ات هؤالء املشترين ذلك أن كل واحد منهم سيجد املنتوج الذي يوافق ذوقه، يف بطريقة أحسن لرغب
مكان التوزيع الذي يرتاده عادة، وبسعر ميكنه دفعه، وبعملية تروجيية يرغب فيها، إن هذا لن جيعل 

 أيضا وفاء ووالء ملنتوج املؤسسة، ومن جهة أخرى ناملشترين يزدادون عددا فقط، ولكنهم سيزدادو
إن االستثمارات التجارية ستكون  أحسن مردودية لكوا أصبحت أقل تشتتا يف اتمع من كذلك ف

، إن - أي الفئة الراغبة يف الشراء –خالل توجهها حنو الفئة اليت تشكل اهتماما بالنسبة للمؤسسة 
تكلفة االستهداف سيقود إىل إطالق عمليات تسويقية قريبة من هؤالء املشترين مما يؤدي إىل تقليص 

ووقت الوصول إليهم ومن الواضح يف هذا اإلطار أن رسالة اإلشـهار اليت تستعمل وسيلة منتقاة 
، وبصفة عـامة فإن اختيار استراتيجية التسويق املستهدف هي وسيلة إلجيـاد 117ستكون تكلفتها أقل

وق ميكن أن يساعد توازن بني التكاليف املبذولة والفوائد احملصلة، وإضافة ملا سبق فإن استهداف الس
  118:املؤسسة يف

  

 إن التسويق املستهدف يسمح للمؤسسة من خالل جتزئة السوق :استغالل الفرص التسويقية •
بالكشف عن القطاعات املستغلة واحلاجات غري املشبعة مبا مينح املؤسسة فرصة للنمو وتوسيع 

األفراد األمر الذي يساعدها نشاطها كما أن ذلك ميكنها من متابعة التغريات اليت تطرأ على سلوك 
 .يف تقدمي منتجات جديدة تشبع احلاجة املتجددة هلؤالء األفراد

 إن حتديد السوق املستهدف حتديدا دقيقا من حيث حاجة :االستجابة الفعالة لرغبات املستهلكني •
إلشباع أفراده وتطلعام يساعد املؤسسة يف توجيه العرض املناسب هلـؤالء األفراد مبا حيقق هلم ا

 .املطلوب

 إن االستهداف عملية فعالة من أجل حتسني عملية ختصيص املوارد :تركيـز جهود املؤسسة •
التسويقية فعن طريق املخصصات املالية نفسها ميكن تنمية املبيعات واألرباح بشكل أكرب عندما يتم 

 .توجيهها إىل قطاعات منفصلة يف السوق

  
  

                                                 
117 Helfer et Orsoni, Op.cit, p : 17. 
118 G.Lancaster et P. Reynolds, Marketing: the one semester introduction, Ed Butterworth-  
   Heinemann, Oxford 2002, p: 72. 
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  :ف السوقمسار عملية استهدا: املطلب الرابع
     لقد رأينا أن املؤسسة بصفة عامة ال تستطيع أن توجه أنشطتها لكافة املشترين احملتملني من خالل 
برنامج تسويقي واحـد، ذلك أنّ هؤالء املشترين كثريو العـدد ومنتشرون بشكل تلقائي غري منتظم، 

من أجل ذلك فإن املؤسسات كذلك فهم خمتلفون يف رغبام ومتباينون يف أمناط وسلوكات شرائهم، 
اجتهت إىل البحث عن سوق أو أسواق جزئية تتالءم مع أهدافها ومواردها ومتثل هلا جاذبية خاصة، إن 
املؤسسة إذا ختتار عدة قطاعات خمتلفة تعمل على إشباعها بتسويق مستهدف من خالل منتجات مكيفة 

 ,Ferrari, Alfa Romeo, Lancia خمتلفةمثال تنتج عدة سيارات بعالمات Fiatومعدة هلا، إن شركة 

Fiat موجهة إىل مجاهري وفئات خمتلفة كذلك .  
  جتزئة السوق،119:استهداف السوق تتطلب من املؤسسة إتباع مسار ذي ثالث مراحل      إن عملية 

∗�اختصارا االستهداف، التموقع أو ما يسمى 
STP وضع املزيج التسويقي املناسبوكل هذا من أجل   

  .كل التايل يوضح مراحل هذا املساروالش
  
  
  
  
  

 
  

 
  
  
  
  
  

                                                 
119 Kotler et Keller, Marketing management,12°Ed Op.cit, p : 240. 
∗ Segmentation, Targeting, Positioning. 
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وتعين تقسيم املستهلكني وتصنيفهم إىل جمموعات جزئية متجانسة يف احتياجاا وهلا :جتزئة السوق •
االستجابة ذاا للنشاطات التسويقية اخلاصة ا، إن املؤسسة يف هذه املرحلة تقوم بتحديد املعايري اليت 

ا حتليل ودراسة األجزاء السوقية وتقييم مدى سالمة عملية التجزئة وصالحية سيتم على أساسه
 . نتائجها

  

ويتم يف هذه املرحلة تقييم مدى جاذبية كل قطاع من القطاعات اليت متّ حتديدها يف  :االستهداف •
تراتيجية  املؤسسة ويتعلق األمر هنا بتحديد اس)عليها(املرحلة السابقة، واختيار أي منها ستركز عليه 

 . االستهداف املناسبة ودرجة تغطية السوق
  

ويف النهاية فإن املؤسسة تعمل على حتقيق العرض املناسب للسوق املستهدفة وتطوير املزيج  :التموقع •
التسويقي املالئم هلا مبا يضمن احتالل املكانة املرغوبة يف أذهان املستهلكني عن طريق ربط العرض 

  .يا اليت حيققهاباملزا )اخلدمة/املنتوج(
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 :املبحث الثاين

  جتزئة السوق إىل قطاعات فرعية
  

إن حقيقة النشاط التسويقي هي  حتقيق التوافق بني الفرص التسويقية املتاحة من ناحية، وقدرات      
كرنا سلفا   وإمكانات املؤسسة من ناحية أخرى، وللنجاح يف ذلك فإن اإلستراتيجية التسويقية كما ذ

 اختيار األسواق 120: تضم جانبني أساسيني مها– ومن أجل تقدمي القيمة املناسبة للمستهلك -
واختيار املزيج التسويقي املناسب، ولكي يتمكن رجل التسويق من اختيار السوق اليت سيقوم  املستهدفة

  .ما يطلق عليه جتزئة السوقباستهدافها فإنه حيتاج أوال إىل توصيف هذه السوق وحتديد مكوناا وهذا 

     وسنتناول يف هذا املبحث أهم النقاط اليت متيز هذه العملية من خالل استعراض مفهومها  وأمهيتها 
بالنسبة للنشاط التسويقي للمؤسسة، وكذلك من خالل التطرف إىل أهم املعايري اليت تستخدم يف جتزئة 

  .املعايريالسوق والشروط اليت تؤمن سالمة وصالحية هذه 
  

  :مفهوم التجزئة السوقية ومزاياها: املطلب األول
  

لكي ننجح يف جهودنا التسويقية البد أن نؤمن باملفهوم التسويقي احلديث  : تعريف جتزئة السوق))))1     
وبأمهية املستهلك عند اختاذ قراراتنا التسويقية لذلك البد أن حندد من هو املستهلك احملتمل للسلعة اليت 

 .ها ؟ وماذا يطلب فيها؟ وكيف ميكن تلبية طلبه وإشباع رغبته ؟سننتج
  

      إن حتديد هذا املستهلك هو ما تقوم به عملية جتزئة السوق واليت تعد من العالمات األساسية 
لتطبيق املفهوم التسويقي احلديث، ويستند مفهوم جتزئة السوق إىل قطاعات فرعية على فكرة مفادها أن 

متجانسة يف حاجاا ويف تفضيالا ورغباا وهلـذا على املؤسسة أن متيز بني مكونات األسواق غري 
هذه األسواق وجعلها يف أجزاء تتشابه وتتقارب من حيث تلك التفضيالت والرغبات ولذلك يعرف 

عملية تقسيم السوق الكلي ملنتوج أو خدمة ما، إىل جمموعات أو قطاعات "مفهوم جتزئة السوق بأنه 
ية، حيث ميكن اعتبار كل قطاع سوقا مستهدفا متميزا عن غريه، ميكن الوصول إليه بواسطة مزيج جزئ

   .121"تسويقي متميز 

                                                 
  .102:  [��\ أ��5 [��\ ا��)ص، ��K7 +�$ ذآ�H، ص 120

121  G.Lancaster et P. Reynolds, Op.cit, p: 68. 
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  إن عملية جتزئة السوق أصبح ينظر إليها على أا مسة التسويق املعاصر وهي :مزايا جتزئة السوق)))) 2     
 والتطبيقي، باعتبارها أحد أهم ي األكـادمي احلديثة انتشارا على املستوىةمن أكثر املفاهيم التسويقي

  .122عناصر جنـاح اإلستراتيجية التسويقية للمؤسسة
 

  123:ال شك أن املؤسسة اليت تم بتجزئة السوق إىل جمموعات ستحقق عدة مزايا وفوائد لعل أمهها و 
  

 فمن خالل البحث يف تفضيالت :تصميم وإعداد منتجات تتجاوب مع حاجات السوق •
إشباع رغبة املستهلك (ورغباته فإن املؤسسة تعمل على التوجه باملفهوم التسويقي املستهلك 

 فتقوم بتحديد طلب املستهلك أوال مث بعد ذلك تعد وتصمم )وإرضاؤه هو ضمان الربح والبقاء
املنتوج أو اخلدمة اليت تليب هذا الطلب وتتفادى إذاً اإلنتاج على أساس غري مدروس والذي غالبا 

عنه إما تراكم يف املخزون أو ترك جزء من السوق غري مشبع وبالتايل يفتح اال أمام ما ينتج 
 .املنافسني للدخول من ذلك اجلزء 

 

 إن جتزئة السوق إىل أقسام يتيح :املسامهة يف حتديد استراتيجيات ووسائل االتصال املناسبة •
 من خالل استعمال للمؤسسة استخدام جمهودات الترويج واالتصال بأحسن طريقة ممكنة

الوسائل املناسبة لكل قطاع دون إهدار تلك اهودات يف قطاعات ال م املؤسسة، كذلك فإن 
 .التجزئة تساعد يف حتديد امليزانية الكافية على ضوء التأثري املتوقع إحداثه يف القطاع املستهدف

 

 جتزئة السوق متكن من  وخباصة وضعية املؤسسة من خالل أن دراسة:تقييم املنافسة السوقية •
استكشاف مكانة املؤسسة يف قطاعات مستهلكيها احلاليني، واملستهلكني احملتملني املتعلقني 
مبنتوجات املنافسني، كذلك فإا تساعد يف إعطاء مؤشرات مبكرة عن اجتاه السوق وتغري 

 .الستفادة منه تفضيالت املستهلكني مما مينح املؤسسة وقتا كافيا لالستعداد لذلك التغري وا
 

 إنه من املهم أن تراجع املؤسسة استراتيجيتها التسويقية بشكل :تقييم ومراقبة االستراتيجية احلالية •
دوري من أجل استغالل الفرص اجلديدة أو تفادي األخطار القادمة، إضافة إىل مراقبة منتظمة 

 .الستراتيجياا يف تغطية قطاعات السوق
 

                                                 
122 Sally Dibb, Market segmentation: strategies for success, [Electronic Version], Marketing intelligence  
  and planning, Vol 16 N° 7, 1998, www.emeraldinsight.com, p: 394. 
123  Art Weinstein, Hand book of market segmentation, 3° Ed, Haworth press, New York 2004,  
   p: 15-16. 
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لقد أوضحنا يف النقطة السابقة بعض املزايا الناشئة من  :زيج التسويقي جتزئة السوق وامل))))3     
 تستطع أن تستفيد منها اإلدارة، وميكن القول إن جتزئة السوق هي برنامج القطاعات السوقية واليت

مدروس وخمطط من شأنه حتسني منتجات املؤسسة وزيادة  األرباح خاصة عندما جتد اإلدارة أن مثة 
 تنجذب إليها قطاعات معينة من املستهلكني مما يتيح هلا أن توجه أنشطتها –تاج املؤسسة  من إن–سلعة 

التسويقية حنو تلك القطاعات، إن جتزئة السوق إذاً تشكل حجر الزاوية يف وضع املزيج التسويقي من 
   124:خالل مدخلني أساسني يوصالن إىل وضع هذا املزيج املناسب

  

يف ظل هذا املدخل تضع املؤسسة بعض احملددات :  إىل املزيج التسويقيمن جتزئة السوق: أوال     
بالنسبة لقطاع معني من املستهلكني مث تعد برناجما تسويقيا خاصا يستند إىل هذه احملددات، فمثال عند 
دراسة تركيبة السكان الدميوغرافية قد تصل اإلدارة إىل نتيجة وهي ارتفاع نسبة الشباب إىل جمموع 

، إن شـركة ما للسيارات تستطيع أن تستند إىل هذه النتيجة يف تصميم شكل السيارة السكان
اجلديـدة لكي ترضي هذه النسبة الكبرية من الشباب، كما سيكون لذلك أثر على عمليات اإلشهار 

  .  والتوزيع هلذه السيارة
  

يف ظل هذا : تسويقي مرة أخرى من املزيج التسويقي إىل القطاعات السوقية مث إىل املزيج ال:ثانيا     
املدخل فإن املؤسسة تقوم بدراسة مستهلكي سلعتها لكي تعلم ما إذا كان هناك اختالفات بني هؤالء 
املستهلكني يف تفضيلهم لتلك السلعة، ومن هذه املعلومات تستنتج املؤسسة أي قطاع سوف يشتري 

مبقتضاه خصائص السلعة اليت كان ينتجها سلعتها ومنها أيضا خيتار رجل التسويق هدفا سوقيا يراجع 
  .وقد يقوم بعدها بتقدمي أنواع جديدة ومبزيج تسويقي خمتلف

  

  :منهجية التجزئة السوقية وطرقها: املطلب الثاين
  

بعد عملية التجزئة اإلستراجتية للسوق واليت نتجت عنها خمتلف جماالت  : منهجية التجزئة السوقية))))1     
 تأيت عملية التجزئة التسويقية واليت دف إىل الكشف عن خمتلف القطاعات يف النشاط اإلستراتيجية

السوق األساسي داخل كل جمال نشاط استراتيجي، إن التجزئة اإلستراتيجية منوطة باإلدارة العليا 

                                                 
  .�5C� 84 +��� ��� ا�T&)ح، ��K7 +�$ ذآ�H، ص 124
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أما ... التسويق، املالية، اإلنتاج، األفراد، البحث والتطوير: وبإسهام من كل الوظائف يف املؤسسة
  .جزئة التسويقية فإن مسؤوليتها تقع على عاتق إدارة التسويق اليت تتابع مسارها من بدايته إىل ايتهالت
  

إن بعض املؤسسات تبـدأ أوال بتحديد معايري التجزئة األولية قبل أن تقوم بتجميع املشترين على       
 زبائنها هي مستوى الدخل، العمر، أساس هاته املعايري، إن مؤسسة ما قد تعترب أن العوامل اليت متيز بني

اجلنس، فإذا استطاعت أن تفرق بني مخس فئات يف املعيار األول والثـاين فإا تصل إىل عدد من 
 قطاعا خمتلفـا، فهل حقيقة أن كل هذه الفئات هلا حاجات وعادات 50=2×5×5القطاعات يساوي 

 - مقسمني حسب املعايري الثالثة-فرادخمتلفة؟ وعلى العكس من ذلك هل إن كل هؤالء األ وسلوكات
هلم ما جيمعهم ويشتركون فيه ؟ ومن أجل اإلجابة على هذه األسئلة وحتقيق جتزئة فعالة وحقيقية للسوق 
فإنه من األفضل اتباع مسار خمتلف يقوم على استنتاج معايري التجزئة من خالل حتليل النقاط املشتركة 

السلوكات ذاا جتاه منتجات معينة واملسار املنهجي املقترح لذلك بني الزبائن الذين لديهم احلاجات و
   125:يتضمن ثالث مراحل هي

  

 تقوم املؤسسة بإجراء سلسلة من وفيها The survey stage : مرحلة الدراسة و البحث1-1))))     
سلوكام املقابالت الفردية واللقاءات اجلماعية مع املستهلكني من أجل فهم جيد لدوافعهم، عادام و

الشرائية، وانطالقا من املعطيات اليت مت مجعها تقوم املؤسسة بإعداد استمارة أسئلة يتم توزيعها على عينة 
يفترض أا متثل جمتمع الدراسة متثيال صادقا، وتتضمن هذه االستمارة خصائص املنتوج وأمهيته املتعلقة 

ت استعمال املنتوج وفئة املنتجات املشاة، بصورته ومسعة العالمات املختلفة له، وتتضمن كذلك عادا
إضافة إىل اخلصائص السوسيودميغرافية واجلوانب البيسكوغرافية للمستهلكني، وعادام جتاه عروض 

 ... .وسائل اإلعالم، والتردد على خمتلف شبكات وأماكن التوزيع 
  

ليها يف املرحلة السابقة جيب إن املعطيات احملصل ع The analysis stage : مرحلة التحليل))))1-2     
 املعنية بالتقسيم والتجميع ولقد كان الباحثون يعتمدون على ةحتليلها من خالل األساليب اإلحصائي

عن  واليت أصبحت عاجزة “ ”Cross tabulationsبعض األساليب البسيطة مثل اجلداول املتقاطعة 
 جتزئة السوق بسبب تعدد املتغريات ة حبوثمعاجلة احلجم الكبري من البيانات اليت تنطوي عليها عاد

                                                 
125 Colin Gilligan et al, Strategic marketing planning, Butterworth- Heinemann, Oxford 2002, p: 403. 
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املستخـدمة يف التقسيم، ومن هنا فقد انتشر استعمال بعض أساليب حتليل املتغريات املتعددة اليت 
تستطيع أن تتعامل مع عدد كبري من العوامل يف آن واحد فضال عن قدرا على القيام بعملية التقسيم 

ساليب استخداما يف حبوث جتزئة السوق أسلوب حتليل ، ومن أكثر هذه األ)التصنيف(والتجميع
وحتليل  “Multiple discriminant analysis”وحتليل التباين املتعدد “Cluster analysis”العناقيد
، إن هذه األساليب تساعد يف حتديد القطاعات املختلفة وتصنيفها Factor analysis“...126”العوامل

 . بأكرب قـدر ممكن ويف الوقت نفسه متنافية عن بعضها البعضتصنيفا جيعلها متجانسة فيما بينها
  

إن املرحلة السابقة تسمح للمؤسسة  The profiling stage : مرحلة التحديد والتعريف))))1-3     
بتحديد مكونات و جوانب كل قطاع من حيث العادات والسلوكات وباقي اخلصائص، مما جيعلها متيز 

ة بإعطائها أوصافا وأمساء خمتلفة، إن كل قطاع جيب أن يوصف بدقة وحتدد بني األجزاء السوقية املختلف
خصائصه يف مقابل القطاعات األخرى، كذلك فإن أي تصنيف للمستهلكني يف تلك القطاعات جيب 
أن يعاد النظر فيه دوريا ذلك أن األسواق واألذواق تتغري باستمرار، إن أحد الطرق ادية الكتشاف 

 حتليل سلم معايري املستهلك واليت يستعملها يف قراراته الشرائية، فإذا اعتربنا مثال قرار أسواق جديدة هي
شراء سيارة، فقد كان املستهلكون متعلقني وأوفياء لعالمات السيارات املختلفة لذلك فإم كانوا 

عالمات، أما اليوم خيتارون املنتجني أوال مث بعد ذلك نوع السيارة اليت يريدون، ويتعلق هذا إذن بسوق ال
والسعر الذي يقبله مث  (monospace.., 4×4..)فإن املشتري قد يقرر أوال نوع السيارة اليت يرغب فيها 

بعد ذلك خيتار العالمة اليت تناسبه ونتكلم هنا عن سوق احلاجات، يف سوق مثل هذا فإن العالمات ال 
 تشبع احلاجة نفسها، لذلك فإنه من املهم أن تتنافس بالضرورة وإمنا تكون املنافسة بني املنتجات اليت

تفهم املؤسسة سلم املعايري والتفضيالت اليت يستعملها املستهلك قبل أن ختتار احملاور اليت ستركز عليها 
   .127يف نشاطها لغزو قطاعات املستهلكني

  
  
  

       

                                                 
126 Theodore Metaxas, Market research and Target market segmentation, School of  Engineering,  
   university of Thessaly, 3833 Volos, Greece, 2005. 
   http//:  www.prd.uth.gr/research/DP/2005/uth-prd-dp-2005-3-en.pdf 
127 Kotler et al, Marketing management,11°Ed, Op.cit, p : 308. 
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تجزئة مجهور املستهلكني عموما فإن رجل التسويق لديه طريقتان أساسيتان ل:  طرق جتزئة السوق))))2     
أقل أو يساوي ثالثة (واختيار إحديهما مرتبط أساسا بعدد املعايري املختارة للتجزئة، فإذا كان العدد قليال 

 فسنكون أمـام عملية تقسيم مباشر، أما يف حالة العكس أين يكون عدد املعايري أكرب من ثالثة )معايري
  . ، والشكل التايل يوضح هـاتني الطريقتني128يعفإننا نكون أمام عملية التصنيف أو التجم

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     وكما يوضح الشكل من خالل اجتاه السهمني فإن عملية التصنيف هي مسار جتميعي ينطلق من 
األفراد فردا فردا، حيث يتم جتميعهم يف مراحل متتابعة حسب املعيار املشترك الذي جيمعهم حىت نصل 

وعلى العكس فإن التجزئة املباشرة تنطلق من هذا اموع الكلي للمستهلكني إىل جمموع اجلمهور، 
وبالتقطيع املتتابع له نصل إىل أجزاء و جمموعات األفراد ودائما على قاعدة معيار مشترك بينهم، وبالتايل 

 جتزئة فإن هناك فرقا جوهريا بني عملية التصنيف والتقسيم املباشر رغم أن كليهما يهدف بالنهاية إىل
السوق إىل قطاعات متمايزة، وبصفة عامة فإن التصنيف يرتكز على طرق رياضية معقدة نسبيا تتطلب 
برامج إعالم آيل متطورة من أجل معاجلة وحتليل املعطيات لذلك فإا تطبق عادة من قبل املؤسسات 

باشرة إذا مت إعدادها بشكل ذات احلجم الكبري، وهذا ال يعين أا حتقق نتائج أفضل من عملية التجزئة امل
 . 129جيد، إن هذه األخرية تتطلب قدرا أقل من احلذر إضافة إىل أا سهلة االستعمال

                                                 
128   ،E7ر R�DV ق�ـ);< درا+< ا�%ـ?� ،Kز��وا�& ��?Q� م�Q89: ، ص2004، دار ا�� .  

129M.Weill, Op.cit, p: 59. 

 

 اجلمهور اجلمهور

 (Segmentation) التقسيم  (Clustering)  التصنيف

   طريقتا جتزئة السوق:7.2الشكـل
  p, 1992Paris , ArmandColin, Le management stratégique, Weill.M  :59 :املصـدر
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  : معايري جتزئة السوق: املطلب الثالث
 ي     إن أمهية جتزئة السوق إىل قطاعات ال تقتصر على جمرد كوا أداة رئيسية لتطبيق املفهوم التسويق

يضا لكوا املرشد لإلستراتيجية العامة للمؤسسة ولتخصيص مواردها يف األسواق بطريقة علمية، بل وأ
واملنتجات املختلفة، ونظرا هلذه األمهية فقد استحوذت جتزئة السوق على نصيب وافر من اهتمام 
الباحثني األمر الذي ترتب عنه حدوث تطور ملحوظ يف األسس املستخدمة للتجزئة واليت مل تعد قاصرة 

وما شابه ذلك، ... لى اخلصائص الدميغرافية واجلغرافية للمستهلكني كاجلنس والعمر والدخلفقط ع
... ولكن اتسع نطاقها ليضم اخلصائص البسيكوغرافية والسمات النفسية والشخصية وأسلوب احلياة 

  ) 27 رقم لانظر الشك( .وغريها
       

  
  
  
  
  

    
    

  
    

  
  
  
  
  
  

سوق املنتجات ذات االستهالك الواسع : ذه املعايري حسب فئتنييقسمان ه Duboisو Kotler      إن 
     130:والسوق الصناعية، وكل سوق هلا معايريها اخلاصة

                                                 
130 Kotler et Dubois, Op.cit,11°Ed, p : 302. 

 معايري التجزئة السوقية

ةاملقاربة احلديث املقاربة التقليدية  

 املعيار السلوكي املعيار اجلغرايف

 املعيار البسيكوغرايف

رايفاملعيار السوسيودميغ  

 املعيار الدميغرايف

 التجزئة متعددة املعايري

...معدل االستخدام  
...الوالء للعالمة  

  ...أسلوب احلياة  
  ...السمات الشخصية  

  ...تعدد املتغريات 
Géomarketing...  

...اإلقليم، البلد   
...املنطقة، املدينة   

  ...العمـر   
  ...اجلنـس   

  ...الدخل، التعليم 
  ...، الطبقة االجتماعيةالدين 

   تطور معايري وأسس جتزئة السوق:8.2الشكـل
 /J.Armand, J.Danthel, http// : etabotic.lu/activinno :املصـدر

reforme_division_auin/co_getion/pdf/chapter_1_section3.pdf 
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  : معايري جتزئة سوق اإلستهالك الواسع))))1     
  

يعترب املعيار اجلغرايف من أقدم وأكثر األسس استخداما يف جتزئة السوق سواء :  املعيار اجلغرايف))))1-1     
ويقوم هذا املعيار على جتزئة السوق إىل وحدات حسب املناطق   اإلستهالكية أو الصناعية،السوق
، حيث ختتلف حاجات ورغبات سكان كل منطقة بشكل ...إىل دول، أقاليم، أو مدن: املختلفة

واضح، و بعد ذلك فإن واضعي اإلستراتيجية التسويقية يقررون إذا ما كان عليهم الدخول يف كل 
 ستدخل تعديالت على مزجيها التسويقي ليالئم ةأو بعضها فقط، وعلى كٍل فإن املؤسساملناطق 

 Fordتفضيالت كل منطقة جغرافية تستهدفها املؤسسة، فمثال ويف سوق السيارات فإن شركة 

األمريكية تقوم بإدخال تعديالت ختص شكل السيارات وبعض خصائص التشغيل لتوافق تفضيالت 
 وكذلك القوانني و التشريعات األوربية، إن املعيار اجلغرايف يعد أكثر املعايري جاذبية املستهلكني األوربيني

  .131للتسويقيني نظرا لسهولة استخدامه و فعالية تطبيقاته
  

و هو أيضا أحد أكثر املعاييري استخداما و يعتمد على جتزئة السوق :  املعيار السوسيودميغرايف))))1-2     
العائلة  تنادا إىل متغريات دميغرافية و اجتماعية كالعمر، و اجلنس، الدخل، حجمإىل جمموعات خمتلفة اس

ويقوم هذا املعيار على أساس أن األشخاص الذين ينتمون إىل .. ودورة حياا، الدين ومستوى التعليم
م سيكون لديهم الرغبات ذاا، وأم سيشترون سلعا متشاة وهل.. الفئة نفسها من العمر أو الدخل

 مع املعيار اجلغرايف يف كسلوك مشترك جتاه ما يعرض عليهم من منتجات وخدمات، إن هذا املعيار يشتر
  133: ، وسنتناول أهم املتغريات الدميغرافية باختصار فيما يلي132أنه سهل االستخدام والقياس

  

طبقا  ختتلف حاجات ورغبات األفراد وكذلك عادام وأذواقهم وأمناطهم االستهالكية :العمر •
ألعمارهم املختلفة، لذلك فقد أصبح لتجزئة املستهلكني حسب فئات السن أمهية كبرية يف جناح 
خطط تسويق الكثري من املنتجات اليت ختص جمموعة معينة من املستهلكني كما هو احلال بالنسبة 

 ...لتسويق لعب األطفال و غذائهم و مالبسهم 
  

ساسي يف جتزئة السوق إىل قطاعات و ذلك بالنسبة لعدد  أكثريا ما يستخدم اجلنس كمتغري :اجلنس •
و غالبا ما يكتشف املسوقون من حني آلخر أن ... غري قليل من السلع كاملالبس و أدوات الزينة مثال

احلال يف سوق السيارات حيث هو أنواعا أخرى من املنتجات ميكن جتزئتها على أساس اجلنس كما 
                                                 
131 C. Gilligan et al, Op.cit, pp : 312-314. 
132 JohnT.Bowen, Market segmentation in hospitality research, , international journal of contemporary  
   hospitality management, MCB University  Press USA, Vol10/ N°7, 1998, p: 289.  
133C. Gilligan et al, Op.cit, pp : 314-319. 
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تمع احياة بعد أن صار للمرأة دور أكرب يف كبريا عند جتزئة السوق أصبح متغري اجلنس يأخذ اهتماما 
، ولذلك فإن دراسة توزيع املستهلكني طبقا واالجتماعي من خالل اندماجها يف نشاطه االقتصادي

 . للجنس أضحى له أثر بالغ يف توجيه سياسات اإلنتاج والتسويق
 

سويقها ختتلف باختالف دخول األفراد يف طريقة توال شك أن طبيعة السلع و اخلدمات  :الدخل •
املالحظة أن األفراد و العائالت ذوي الدخل املرتفع يدركون  القطاعات السوقية املختلفة، فمن األمور

 ختتلف تبعا لذلك، عادام الشرائية  أن بطريقة ختتلف عن األفراد الذين هلم دخل منخفض، كماسلعال
ة لتجزئة السوق على أساسهق فرصو منه فإن الدخل مينح املسو. 

 

 لسلع و اخلدمات وعيه وحسن اختياره لترقيةيف و املستوى التعليمي للمستهلك يسهم  منإن :التعليم •
نية يف إشباع احلاجات والرغبات عل ذلك يرتكز على شيء من الرشد والعقالجيو... منافذ التوزيعو
 ...ات التعليم املختلفةق إىل جتزئة سوقه مثال حسب مستويهذا ما يدعو املسوو

   

غالبا ما يقسم اتمع أعضاءه وفق تدرج اجتماعي معني كأن يكون التقسيم إىل  :الطبقات االجتماعية •
وقد يعتمد البعض يف هذا التقسيم على ... الطبقة الدنيا، املتوسطة، و الطبقة الغنية: الطبقات التالية

 االجتماعية كما قد يعتمد البعض اآلخر على مؤشرات املؤشرات املادية للتدليل على خمتلف الطبقات
فائدة هذا التقسيم تربز من خالل أنه كثريا ما مييل  و،...أخرى كمستوى التعليم أو املهنة أو األصل

األفراد الذين ينتمون إىل الطبقة اإلجتماعية نفسها إىل أن يكون لديهم أمناط شرائية مشتركة تؤثر 
ألفراد للسلع كالسيارات، املالبس ، األثاث وكذلك على أماكن بشكل واضح على تفضيالت ا

 .  إخل....التسوق وأوقاته
  

غرافية بأا العوامل اليت على أساسها يتم جتزئة وتعرف املعايري البسيكو:  املعيار البسيكوغرايف))))1-3     
لشخصية تعرب عن  لسمام الشخصية وأساليب حيام، إن االسوق إىل قطاعات من املستهلكني وفقا

و اليت جتعله فريدا ... جمموع اخلصائص النفسية للمستهلك كاإلندفاع والقلق و الرغبة يف األمان، التردد
ومتميزا عن اآلخرين، أما أسلوب احلياة فإنه يشري إىل جمموعة القيم والطرق اليت يريد إنسان ما أن يعيش 

 جتاه املنتجات والعالمات اليت يشتريها، فمثال إن حياته ا واليت يفترض أا تؤثر على سلوك الفرد
بعضهم قد يفضل أسلوب حياة تقليدي حمافظ يف حني يرغب آخرون يف منط معيشة متطور وعصري 

    134.متجدد

                                                 
134 G.Lancaster et D.Reynolds, Op.cit, p : 79. 
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     ونظرا ألن املتغريات البسيكوغرافية تعكس اجلانب الفكري و العقلي و النفسي للمستهلكني فإن 
ثل حتديا كبريا لرجال التسويق، لذلك فقد حاولوا وضع بعض الطرق من عملية مجع املعلومات عنها مت

 و يستخدم هذا AIOأجل دراستها و التعرف عليها و من أكثر هذه الطرق استخداما ما يعرف مبقياس 
املقياس يف تكوين صورة للقطاعات السوقية املختلفة من خالل استمارة تتكون من مئات األسئلة تقدم 

  135:تتمحور حولللمستهلكني و 
  

وتشمل العمل، اهلواية الشخصية، األحداث االجتماعية ووسائل :  « Activities » أنشطة الفرد •
 .... .الترفيه و التسلية

 والعمل و املوضة واألكل، وكذلك االجنازات املرتلوتشمل األسرة و :  « Interests »االهتمامات  •
 ... .ع إىل الراديو و مشاهدة التلفازالشخصية واالهتمامات اخلاصة بالقراءة واالستما

وتضم آراء الشخص فيما يتعلق بذاته أوال وما يتعلق باآلخرين من حوله، :  « Opinions»اآلراء •
 ... .وباملوضوعات االجتماعية والسياسية و االقتصادية و آرائه حول املستقبل

 

 و هو جيمع بني جمموعة VALS   إضافة إىل املقياس السابق فإن هناك مقياسا آخـر يدعى مقياس 
 يف آن واحد وقد استخدمته إحدى الشركات األمريكية Life style وأسلوب احلياة Valuesالقيم 

    136.للبحوث و وفقا له فقد مت جتزئة السوق األمريكية إىل تسع قطاعات خمتلفة
قدرا من احلذر إن استخدام املعيار البسيكوغرايف عند متييز القطاعات السوقية عن بعضها يتطلب 

ذلك أن سوء تفسري املعلومات اليت مت مجعها من األفراد واخلاصة بتحديد أسلوب حيام قد يؤدي إىل 
 .نتائج غري سليمة، إضافة إىل التكلفة العالية اليت يتضمنها إجراء الدراسة البسيكولوجية للمستهلكني

 

كات املستهلكني ته للسوق على تغريات سلوإن هذا املدخل يعتمد يف جتزئ : املعيار السلوكي))))1-4     
نة، و ميكن يدمة مع خ، فهو يساعد على اكتشاف أسباب شراء املستهلك ملنتوج أوحنو منتج املؤسسة

ة ا السلعـ التعرف على مدى استجابة املستهلك مع مزاي عن طريقول إىل تلك األسبابـالوص
   137:ويستند هذا املدخل على أسس أمههاواستخداماا، 

   

 ويقسم املستهلكون على هذا األساس حسب املنافع اليت يبحثون عنها من :جوة من السلعةراملنفعة امل •
و نظرا ألن هذا ...  اجلمال، الراحة ،، االقتصاديةعماهلم للمنتوج أو اخلدمة كالقوة، الصالبةوراء است

                                                 
135 D.darpy et P.Volle, Comportement du consommateur, Dunod, Pari 2003, p : 243. 
136 C.Gilligan et al, Op.cit, p : 427. 
137 Ibid, p : 422-423. 
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غري أن ما يؤخذ على هذا األساس يستخدم مفهوم السببية فإنه يعد أكثر تقدما من العوامل السابقة 
ج إضافة إىل صعوبة قيام واملعيار هو صعوبة حتديد الفوائد و املنافع اليت يبحث عنها املستهلكون يف املنت

ج موعة من وذلك ألنه عادة ما يرغب يف املنت اليت يراها، واملستهلك بترتيب املنافع حسب األمهية
 .نها اثنني مواملنافع فيه وقد يركز على واحدة أ

يعتمد تها إىل قطاعات حسب تكرار الشراء، و هناك الكثري من األسواق ميكن جتزئ:معدل االستخدام •
فقط من املستخدمني ميثلون  %20، وتعين أن Pareto 20/80هذا األساس على ما يعرف بقاعدة 

ن ميكن جتزئة السوق حسب هذا املعيار إىل من يستعملوو، 138العكس من املشتريات و%80تقريبا 
، ومن « Medium users »، ومن يستعملونه بشكل متوسط » « Heavy usersاملنتوج بكثرة 

بعد و،  « non useres »، و أخريا من ال يستعملونه مطلقا« Light users »يستعملونه بشكل حمدود
أو هذه التجزئة يقوم رجل التسويق بتحديد ما إذا كانت هناك عوامل اشتراك دميغرافية أو اقتصادية 
 .اجتماعية يف كل مجاعة و قد يقرر رجل التسويق االهتمام فقط بالفئة اليت متثل أكرب استخدام ملنتجه

ن املستهلكني أإن هذا املدخل املباشر يف جتزئة السوق يعتمـد على : الـوالء للمنتج وللعالمة •
وميكن جتزئة   ،Brand loyalty خيتلفون يف درجة وفائهم للمنتجات أو ما يعرف بالوالء للعالمة 

 معتدل ومن هلم وفاء « hard core loyals »السوق تبعا لذلك االختالف إىل قطاع من هلم وفاء كبري
 « soft core loyals » و أصحاب الوالء املتبدل« shifting loyals » ومن ليس هلم والء ألي عالمة 

 « switcher »ق على سبب والء أو عدم والء املستهلكني و مميزات املنتوج و املهم أن يركز املسو
 ملنتج أو عالمة معينة اليت دعت إىل ذلك، و كما يبدو فإنه ليس من السهل قياس درجة والء الزبائن

 139.وهذا هو العيب املوجود يف هذا األساس
  

ن مسؤول التسويق يعمل على استخدام عدة إيف كثري من احلاالت ف : التجزئة متعددة املعايري))))1-5     
تغريات يف آن واحد من أجل جتزئة سوقه فمثال ميكن تقسيم سوق األثاث املرتيل باعتماد متغريات من م

ويف الوقت نفسه ... ، واجلمال ، الصالبةله كالراحةامثل املنافع اليت يرجوها املستهلك من وراء استعم
 و من هنا فان منفعة ما،اد الذين يبحثون عن فرلوصف األيستخدم رجل التسويق املتغريات الدميغرافية 

تغريات ر واحد ولكنه قد يكون مزجا لعدد من املاقرار اختيار أساس لتجزئة السوق ليس حمصورا يف معي
حد التقسيمات الفعالة هي تلك اليت تعتمد أ ويف الواقع فان  وصف للقطاعات املستهدفة،تعطي أحسن

 ميالد مفهوم جديد رافية واليت أدت بالنهاية إىلالعوامل السوسيودميغ اجلغرافية وعلى املزج بني العوامل
                                                 
138 David  Mercer, Marketing, 2°édition, Blackwell, Oxford 2001, p: 131. 
139 G.Lancaster et D.Reynolds, Op.cit, p : 80. 
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السلوكية لإلفراد ة وعىن بتحليل اخلصائص السوسيودميغرافي ويGéomarketing»التسويق اجلغرايف « وهو
 ويعتمد هذا التحليل )...عمل أو أكثر من ذلك مكان مدينة ، أو(الذين حيتلون مكانا جغرافيا معينا 

 . فعال SIGايف على وجود نظام معلومات جغر
  

ر املواقع اجلغرافية اليت اجل اختيألقد مت استخدام هذا املفهوم يف بادئ األمر من طرف البنوك من   
 له ليضم مؤسسات االتصال و مؤسسات التوزيع الواسع،استعمل فيها مث بعد ذلك اتسع نطاق استعم

 اجلغرافية لعمالئها احملتملني طقة إن هذا املفهوم يساعد املؤسسة يف حتديد املن،...مكاتب التأمنيو
حيث وسيلة االتصال و مكان وضع  جل توجيه األنشطة االتصالية املناسبة هلم منأخصائصهم من و

 140.ه الفعال يف ختفض تكاليف التوزيع إضافة إىل إسهام مثال،شهاريةالالفتات اإل
 

  :  معايري جتزئة السوق الصناعي))))2     
العادات ينطبق كذلك على نوع يف الرغبات وتالك الواسع من اختالف وعن االستهإن ما قلناه      

لذلك فقد حظي مفهوم جتزئة السوق الصناعي على اهتمام عدد كبري من وق املستعمل الصناعي وس
الباحثني يف التسويق منذ ظهور املفهوم التسويقي احلديث، و يف الواقع فان املفاهيم األساسية لتجزئة 

  ختتلف كثريا عن مثيلتها يف السوق االستهالكي فاهلدف واحد وهو حتديد وتوصيفالسوق الصناعي ال
ذلك القطاع أو السوق الذي تستهدفه املؤسسة بتصميم برامج تسويقية متميزة، إن االختالف الرئيس 
بني استراتيجية جتزئة السوق ملنتجات االستهالك الواسع وجتزئة سوق املنتجات الصناعية يكمن يف أسس 
و معايري هذه التجزئة وقد حاول كثري من الباحثني حتديد املعايري اخلاصة بالسوق الصناعية ومن هؤالء 

Shapiro و Bonoma الذين قاما بدراسة معمقة قدما من خالهلا أهم املعايري اليت ميكن جتزئة هذا السوق 
  . يلخص هذه املعايري9.2 رقم و الشكل 141:على أساسها

 

 للعميل وأكثر املعايري استخداما فيه هي نوعية القطاع الصناعي الذي تعمل : الدميغرايف احمليط))))2-1     
  ...فيه املؤسسات املستهدفة، و حجم املؤسسات وكذلك املوقع اجلغرايف الذي تتواجد فيه

  ..الية التقنية و امله، وإمكاناتط العميل كالتكنولوجيا املستعملةواليت متيز نشا : معامل التشغيل))))2-2     

كذلك املعايري وسياستها يف قراراا الشرائية واهليكل التنظيمي لوظيفة الشراء  : طرق الشراء))))2-3     
  . الصناعيةاليت تتم على أساسها عملية الشراء للمنتجات

                                                 
140 http// : www.geoconcept.com/geomarketing/3_volets_bdf.pdf. 01/03/2006. 
141 B.Shapiro et T.Bonoma, How to segment industrial market, 1984, in R.Dolan, Strategic  
  marketing management, HBS press, Harvard 1991, pp: 156-166. 
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ظروف استعمال درجة استعجالية الطلبيات، وطرق ووتتمثل أساسا يف  :وقفيةالعوامل امل ))))2-4     
  ...وكذلك أمهية تلك املنتوجات بالنسبة للعمل املنتوجات 

، املخاطرة مثال ، وعاداته جتاه حتملخصائصه الدميغرافية : السمات الشخصية للمشتري ))))2-5     
 ...لعالمة أو منتج معني  ودرجة والئه

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
هذه املعايري مرتبة بشكل متدرج تربان  يعBonoma وShapiro  فإننا تالحظ أن9.2بالنظر إىل الشكل  و

 اقتربنا من مركز هذا التدرج ، فكلما142(nested hierarchy)ـة فوق بعضها البعض وبطريقة متداخل
 ،فإننا حنصل على أفضل املعايري لتجزئة السوق ولكن أيضا كلما أصبحت العملية أصعب من ذي قبل

 Cardozoو Wind من ننا اعتماد الدراسة اليت قدمها كلنه ميكإ التدرج يف معايري التقسيم فا هذباعتبارو
 143:الذين اقترحا منوذجا يتم من خالله جتزئة السوق الصناعي وذلك باملرور على مرحلتني

  

وتبدأ عملية جتزئة السوق الصناعي فيها بانتقاء مبدئي للمؤسسات ميكن من اختيار األسواق  :األوىل     
 اليت تقوم بالشراء كحجمها و هيكلها التنظيمي و موقعها اجلغرايف األكرب على أساس خصائص املنظمة

                                                 
142 Ibid, p: 157. 
143 Sally Dibb, Op.cit, p: 400. 

   معايري جتزئة السوق الصناعي:9.2الشكـل 
  Ibid, p : 157 :املصـدر
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و موقعها الشرائي والذي قد يوفر فرصة تسويقية للمؤسسة ومن مث يتم تصنيف تلك املؤسسات يف 
 .(macro segments)قطاعات كبرية و متجانسة 

-سابقة الذكر- جزئة أن يستخدموا جمموعة من أسس الت     يف هذه املرحلة ميكن لرجال التسويق
ذا املدخل األويل أنه يوفر تكاليف البحث ه و من ميزات أساس،بصورة منفردة أو باجلمع بني أكثر من 

سجالت (يه على مصادر املعلومات الثانوية و االنتقاء يف املرحلة الثانية حيث غالبا ما يتم االعتماد ف
ل على حدة، فإنه ميكن التركيز يف املرحلة ات كسنه بدال من حتليل خصائص املؤسإ، كذلك ف)املؤسسة

 حتديدا رىل قطاعات أكثإزمة للوصول القيام بالتجزئة الالك اموعات الكربى املتجانسة والثانية على تل
  .يف السوق

  

 بعد انتهاء املرحلة األوىل فإن املؤسسة تقوم باختيار استجابة القطاعات الكربى للمجهودات :الثانية     
 للمؤسسة، و إذا كانت النتائج اجيابية فإا تتوقف عندها و تعمل على استخدام قطاع السوق ةالتسويقي

، وإال فإن املؤسسة ميكنها يف مرحلة ثانية جتزئة تلك )10.2 لانظر الشك(الكبري كقطاع مستهدف 
ف،  و ذلك على أساس التشابه أو االختال،(micro segments)إىل قطاعات أصغر القطاعات الكربى 

و املعلومات الالزمة يف هذه املرحلة سوف تأيت بصفة أساسية من خالل حتليل اخلصائص املتعلقة 
مكانة وظيفة الشراء من حيث سلطتها : بوظائف اختاذ القرارات يف املؤسسة املختارة سلفا واليت من بينها

لشخصية ملتخذ قرار الشراء إذا و شبكة نفوذها واتصاالا داخل املؤسسة املعنية، اخلصائص الدميغرافية وا
كان القرار فرديا وشخصية املؤثرين يف القرارات إذا كان مجاعيا، كذلك ميكن االعتماد يف التجزئة على 
اجتاهات املشترين حنو البائع من خالل البحث يف تفضيالم بني خمتلف السلع و العالمات إضافة إىل 

  ... .السعر ، اجلودة : قرار الشراء األمهية اليت يولوا للمحددات األساسية ل
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فتراض منتوج أو با
  خدمة معينة

حتديد القطاعات الكربى على أساس خصائص 
  :املؤسسات املشترية مثل

   احلجم-
   معدل االستخدام-
   نوعية استخدام املنتوج-
   اهليكل التنظيمي-
  املوقع-
  شراء جديد أم هو إعادة الشراء-

أهداف وموارد 
 الشركة

 للمؤسسةاختيار القطاعات الكبرية اليت تبدو مقبولة 

تقييم القطاعات الكربى من خالل قياس درجة استجابتها 
 ةللمؤثرات التسويقية للمؤسس

إذا كانت االستجابة 
إجيابية، فإن املؤسسة 
تتوقف هنـا وتعمل 
علـى استخـدام 
القطاعات الكبرية 

 كقطاعات مستهدفـة
يف حالة عدم االستجابة املرغوبة نقوم بعد ذلك بتحديد    

األصغر املتجانسة على أساس اخلصائص الرئيسية القطاعات 
ملتخذي قرار الشراء، قد تكون هذه اخلصائص املعيار املستخدم يف 

  :اختيار املوردين أو خصائص أخرى مثل
   السلطة والنفوذ واالتصال داخل املؤسسة-
   اخلصائص الدميغرافية والشخصية لألفراد-
   األمهية املعطاة لبعض حمددات الشراء-
  ملواقف جتاه خمتلف البائعني ا-
  قواعد اختاذ القرار يف املؤسسة-

          اختيار القطاعات الصغرى املستهدفة على أساس املنافع 
 و التكاليف املتعلقة بالوصول إىل تلك القطاعات

كل النهائي للقطاعات املختارة من شحتديد الصورة الكاملة و ال
 يميةخالل خصائصها الدميغرافية و التنظ

   منوذج التجزئة الكلية واجلزئية للسوق الصناعي:210.الشكـل 
 Ibid, p : 401 :املصـدر
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    إن جتزئة السوق إىل قطاعات تشتمل على اختيار األسس املناسبة والالزمة لتقسيم السوق الصناعية 
ني   قد ركز عليها الكثري من الباحث-فيما سلف-إىل أجزاء فرعية، وهذه األسس اليت متت اإلشارة إليها 

و الكتاب يف جمال جتزئة السوق الصناعي، غري أنه يبقى على رجل التسويق الناجح أن خيتار من بني هذه 
األسس ما يتناسب مع طبيعة موقفه يف السوق، هذا باإلضافة إىل ضرورة قيامه باملراجعة الدورية 

 . أنشطة املنافسني املضادةإلستراتيجيته يف جتزئة هذه السوق نظرا للتغري السريع الحتياجات العمالء و

 
  :السوقيةشروط جودة التجزئة : املطلب الرابع

كيف تستطيع ليت تؤدي إىل أحسن جتزئة للسوق؟ وكيف ميكن للمؤسسة حتديد خصائص املشترين ا    
ن جمرد حقيقة وجود قطاع سوقي أو إ؟ ا قطاعات مناسبة ألهدافها كمؤسسةمعرفة املعايري اليت تنتج هل

 و لذلك فإنه ب أن يتعامل معها كأسواق مستهدفة،ت ال يعين بالضرورة أن رجل التسويق جيعدة قطاعا
يز القطاعات املختلفة جيب توفر جمموعة من الشروط يف عملية التجزئة السوقية حبيث تؤدي إىل متي

 لذلك  وضعها التسويقيون إن الشروط اليتإليها،كذلك مراعاة متطلبات توجيه برامج تسويقية متميزة و
 :كننا أن نذكر أمهها فيما يلي ميكثرية و متعددة و

  

 (Substantiality):  احلجم املعترب ))))1     

 مناسبة تقابل ةوديمردطلبه على حتقيق شرط بدرجة كفاية حجم القطاع وعن هذا ال ميكننا أن نعربو   
 التجزئة املستخدم جيب أن لذلك فإن أساسطلبها استهداف هذا القطاع أو ذاك، ومقدار النفقات اليت يت

  .جيه برنامج تسويقي مميز لكل قطاعر توة بأحجام تربيتنتج عنه قطاعات سوق
  

لكنه يتعلق أساسا بقدرة هذا القطاع  بعدد األفراد املوجودين فيه وإن حجم القطاع ال يتعلق فقط    
ألفراد أو املؤسسات ا النظر عن عدد بغض(surplus) ه لعلى تغطية نفقات البائع و حتقيق فائض 

 ومن مث فإنه ال ينبغي تقييم التسويق،لذلك فإن حجم القطاع قد يكون مغالطا لرجل املستهدفة و
 ما عددا كبريا من املستهلكني يقع سو فقد حيتوي قطاوحده،األسواق احملتملة من خالل عامل احلجم 

 تسمح هلم باقتناء منتوج املؤسسة ال الغالبية منهم ضئيلة وقوم الشرائية ضعيفة حبيث مداخيلولكن 
يعين تقليص احلصة ، مما طاعات الكبرية عادة ما تكون أكثر جاذبية للمنافسةقإضافة إىل ذلك فإن ال

و لذلك فإن ، ه املؤسسة يف حتقيقها لألرباحية للمتنافسني و ضياع احلجم الذي كانت تعتمد عليالسوق
قدرة هذا احلجم على حتقيق الربح و املردودية املرضية، و  هو املقياس األساسي الذي تعتمده املؤسسة

انطالقا من هذا فإن العديد من الشركات أصبحت تم بالقطاعات الصغرية اليت أضحت متثل هلا جاذبية 
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و خاصة إذا ، (niche markets)أكرب من غريها من خالل اتباع استراتيجية استهداف األسواق الصغرية 
بقدرة على إغالق السوق يف وجه املنافسة من خالل عوائق الدخول اليت تفرضها كانت املؤسسة تتمتع 

  144.على سوقها الصغري
  

    ومن أمثلة هذا النوع من االستهداف قيام شركة ما بالتعامل مع العيب كرة القدم املشهورين أو 
جدا، فعلى الرغم من الفنانني املرموقني وأصحاب املناصب العليا يف احلكومات ذوي املداخيل العالية 

صغر حجم هذه القطاعات وقلة عدد أفرادها إال أن القوة الشرائية الكبرية هلم ميكن أن حتقق للمؤسسة 
  .النجاح والنمو إذا استطاعت كسب والئهم و حتقيق رضاهم

  

 (Measurability): إمكانية القياس  ))))2     

ا،  حاجاعالقطاعات اليت ستعمل على إشبااع أو ـة من اختيار القطسسمن أجل أن تتمكن املؤ     
ية م القوة الشرائيو تقي -كما ذكرنا يف النقطة السابقة-ب توفر القدرة على حتديد حجمها فإنه جي

لذلك فإنه كلما كان املعيار املستخدم يف ، خصائصهم األساسية فيما يتعلق بسلوكهم الشرائيألفرادها و
فمثال لو كان معيار التجزئة لسوق ،ن عملية قياس مكوناتهب ذلك مجتزئة السوق جمردا كلما صع 

 من السهل حتديد موقع املؤسسات اجلغرايف،وصناعي هو حجم املؤسسة فإن هذا سيجعل من املمكن 
 وعلى العكس من ذلك فلو أن املعيار كان سلوك تلك املؤسسات وردود أفعاهلا جتاه... ورقم أعماهلا

فإن األمر بال شك يكون صعبا ويستلزم دراسة سوقية معمقة من أجل  )املنتجات اجلديدة(التجديد 
قياس حجم السوق احملتمل، وهذا هو أحد النقائص والصعوبات اليت تواجه املؤسسة عند اختيارها 
لتجزئة سوقيه عن طريق سلوك املستهلكني باستخدام معايري جمردة كاملنفعة اليت يبحث عنها املستهلكون 

145.اخل...ليب حيام يف املنتوج، وأسا
   

  

  (Accessibility):  إمكانية الوصول))))3     
يه املزيج التسويقي للمؤسسة حنوه إن القطاع املستهدف جيب أن يكون ممكنا الوصول إليه وتوج     

النسبة وبدون توفر هذا الشرط فإن القيمة التجارية لذلك القطاع تنتفي متاما ويصبح من غري ادي ب
 كثري من األحيان لبعض املؤسسات اليت ختتار قطاعات وهذا ما حيدث يفيز نشاطها عليه، للمؤسسة ترك

تستطيع بعد ذلك الوصول إىل كافة أفراد تلك القطاعات نظرا ملواردها احملدودة  ذات أحجام كبرية مث ال
                                                 
144 J.Stanton et G.Pires, The meaning and application of substantiality in market segmentation,   
  University of Newcastle, CALLAGHAN N.S.W, From :  
   http//: simb.vuw.acmz:8081/www/ANZMAC_rom/stanton24.pdf 
145 J.J.Lambin, Op.cit, p: 204. 
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يتم توجيه فقد يكون من مصلحة املؤسسة مثال أن ، 146أو لعدم وجود القنوات التسويقية املوصلة إليهم
اإلعالن إىل قادة الرأي أساسا لتأثريهم على اآلخرين غري أن اإلتصال ؤالء القادة قد يكون من الصعب 

ة ونيحتقيقه ألن هؤالء غري متميزين من حيث اختيار الصحف واالت اليت يقرؤوا أو القنوات التلفزي
ها صفات متثل أمهية خاصة هلا ياد معينة فومعىن ذلك أن املؤسسة قد حتدد جمموعة أفر اليت يشاهدوا،

ولكن ونظرا لعدم وجود الوسيلة االتصالية املناسبة فإنه يصبح من غري املفيد اعتبارهم كقطاع من 
 .قطاعات السوق املستهدفة 

  

  (Distinguishable):   االستجابة املختلفة أو التنايف ))))4     
طاعات اليت مت حتديدها بواسطة معايري معينة جيب أن فالق      وهذا أحد أهم الشروط لتجزئة جيدة،

تستجيب للتغريات اليت حتدث يف املزيج التسويقي بطريقة خمتلفة فإذا حددنا قطاعات السوق على أساس 
اجتاه املستهلك و ردة فعله حنو السعر فإن املشتري ذا الدخل املنخفض أو الذي يهتم بالتوفري و االقتصاد 

إذا ما رفعنا سعرها أو على األقل فإنه خيفض من عدد مرات الشراء وكمياته، وعلى لن يشتري السلعة 
العكس فإن القطاعات اليت ال تم بالفوارق السعرية قد ال تتأثر بتغري السعر، ويتعلق األمر يف هذا 

 حيث (homogeneous within)مفرداا ومكوناا الشرط أساسا بأن تكون القطاعات متجانسة يف 
كون املستهلكون داخل كل قطاع يستجيبون بطريقة متماثلة لتغريات املزيج التسويقي، وكذلك أن ي

 يكون هلا ردة فعل متباينة حبيث (heterogeneous between)عن بعضها تكون هاته القطاعات خمتلفة 
   .147جتاه النشاط التسويقي للمؤسسة )إن مل تكن متعاكسة(
    

 (Accionability) : القيمة العملية))))5     

تصميم املزيج التسويقي الفعال ولذلك فإن معيار التجزئة جيب أن يكون قابال وتعين سهولة حتقيق و     
ق من أجل توجيه جهوده حنو هذا القطاع أو ذاك أو تنويع يله يف الواقع من طرف رجل التسواالستعم

كذلك املعيار  املعيار الدميغرايف واجلغرايف و فإن و يف هذا اإلطار،سياسته التسويقية باجتاه قطاعات خمتلفة
عادات الشراء السوسيودميغرايف هي أكثر املعايري قابلية للتفعيل من غريها حيث نستطيع بسهولة معرفة 

اخلدمات املعينة للقطاعات اليت مت حتديدها بواسطة هذه املعايري مما ميكننا كذلك من اختيار للمنتجات و
ياة  فإن املعايري السلوكية كأسلوب احلمن ذلكنقيض العلى االتصال املناسبة، وتوزيع ووسائل قنوات ال

                                                 
146 J.Groncutt t al, Marketing : essential, principales, new realities, Kogan page, London 2004,  
  p : 143. 
147 Ibid, p : 129. 
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تتطلب  العملية من املعايري السابقة وهي متغريات وصفية أقل يف قيمتهاو اخلصائص الشخصية لألفراد 
  .148مكلفةلذلك حبوثا معمقة و

  

  (Stability) :  الثبات))))6     
ثبات عنها قطاعات تتميز بالثبات النسيب، و يعين هذا ا جيب أن ينجم إن املعايري اليت يتم استخدامه     

 هذه التفضيالت هو أمر  إن ثباتطاعات املختلفة اليت مت تعريفها،فضيالت وامليوالت لألفراد داخل القلتا
لذلك فإن هذا الشرط يفترض على األقل أن أي تغري أو توجه جديد يف مكونات القطاعات نسيب و

يار هلذا األثر، وبالتايل فإن املع أثره من خالل االستجابة االجيابية كن مالحظته والتحكم يفستهدفة ميامل
هلا من أمهية يف حتديد  املستخدم جيب أن يسمح بدراسة توجهات وتغريات سلوكات املستهلكني ملا

   .149وضعية املؤسسة جتاه خمتلف القطاعات السوقية
  
  
 
 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
  
  
 

 

                                                 
148 F.Baldo et al, La segmentation : méthodes et pratiques, Université de Metz, 
  http/ :www.watoowatoo.info.net /mkgr/papers/mkgr- afm2005.pdf,   p : 20  
149 J.Groncutt et al, Op.cit, p : 143. 
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 :املبحث الثالث

  تيار القطاعات املستهدفة اخ
 

 املرحلة الثانية من عملية االستهداف فبعد أن يتم تكوين ةيشكل اختيار القطاعات املستهدفو     
، و بينما املستهلكني الذين يكونون كل قطاعصبح مهمة رجل التسويق هي فهم ت، السوقيةالقطاعات 

ء املستهلكني فإنه يبقى غري كاف لتربير  تفسري طبيعة هؤاليفالتجزئة يف يسهم األساس الذي استخدم 
 و األمر يتطلب إذن القيام بتقييم تلك القطاعات بغية حتديد مدى قرارات اليت يتخذها رجل التسويق،ال

 و حتتاج املؤسسة يف سبيل ذلك إىل بيانات شاملة عن القطاعات مستهدفا،مالءمتها لتصبح سوقا 
ضعف  نقاط قوة و و معدل منو الطلب فيها، األرباح املتوقعة،املختلفة من حيث حجم املبيعات املتوقع،

ته بالنسبة للمؤسسة ستحدد بدرجة يكل هذا من أجل حتديد جاذبية القطاع، ذلك أن جاذب...املنافسني
 .كبرية قرارها يف قبوله أو عدم قبوله كسوق تستهدفه

  

     :تقييم القطاعات السوقية املختلفة: املطلب األول
        

 بعد أن قامت الشركة بتحديد القطاعات املختلفة ومتييز بعضها عن :دراسة القطاعات السوقية ))))1     
بعض فإن املؤسسة البد أن تقوم بعد ذلك بتقييمها من أجل حتديد القطاعات اليت ميكن أن تستهدفها 

وب واحد متفق عليه وحتديد استراتيجيتها التسويقية بالنسبة ألسواقها املستهدفة، وبينما ال يوجد أسل
لتجزئة السوق فإنه من املؤكد أن لدى املؤسسة أسلوبا واحدا صحيحا الستخدام هذه القطاعات من 
السوق ملضاعفة فرصها يف النجاح، ويتحقق ذلك بقدرا على حتديد األسواق اليت تستطيع أن حتصل 

، وملعرفة تلك األسواق فإن فيها على نتائج سريعة ومرضية حىت تتمكن من حتسني وضعيتها يف السوق
   150:املؤسسة البد أن تقوم بدراسة لكل قطاع تتضمن ما يلي

من هم؟ كم عددهم؟ ماذا يشترون؟ مىت؟ و أين؟ وملاذا (دراسة املستهلكني الذين يتضمنهم القطاع  •
يشترون؟ ماذا يقرؤون و ماذا يستمعون؟ ماذا يفعلون يف غالب أوقام؟ عن أي إشباع وعن أي 

 .)... يبحثون من خالل استهالك املنتوج؟ هل هم راضون عن املنافسني؟فائدة

من هم؟ قوم و ضعفهم؟ متوقع منتجام، قنوات توزيعهم؟ وسائل اإلعالم اليت (دراسة املنافسني  •
 .)...يستعملوا، ميزانية االتصال و الترويج لديهم، أسعار منتجام، اخلدمات امللحقة مبنتوجام

                                                 
150 B.David et A.Axman, A crush course in marketing, Adams media, Avon 2000, pp: 38-40. 
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التواجد يف مراكز الشراء الكربى، صورة (ل النجـاح و اإلمكانات اليت يتطلبها دراسة عوام •
 .)...املؤسسة 

 على وظيفة التسويق والوظائف األخرى للمؤسسة - يف حالة اختيار قطاع ما-دراسة النتائج احملتملة •
 :من خالل حتديد الفوائد واألخطار يف ذلك القطاع كما هو موضح يف اجلدول التايل

 

   درجة خطر وأمهية القطاع السوقي:01ـدولاجل
 

  بعض األمثلة   درجة األمهية والفائدة املرجوة-1
  ...حجم القطاع ومعدل منوه وتكامل عرض املؤسسة  األمهية التجارية
  ...املردودية وحتقيق تدفقات نقدية معتربة  األمهية املالية

  ...استغالل طاقتها اإلنتاجيةاستغالل مهارات وكفاءات املؤسسة و  األمهية التكنولوجية
  ..إجناز االلتزامات والواجبات وضمان مستقبل األفراد وحتقيق رغبام  األمهية االجتماعية

  يف أنشطة املؤسسة، وضع حواجز  (synergie)حتقيق التضافر  األمهية االستراتيجية
  ...الدخول وتقليل خطر ظهور منافسني جدد

  مثلةبعض األ   درجة اخلطر احملتمل-2

  ، درجة وإمكانية.. عدم التأكد من ثبات األذواق والتفضيالت   اخلطر التجاري
  ...، عدم التحكم يف املوزعني.. تقليد املنافسني للمؤسسة

  ... واحلاجة إىل التمويل..استثمارات كبرية يف اإلشهار  اخلطر املايل

كم يف التكنولوجيا، خطر عدم االستقاللية عن املوردين وعدم التح  اخلطر التكنولوجي
  ...خطر التجديد التكنولوجي من طرف املنافسني

  ...خطر التعارض مثال مع التجار الذين ميارسون البيع املتنقل  اخلطر االجتماعي
  ...احلـاجة إىل إعادة هيكلة املؤسسة  اخلطر االستراتيجي
    ...ةإلغاء دعم الدولة للمؤسس..قوانني جديدة قد تعيق النشاط  أخطار أخـرى
 p, cit.Op, Le marketing stratégique, Yves Chirouse  : 49:املصـدر

 
و مبساعدة املعلومات اليت مت مجعها و باستخدام املقاربة السابقة من خالل دراسة األخطار و الفرص فإنه 

  .بإمكان املؤسسة بعد ذلك ترتيب القطاعات السوقية حسب درجة أمهيتها و خطورا
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 ولترتيب تلك القطاعات ميكن للمؤسسة أن تستخدم عدة معايري غالبا ما :تيب القطاعاترت ))))2     
  151:تتمحور حول ما يلي

   جاذبية و ديدات القطاع السوقي؛-
   احلجم الكامن والنمو املتوقع للقطاع املعين؛-
   التوافق مع أهداف املؤسسة؛-
   التطابق مع صورة املؤسسة؛ -
  ... ذلك القطاع احتمال جناح املؤسسة يف-
  

إن كل قطاع نتج عن جتزئة السوق جيب أن خيضع لتحليل الفرص : جاذبية وديدات القطاع ))))2-1     
والتهديدات اليت حيويها، وميكننا يف هذا الصدد االعتماد على مفهوم املنافسة املوسعة حسب مقاربة 

صل يتم الختيار جماالت النشاط  وإن كان تطبيقه يف األPorter، إن حتليل Michael Porterبورتر 
 إال أنه ميكننا استغالله يف تقييم القطاعات وترشيد سياسة االستهداف، وحسب (SBU)اإلستراتيجية 

 جاذبية السوق والتهديدات اليت ينطوي عليها من خالل القوى التنافسية هذا التحليل فإنه بإمكاننا تقييم
تملون، الزبائن، املوردون، واملنتجات البديلة واليت ميكن  املنافسون احلاليون، املنافسون احمل152:اخلمس

  :متثيلها يف الشكل التايل 
  

        

ديد املنافسني   
     احملتملني

 
  القوة التفاوضية

  للزبائن
  القطاع

  منافسو الصناعة
 

القوة التفاوضية 
    للموردين

  
  

ديد املنتجات 
  البديلة

    
  

  نافسة يف القطاعات السوقية القوى اخلمس للم:211.الشكـل
 p, 1999Paris , Dunod, L’avantage concurrentiel, Porter.M :283  :املصـدر

 

                                                 
151 Guy audigier, Op.cit, p : 133. 
152 M.Porter, L’avantage concurrentiel, Dunod, Paris 1999, p: 283-284. 
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إن أية حركة إستراتيجية ألي مؤسسة يف بيئة التنافس تؤثر وتتأثر بصورة واضحة  :املنافسون احلاليون •
بدرجة كثافة املنافسة املوجودة فيه، باملؤسسات املنافسة هلا يف تلك البيئة، إن جاذبية القطاع قد تتحدد 

ذلك أن سوقا يتميز بعدد كبري من املنافسني قد يشكل خطرا على املؤسسة يف حالة ما إذا قررت 
الدخول إليه، وسيكون التنافس أكثر حدة عندما يقدم املتنافسون سلعا متماثلة كثريا األمر الذي يؤدي 

 ....ف اإلعالن إىل حرب أسعار فيما بينهم وزيادة يف تكالي
  

 إن جاذبية القطاع السوقي مرتبطة أيضا بتهديد املنافسني احملتملني، إن القطاع سيفقد :املنافسون اجلدد •
من جاذبيته أكثر إذا كانت حواجز الدخول إليه منخفضة مما جيعل دخول منافسني أقوياء يف أي وقت 

إذا تطلب الدخول إليه براءات اختراع خاصة، أمرا سهال وحمتمال، إن قطاعا ميكن أن يكون جذابا أكثر 
 وعلى عكس حواجز الدخول فإن 12.2)أنظر الشكل(، ...و مواد خام نادرة، واستثمارات مالية مهمة

 املثايل يتطلب القطاعحواجز اخلروج املرتفعة ستساهم يف رفع التكاليف وتقلل من مستوى املردودية، ف
  . وجه املنافسني اجلدد مع تكاليف خروج منخفضةأن تكون تكاليف الدخول إليه عالية يف

                                                              
  قويـة  ضعيفة   

  ضعيفة
مردودية ضعيفة 

  وثابتة
مردودية ضعيفة وغري 

  مستقرة

  قويـة
مردودية قوية 

  ومستقرة
مردودية قوية وغري 

  مستقرة
 

  و اخلروج على مردودية القطاع أثر حواجز الدخول :212.الشكـل
 Kotler et Dubois, Op.cit, p : 265 :املصـدر

 
 إن ديد املنتجات البديلة واحد من أهم املخاطر اليت تؤثر على جاذبية سوق ما، إن :املنتجات البديلة •

إن دخول املنتجات البديلة حيد من األسعار ويقلص بذلك أرباح املؤسسات العاملة يف القطاع ولذلك ف
املنتجات البديلة احلالية أو احملتملة تشكل مؤثرا هاما يف اختيار القطاعات املستهدفة وخاصة يف ظل 

 .غياب الوالء للسلع القدمية والعالمات املعروفة لدى املستهلكني
  

 إن جاذبية القطاع السوقي ستتأثر مباشرة بالقوة التفاوضية للموردين ويتضح هذا األثر من :املوردون •
 سيطرة عدد قليل على صناعة التوريد مما يؤدي إىل عدم توفر البدائل أمام املؤسسة، كذلك فإن خالل

حواجز 
 الدخول

 حواجز اخلروج
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عدم توفر املواد اخلام بنفس اجلودة اليت يقدمها هؤالء املوردون سيزيد من مستوى خطرهم وخاصة إذا 
 .كانت هذه املواد عنصرا رئيسيا يف مدخالت سلعة املؤسسة

  

وقي سيكون أقل جاذبية عندما يتسم الزبائن فيه بقوة كبرية يف التفاوض من  إن القطاع الس:الزبائن •
خالل قدرم على الدفع باألسعار حنو االخنفاض، تزايد حساسيتهم جلودة اخلدمات واملنتجات املقدمة، 

فمردودية القطاع ستتأثر دون شك ذه العوامل، ... تأثريهم يف حدة الصراع بني املؤسسات املتنافسة
ن قوة الزبائن ستزداد كلما كانت درايتهم بالسلعة واخلدمة كبرية وستزداد كذلك يف ظل وجود إ

البدائل بأسعار منخفضة ويف حال جتانس السلع املتنافسة إضافة إىل أم سيكونون يف موقف قوي كلما 
  .كان عددهم قليال يف مقابل مشتريام الكبرية

  

إن حجم القطاع و معدل منوه ميثالن أمهية كبرية يف اختيار  : حجم ومنو القطاع السوقي))))2-2     
امليدان الذي جيب استهدافه والعمل فيه، لذلك فإن هلما تأثريا مباشرا على جاذبية القطاعات املختلفة من 
خالل أن األسواق الكبرية توفر فرص مبيعات أكرب للمؤسسة مما يسمح هلا بتحقيق حصة مهمة يف تلك 

م القطاع جيب أن ينظر إليه كذلك موازاة مع إمكانات وحجم املؤسسة ولذلك فإن األسواق، إن حج
املؤسسات الصغرية تتجه عـادة الستهداف أسواق ضيقة وحمدودة من أجل تفادي الصدام املباشر مع 
املؤسسات الكبرية واليت على عكس األوىل تستطيع من خالل إمكاناا الضخمة أن تتخذ القطاعات 

  153.الكبري هدفا هلا حيث تكون أسواقها على مستوى وطين و حىت دويلذات احلجم 
  

     إن املؤسسة جيب أن تويل اهتماما أيضا ملعدل منو هذا القطاع والذي قد مينح املؤسسة يف حال 
ارتفاعه قدرة على توسيع نشاطاا وحتقيق إنتاج كبري يضمن هلا اإلستفادة من مزايا اقتصادات الوفرة 

تكاليف، كذلك فإن معدل منو كبري قد يكون مصدرا جالبا للمنافسني ومغريا هلم مما يؤثر وختفيض ال
  .على جاذبية القطاع السوقي

    ويبقى أن حتديد حجم القطاعات ومعدالت منوها أمر بالغ التعقيد ذلك أن املعلومات املتاحة عنها قد 
ستخدم مييل إىل أن يكون جمردا كتجزئة تكون نادرة ويصعب مجعها وخاصة إذا كان معيار التجزئة امل
ومن أجل ذلك فإن املؤسسة حتتاج إىل ... السوق مثال على أساس الفائدة املرجوة من املنتوج أو اخلدمة 

االستثمار يف عملية مجع املعطيات ويف دراسة السوق بغيـة احلصول على تقديرات عن حجم ومنو 
 154.القطاعات املِعنية

                                                 
153 Guy Audigier, Op.cit, p : 136. 
154 Friedman et Lawrence, Go to market strategy, Elsevier, Oxford 2002, p: 96.  
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 إن اإلستراتيجية التسويقية ال توضع مبعزل عن :مواردها املؤسسة وع أهداف التوافق م))))2-3    
االستراتيجية العامة للمؤسسة، و إمنا يتم إعدادها بالتوافق مع األهداف اليت تسعى اإلدارة العليا إىل 

 مع حتقيقها يف املدى البعيد، لذلك فإن اختيار القطاع املستهدف جيب أن خيضع لشرط التالؤم والتناسق
تلك األهداف املرسومة، إن جاذبية القطاع وحجمه ال يكفيان وحدمها من أجل اعتباره سوقا مستهدفا، 
فقـد تتخلى املؤسسة عن هذا القطاع ألنه يعيق املؤسسة وحيول دون بلوغها أهدافها وتوجهاا العامة 

عليها كذلك أن تنظر يف أو يبدد جهودها ويشتت مواردها يف نشاطات ثانوية، وفوق هذا فإن املؤسسة 
مدى توافق إمكانات املؤسسة ومواردها مع تلك القطاعات السوقية من أجل استغالهلا أحسن استغالل 

 ممكنة عندما ةفمؤسسة متوسطة احلجم تتخصص يف سوق صناعي صغري دف إىل حتقيق أعلى مردودي
مبا حيقق -غالل ذلك القطاع تقرر أن تستهدف قطاعا كبريا فإا قد تواجه عجزا وقصـورا عن است

 والسبب يف ذلك قد يعود إىل قلة إمكاناا املادية ومواردها املالية، ولذلك فإن تقييم القطاعات -هدفها
املختلفة من حيث توافقها مع أهداف املؤسسة وتوفر اإلمكانات الالزمة خلدمتها يكتسي أمهية بالغة عند 

   155.حتديد القطاعات املستهدفة
       

إن بناء صورة مميزة للمؤسسة يف أذهان املستهلكني هي عملية  : التطابق مع صورة املؤسسة))))2-4     
تتطلب كثريا من اجلهد والوقت ولذلك فإن اهلدف املختار ال جيب أن يعكس إدراك املستهلك لعالمة 

از بسمعة جيدة متثل املنتوج مبنأى عن الصورة التجارية واالتصالية املعروفة للمؤسسة، إن عالمة جيدة متت
عامل متيز للمؤسسة جيب تعزيزه بعملية استهداف موافقة لذلك من أجل االستفادة من املزايا املكتسبة 
للمؤسسة وخاصة يف دفع منتجات جديدة حنو أسواق جديدة كذلك، ويف سبيل ذلك فإن القطاعات 

ويف  تهلكون عن املؤسسة يف أذهام،املختارة جيب أن تتالءم بطريقة جيدة مع الصورة اليت حيملها املس
بعض احلاالت فإن الصورة املقدمة واملعروفة عن املؤسسة تشكل عائقا يف وجه متوقع جديد ترغبه 

، 156املؤسسة مما جيعل اختيار القطاع املستهدف حمددا مسبقا من خالل األنشطة السابقة للمؤسسة
ذات اجلودة  Rolls-Royceتجات اجلديدة لشركة وحيدث هذا كثريا للمنتجات عالية اجلودة، فجميع املن

الرفيعة واألسعار الباهظة موجهة دائما لقطاع األفراد ذوي الدخول العالية جدا، وال يعقل أن تستهدف 
ا املؤسسة قطاع املستهلكني أصحاب الدخول املتوسطة أو الضعيفة، كذلك فإن تقليل جودة منتجاا 

 إىل هذه القطاعات سيهز صورة املؤسسة لدى القطاع األول وختفيض أسعارها من أجل توجيهها
  .أصحاب الدخول املرتفعة مما قد يؤثر على والءهم ووفاءهم ملنتجاا

                                                 
155 C.Gilligan et al, Op.cit, p : 435.  
156 G.Audigier, Op.cit, p : 134. 
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إن وجود إمكانية لنجاح املؤسسة يف قطاع ما تلعب دورا أساسيا يف  :احتمال جناح املؤسسة ))))2-5     
لنجاح مرتبطة بعوامل متعددة ميكن إمجاهلا يف حتديده كقطاع مستهدف، غري أن هذه اإلمكانية يف ا

   157:جمموعتني أساسيتني مها
  نقاط القوة والضعف للمؤسسة ومنتوجها الذي تعرضه يف السوق؛ -  
  .  االستجابة املتوقعة من القطاعات املعنية جتاه ذلك املنتوج -  

ملستهلك على أخذها بعني  تسعى إىل حتديد املتغريات اليت يعمل اة     ومن أجل ذلك فإن املؤسس
 متغري السعر -واليت تتنوع حسب املنتوج-االعتبار عند اختاذ قراراته الشرائية، ومن بني هذه املتغريات 

وهو ميثل عامـال أساسيا غالبا ما يتم اعتباره أثنـاء حتليل وتقييم القطاعات السوقية، إضـافة إىل 
جاح املؤسسة وهو جودة املنتجات واخلدمات، وكفاءة السعر فإنه ميكننا أن نذكر عامال آخر مهما لن

  .اخل... أداءها وصورا 
     من الواضح إذن أنه من خالل املعايري السابقة وغريها ستتم مواجهة منتوج املؤسسة باملنتجات 

  أين يتم تقييم واختبار امليزة)سوق املنتجات البديلة(املنافسة يف السوق األساسي ويف السوق ااور
  . التنافسية اليت تقدمها املؤسسة يف منتوجها واليت حتدد مدى قدرا على النجاح يف ذلك السوق

  

   :استراتيجيات استهداف السوق: املطلب الثاين
 من خالل املعايري اليت قدمناها يف النقطة ة القطاعات السوقية املختلفم     بعدما قامت املؤسسة بتقيي

 بعد ذلك أن حتدد فيما إذا كانت ترغب يف تشكيل سياسات تسويقية بالنظر السابقة فإن املؤسسة عليها
إىل االختالفات املوجودة بني قطاعات املستهلكني أو أا ترغب يف إمهال تلك االختالفات والتركيز 
على جوانب التجانس والتشابه، ويف الواقع فإن استراتيجية تغطية السوق ميكن أن تتحدد عن طريق 

بني القطاعات املتعددة للمستهلكني وبني رغبام املختلفة إن املؤسسة ميكنها أن تعمل على املقابلة 
إشباع رغبة معينة لقطاعات متعددة أو أن تقوم بإشباع جمموعة من املستهلكني على اختالف رغبام 

  :، انظر الشكل التايل158وحاجام كما ميكن للمؤسسة أن جتمع بني رغبات وقطاعات متعددة
  
  
  
 

                                                 
157 Ibid, p : 137. 
158 G.Lancaster et D.Reynolds, Op.cit, p : 70. 
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   اإلستراجتية غري التمييزية-أ
  
  
  
  
  
   اإلستراجتية التمييزية-ب
  
  
  
  
  
  
   االستراتيجية التركيزية-ج
  
  
  
  
 
  

   استراتيجيات استهداف السوق:13.2الشكـل
  Y.Chirouse, Le marketing, Op.cit, p : 108 :املصـدر

 
استراتيجيات  فإن املؤسسة أمامها ثالث     وبالنظر إىل تقابل القطاعات مع الرغبات واحلاجات املتنوعة

بديلة فيما يتعلق باختيار السوق املستهدف، فقد تقوم املؤسسة بتقدمي منتج واحد حتاول جذب مجيع 
 )..بسعر واحد، سياسة توزيع واحدة، وترويج واحد(القطاعات حنوه من خالل برنامج تسويقي موحد 

 كما ،(Undifferentiated marketing)مييزي أو املوحد ويطلق على هذه االستراتيجية التسويق غري الت
رغبة معينة ميكن هلـا أن تعمل على تصميـم منتجات وبرامـج تسويقية خاصة وموجـهة إىل إشباع 

1القطـاع  نالقطـاع   هالقطـاع   
 السوق املستهدف

 األهداف
 املزيج التسويقي

هالقطـاع   
 السوق املستهدف

هاهلدف   
هاملزيج   

1القطـاع   
 السوق املستهدف

1اهلدف  
1املزيج   

نالقطـاع   
 السوق املستهدف ن

ن اهلدف  
ج ناملزي  

هالقطـاع   
هالسوق املستهدف   

هاهلدف   
 املزيج التسويقي

1القطـاع   
 

نالقطـاع   
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ختـص كل قطاع من القطاعـات السـوقية ويطلق على هذه السيـاسة استراتيجية التسويق التمييزي 
(Differentiated marketing)فإن املؤسسة قد ختتار أن تركز جهودها على قطاع واحد من ، وأخريا 

خالل برنامج تسويقي موجه بصفة خاصة إىل هذا القطاع، ويطلق على هذه االستراتيجية التسويق 
  .(Concentrated marketing)املركز 

  

تمع كسوق  يف حالة اتباع هذه االستراتيجية فإن املؤسسة تعترب ا: استراتيجية عدم التمييز))))1     
واحد وتغفل االختالف بني الفئات والقطاعات اليت تكونه، ولذلك فإن رجل التسويق يقوم بتوجيه 

 لقطاعات املستهلكني بعد أن قام بتحليل االختالفات بني تلك )غري متييزية(سياسة تسويقية موحدة 
ابه بني حاجات املستهلكني القطاعات يف السوق الكامن للمؤسسة أين استنتج بأن نقاط التجانس و التش

و رغبام هي أكرب من نقاط االختالف، و نتيجة لذلك فإنه يتم التركيز على النواحي املشتركة بني 
  .األفراد و ليس على نواحي االختالف والتميز

 

غبة    إن استراتيجية عدم التمييز عادة ما يتم اتباعها ألا متنح لكل فرد يف اتمع فرصة أن يكون له ر
ويف  ،(average pearson)إىل خدمات ومنتجات املؤسسة باعتمادها على مفهوم الشخص الوسطي 

وخاصة إذا كان  - ناجحة متاما ألن اتمع غالبا ةالواقع فإن هذه االستراتيجية قد ال متثل عملية تسويقي
 التسويق غري  مقاربةيتنوع من حيث حاجاته وتطلعاته، وكما هو مالحظ فإن ما خيتلف و-جمتمعا كبريا

التمييزي ميكن أن تكون ذات فعالية يف حالة وجود قطاع كبري من السوق الكلي له رغبات وتفضيالت 
حظائر السيارات، وخدمات : متجانسة جتاه املنتوج أو اخلدمة املعروضة، إن خدمات مشتركة مثل

سية ميكن أن توفر ظروفا مالئمة واليت تعرب عن حاجات أسا... التأميناتوالشرطة، واخلدمات الصحية، 
لنجاح سياسة تسويقية موحدة، غري أنه وحىت يف هذه ااالت فإنه كثريا ما يكون من األجدى بالنسبة 
للمؤسسة أن تعمل على تصميم برامج تسويقية خمتلفة توجه إىل قطاعات سوقية خمتلفة وعلى سبيل املثال 

ميكن أن تكون  عنها يف منطقة ريفية، إن هذه األخريةفإن خدمات التأمني ختتلف من منطقة حظرية 
يف حني أن األوىل قد متيل إىل ... أكثر اجتاها حنو التأمني ضد األخطار الزراعية كاجلفاف واحلرائق

  159...التأمني ضد حوادث السيارات، حوادث العمل يف املصانع 
 إلخفاقها يف وضع سياسة متكنها من       إن التسويق غري التمييزي غالبا ما تتبناه املؤسسة نتيجة

وليس نتيجة لتحليل ودراسة موضوعية للمجتمع يف السوق، وكما يوضح  االستفادة من جتزئة السوق

                                                 
159 Havitz et Crompton, http// : ahsmail.uwaterlov.ca/recr15/chapter 9.havitz and crompton215.pdf, p: 
3 
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فإن هذه اإلستراتيجية ميكن أن تالءم سوقا متثله احلالة األوىل أساسا ألن اتمع متماثل  13.2 الشكل
سة، وعلى العكس فإن احلالة الثانية متثل أربع جمموعات متّ فيما خيص الفوائد اليت يريدها يف عرض املؤس

حتديدها يف اتمع الكلي على أساس تباينها واختالف استجابتها يف مواجهة خدمات وبرامج تسويق 
  160 .املؤسسة، إن قرار توجيه مزيج تسويق موحد إىل هذه اموعات قد ال يكون قرارا مالئما وسليما

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  حاالت متعددة ميكن أن نذكر منهاستراتيجية التسويقية املوحدة قد جتد مربرات انتهاجها يف    إن اال

  161:ما يلي
 يف حالة األسواق األقل تنافسية فإن خيارات املستهلكني قليلة وسلطتهم :حالة ضعف ضغط املنافسة •

ثال تقدم تشكيلة يف الضغط على العرض حمدودة، ولذلك فإن املؤسسات االحتكارية التابعة للدولة م
منتجات ضيقة، واحلال كذلك حىت يف بعض البلدان اليت تشهد منافسة أكرب بني املؤسسات غري أن ضيق 

 واليت ال تلقى منافسة -األسواق قد ال يبعث على تنويع العرض، إضافة إىل ذلك فإن املنتجات اجلديدة
تقل إىل التنويع يف تشكيلتها والتمييز بني  عادة ما تبحث هلا عن أكرب عدد من املشترين قبل أن تن-كبرية

 .املستهلكني يف السوق
 

إن التسويق غري التمييزي هي السياسة اليت متارسها كثري من املؤسسات اليت  :تسويق املنتجات العادية  •
أو بعض املواد األولية واملنتجات .. السكر، امللح، الفرينة: مثل (commodities) تنتج منتجات عادية

فها مع قطاعات خمتلفة من يعية األساسية، إنه من الصعب العمل على متييز هذه املنتجات وتكيالصنا
املستهلكني نتيجة للتجانس الكبري بينهم يف طلب هذه املنتجات، ورغم تلك الصعوبة فإن كثريا من 

                                                 
160 Ibid, p: 3. 
161 J.Lendrevie  et al, Mercator, 7°édition, Dalloz, Paris 2003, pp : 720-722. 
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 يف سوق املؤسسات تعمل على تقدمي عروض متييزية خاصة هلذه املنتجات العادية، فمثال ميكن ملؤسسة
 .صناعي أن جتزئ عمالءها على أساس أم يبحثون عن خدمات ملحقة خمتلفة

 

إن قيام املؤسسة بتجزئة السوق ومن مث تقدمي تشكيلة  :التسويق املوحد وهيكل التكلفة التنافسي •
متنوعة من العروض قد تكلفها كثريا وسيكون من ادي اقتصاديا أن تعرض املؤسسة منتوجا واحدا لكل 

ملستهلكني، ويف كثري من احلاالت فإن القيمة األساسية للمنتوج عند املستهلك هي السعر، من أجل ذلك ا
فإن املؤسسة ترى أن ميزا التنافسية لن تتأتى من متييز املستهلكني ولكن من خالل اعتبارهم سوقا واحدا 

لواقع فإن االستراتيجية غري يضمن هلا هيكل تكلفة منخفضة متنحها ميزة سعرية أعلى من غريها، ويف ا
التمييزية أقل تكلفة من غريها أوال ألن املؤسسات اليت تتبناها تقتصد يف الوقت واملصاريف اليت ميكن أن 
تبذهلا يف حبوث التسويق من أجل الدراسة املعمقة والكشف عن االختالفات املوجودة بني املستهلكني يف 

سة تطوير منتجات متعددة والقيام بعمليات توزيع وترويج ألكثر السوق، وثانيا ألا ال حتتاج من املؤس
من قطاع سوقي ناهيك عن أن اختصار عدد األصناف اليت يضمها خط املنتجات سيقلل من تكاليف 

 162.اإلنتاج ذاا
 

 إذن أن هذه املقاربة التسويقية يتم اتباعها خاصة من أجل االستفادة من التكلفة املتدنية     من الواضح
 غري أا مل بذلك الفوائد اليت ميكن أن )اإلنتاج باحلجم الكبري(عن طريق حتقيق اقتصادات الوفرة 

جتنيها من خالل منتوجات مطابقة وموافقة ملختلف القطاعات اليت تكون السوق الكلي، وهي بذلك 
دمة اجلميع قد ختاطر بتقدمي عروض وإن كانت منخفضة األسعار فإا قد ال تناسب أحدا، إن نية خ

 واملزيج التروجيي قد ال عتؤدي يف النهاية إىل عدم خدمة أي أحد، كذلك فالعوامل األخرى كالتوزي
تكون بالكفاءة املرغوبة منها، إن بعض املنتوجات لشركات رائدة استطاعت بناء عالمة جيدة من خالل 

 ليس من السهل أن يستطيع أي أا مناسبة لقطاعات عريضة من الناس وألجيال خمتلفة كذلك، ولكن
منتوج أن يتمتع جباذبية مثال لفئة الدخل الضعيف والبسطاء ويكون له يف الوقت ذاته جاذبية لفئة الدخل 
املرتفع ذلك أنه من النادر أن يكون منتج أو عالمة ما كل شيء بالنسبة لكل الناس وإصابة عصفورين 

  . كن مستحيالحبجر واحد قد تكون أمرا صعبا للغاية إن مل ي
     وزيادة على ما سبق فإن جناح املؤسسة يف سياستها التسويقية املوحدة قد يغري بعض املنافسني 

 القطاع ذاته  على(hypercompetition)السوق نفسه مما يؤدي إىل وجود منافسة مفرطة بدخول 
 ما ينتج عن ذلك أن يصبح  مع إمهال القطاعات األصغر، وكثريا)القطاع الذي ميثل الغالبية املفترضة(

                                                 
162 Havitz et Crompton, Op.cit, p: 3. 
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ات األخرى وهو ما ذكرناه سالفا عن املظهر اخلادع للغالبية قطاع الكبري أقل رحبية من القطاعهذا ال
(majority fallacy).163 

  

 قد حتدث نوعا من التناقض نظرا ألن جتزئة السوق      وأخريا ميكن أن نالحظ أن هذه االستراتيجية
املستهلكني بتوجيه منتجات متعددة لقطاعات أو قطاع حمدد يف السوق تتطلب التعامل مع اختالفات 

وإال سيكون من العبث إجراء هذه التجزئة، ويف احلقيقة فإن استراتيجية التسويق غري التمييزي هي حالة 
والتسويق املستهدف، فاملؤسسة أوال قامت بتجزئة السوق وحددت  وسط بني التسويق الشامل

قطاعا واحدا ليمثل  (combiner)ع معا عد ذلك عملت على ضم أكثر من قطااحتياجات كل قطاع وب
 حيث أن املؤسسة توهم -كما أسلفنا–أكثر اتساعا تقدم له منتجا واحدا، وبالطبع فإن ذلك له خماطره 

نفسها بأن االحتياجات املختلفة والرغبات املتباينة للمستهلكني ميكن مقابلتها من خالل منتوج واحد 
   . 164فقط

  

  :     وميكن أن جنمل بعض مزايا وعيوب التسويق غري التمييزي فيما يلي
  : املـزايـا-  أ    
  ؛)...امللح، السكـر، الدقيق (التوافـق مع احلاجـات األساسية للمستهلك  �
  ؛...حتقيق اقتصادات الوفرة من خـالل ختفيضـات مهمة يف اإلنتاج والتخزيـن و النقل �
  ـة السوق وحبـوث التسويق؛ختفيض وقت وتكاليف دراس �
  …  واإلشهاريوجود منتوج وسوق واحد خيفض من جهد ونفقات التخطيط التسويق �

  : العيوب-ب     
  ؛)...مثال يف سوق السيارات، اللباس (النجاح الذي القـاه منوذج التسويق التمييزي  �
  ا يف الواقع؛إن مفهـوم املستهلك الوسطي هو مفهوم إحصائي جمـرد قد ال ميثل شيئا حقيقي �
 أكثر مردودية من )مببيعات قليلة( أالَ تكون استراتيجية اهلامش الرحبي املرتفع: مشكلة املردوديـة �

   احلجـم الكبري امش ربح أقـل؟؛ةاستراتيجي
 …ديد مواجـهة منافسة كثيفة وخاصة يف حالة جنـاح املؤسسة �

  
  

                                                 
163 Ibid, p : 4.  

  .202:  >);: ��� ا���5)ن، 57)ل ا���� ا�K7�� ،"+�5 +�$ ذآ�H، ص 164
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ة فإن املؤسسة تقرر التمييز بني قطاعات السوق  وتبعا هلذه االستراتيجي: التمييزة استراتيجي))))2     
بسياسة تسويقية خمتلفة أخذا بعني االعتبار التباينات اليت أفرزا عملية جتزئة السوق وميكننا أن نعرف 
هذه االستراتيجية بأا اختيار قطاعني أو أكثر من قطاعات السوق الكلية وتكييف منتجات املؤسسة 

  . كل جمموعة خمتارة من املستهلكنيوخدماا مع رغبات وظروف
      إن املؤسسة اليت تتبىن هذه االستراتيجية تقوم إذن بتطوبر عدة برامج تسويقية كل واحد منها يوجه 
إىل قطاع حمدد يف السوق، ومن الواضح أن تصميم منتجات خاصة لكل قطاع سيكون أسهل من إعداد 

لك أن املستهلكني داخل القطاع الواحد سيكونون منتوج واحد يرجى منه إشباع مجيع القطاعات ذ
 وبالنتيجة فإن تفضيالم وظروفهم - يف جمموع السوق كله على عكس املستهلكني-أكثر جتانسا

ستكون متشاة نسبيا ويسهل حتديدها، وباملقارنة مع االستراتيجية غري التمييزية فإن سياسة التسويق 
ر ومركز أقوى يف كل قطاع من قطاعات السوق، كما تعمل التمييزي تسعى إىل حتقيق مبيعات أكث

على احلصول على درجة أعلى من الدعم والوالء والشراء املتكرر نظرا ألن العرض الذي تقدمه املؤسسة 
  .165مكيف ومعدل وفق رغبة كل قطاع من املستهلكني وليس العكس

 

يزي واليت دف إما إىل تغطية جمموع      وميكننا أن منيز بني نوعني من استراتيجية التسويق التمي
  166:القطاعات كلها أو إىل استهداف بعضها فقط

 

• من املؤسسات الضخمة  :فةاستهداف جمموع القطاعات بسياسة تسويقية مكي كثري ويعتمد هذا النوع
 L’Oréalشركة : ذات املوارد الكبرية والقادرة على إدارة جمموعة كبرية من املنتجات واألسواق مثل

، إن ... يف إنتاج السياراتVolkswagen  يف مواد التنظيف، وColgateيف منتجات مواد التجميل، 
هذه السياسة قد تقود املؤسسة إما إىل تنويع عالماا حسب تشكيالت منتجاا املختلفة، وإما إىل 

 .االحتفاظ بعالمة واحدة ومتديدها على كامل تشكيلة املنتجات
 

إن التسويق التمييزي قد يتمثل أيضا يف اختيار قطاعات معينة ذلك أن  :ةاستهداف قطاعات حمدد •
املؤسسة كبرية احلجم يف بعض األحيان قد تركز جهودها على القطاعات األكثر أمهية ومنوا وتترك 

 .القطاعات األقل جاذبية للمؤسسات األصغر حجما

مردودية فقد اجتهت إليها العديد من املؤسسات  التمييزية تعترب األكثر ةإىل أن هذه االستراتيجيونظرا     
حىت تلك اليت كانت حتقق جناحا من خالل تسويق غري متييزي، ويبدو ذلك جليا من خالل ما نشاهده 

                                                 
165 Havitz et Crompton, Op.cit, p: 9. 
166 J.Lendrevie et al, Op.cit, p : 28. 
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 الواحدة ألكثر من شكل للمنتوج نفسه، واستخدام أكثر من أسلوب يف التوزيع، ةمن تقدمي املؤسس
 قد ذكرنا من قبل أن مؤسسة كوكاكوال قد بدأت مبذاق ، وإذا كنا...واإلعالن يف أكثر من وسيلة

 فإا اليوم تدير منتجات بأحجام خمتلفة وأذواق متنوعة، كذلك فإن )تسويق موحد(وحجم واحد 
منتجي السيارات كان عليهم أن يعملوا على تكييف سيارام مع حاجات وأذواق املستهلكني بعرضهم 

  167...للون، السرعة، الوظائف اإلضافيةاحلجم، ا: لنماذج أكثر تنوعا من حيث
 

  وحىت يف املنتجات العادية فإن املؤسسات أصبحت تبحث عن التمييز فيها فمثال يف سنوات الثمانينات 
كان ميكن اعتبار املاء الشروب سوقا متجانسا بالنسبة جلميع املستهلكني حني كان استعماله منحصرا يف 

ظرا العتبارات صحية وبيئية فإن هذا السوق قد تطور بصورة فئة حمدودة من الناس، أما اليوم ون
ملحوظة حيث أصبح ممكنا للمستهلكني شراء قنينات ماء خمتلفة عن بعضها من حيث مكوناا وشكل 
تعبئتها، سنتحدث مثال عن ماء معدين أصله جبلي ، وآخر من جوف الصحراء، أو ماء معدين حار 

ع مرتبطا حباجة أساسية وسلعة عادية كاملاء فللمرء أن يتصور درجة ، وإذا كان هذا التنو...وآخر بارد
  .168التنوع يف تفضيالت املستهلكني جتاه املنتجات األخرى وخاصة الكمالية منها

     إن استراتيجية التسويق التمييزي دف من وراء هذا التنوع يف املنتجات والتمييز بني املستهلكني يف 
كرب عدد من هؤالء املستهلكني يف كل قطاع من خالل جذب األفراد قطاعات خمتلفة إىل كسب أ

املقاطعني ظرفيا وكذلك مستهلكي منتجات املنافسني غري الراضني عنها، ومن الواضح إذن أن 
استراتيجية التسويق التمييزي تعترب األكثر مردودية وفعالية بالنسبة للمؤسسة، إال أا ال ختلو كذلك من 

ب االنتباه هلا، ففي مقابل األرباح اليت ميكن أن تدرها هذه السياسة فإا أيضا تسهم يف النقائص اليت جي
  169:ارتفاع التكاليف وخاصة من خالل ما يلي

  

 من أجل مقابلة متطلبات القطاعات ج إن عملية إدخال تعديالت على املنتو:تكاليف تعديل املنتوج •
اليف إضافية ختص عمليات البحث، التطوير، التصميم املختلفة غالبا ما تؤدي إىل حتميل املؤسسة تك

 ... .والتغليف

وبصفة عامة ميكننا أن نقول أن تكلفة إنتاج عشر وحدات من عشر منتجات : تكاليف اإلنتاج •
 واحد، ويرجع ذلك مثال إىل وقت التجهيز الذي سيكون جختتلف عن إنتاج مائة وحدة من منتو
 .. ..أقل وكذلك إىل قصر سلسلة اإلنتاج

                                                 
167 F.Baldo et al, Op.cit, p : 28. 
168 Havitz et Crompton, Op.cit, p: 3-4. 
169 Kotler et Keller, Marketing management, 12°Ed, Op.cit, p : 264. 
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إن املؤسسة اليت تتبىن تسويقا متييزيا سيكون لديها برامج تسويقية متنوعة موجهة  :التكاليف اإلدارية •
إىل قطاعات خمتلفة وهذا ما يتطلب تكاليفا إضافية يف حبوث السوق والتنبؤ وحتليل املبيعات، وإدارة 

 ... .قنوات التوزيع
 

ة مبنتجات متنوعة ستكون أكثر تكلفة من إدارة  عموما فإن إدارة خمـزون مؤسس:تكاليف التخزين •
خمزون مؤسسة مبنتوج واحد، وذلك قد يعود إىل اختالف السجالت وعمليات اجلـرد اليت تأخذ 

 ... .وقتا أكرب وتكلفة تأمني املخزون وحفظه
 

إن التسويق التمييزي يدفع املؤسسة إىل حماولة الوصول إىل قطاعات  :تكاليف االتصال والترويج •
لسوق املختلفة من خالل الوسيلة اإلعالنية املناسبة لكل من هذه القطاعات، ويؤدي ذلك إىل ا

وهذا يؤثر على تكلفة (اخنفاض معدل استخدام كل وسيلة من حيث املساحة والتكرار أو الوقت 
 .، كذلك فإن كل قطاع قد حيتاج إىل تصميم رسالة إشهارية وتروجيية خاصة به)اإلعالن

  

 خطر التكاليف املرتفعة اليت تتطلبها هذه االستراتيجية فإن املؤسسة تواجـه خطرا آخر ة إىلوإضاف     
يف حالة ما إذا كانت احلـدود بني القطاعات املختلفة غري واضحة نتيجة قصور يف عملية جتزئة السوق 

 نفسها بنفسها أو نتيجة لضعف والء املستهلكني ووفائهم للمنتجات، فإن املؤسسة ميكن هلـا أن تنافس
 حيث أن املؤسسة قد تطلق منتوجا جديدا (cannibalisme) “التآكل الذايت”يف إطار ما يسمى بعملية 

يف السوق تأمل أن حيقق هلا زيادة يف املبيعات اإلمجالية واألرباح، غري أن عدم حتديد السوق املستهدف 
ة للمؤسسة يف مقابل تبنيهم ملنتوجها بدقة قد يؤدي إىل أن املستهلكني يتخلون عن املنتجات القدمي

  .170اجلديد وبالتـايل فإن املؤسسة ستتحمل تكاليفا إضافية دون مقابلتها بإيرادات جديدة
 

  : أن نستشف أهم املزايا والعيوب اليت تتعلق ذه االستراتيجية فيما يليق     وميكننا مما سب
  : املـزايـا-  أ    
 ؛)التسويقياملفهوم ( خالل التوجه برغبام وحاجام ن مت املستهلكنيتسمح باعتبار خصوصيا �

  مكيفة مع التسويق الصناعي أين يتم التعامل مع عدد قليل من الزبائن هلم حاجات خاصة؛ �
  إن استراتيجية اهلامش املرتفع على املدى البعيد أفضل مردودية من استراتيجية احلجم الكبري؛ �
  سهم يف رفع املبيعات اإلمجالية للمؤسسة؛التغطية اجليدة موع السوق مما ي �
  ...إن استهداف عدة قطاعات جيعل املؤسسة يف منأى عن خطر التقلبات اليت قد حتدث يف قطاع ما �

                                                 
170 Y.Chirouse, Le marketing stratégique, Op.cit, p : 50. 
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  : العيوب-      ب
  لكل مستهلك؛.. ال يوجد هناك تكييف تام مع الرغبات فيما خيص السعر، التوزيع، املنتوج �
  ضمن نفقات إضافية يتطلبها تكييف املنتجات مع عدة قطاعات؛إن هذه السياسة أكرب تكلفة ألا تت �
إن االتصال باملستهلكني يف ظل هذه االستراتيجية أكثر صعوبة من االتصال الشامل ألنه يستلزم  �

  وسائل خاصة وقريبة من املشترين احملتملني يف كل قطاع من قطاعات السوق الكلي؛
  أجل دراسة السوق وحبوث التسويق؛التكلفة الكبرية اليت حتتاجها املؤسسة من  �
  ...تتطلب هذه السياسة كفاءات تكنولوجية ومهارات بشرية من أجل التنويع يف العرض �

 

لقد رأينا فيما سبق أن املؤسسة يف حالة كل من التسويق التمييزي وغري  : استراتيجية التركيز))))3     
عن برنامج تسويقي موحد أو منتوج وواء عن طريق التمييزي تستهدف كامل قطاعات السوق تقريبا س

خاصة  –ل الثالث الذي يبقى أمام املؤسسةعدة برامج تسويقية، والبديطريق عدة أشكال من املنتجات و
ز، إن املؤسسة اليت ختتار اتباع هذا األخري تقوم بتركيز كل  هو التسويق املركّ– ذات املوارد احملدودة

لسوق حيث تقوم بتسويق سلعة واحدة هلذا القطاع وتصميم أنشطتها التسويقية على قطاع واحد من ا
برنامج تسويقي واحد خاص به، إن هذا القطاع يتم اختياره على أنه األكثر جاذبية أو األكثر  استجابة 

  .ملنتوج املؤسسة
  

ة وكما سبق اإلشارة إليه فإن اإلستراتيجية التركيزية ميكن أن تـالءم املؤسسات الصغرية واملتوسط     
 االختالفات احلاصلة بني جمموعات املستهلكني، غري أا – من خالل جتزئة السوق –واليت أدركت 

ونظرا ملواردها احملـدودة جتد نفسها غري قادرة على خدمة قطـاعات متعددة يف السـوق، ولذلك 
شبه فإا تقرر أن تركز جهودها التسويقية على قطاع خاص تأمل من ورائه أن تصل إىل وضعية 

وجتنب املنافسني املوجـودين  احتكـارية يف هذا القطاع اجلزئي متكنها من كسب حصة سوقية كبرية
ركة صغرية ـ من األفضل أن تكون ضفدعا كبريا يف ب”يف السـوق الكلي ، واملثل األمريكي يقول 

سويق ، ولذلك فإن كثيـرا من الباحثني يف الت171“  ضفدعا صغريا يف بـركة كبريةبدل أن تكون
ن أن جناح العديد من  يعتربو(…Al Ries, Jack Trout, F.D.wiersema, R.D.Buzzel)أمثال 

املؤسسات اليت حققت منوا مهما يف حصصها السوقية إمنا حققت ذلك عن طريق تركيز جهودها 
  172.التسويقية على قطاع مت اختياره بعناية

 

                                                 
171 B.David et A.Axman, Op.cit, p : 40. 
172 Y.Chirouse, Le marketing stratégique, Op.cit, p : 51. 
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ه منتوجها إىل عموم مالكي السيارات  توجال Jaguarأو   Rolls-royce      إن مؤسسة سيارات مثل
ولكنها تركز على تلك الفئة املترفة صاحبة الدخول العالية واليت ميكن هلا تغطية النفقات الضخمة اليت 

كن أن تتبناها املؤسسة يف بداية مييتطلبها إنتاج تلك السيارات الفارهـة، كذلك فإن هذه االستراتيجية 
 اكتساب مكانة يف السوق متكنها بعد ذلك من توسيع نشاطها يف قطاعات نشاطها حيث تسعى أوال إىل

أخرى فمؤسسة ماكدونالد مثال بدأت بتقدمي منتجات ذات حمتويات حمدودة متثلت أساسا يف اهلمربغر 
 هةزت على املنتجات الغذائية سريعة التحضري موجوالبطاطا املقلية واملشروبات غري الكحولية حيث ركّ

ئة حمدودة من الزبائن، لكن ومبرور الوقت فإن حمتويات منتجاا وأسواقها أخذت تتنوع  إىل فذلك
  173. السريعةوتتسع مع احتفاظها بامليزة األساسية لنشاطها وهي التغذية

 

     وبالنتيجة فإن املؤسسة قد تتبىن هذه السياسة التركيزية سعيا منها إىل حتسني أدائها يف قطاع واحد 
ه إمكاناا وجهودها حنوه قبل أن متر إىل خدمة قطاعات أخرى وإىل تنويع منتجاا من خالل توجي

ما حجم القطاع الذي ميكن أن تعتربه املؤسسة سوقها املركز؟ : والسؤال الذي يطرح نفسه غالبا هو
ولإلجابة على ذلك فلنفرض أن مؤسسة ما قررت أن تستهدف قطاعا من قطاعات السوق الكلي، 

  : فإا ميكن أن تكون أمام ثالث حاالت يوضحها الشكل التايلبصفة عامة
  

  
    
  

إن توجيه جهود املؤسسة التسـويقية حنو القطاع احملدد يف احلالة األوىل ميثل استراتيجية تركيزية ألنه    
 يعرب عن غالبية هذا السوق، يستهدف قطاعا جزئيا حمددا يف السوق الكلي حىت وإن كان هذا القطاع

، ومع ذلك فإنه ميكننا كذلك أن نعترب أا ال 174إن هذا ما يطلق عليه التركيز على القطاع األساسي

                                                 
173 Havitz et Crompton, Op.cit, p: 7. 
174 J.Lendrevie et al, Op.cit, p :725. 

-3- -1- -2- 

   احلاالت املمكنة حلجم القطاع السوقي:215.الشكـل
 Ibid, p : 8 :املصـدر
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 تركيزية بل استراتيجية غري متييزية على أساس أن السوق املختار ميثل الغالبية وهو خمتلف ةمتثل استراتيجي
اجلنس مثال، فإننا إذا : زئة السوق هو أساس دميغرايفعن غريه، وبفرض أن األساس الذي متت به جت

أضفنا أساسا آخر وليكن مثال معدل استعمال املنتوج فإننا حنصل على قطاع حمدد أكثر واحلالة الثانية 
تعطي مثال واضحا عن السوق املركز، ورغم ذلك فإن القطاع ما زال واسعا وكبريا من أجل أن تتخذ 

 تركيزيا يعطي للمؤسسة ميزة يف مقابل منافسيها، وأخريا ويف احلالة الثالثة حبقه قرارات متثل تسويقا
 ملتغري ثالث من أسس التجزئة وليكن منط وأسلوب حياة الفرد فإننا حنصل على قطاع أكثر اوبإدخالن

 جيدة تركيزا من احلالة األوىل، إن هذا القطاع املمثل يف الدائرة الثالثة ميكن أن مينح رجل التسويق فرصة
الختاذ قرارات تسويقية ختتلف وتتميز عن قرارات املنافسني ومتكنه من االستفادة من تركيز جهوده يف 

  .هذا القطاع الصغري
     من املهم إذن أن نالحظ أنه كلما أضفنا أساسا جديدا من أسس التجزئة فإن القطاع املستهدف 

ؤال السابق ميكن أن تكون يف عدد األسس يصبح أقل حجما يف كل مرة ولذلك فإن اإلجابة على الس
املستخدمة يف جتزئة السوق، ذلك أن عددا قليال من األسس يبقي القطاع السوقي كبريا وميكن استهدافه 
بتسويق غري متييزي جللب أكرب عدد من املستهلكني حىت من خارج هذا القطاع إضافة إىل أن القطاع 

جلدد، كما أن كثريا من األسس املتقاطعة يف جتزئة السوق قد الكبري لن حيمي املؤسسة من املنافسني ا
جتعل القطاع صغري احلجم وال يكفي لتقدمي املردودية الالزمة وقد جتعله كذلك دون وصف حمدد مما 

 175.يصعب من إمكانية الوصول إليه باتصال تسويقي مناسب
  

من السوق فيمكن هلا أن حتقق عـائدا      وعموما فإنه إذا متكنت املؤسسة من اختيار القطاع املناسب 
معتربا على االستثمار فيه ألن التسويق املركز سيسمح هلا مبعرفة القطاع املختار وفهمه فهما كامال 
وبذلك تستطيع إنتاج السلعة اليت تشبع احلاجـات والرغبات اخلاصة ذا القطاع بطريقة أفضـل من 

 عات يف السوق، ومبعىن آخر فإن املؤسسة ستكون متخصصةلو أا قامت بالتسويق لعدد أكرب من القطا
 واحد مما مينحها كذلك وفرات يف التشغيل ختص ييف تسويق سلعة واحدة وتصميم برنامج تسويق

اإلنتاج و التوزيع والترويج، ويف الوقت نفسه فإن التسويق املركز ينطوي على درجة أعلى من املخاطرة 
واحد ووضع إمكانات املؤسسة فيه سيجعلها عرضـة ألي اهتزازات ذلك أن تركيز النشاط على قطاع 

، فلو حدث حتول يف الطلب من خالل تغري رغبات وأذواق املستهلكني فإن 176مفاجأة قد حتدث فيه
املؤسسة ستكون يف موقف حرج للغاية، كما أن األرباح العالية اليت جتنيها املؤسسة قد جتتذب املنافسني 
                                                 
175 Havitz et Crompton, Op.cit, p: 7. 
176 Y.Chirouse, Le marketing, Op.cit, p : 107. 
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 الصغري ومزامحتها عليه، فعلى سبيل املثال ختصصت شركة أمريكان موتورز يف إىل دخول هذا القطاع
إنتاج السيارات الصغرية اليت تقتصد يف الوقود وحينما حدثت أزمة البترول يف السبعينات اضطرت 
الشركات األمريكية األخرى إىل إنتاج السيارات الصغرية جبانب السيارات متوسطة وكبرية احلجم مما 

كة أمريكان موتورز إىل التعرض خلسارة فادحة بسبب دخول الشركات األخرى سوقها الذي أدى بشر
  177.تركز وتعتمد عليه

 

     ولتفادي هذه النقائص والتقليل منها فإن املؤسسة اليت تتبىن هذه االستراتيجية عليها أن تراعي بعض 
  178:الشروط من خالل ما يلي

  الزمة خلدمة القطاع السوقي املختار؛ توفري املهارات والكفاءات ال-       
  جتنب القطاعات اليت يعمل فيها ويسيطر عليها املنافسون ويسهل فيها تقليد نشاطات املؤسسة؛-       

   املراقبة املستمرة ملا حيدث يف البيئة التكنولوجية من تغري قد يؤدي إىل تقليص احلاجة ملنتجـات  -       
 ل منتجات جديدة أو مقلدة ملنتوج املؤسسة؛          املؤسسة يف مقاب

   متابعة النمو احلاصل يف القطاع السوقي املستهدف من أجـل توسيع احلصة السوقية مبا يعزز-       
             ويرفع من حواجز الدخول يف وجه املنافسني ألن النمو السريع يؤثر على شهية هؤالء؛ 

 

  : التركيز فيما يليةأهم املزايا والعيوب اليت ختص استراتيجي   وميكننا يف النهاية أن خنلص إىل 
  : املـزايـا- أ    
  التعرف على حاجات ورغبات األفراد بشكل جيد يساعد على مقابلتها مبنتجات مناسبة هلا؛ �
  موافقة هذه االستراتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومحايتها من أخطار املنافسني الكبار؛ �
  ؛.. مزايا التخصص خاصة من خالل التخفيض يف تكاليف اإلنتاج، التوزيع والترويجاالستفادة من �
  ...البعد عن تقليد املنافسني للمؤسسة عن طريق ختصصها يف تكنولوجيا وإنتاج خاص �

  : العيوب-     ب
  خطر حتول رغبات وأذواق املستهلكني قد يفقد املؤسسة سوقها متاما؛ �
  لوجيا مبا يتجاوز تلك اليت متتلكها املؤسسة؛خطر التغري والتطور يف التكنو �
   اجلدد إىل القطاع الصغري مبا يفقده مردوديته العالية؛ديد دخول املنافسني �
حاجة هذه السياسة إىل إجراء دراسات سوقية وحبوث تسويقية مهمة ومعمقة ومكلفة من أجل  �

  ...حتديد القطاع املناسب للتركيز عليه
                                                 

  .108:  [��\ أ��5 ا��)ص، ��K7 +�$ ذآ�H، ص 177
��&�ر، ��K7 +�$ ذآ�H، ص 178 �; q�(= 230:  ��� ا�����.  
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  :طط استهداف السوقتطور خم: املطلب الثالث
إن املؤسسة حىت وإن كانت مهتمة بالسيطرة على عدة قطاعات سوقية فإنه يستحسن يف أغلب      

 يظهر حالة سوق خدمات اإلعالم 16.2األحوال أال ختترق يف بداية األمر إال قطاعا واحدا والشكل 
  . اجلوي، الربي، وعرب السكك احلديدية: اآليل مقدمة إىل مؤسسات النقل

    
  
  
  
  

  
  
  
  

 تركز نشاطها على اخلدمات املعلوماتية اخلاصة بالنقل اجلـوي فقط، يف حني أن “ أ ”     إن املؤسسة 
 تركز على التطبيقات العامة لإلعالم اآليل واملوجهة لكافة قطاعات النقل، أما “ب”الشركة 
ماتية خاصة لبعض  فقد دخلت السوق حديثا وقد ختصصت يف تقدمي خدمات معلو“ج”املؤسسة 

 دف إىل دخول أسواق املنافسني والسيطرة عليها “ج”العاملني يف قطاع النقل الربي، إن املؤسسة 
  فكيف تفعل ذلك؟

   إن خمطط هجوم املؤسسة غري املعلوم بالنسبة للمنافسني ميكن إظهاره باألسهم املوضحة يف الشكل 
ة ودائما لقطاع النقل الربي بعد ذلك فإا قد تم أعاله، ففي البـداية تعرض املؤسسة خدمات مكيف

وهكذا فإن املؤسسة ركزت يف بداية أمرها على قطاع واحد قبل متييز ... خبدمة قطاع السكك احلديدية
نشاطها باالنتشار يف القطاعات اليت ال توجد فيها منافسة مباشرة وأخريا فإا تنتقل إىل منافسة 

 179.ا بعد أن ثبتت أقدامها يف القطاعات السابقةاملؤسسات األخرى يف أسواقه
  

   180:     وبصفة عامة ميكننا التمييز بني نوعني من خمططات استهداف السوق
  .االنتقال من التسويق املركّز إىل التسويق التمييزي -
 .االنتقال من التسويق التميزي إىل التسويق غري التمييزي -

                                                 
179 Kotler et Keller, Op.cit, p : 265. 
180 F.Baldo et al, Op.cit, pp : 33-35. 

 القطاعات السوقية
      النقل الربي             النقل احلديدي          النقل اجلوي          

 عام

فمكي  

 خاص

نوع استعمال 
 اإلعالم اآليل

   خمطط استهداف القطاعات السوقية:16.2الشكـل
 Kotler et Keller, Op.cit, p : 265 : املصـدر
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إن معرفة وفهم أسواق املؤسسة تتطلب أن نأخذ  :ق التمييزيمن التسويق املركز إىل التسوي :أوال     
  :بعني االعتبار كثريا من القضايا لعل أمهها

   التغري يف اإلطار التنافسي وكثافة املنافسني؛-
   حترير األسواق وعدم ثباا؛-
   التجدد املستمر يف العرض والطلب؛-
   تقلص دورة حياة املنتجات وتسارعها؛-
  ... احلديثة يف اإلنتاج والتوزيع تطور التقنيات-

    ونظرا هلذه االعتبارات فإن وضع خمطط تسويقي لالنتشار يف السوق يعد ضرورة وحاجة استراتيجية 
من أجل بناء عرض جذاب ذي قوة تنافسية يف وجه خصوم السوق تعطي منتجات املؤسسة ميزة تفوق 

ع حمدد من املستهلكني من أجل التكيف احلسن ما لديهم، وهذا ما يدفعها إىل تركيز جهودها على قطا
، يف مقابل هذا )17.2انظر الشكل(مع رغبام وتطلعام وحصد املردودية العالية املتأتية من وراء ذلك 

فإن تنوع تلك الرغبات واختالفها باختالف الزمان واملكان يدفع املؤسسة إىل التفكري يف استثمارات 
  .هذا التنوع واالختالف واالنتقال من تسويق تركيزي إىل آخر متييزيجديدة تستجيب من خالهلا إىل 

   
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

كيزيالتسويق التر  

 التسويق التمييزي

مردودية االستثمار يف السوق أو 
 القطاع املستهدف

حتسني الوضعية التنافسية من خالل 
 زيادة االستثمار يف القطاع نفسه

 تشبع القطاع السوقي املستهدف

 اختيار قطاع إضايف جديد

    االنتقال من التركيز إىل التمييز:17.2الشكـل 
  p, cit.Op, e marketing stratégiqueL, Chirouse.Y  :51 :املصـدر
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 إن هذا االنتقال مرتبط بتغري الطلب وحتول : من التسويق التمييزي إىل التسويق غري التمييزي:ثانيا    
املؤسسات الرغبات واجتاهها حنو شيء ما كالسعر يف حالة األزمات والركود االقتصادي، إن كثريا من 

اعتربت حـديثا أا جزأت سوقها وعرضها أكثر مما ينبغي مما محلها كثريا من التكاليف التسويقية 
واإلدارية، ولذلك فقد سعت إىل تقليص عدد املنتجات والعالمات اليت تديرها هادفة من وراء ذلك إىل 

املضادة أو باع منطق التجزئة جذب أكرب عدد ممكن من الزبائن حنو أقل عدد من املنتجات من خالل ات
 العاملية قامت Unileverذلك فإن مؤسسة   وكمثال على(Counter segmentation)العكسية 

كانت تستغلها واحتفظت فقط بتلك العالمات اليت حتتل  1600 عالمة من بني 1200بالتخلص من 
حتفظت يف عملية جتزئة  اL’Oréal مؤسسةيف السوق، كذلك فإن  )الثاين(موقع الرائد أو املتحدي 

  181.ملياردوالر كرقم أعمال لكل عالمة1كانت حتقق أكثر من مة عاملية  عال12ب عكسية فقط 
  

  :معايري املفاضلة بني استراتيجيات االستهداف: املطلب الرابع
      إن هناك عددا من اخلصائص اليت تؤثر على اختيار االستراتيجية التسويقية جيب دراستها  بعناية من
طرف املؤسسة، وقد تتعلق هذه اخلصائص باملؤسسة أو بالسلعة أو بالسوق، ومن أهم هذه اخلصائص 

 :واملعايري ما يلي
  

إن املؤسسة عندما تتبىن تسويقا مستهدفا فإا ميكن أن تواجه عدة أنواع : درجة جتانس السوق  )1     
قاط موزعة يف مستٍو، فإن هذه النقاط ميكن من األسواق، ولو أن تفضيالت املستهلكني ميكن أن منثلها بن

   182:أن تكون على ثالثة أشكال كما يلي
     

  
  
  
  
  

  
  
 

                                                 
181 Ibid, p : 35. 
182 David Mercer, Op.cit, p: 143. 

  مصنفة تفضيالت - ج  مشتتة تفضيالت - ب   تفضيالت متجانسة- أ

   توزيع التفضيالت يف اتمع:18.2الشكـل 
  David Mercer, Op.cit, p: 143: املصـدر
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يعكس حالة أين تكون تفضيالت ورغبات  “ أ” إن الشكل:(homogeneous) تفضيالت متجانسة •
املستهلكني متشاة إىل حد كبري حيث ال يستطيع رجل التسويق التمييز بني قطاعات طبيعية يف هذا 

لسوق، وحيث أن الطلب متجانس فإن مسؤول التسويق ميكنه أن يتبع منطق التسويق العكسي ا
ويتبنى استراتيجية غري متييزية يعترب فيها السوق قطاعا واحدا يوجه إليه مزجيـا تسويقيا موحدا، إن 

  183.ميكن أن تقدم مثاال واضحا عن هذه احلالة...منتجات مثل الوقود، وملح الطعام 
 

 وعلى عكس احلالة األوىل فإن التفضيالت يف هذه احلالة تكون :(diffused) ت مشتتةتفضيال •
منتشرة بدون أن متلك املؤسسة قدرة على مجعها يف قطاعات متميزة، فاملستهلكون خمتلفون بعمق يف 
متطلبام حنو املنتجات، فإذا تقدمت عالمة إىل هذا السوق فإا ستعمل على جعل نشاطها يف قلب 

ذا السوق ومعىن ذلك أا ستتبع استراتيجية غري متييزية تسعى من خالهلا إىل ختفيض عدم الرضا ه
إىل أقل حد ممكن، فلو دخلت عالمة أخرى فإا ستأخذ مكانا إىل جانب العالمة األوىل من أجل 

  يفKodak يف مقابل Fujiفعلته مثال شركة  منافستها على كسب أكرب عدد من الزبائن وهذا ما
من أجل  )اجلوانب(سوق شريط التصوير، إن احلل الثاين أمام املؤسسة هو أن تستهدف األطراف 

كسب والء جزء من املستهلكني غري الراضني عن املنتوج الوسطي للعالمة األوىل، فإذا تقدمت إىل 
هذا السوق عدة مؤسسات فإا ستـتوزع بشكل خمتلف من أجل أن تتميز عن بعضها بغية كسب 

 .ائن على قاعدة هذا التميز وميكن أن تكون استراتيجية التركيز هي األنسب يف هذه احلالةزب
 

،  إن هذه احلالة هي وسط بني احلالة األوىل والثانية:(clustered preferences) تفضيالت مصنفة •
، إن املؤسسة اليت تستهدف هذا )قطاعات طبيعية(ففيها يظهر املستهلكون يف مجاعات متجانسة 

إما أن تتموقع يف وسط السوق مبنتوج وسطي من أجل جذب مجيع : السوق هلا ثالث خيارات
، وإما أن تستهدف فقط قطاعا واحدا تراه أكثر أمهية )استراتيجية التسويق غري التمييزي(املستهلكني 

، وإما أن تعمل على إطالق منتجات متعددة تستهدف بكل منتوج )التسويق التركيزي(من غريه 
 .184)التسويق التمييزي(ا قطاعا حمددا منه

  
 
 

                                                 
183 Eric Vernette, L’essentiel du marketing, Op.cit, p : 153.  
184 Kotler et al, Marketing management, 11°Ed Op.cit, p : 307. 
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إن األزمات والركود االقتصادي والبطالة جتعل املستهلك أكثر  :حساسية املستهلكني لألسعار )2     
حساسية لألسعار عند اختاذ قرار الشراء، ذلك أن تطور املبيعات يف احملالت التجارية واألسواق ينبئ بأن 

جات األقل سعرا، حىت وإن كانت هذه املنتجات ال تتناسب متاما مع الزبون خيتار بشكل مستمر املنت
 عدد القطاعات املستهدفة أي إىل صرغباته، ويف ظل هذه الظروف فإن املؤسسة قد تلجأ إىل تقلي

    185:التجزئة العكسية عن طريق أمرين
     حذف قطاعات بالتخلي عن جمموعة من املنتجات؛  -  
د من خالل حثّ املستهلكني األكثر تشاا على قبول منتجات موحدة  مجع قطاعات يف قطاع واح-  

منبثقة عن مزيج تسويقي بسيط، وعندما يكون ممكنا فإن هذه العملية الثانية أحسن من األوىل ألا 
  .تسمح باالحتفاظ بأكرب قدر ممكن من الزبائن

من سعر املنتوج إذا  % 40 إىل 30من      إن املستهلك الذي ال يعبأ كثريا بالتميز ميكن له أن يقتصد 
 أن )املوحد (قبل بالعرض الوسطي الذي تقدمه املؤسسة، واليت استطاعت من خالل اإلنتاج املنمط

ختفض تكاليف اإلنتاج والتسويق وبالتايل حتقيق سعر بيع مناسب للمستهلك وكاف جلين األرباح يف 
  .الوقت نفسه

ما هي الدرجة اليت يجزأ ا السوق حىت يضمن للمؤسسة : و     إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ه
إنتاجا بنوعية مقبولة وسعر مرض تستطيع من خالله احلفاظ على زبائنها يف ظل احلساسية جتاه األسعار، 

  :إن مسؤول التسويق سيكون أمام احلالة املوضحة يف الشكل التايل 
    

  
  
  
  

   املنخفضة اجنذاب املستهلك حنو األسعار:19.2الشكـل
  F.Baldo et al, Op.cit, p : 28 :املصـدر

  
  

    يف ظل هذا األفق الذي يبحث فيه املستهلك عن األسعار املنخفضة فإن اخليارات التسويقية للمؤسسة 
  :ميكن تلخيصها يف الشكل اآليت

   
     

                                                 
185 J.P.Helfer et J.Orsoni, Le marketing, 4°édition, Vuibert, Pari 1995, p : 174. 

األسعار األوىلجاذبية  جاذبية التوافق مع رغبة املستهلك  

 )Sur mesure( املقاسمنتجات على 

 )hyper segmentation( املفرطة التجزئة

 )Standardised( منمطةمنتجات 

ةـالتجزئ )Counter segmentation( ضادةالتجزئة امل  
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 دائما يف األدبيات االقتصادية فإن      إن جتزئة السوق تعترب إحدى األدوات الفاعلة يف التسويق، ولكن
أي حكم على فعالية أداة ما يبقى نسبيا وال يأخذ الشكل املطلق، ذلك أن التجزئة املفرطة قد ينتج عنها 
تكاثر فوضوي للقطاعات مما جيعل عملية إدارا صعبة ومكلفة للغاية، ولذلك فإن املؤسسة تسعى إىل 

  حادة وكبرية للسوق من أجل الوصول إىل مستوى جتزئة يضمن ختفيض التعقد الذي قد ينجم عن جتزئة 
   186.اجلودة مبا يرضي املستهلكني ويدر األرباح املناسبة للمؤسسة/ للمؤسسة حتقيق ثنائية السعر

  

إن بعض املنتجات والسلع ميكن اعتبارها منتجات منطية متجانسة هلا صيغة :  درجة جتانس املنتوج)3     
، والبعض اآلخر يتسم بالتنوع ...شارة إليه من قبل كامللح، والسكر والفواكهواحدة كما سبق اإل

، وتبعا لذلك فإنه كلما كانت عالمات املنتج ...واالختالف كاملالبس والسيارات وآالت التصوير
الواحد متجانسة أكثر  فإنه من املناسب اتباع التسويق غري التميزي، أما يف حالة املنتجات املختلفة فقد 

 بإستراتيجية متييزية أو اختيار قطاع واحد يتم التركيز قيكون لدى املؤسسة اخليار بني استهداف السو
  .عليه والتخصص يف خدمته 

  

 يتبع املنافسون سياسة استهداف متييزية من خالل عندما : اإلستراتيجيات التسويقية للمنافسني)4     
وإمنا  )موحد(ملؤسسة ذلك بسياسة تسويق غري متييزي جتزئة واضحة للسوق، فإنه من اخلطأ أن تواجه ا

قد يكون من األجدى اتباع استراتيجية التركيز والتخصص يف قطاع يتصف فيه املنافسون بالضعف وقلة 
                                                 
186 Ibid, p : 175. 
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العدد، وعلى النقيض من احلالة األوىل فإنه عندما ينتهج املنافسون تسويقا غري متييزي فإن املؤسسة ميكن 
 جتزئة السوق واستهدافه بإستراتيجية متييزية أو تركيزية تؤمن هلا التفوق عليهم هلا أن تفيد كثريا من

وخدمة القطاعات السوقية بكفاءة أعلى منهم، إضافة إىل ذلك فإن استراتيجية التركيز على قطاع سوقي 
وق صغري قد تكون سياسة جيدة للهروب من املنافسة اليت ميكن أن تشهدها القطاعات األساسية يف الس

  187.الكلي
  

إن دورة حياة املنتوج تؤثر بال شك يف نوعية اإلستراتيجية املتبعة  : املرحلة من دورة حياة املنتوج)5     
فعند إدخال الشركة ملنتوج جديد إىل السوق فمن األفضل أن يكون تقدميه يف شكل واحد مدعوما 

لتمييزي أو التركيزي هو اخليار احملبذ بسياسة اتصالية شاملة ومكثفة ومن مث فإن اتباع التسويق غري ا
حيث يساعد ذلك على خلق انتباه وإدراك املستهلك للمنتوج أوال، فإذا وصل هذا املنتوج إىل مرحلة 
متقدمة يف النمو أو النضوج فإن االستراتيجية التمييزية قد تفرض نفسها نظرا لتعدد األذواق والسلوكات 

هذا فإن املخطط الذي تضعه املؤسسة ملنتوجها اجلديد من أجل ، وإضافة إىل 188جتاه املنتوج املعين
االنتشار يف السوق قد يدفع املؤسسة إىل تبين تسويق مركز يف البداية قبل االنتقال إىل تسويق متييزي 
لغزو القطاعات املختلفة للسوق، وعلى سبيل املثال فإن مؤسسة ببسي كوال وملواجهة منتجات 

  أوال إىل قطاع خاص من خالل طرحه فقط يف -وملدة طويلة-ه منتوجها كوكاكوال عملت على توجي
مساحات الشراء الكربى، قبل أن تعمد إىل توزيعه يف أجهزة التوزيع اآليل وأخريا قامت بتوجيهه إىل 

 189.قطاع الوجبات السريعة
  

بد أن تراعي نتائج عند دراسة البدائل اإلستراتيجية فإن املؤسسة ال :موارد وإمكانات املؤسسة )6     
الدراسة اخلاصة بتحليل موقفها الداخلي جبميع أبعاده اإلنتاجية والتمويلية والتسويقية وما خيص كذلك 
املوارد البشرية والتنظيمية إذ وبناء عليها تتحدد وبدرجة كبرية اإلستراتيجية املمكن اختيارها، فإذا 

وتغطية السوق بكامله أو معظم قطاعاته فإن اخليار كانت مواردها حمدودة حبيث ال تسمح هلا باالنتشار 
  190.األفضل قد يكون هو اتباع التسويق املركز

  
  

                                                 
  .63- 62: ، ص�5C� 2004 ا��CD و Q��V< ��)س، ��)دئ ا�&%��$، ا��ار ا�()���< ، اA+@?�ر�<  187

188 H.Fenneteau, Cycle de vie de produits, Economica, Paris 1998, p : 26-27. 
189 Kotler et keller, Marketing management, 12°Ed Op.cit, p : 265. 

190 V و �CD�5 ا�C� ص ،Hذآ� $�+ K7�� ،س(�� >Q�� :61.  
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  خـالصة 
  

     لقد رأينا يف هذا الفصل أن استهداف السوق ينطلق من جتزئة هذه السوق من خالل أسس مالئمة 
بني متكن رجل التسويق لذلك، إن هذه األسس عبارة عن خاصية أو أكثر من خصائص املستهلكني املرتق

من تصنيفهم يف قطاعات خمتلفة، وبصفة عامة فإن تلك األسس جيب اختيارها حبيث تؤدي إىل أن كل 
 يف -قطاع يتكون من املستهلكني الذين يستجيبون للمؤثرات التسويقية بالطريقة نفسها وبشكل خمتلف

  . عن استجابة املستهلكني يف القطاعات األخرى -الوقت نفسه
  
  بعد ذلك فإن مهمة املسوق هي حتليل تلك القطاعات وتقيم جاذبيتها مبا يقوده إىل اختيار القطاعات   

املالئمة واليت تشكل أسواقه املستهدفة، إن هذه األسواق ميكن أن ينظر إليها رجل التسويق من خالل 
ضها وإما أن يركز على زاويتني فإما أن يركز على نواحي االختالف ويسعى إىل متييز القطاعات عن بع

نواحي التشابه ويعمل على ضم القطاعات املتشاة أو األكثر تشاا إىل بعضها البعض وهذا ما يدعوه 
إىل اختيار إستراتيجية الستهداف وتغطية السوق ويف اخلطوة التالية فإن املؤسسة ستعمل على اختيار 

ا حتقيق االنطباع الذهين والتموقع املرغوب يف املزيج التسويقي املناسب لسوقها املستهدف مبا يضمن هل
  .ذاكرة املستهلك وهذا هو موضوع الفصل الثالث
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 الفصل الثالث

  التموقع الذهين واملزيج التسويقي
 

  :متهيـــد
  

التجزئة، : STPإن بناء أي إستراتيجية تسويقية جيب أن يتم من خالل مسار استهـداف السوق     
تهدف، والتموقع، فاملؤسسة تبدأ أوال بتحديد جمموعات املستهلكني املتجانسني يف حاجام املس السوق

ورغبام مث ختتار تلك اليت ترى أا تستطيع إشباعها بطريقة أفضل من املنافسني وبعد ذلك تقوم باختيار 
يزا، إن حتديد هذا املوقع الذهين املناسب لعرضها بكيفية جتعل السوق املستهدف يعتربه عرضا خاصا ومم

املوقع الذهين هو إذن خطوة مكملة يف مسار وضع االستراتيجية التسويقية الستهداف سوق املؤسسة 
  .ة منتوج هذه املؤسسذلك أنه يترجم الطريقة اليت سينظر ا اجلمهور املستهدف إىل

  

خيار استراتيجي يتمثل يف      ومثله مثل جتزئة السوق واختيار اجلزء املناسب فإن التموقع يعبر عن 
التخلي عن مجهور معني يف أسواق معينة من أجل أن يكون العرض جذابا ومتميزا بالنسبة جلمهور آخر 
يف سوق أو أسواق أخرى، ولذلك فإن التموقع سيحدد بصورة كبرية مصري العرض املقدم للمستهلك، 

راتيجية التسويقية مجيعها، فإذا أحسنت إن سوء اختيار التموقع املالئم سيقود بال شك إىل فشل االست
  . بشكل جيد فإن ذلك سيمثل األساس لتميز املؤسسة وملزجيها التسويقيز بناء متوقع متميةاملؤسس

  

     وهلذا سنعرض يف هذا الفصل ويف ثالثة مباحث لتبيان مفهوم التموقع الذهين ودوره يف إكساب 
، أما املبحث الثاين فسنتطرق فيه ألهم الوسائل اليت تضفي املؤسسة ميزة تنافسية، هذا يف املبحث األول

على متوقع املؤسسة طابع التميز وخترجه من احتماالت خلط املستهلك بينه وبني املنافسني يف السوق 
 اليت توصل ا )ملزيج التسويقيا(نفسه، وأخريا فإن املبحث الثالث سيكون خمصصا لآلليات التسويقية 

قعها وحقيقة متيزها للمستهلك النهائي، إن هذا املزيج سيكون مبثابة العملية التنفيذية املؤسسة مفهوم متو
  .ملا مت اختاذه من قرارات على مستوى املسار التسويقي الستهداف السوق
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  :املبحث األول
  التمـوقع الذهـين 

  

 هي االستراتيجية  يتركز حول الرسوخ يف ذهن من تستهدفهم املؤسسة، ولكن مانجاحال     إن سر 
إا يف الواقـع استراتيجية املنتوج األفضل، إن املوضوع األحدث  اليت تلتزم ا أغلب الشركات؟ 

واألكثر حيوية واملطروح للنقاش يف جمال إدارة األعمال هو كيفية الترسيخ يف ذاكـرة املستهلك، إن 
ت اليت تعمل يف نفس اال وهو الترسيخ هو عملية مقارنة وتقييم منتجات شركتك بأفضل الشركا

إن التسويق هو معركة إدراك ذهين ... عنصر أساسي يف العملية اليت تسمى بإدارة النوعية الشـاملة 
   191.وليس معركة منتجات

  

  : مفهوم التموقع: املطلب األول
  

ينات من مفهوم التموقع إىل أدبيات التسويق يف السبعلقد مت إدخال  : أصل وتعريف التموقع)1     
 أكرب ومها من ،)Jack Trout, Al Ries(القرن العشرين على يد كل من جاك  تروت وآل رايس 

 يف احملالت تاملختصني واملستشارين يف اإلشهار واالتصال، وقد كان يقصد به يف البداية وضع املنتجا
 أصدر تروت 1982التجارية ونقاط البيع بطريقة تشد األعني وتكون أكثر جلبا لالنتباه، ويف سنة 

 ضمناه معىن جديدا هلذا “معركة احتالل الذهن: التموقع ”عنوان ورايس كتاما عن التموقع حتت 
املفهوم، فحسبهما أن التموقع ال يعين فقط ما تفعله املؤسسة ملنتوج ما، ولكن ما تفعله املؤسسة يف ذهن 

املؤسسة يف أن ينظر ا املستهلك املستهدف املستهلك احملتمل، فالتموقع إذن يعىن بالكيفية اليت ترغب 
إىل منتجاا وباملكانة اليت حتتلها تلك املنتجات يف ذهنه وانطباعه، ولذلك فهما يعرفـان التموقع 

إعداد تصور معني عن املنتوج وعالمته دف إعطائه مكانا يفضل ويتميز عن املكان الذي حيتله  ”بأنه  
  192.“ ملستهلكاملنافسون داخل ذهن وتفكري ا

 مفهوم عن املنتوج تكوين”     كذلك فإن كوتلر يربط التموقع بعملية استهداف السوق فيعرفه بأنه 
، إن التموقع ميكن أن توجهه “فوعالمته من أجل إكسابه مكانا متميزا يف ذهن السوق املستهد
  193.املؤسسة الستهداف قطاعات جديدة أو للتميز يف األسواق احلـالية

                                                 
  *�ED&�� >57 ا�K;(G� ،";i) أw� 8Qlو#%:، ، ا�&%��!�< ا�e);&<،ا�jق أ�) �?h) و*N5C ا�?&)vXا�!�اu  ��Vل را�8 و7)ك *�وت،  191
  .18: ، ص1993ا���)ض    

192 Jack Trout et Al Ries, Le positionnement : la conquête de l’esprit, McGraw-hill, paris 1987, p : 24. 
193 Ph. Kotler, Lateral marketing, Op.cit, p: 32. 



 

 290

املتعلق   الذهين بالصدق الواقعييربطون التموقع )Lendrevie et al( هءلوندرويف وزمالكما أن      
 إن التموقع هو اخليار االستراتيجي الذي يبحث عن إعطاء ” :ف التايليخبصائص املنتوج ويقدمون التعر

تهلك يف سوق  ومتميزا وجذابا داخل ذهن املسموقعا صادقا )منتوج، عالمة، أو شعار(عرض املؤسسة 
 :، وميكننا من خالل هذا التعريف أن نربز ما يلي194“حمدد 

  

إن التموقع هو خيار استراتيجي شامل فيما يتعلق بالعرض الذي تقدمه املؤسسة، وليس جمرد عامل  •
من عوامل االتصال أو اإلشهار، إن التموقع يترجم عرب هـاتني الوسيلتني ولكن أيضا عرب مجيع 

 .واليت جيب أن تعرب فعال عن مضمونه )...املنتوج، السعر، التوزيع،(سويقية أبعاد العملية الت

إن التموقع هو سياسة وليس نتيجة أو حتصيال تلقائيا، فإذا كان لكل عرض يف السوق مكانة يف  •
 فإن التموقع هو السياسة اليت دف إىل التأثري على إدراك - أيا كانت هذه املكانة-ذهن املستهلك

 .لتلك العروضاملستهلك 

إن غاية التموقع متعلقة إذن باإلدراك احلسي، فالعرض املقدم جيب أن يدرك بأنه صادق ومميز  •
وجذاب يف مقابل عرض املنافسني، فلو أن الدراسة السوقية أثبتت أن الصورة املدركة ملنتوج 

ب إعادة صياغتها املؤسسة ال تتوافق مع الصورة املرغوبة فهذا يعين أن سياسة التموقع فشلت وجي
 .وبناءها من جديد

 

كوجوب مطابقته -     ولذلك فإنه رغم اختالف التعاريف املقدمة سابقا يف بعض مفاهيم التموقع 
 إال أا تتفق مجيعا على عالقته املباشرة بذهن املستهلك وإدراكه ولذلك فإن تروت ورايس -للواقع

 نفوذ اإلدراك احلسي ملنتوج معني حينما تتباين من السهل أن ترى مدى ” يوضحان ذلك من خالل أنه
املسافات بني قطاعات السوق فعلى سبيل املثال إن أكرب ثالث سيارات مستوردة يف أمريكا من اليابان 
هي هوندا، تويوتا، ونيسان، ويعتقد معظم رجال التسويق بأن املعركة بني املنتجات الثالثة هي معركة 

توى اجلودة مثل التصميم، والقوة، والسعر، غري أن ذلك ليس صحيحا عالمة جتارية تستند على مس
متاما، والصحيح أن ما يظنه األفراد عن هوندا وتويوتا ونيسان هو الذي حيدد املنتوج الفائز باملعركة، 

  .ألن التسويق ليس معركة منتجات بل معركة إدراك حسي
ارات نفسها يف الواليات املتحدة األمريكية كما      إن صانعي السيارات اليابانية يقومون ببيع السي

يقومون ببيعها يف اليابان، فإذا كانت املعركة معركة منتجات فيجب أن يكون ترتيب السيارات حسب 
املبيعات هو نفسه يف البلدين، حيث أن اجلودة هي نفسها والتصميم هو نفسه، والقوة هي ذاا، 

                                                 
194 J.Lendrevie et al, Op.cit, p : 730. 



 

 291

 إن احلقيقة اردة هي أن هوندا يف اليابان أبعد ما تكون عن واألسعار بشكل تقرييب هي نفسها كذلك،
الريادة، فهي تأيت يف املركز الثالث بعد تويوتا ونيسان وتقوم تويوتا ببيع أربعة أضعاف ما تقوم هوندا 

ما هو الفرق بني هوندا يف اليابان وهوندا يف الواليات املتحدة األمريكية؟ ال يوجد فرق : ببيعه، والسؤال
بني املنتوجني لكن الفرق هو يف اإلدراك، يف اليابان ارتبط اسم هوندا يف ذهن العمالء املستهدفني 
بصناعة الدراجات النارية ومن املؤكد أن معظم الناس ال يرغبون يف شراء سيارة قامت بتصنيعها شركة 

  195“.للدراجات النارية
  

 )املنافسة(قع تكمن يف قدرته على إدماج العرض إن األمهية الكربى للتمو : أمهية بناء التموقع)2     

 يف التفكري االستراتيجي نفسه، مما يسهل من اختاذ القرار التسويقي، ويف )السوق املستهدف(والطلب 
 196:الواقع فإن اختيار متوقع جيد ميكن أن ينجم عنه عدة مزايا

  

• من العالمات تقدم للمستهلكني يف حالة ازدحام السوق فإن العديد  :ز يف سوق كثيف املنافسةالتمي
منتجات غالبا ما تكون متقاربة ومتشاة واملبدأ األساسي إلستراتيجية التموقع هي أن جتعل املستهلك 

 قادر على إشباع رغباته اخلاصة وبعبارة أخرى فإننا نبحث عما جيعل - وفقط هو-يعترب أن منتوجنا
 وذلك بأا تقدم للمستهلك شيئا أفضل منهم، إن عالمة منتوجنا ختتلف وتتميز عن منتجات املنافسني

هذا السعي احلثيث حنو التميز جيعل املؤسسة يف منأًى عن املسارات اليت يسلكها عموم املنافسني، إنه 
يجنب املؤسسة عمل نفس األشياء اليت قام ا اآلخرون من خالل اختيار عامل للتميز يعتمد على رغبة 

و جمموعة قطاعات يف السوق، إن إشباع هذا التطلع سيسهم يف خلق عالقة وتطلع أساسي لقطاع أ
 .دائمة مع املستهلكني قائمة على وفائهم ووالئهم ملنتوج املؤسسة

إذا كانت كل عالمات ومنتجات املؤسسة حتتل التموقع الذي  :املساعدة يف تسيري حافظة املنتجات •
بقا، فإن خطر تداخل تلك املنتجات يف التموقع ذاته ترغب فيه تلك املؤسسة واملوضوع من ِقبلها مس

 .نظريا تكون منعدمة وهذا ما جيعلها يف مأمٍن من عملية التآكل الذايت

 إن أحد املزايا األساسية اليت يؤمنها اختيار التموقع املناسب :التموقع ضمان لتناسق املزيج التسويقي •
قي يف امليدان، فلو أن رجل التسويق مل خيتر للمنتوج هو أنه شرط ضروري لتناسق النشاط التسوي

اخلطوط الرئيسية لعرضه مسبقا فإن القرارات املتخذة فيما يتعلق بسياسات املنتوج، السعر، التوزيع، 
 هلا حظ ضئيل يف أن تكون متوافقة ومتناسقة مع بعضها البعض، وبعبارة أخرى فإن املزيج جوالتروي

                                                 
  .u :37 -38ل را�8 و7)ك *�وت، ��K7 +�$ ذآ�H، ص  195

196 Eric Vernette, L’essentiel du marketing, Op.cit, p : 158-159. 
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لى النقيض من ذلك فإن اختيار التموقع وإسقاطه على املزيج التسويقي يفقد وحدته وانسجامه، وع
التسويقي سيضمن االتساق والتناسق بني مكوناته ويقلل من احتمال تعارضها، ذلك أا ستكون مجيعا 

، كما يوضح الشكل 197موجهة حنو هدف واحد وهو حتقيق مفهوم التموقع الذي ترغب فيه املؤسسة
  :التايل

 
 

 

 
  

    
 
 
من أجل اختيار اخلصائص اليت ستكون قاعدة متوقع عرض املؤسسة فإن رجل  : حمددات التموقع)3     

تطلعات اجلمهور فيما خيص الفئة اليت ينتمي إليها : التسويق عليه أن يأخذ يف االعتبار ثالثة عوامل حمددة
فات الكامنة يف املنتوج منتوجه، متوقع منتجات املنافسني يف مقابل تلك التطلعات، املؤهالت واملواص

 الذي حيدد مكان “املثلث الذهيب”، إن هذه العوامل تكون ما يسميه بعضهم )2.3انظر الشكل (
  . التموقع املطلوب

     
  
  
  
  
  
  

:  إن مثلث التموقع هو أداة جيدة من أجل تأليف وتثبيت التموقع، ذلك أنه يطرح ثالثة أسئلة أساسية
198  

  بشكل جيد لتطلعات اجلمهور املستهدف؟هل التموقع املختار يستجيب  -
 هل التموقع املختار متوافق مع املؤهالت احلقيقية للعرض املقدم لذلك اجلمهور؟ -

                                                 
197 J.Lendrevie et al, Op.cit, p : 734. 
198 Ibid, pp : 739-748. 

 تطلعـات املستهلكني

 خصـائص املنتوج متوقع منتجات املنافسني

   املثلث الذهيب للتموقع:2.3الشكـل
  Helfer et Orsoni, Op.cit, p : 191  :املصـدر

  وقع انبثاق السياسات التسويقية عن خيار التم:1.3الشكـل
 J.Lendrevie et al, Op.cit, p : 734 :املصـدر

 اختيار التمـوقع

 سياسة التسعري سياسة التوزيع سياسة االتصال سياسة املنتوج
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  هل التموقع املختار سيسمح للمؤسسة بالتميز عن املنافسني؟ -
إنه لكي يكون عامل التميز مناسبا أي قادرا على إكساب املنتوج ميزة  :تطلعات اجلمهور :أوال     

تنافسية جيب أن يتوافق هذا العامل مع حاجة أو رغبة مهمة يف السوق املستهدف، إن أول مرحلة يف 
اختيار حمور التميز يف التموقع تتمثل إذن يف استقصاء مجيع تطلعات اجلمهور الذي نقصده وتقييم تلك 

تسمح للمؤسسة التطلعات وتقدير أمهيتها النسبية، وكما رأينا سابقا فإن دراسات جتزئة السوق س
بتحديد خمتلف تلك التطلعات والرغبات يف السوق املستهدف، إن الدراسة النوعية اليت أجريت ميكن هلا 
أن حتدد بعض العناصر اليت يتم تعميق البحث فيها بدراسة كمية من شأا أن تولد للمؤسسة أفكارا 

  .جيدة عن متوقع جديد متميز
  

 فعاال الذي اخترناه )عامل التميز( لكي يكون حمور التموقع :نتوج اخلصائص الكامنة يف امل:ثانيا     
ومؤثرا جيب أن يكون صادقا، ويعين ذلك أن يتمتع املنتوج فعال بتلك اخلصائص التشغيلية أو الرمزية اليت 
اخترناها أو على األقل أن يكون قابال ألن يجهز ا، إذن فإن األمر يتطلب حبوثا تتعلق باملؤهالت 

مكانات الكامنة يف املنتوج من أجل توجيه اختيار التموقع، إن طرق دراسة تلك املؤهالت ختتلف واإل
حسبما إذا كان هذا املنتوج موجودا يف السوق حاليا، أو كان هذا املنتوج جديدا مل يطلق بعد، ففي 

ملوجودة فيه، أما يف احلالة األوىل فإن األمر يتعلق بدراسة املنتوج وصورته من أجل حتديد نقاط القوة ا
 الذي سنطلقه يف السوق من أجل األخذ فيه بعني “مفهوم املنتوج” احلالة الثانية فإن األمر يتعلق بتحليل

  .االعتبار لنقاط القوة و األفضلية الرئيسية يف مقابل املنتجات املوجودة حاليا
  

سة سيكون بطريقة مقارنة بالنسبة إن إدراك املستهلكني ملنتـوج املؤس : متوقـع املنافسني:ثالثا     
ملنتوجـات املنافسني ولذلك فإنه من الضروري معرفة ودراسة متوقع املنافسني قبل اختيار ذلك الـذي 
خيص عرض املؤسسة من أجل التميز اجليد عنهم، إن حتليل متوقع املنتجات املنافسة قد يظهر يف أحيان 

تطلع األساسي الذي يرغبه املستهلكون، وبعبارة أخرى فإن كثرية أن هناك من اختار أصال االستجابة لل
املنافسني قاموا فعال بالسبق إىل االستحواذ على الرغبة األساسية يف السوق، يف هذه احلالة فإن مسؤول 
التسويق جمبـر على التموقع يف تطلع ورغبة أقل أمهية وأقل مشـوال ولكنها جيب أن تكون أصيلة 

  .)originale(وفريدة 
  

إن هناك الكثري من احملاور املمكنة للتميز يف متوقع املؤسسة، ذلك أنه يوجد العديد من الطرق اليت      
ميكن من خالهلا املقابلة بني مواصفات املنتوج وتطلعات املستهلكني مبا يضمن التميز عن املنافسني، إن 
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العمر، (السوسيودميغرافية :  منهاالتجزئة السوقية اليت قامت ا املؤسسة متت على أساس عدة معايري
اخل، إن كال ...، الشخصية وأسلوب احليـاة، املزايا اليت يبحث عنها املستهلك، )...اجلنس، الدخل، 

من تلك املعايري ميكن أن يعتمد كوسيلة لتميز منتوج ما من خالل أا مرتبطة أساسا بالرغبات 
ء اجليد واخلصائص املوضوعية للمنتوج، وموطنه والتطلعات املختلفة للجمهور املستهدف، إن األدا

  ، ميكن هلا أيضا أن تشكل حماور أخرى لتموقع العرض املقدم...األصلي، والفئة املرجعية اليت ينتمي إليها
 199:و بدون حصر شامل ميكننا أن نقول أن حماور التموقع تدور حول أربعة عناصر أساسية

  

  خصائص أداء املنتوج؛ التموقع على أساس مواصفات و-        
  عن املنتوج أو العالمة؛ )خليالا(  التموقع على أساس التصورات-        
   التموقع على أساس منط ووضعية اإلستهالك؛-        
  . التموقع على أساس اجلمهور املستهدف والذي يقدم إليه العرض-        

 

  200: يتكون من جانبني رئيسيني     إن مثلث التموقع يظهر لنا أن بناء متوقع املؤسسة
  حتديد السوق املستهدف والفئة املرجعية للمنتجات؛ -
 .والتميز -

 اليت يرتبط ا منتوج املؤسسة يف ذهن اجلمهور املستهدف، إن تويعين فئة املنتجا :التحـديد •
اختيار التموقع يعتمد على تعريف مكان خاص يف سوق معني وتعريف املنافسني املباشرين 

 . هذا السوق، وهذا ما تقدمه جتزئة السوق واختيار القطاعات املالئمةللعرض يف

 اليت متيز عرض املؤسسة عن العروض األخرى - أو اخلصائص-وهو يعرب عن اخلاصية :التميـز  •
 .داخل الفئة املرجعية نفسها يف السوق املستهدف

ريات اليت تعمر أكثر من البطا”تتموقع على أساس أا  Sonyذلك فإن بطاريات وكمثال على      
استطاعت أن ترسخ يف ذهن العميل املستهدف من خالل عبارة  يف هذا اال Sony إن شركة، “غريها

  . يف السوق املستهدفالتموقع واليت تضمنت خاصية تتميز ا عن فئة املنتجات املرجعية
  

اإلنتاجية القاعدية فإن  األنشطة  عناملتطورة وبعيدايف االقتصادات  : التموقع وامليزة التنافسية)4     
املسار التسويقي مير يف معظم احلاالت من خالل البحث الدائم عن احلرية يف وضع األسعار، إن هذه 

                                                 
199 D.Cattet et al, Le positionnement Méthodes et Pratiques, Université de Metz,  
  http/ :www.watoowatoo.info.net/mkgr/papers/mk-afm2005.pdf.p :7-8 
200 Ibid, p : 2. 



 

 295

احتكار للنشاط نتيجة ( ندرة يف املنتجات املصنعة، أو يف هيكلة سوقية مالئمة: احلرية ميكن أن تنتج عن
اتني الوضعيتني نادرتان جدا إذا اعتربنا احملددات املوضوعية للنظام ، ويف الواقع فإن ه)لوضعية استثنائية

الصناعي والبيئة التنافسية اليت ينتفي معها أي احتكار للنشاط، ولذلك فقد أصبح لزاما على املؤسسة أن 
ختلق تلك الوضعيات بطريقة فنية داخل ذهن املستهلك، ومن أجل ذلك فإا تتبع مسارا من 

 201:عمليتني
  

        ـ جتـزئة السوق؛   
 .          ـ ومتيـز املنتـوج

  

     إن املؤسسة ميكنها من خالل جتزئة السوق أن تكشف عن األسواق اليت ال ختدمها املؤسسات 
املنافسة بشكل جيد من أجل تطوير منتوج جيد لتلك األسواق يسمح هلا باكتساب ميزة تنافسية شرط 

 على أنه متميز وفريد، إن هذا يستلزم من املؤسسة أن تتبىن ة املؤسسأن يكون هذا السوق مدركا ملنتوج
  202.متوقعا ذهنيا حمددا يف مقابل سوقها املستهدف

  

    إن امليزة التنافسية للتموقع لن تتأتى من خالل اخليار بني احلرية يف وضع األسعار وبني التميز، ولكنها 
حيث يكون السعر أحد عوامل متيز  )..ج، التوزيعالسعر، املنتو(ستكون بني عدة أنواع من التميز 

، 203التموقع، ويف كل األحوال فإن ختفيض التكاليف سيكون شيئا حمبذا يدعم التموقع املتميز للمؤسسة
  . والشكل اآليت يوضح اخليارات املمكنة للتميز

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
201 M.Weill, Op.cit, p: 111. 
202 Jack Trout et Al Ries, Op.cit, p : 6. 
203 H.Tudori, Marketing relationnel, © EHL-FORUM, No 1, décembre 2002, Ecole Hôtelière de   
  Lausanne (Switzerland) http/:  thcconsulting.com/network/articles/1_5_tudori.pdf, p: 4-5. 
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: اور للتميز يف متوقعهااختارت االرتكاز على ثالث حم Renaultفإن شركة سبق      وكمثال على ما
التميز من خالل التجديد، سرعة طرح املنتوج يف السوق، وكل ذلك باالستناد إىل برنامج متواصل 

 إىل غاية  فرنسيلتخفيض التكاليف، إن هذه الشركة استطاعت ختفيض  أكثر من عشرين مليار فرنك
يف اإلنتاج، وملياران يف التكاليف ، منها عشرة مليارات يف تكاليف الشراء، ومخسة مليارات 2000سنة 

ويف الواقع فإن النقاش احلقيقي ، ومتت ترمجة ذلك كله يف ميزة سعرية قدمت للمشتري، ...التجارية
  204:للميزة التنافسية ينحصر حول ما يلي

  

 هل هي قوية، ضعيفة، أم غري موجودة أصال؛: درجة التميز املرغوبة يف مقابل املنافسني •

 ؛...سعر البيع، املنتوج، التوزيع، اخلدمات:  عنها يف أعني املستهلكنيالعامل الذي سيعرب •

مسار اإلنتاج، إجراءات الشراء، البحث : ةالكيفية اليت ستؤمن ا هذه اخلصائص يف املؤسس •
 ... .والتطوير، اإلشهار

 

 واليت تكون متوقع      إن هذه العناصر الثالثة للميزة التنافسية ميكن أن متثل احملددات اليت سلف ذكرها
  : املؤسسة كما يوضح الشكل اآليت

  
       

            درجة التميز                                         التميز عن املنافسني
            إدراك املستهلك                                     تطلعات املستهلك

                          خصائص املنتوج          األساس الداخلي            
   امليزة التنافسية يف مقابل التموقع:4.3الشكـل

  .Ibid, p : 5 :املصـدر
  

  :لرجل التسويق فإن التموقع يبىن من خالل ثالثة أبعادفبالنسبة 
  البحث عن التميز واالختالف عن املنتجات املنافسة؛ -
 ك؛البحث عن التالؤم مع رغبة مدركة لدى املستهل -

 .التوافق مع اخلصائص الكامنة يف املنتوج أو اخلدمة -
  

                                                 
204 Ibid, p : 5. 

 احملددات املتعلقة بالتموقع األسئلة املتعلقة بامليزة التنافسية
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دة يف عملية االختيار، عايري االختيار أو اخلصائص احملِدإىل موبشكل كبري التموقع يستند ومما سبق فإن   

همة فحسب،  هذه األخرية مال تعدو ،عالمات بناءا على عدد من اخلصائصخيتار الوفاملستهلك يتطور 
مة عند شراء  فمثال، إذا مت اعتبار األمن خاصية مه،ز املنتجات يف السوقيساسها متبل ميكن على أ

كانت هذه اخلاصية ختتلف من منافس آلخر، فيمكن اعتمادها كمعيار، أما إذا الزبائن للسيارات، و
لتموقع من مثة فإن ا و، لن تكون معيارا حمِددا لالختيارمتاتـلث هذه اخلاصية لدى كل املتنافسني، فإا

  .مقرون مبعيار االختيار
  

 و على )مرتفعة أو ضعيفة(و تعتمد املؤسسة يف متوقعها على أمهية معايري االختيار بالنسبة للزبون   
205:، و تبعا لذلك جند الوضعيات اآلتية)مرتفع أو ضعيف(ز امللحوظ من قبل الزبون التمي  

 
  : جيد للمنتجأمهية مرتفعة، متيز مرتفع، متوقع : الوضعية األوىل

يتعلق األمر باحملافظة ، و املستهدفنيمستهلكنيلل نه مبين على خاصية مهمة بالنسبة التموقع جيد أل
 و الوضعية املثلى تكون ،حاولون اللحاق، و تقليص التميز بعني االعتبار أن املنافسني سياخذأعليها، 

  تلكاحملافظة علىللمؤسسة أخرى تتيح عندما تنجم امليزة التنافسية عن تكنولوجيا خاصة أو أسباب 
  .امليزة على املدى الطويل

  

  : األمهية مرتفعة، متيز مرتفع، املنتج سيئ التموقع: الوضعية الثانية
ضعف الوضعية نوعا ما صعبة، حيث جيب حماولة عالجها بسرعة، فالتموقع السيئ قد يعزى إىل 

  .لصورةو ا، وبالتايل جيب حتسني العالمة االتصالعملية 
  

  : األمهية مرتفعة، متيز ضعيف، متوقع جيد للمنتج: الوضعية الثالثة
  . فيهاخاصية املنتج ليست حمددة، حيث جيب حماولة معرفة، إن كان التموقع اجليد للمنافسني مبالغ

  

  : ز ضعيف، املنتج سيئ التموقعاألمهية مرتفعة، التمي: الوضعية الرابعة
ة، و من  معتربيةاملؤسسة اليت تتموقع أوال تستحوذ على حصة سوقن أالوضعية خطرية جدا، حيث 

  .األجدر أن تكون املؤسسة سباقة إىل حتسني متوقعها، أو االستعداد إىل وضعية كهذه
  

                                                 
��رة، 7)��< ا�(�ا�X، )، *?h&�5)، و*G���ه)�D)دره:ا���5ة ا�&?)#%�< #" ا�a5+%< ا]/&D)د�<  �5)ر ;�[?)ف،  205?� ��f ��&%7(� ،  
  .105- 104: ، ص2002    
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  :األمهية ضعيفة، التميز مرتفع، املنتج جيد التموقع : الوضعية اخلامسة
 فعند تغيري أمهية ج،املنتون أمهية خاصية الرفع م، وانتهازهاهناك فرصة بالنسبة للمؤسسة جيب 

هكذا، فإن شركة الطريان حيث الطائرات ختضع لصيانة ية نتحدث هنا عن تطور دالة الطلب واخلاص
جيدة تكون فيها درجة األمن مرتفعة مقارنة بالشركات األخرى، و من مثة يكون مبقدورها أن جتعل 

  .عليه فهي حتاول تطوير دالة الطلب لصاحلهامعيار األمن أكثر أمهية بالنسبة للزبائن، و 
  

  : األمهية ضعيفة، متيز مرتفع، املنتج سيئ التموقع: الوضعية السادسة
  .إذا متكن املنافس األحسن متوقعا، من جعل اخلاصية مهمة فهناك خطر على املؤسسة

  

  :األمهية  مرتفعة، متيز ضعيف، املنتج جيد التموقع : الوضعية السابعة
  .توجد ضرورة ملحة للتصرف إزاء هذه الوضعيةال 

  

  :األمهية ضعيفة، متيز ضعيف، املنتج جيد التموقع: الوضعية الثامنة
  .ال يتم القيام بأي عمل أساسي

  

  :و يستخلص من هذه الوضعيات ثالثة أنواع من التصرف
  

  جعل املعيار أكثر حتديدا عند االختيار، عندما تكون العالمة جيدة التموقع؛ )1
   التقليل من أمهية املعيار، عندما تكون العالمة متموقعة بشكل سيئ؛2)
  حتسني متوقع العالمة، عندما ميكن حتقيق ذلك، و كذا عندما يتعلق األمر خبصائص حمددة، مبعىن)3

  . مهمة حيث االختالفات امللحوظة بني العالمات املتنافسة تكون مرتفعةأا
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  :حتديد متوقع املنتوج: الثايناملطلب 
  

 ألي استراتيجية هادفة لتحديد التموقع الذهين إن نقطة البداية:  قياس التموقع الذهين للمنتوج)1     
ألي مؤسسة هي معرفة الكيفية اليت يدرك ا املستهلك هذه املؤسسة مقارنة مع املنافسني الرئيسيني إن 

مى بالصورة الذهنية، هذه األخرية اليت متثل جمموعة األفكار هذه املقارنة تتضمن أساسا قياس ما يس
    206.واملعتقدات واالنطباعات اليت حيملها الفرد يف ذهنه عن مؤسسة أو عالمة أو منتوج ما

    ويعترب قياس االجتاهات الذهنية والنفسية للمستهلكني حنو املؤسسة ومنتجاا من اخلطوات احليوية 
ارة التسويق لكي تتوفر هلا صورة كاملة عن نبض السوق وعن آراء الناس حوهلا، اليت جيب أن تتخذها إد

ومن املالحظ أن الشركات الناجحة يف العامل تم بإجراء حبوث تسويقية دورية يف أسواقها لقياس 
االنطباعات الذهنية للمستهلكني املستهدفني، مث تستخدم نتائج تلك البحوث يف رسم استراتيجياا 

يقية، ومع تراكم هذه املعلومات عاما بعد اآلخر يستطيع مدير التسويق أن حيدد مسار تلك التسو
     207.االنطباعات واإلجتاهات وأن يصل إىل تقييم موضوعي لتموقع املؤسسة مقارنة باملنافسني

  

جل       إن قياس الصورة الذهنية يتم من خالل عدة طرق قد ختتلف يف األساليب اليت تنتهجها من أ
ذلك غري أا تتكامل يف إعطاء املؤسسة نظرة واضحة عما حيمله األفراد يف أذهام عن منتجاا، وميكننا 

  : أن نذكر أهم تلك الطرق فيما يلي
  

ويتم من خالل هذه الطريقة قياس مدى معرفة املستهلك  208:مقياس درجة املعرفة والتفصيل )1-1     
صورة ذهنية مألوفة لديه، واملكانة اليت حتتلها تلك املؤسسة يف للمؤسسة ومنتوجها، وهل كون عنها 

سلم تفضيالت املستهلكني، ولتحقيق هذه الغاية يتم بداية استجواب املستهلكني عن مدى معرفتهم 
  : للمؤسسة باستخدام املقياس التايل

  
    

  

 اليت تعرضها يف السوق،      إن هذا املقياس يعكس مدى علم املستهلك باملؤسسة ونشاطاا واملنتجات
فإذا تركزت اإلجابات يف الفئتني األوىل والثانية أو الفئات الثالث األوىل فهذا يعين أن املؤسسة تعاين من 

                                                 
206M.Korchia, Une nouvelle typologie de l’image de marque, Actes du 16ème congrès international de   
  l'Association Française du Marketing, Montréal Canada.Mai 2000.  
  http/ :www.watoowatoo.net/mkgr/papers/Mk_afm2000.pdf, p : 2. 
207 Ibid, p : 11. 
208 Kotler et al, Marketing management, 11°Ed Op.cit, p : 605. 

 أعرفها جيدا أعرفها قليال أعرفها بشكل حسن مسعت به  أمسع به مطلقامل
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مشكلة معرفة وإدراك، أما املرحلة الثانية فيتم فيها قياس درجة التفضيل واألمهية اليت يعطيها أولئك 
 :ايلاملستهلكون للمؤسسة باستخدام السلم الت

  
  
  

     إن هذا القياس سيحدد للمؤسسة مكانتها يف سلم تفضيالت املستهلك فإذا ما تركزت اإلجابات يف 
  .الفئات األوىل فإن هذا يعين أا تعاين من مشكلة يف الصورة الذهنية

  

ة ويستخدم هذا املقياس صفات متضادة على اجلانبني بينهما سبع : مقياس املعاين املتضادة)1-2     
مستويات أو سبع نقاط متدرجة حيث يطلب من املستجوب حتديد خصائص املؤسسة أو منتوجها 
بوضع عالمة على الدرجة اليت سيشمل عليها املقياس واليت تعرب عن رأيه وانطباعه، ويعترب هذا املقياس 

  209.قياسأحد املقاييس شائعة االستعمال يف حبوث التسويق والشكل التايل يعطي مثاال على هذا امل
                          

    
                                                    

                      
  

  
 
 
 
 

متثل عالمات متنافسة يف السوق فإن الشخص ج      يف هذا املثال وحيث أن احلروف أ، ب، 
ية كما أنه منتوج معقد نوعا ما  ودرجة حداثته قوبأنه منتوج جد رفيع، “أ” املستجوب قيم املنتوج

  .وميكن الوثوق به وعدم اخلوف من اإلقبال على شرائه
   210: اتباع اخلطوات التاليةة      ومن أجل إعداد مقياس املعاين املتضادة ميكن للمؤسس

  

 حيث يقوم الباحث باستجواب املستهلك عن تلك املعايري :حتديد معايري وأبعاد تقييم الصورة الذهنية )1(
  . اليت يستخدمها عند قيامه بالتفكري باملنتوج أو املؤسسة اليت سيختارها 

                                                 
209 G.Audigier, Op.cit, p : 141. 
210 Kotler et al, Marketing management, 11°Ed Op.cit, p : 606-607. 

  أفضلها كثريا حمايـد  أفضلها قليال  ال أفضلها قليال  أفضلها متاماال

  منتوج جديد

  منتوج رفيع

  منتوج معقد

   بهقموثو

  منتوج منطي

  منتوج عادي

  منتوج بسيط

  ال يوثق به

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

) أ ( )ب (  )ج  (   

   مقياس تغاير املعاين:5.3الشكـل
 .G.Audigier, Op.cit, p : 141 :املصـدر
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وذلك جتنبا إلرهاق املستهلك باستعمال معايري ثانوية واليت ال تضيف الكثري من : ختفيض عدد املعايري)2(
  . فقط بتلك اليت متثل أمهية خاصة بالنسبة هلا وللمستهلكني املعلومات ولذلك فإن املؤسسة تكتفي

  . على عينة من املستهلكني واستجوام حول تلك املعاين: تطبيق األداة)3(
)4(ما كل مؤسسة مشلها القياس مبا :عة حتليل املعطيات ا وذلك من أجل معرفة اخلصائص اليت تتصف 

  .فيها املؤسسة اليت قامت بالبحث
ا أن تالحظ تلك الفروقات املوجودة بني  بعد حتليل املعطيات فإن املؤسسة ميكنه: قياس تباين الصورة)5(

القطاعات السوقية املختلفة يف الصورة اليت حتملها عن املؤسسة ويف حالة وجودها فإن املؤسسة ميكنها 
   .تالبحث يف أسباب تلك االختالفات والفروقا

 اخلصائص      وبعد اكتمال املراحل السابقة فإن املؤسسة تستطيع استخراج متوسط النتائج لبيان أهم
ص جيد للصورة الذهنية ياملدركة عنها وبيان نقاط الضعف والقوة مقارنة مبنافسيها مما ميكنها من تشخ

 .احلالية يف مقابل الصورة املرغوبة
  

وهو من املقاييس األكثر تعقيدا واليت أثبتت يف  :)اخلرائط اإلدراكية(  مقياس األبعاد املتعددة)1-3     
يف قياس ومقارنة إدراك املستهلكني لصور املؤسسات املختلفة وتبيان التموقع الذي الوقت ذاته فعاليتها 

حتتله أو ترغب يف احتالله املؤسسة املعنية بالدراسة، إن تطبيق هذا املقياس ميكننا من متثيل مرئي 
للتشابه واالختالف بني متوقع املؤسسات اليت خضعت للقياس وذلك من خالل خريطة ) معلمي(

 211:، إن بناء اخلريطة اإلدراكية مير باملراحل التالية 6.3واليت يوضحها الشكل  )mapping( كاإلدرا
  

يف البداية فإنه يتعني حصر تلك اخلصائص احملددة اليت يكل  : حتديد اخلصائص احملددة يف التقييم)1(
نتوج، نوعية االستعمال، خصائص فيزيائية، مزايا امل: اإلدراك الذهين الذي يكونه املستهلكون عن املنتوج

  .اخل...مستوى السعر، املوطن اجلغرايف 
إن املرحلة الثانية هي اختيار جمموعة من العالمات يف  :م املنتوج على قاعدة تلك اخلصائص تقيي)2(

املنتجات املدروسة، واستجواب الزبائن حول إدراكهم هلذه العالمات بالنسبة لتلك اخلصائص ومن أجل 
لتسويق ميكنه االستعانة بعدة طرق كالطلب من املستجوبني أن خيتاروا أجوبة من قائمة ذلك فإن رجل ا

  ...حمددة تعطى هلم، أو الطلب منهم إبداء موافقتهم أو رفضهم القتراحات معينة
وتتمثل يف إظهار نتائج الدراسة السابقة وعرضها يف معلم متعامد أين تكون  : إنشاء خريطة اإلدراك)3(

املنتجني موزعة وموضوعة حسب تطلعات املستهلكني، إن هذه العملية تتم من خالل مجيع عروض 
                                                 
211 J.Lendrevie et al, Op.cit, pp : 744-746. 
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اإلجابات املأخوذة من املستهلكني باستعمال (إدخال املعطيات املقدمة من دراسة اإلدراكات املختلفة 
ق ، يف برنامج لإلعالم اآليل يعمل على حتقي)سلم تقييم كل العالمات بالنسبة للخصائص احملددة سلفا

 اإلحصائية ب األساليمحتليل متعدد األبعاد يتم مبوجبه ترتيب خمتلف العوامل اليت ظهرت باستخدا
املختلفة، يف بعض احلاالت فإن العوامل تكون متعددة كثريا وهلا نفس األمهية مما جيعل من الصعب 

يهيمنان على ذهنية اختيار اثنني منها إلعداد اخلريطة اإلدراكية، يف حاالت أخرى جند عاملني اثنني 
 .املستهلكني ومتثل هذه احلالة الوضعية املثالية لبناء خريطة إدراك جيدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
إذا كان عرض املؤسسة موجودا يف السوق حاليا  :يف اخلريطة اإلدراكية  موقعة عرض املؤسسة)4(

ذا ما تشترك فيه اخلرائط وه (فسندرس الطريقة اليت يدركه ا املستهلك والتموقع الذي أعطاه له
، أما يف حالة املنتوج اجلديد فإن املؤسسة ستبحث له عن التموقع )اإلدراكية مع املقياسني السابقني

املناسب، ويعين ذلك أن حتدد اخلصائص اليت سيتميز ا من أجل أن يتموقع بوضوح يف أذهان 
 .ع املنتجات املنافسةاملستهلكني بالنسبة للمحاور املوضوعة مسبقا وبالنسبة لتموق

  

إن املنهجية اليت تقدمها اخلرائط اإلدراكية مهمة جدا، غري  أنه من النادر يف الواقع العلمي أن تقوم      
املؤسسة باختيار متوقعها اعتمادا فقط على اخلريطة اإلدراكية، وذلك راجع أوال وكما أشرنا سابقا           

عسعر مرتف   

 سعر منخفض

  جودة متدنية جودة عالية

 ب

 ج

 أ

 د

 ه

 و

 ي ز

 ك

 ل م

 الشكـل6.3: خريطة إدراكية افتراضية
 p, 1993Paris , Ellipses, l de décisionLe marketing un outi, Ammi.C :115:املصـدر
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 تؤدي بالضرورة إىل اختصار جيد موع إدراكات املستهلكني لعيب تقين فإن خريطة ببعدين فقط ال
وثانيا ألن خريطة اإلدراك تظهر الطريقة اليت يشكل ا األشخاص السوق ومتوقع العروض املختلفة يف 
أذهام فعال وليس ما يريدونه هم ويرغبون فيه وبالتايل فإن اخلريطة اإلدراكية هي أداة للتحليل وليست 

 وكأي - تتبع إضافة إىل ذلك وأخذا بعني االعتبار أن التموقع ينبثق عن إدراك اجلمهور فإنهاستراتيجية
 مثرة جهد إبداعي يرمي إىل تقييم العروض يف ضوء إدراكات املستهلكني من أجل -سياسة تسويقية

اكية متثل أداة إجياد حمور للتموقع خيلق مكانا جديدا ومتميزا يف السوق ويف هذا اإلطار فإن اخلريطة اإلدر
جمدية بغية فهم الطريقة اليت يرى ا األفراد املنتجات، والطريقة اليت تتموقع ا كل املنتجات يف مواجهة 

  212.بعضها البعض داخل أذهان املستهلكني
  

إن عملية حتديد املكانة الذهنية للمنتوج تعتمد بشكل كبري  :خطوات بناء وحتديد متوقع املنتوج )2     
يام بتحليل القطاعات السوقية اليت ختدمها املؤسسة وحتليل املنافسة اليت تالقيها، إضافة إىل القيام على الق

بتحديد نقاط القوة والضعف يف عرض املؤسسة، إن بعض املؤسسات تعمد إىل إبقاء متوقعها يف السوق 
هذا ميكن أن يكتب هلا النجاح يف بعض احلاالت، غري أنه عندما تشتد املنافسة غري واضح املعامل ومع 

وتزداد يف القطاع الذي تعمل فيه، فإن املؤسسة صاحبة املزايا التنافسية املتميزة هي فقط القادرة على 
ة يإن عمل  للمؤسسة الواحدة متوقع ذهين خمتلف يف كل قطاع سوقي مستقل،ه، وميكن أن يكونالبقاء في

 213:موقع تتضمن ما يليتحتديد هذا ال
  

 كم ميزة ستختار من أجل بناء متوقع ة إنه من املهم أن تعرف املؤسس: كم ميزة ختتار املؤسسة)2-1     
منتوجها، إن خمتصي التسويق منقسمون حيال ذلك إىل طائفتني تتبنيان موقفني متعاكسني، فمن جهة 

ده أن املؤسسة البد أن ختتار ميزة واحدة تقدمها لسوقها مفاجند بعض املختصني يدافعون على طرح 
هذا  ومن فوائد ،)Unique selling proposition( املستهدف يف إطار ما يسمى بالعرض الوحيد للبيع

 أخرى جند خمتصني الوحيد هو تبسيط االتصال السليم للتموقع يف أذهان املستهلكني، ومن جهة العرض
 وحسبهم فإن متوقع املنتوج جيب أن يتمحور حول ميزتني أو أكثر آخرين يرفضون الطرح األول

وخاصة إذا كان املنافسون يعتمدون يف متوقعهم على العرض الوحيد للبيع، ومقارنة مع الطرح األول 
فإن هذا األخري يقود إىل بعض اإلشكاالت والنقائص، حيث أن العرض الوحيد يسمح باتصال سهل 

أما االعتماد على عدة مزايا فقد يؤدي إىل خلق بعض الغموض واالختالط وبسيط للتموقع املرغوب، 

                                                 
212 D.Cattet et al, Op.cit, p : 9. 
213 Kotler et al Marketing management, 11°Ed, Op.cit, pp : 334-338. 
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الذهين وخاصة عندما يكون املستهلكون املستهدفون ال يعرفون خصوصية هذا املنتوج بالنسبة 
، مبعىن آخر فإن هذا قد يقود املؤسسة إىل عملية جتزئة مضادة للسوق، ذلك أن العرض مل يعد للمنافسني

  . معينة من الزبائن )قطاع(شيئا خاصا أو قيمة مميزة لفئة حيمل يف طياته 
     إن تعدد الوعود وامليزات اليت تقدمها املؤسسة ألسواقها املستهدفة قد يؤدي أيضا إىل نقص يف 
مصداقية تلك امليزات اخلاصة باملنتوج أو إىل غموض متوقع عالمتها وبالنهاية فإن املؤسسة قد تكون أمام 

 214:ت التالية إحدى الوضعيا
  

 بعض املؤسسات تكتشف أن املستهلكني مل يفهموا متاما ما تريد املؤسسة إيصاله :عدم متيز التموقع •
هلم فبالنسبة إليهم إن منتوج املؤسسة ما هو بالنهاية إال كباقي العالمات املوجودة يف السوق، 

وقعها، وهذا ما يفسر الفشل وبالتايل ميكن القول أن املؤسسة فشلت يف إضفاء صبغة التميز على مت
 مل يقدم شيئا جديدا للسوق  الذي)Pepsi incolore(عدمي اللون الذي تلقّاه مثال مشروب ببسي 

  .من وجهة نظر املستهلكني
 إن املؤسسة قد تقوم مبوقعة منتوجها بطريقة حمدودة حيث يكون حمور التميز فيه :التموقع احملدود •

ء، كذلك فإن بعض املستهلكني قد يكون لديهم تصور ومفهوم غري كاف إلقناع املستهلك بالشرا
 ال ميكنها إال "Fiat"حمدود لتخصص املؤسسة وإمكاناا فمثال بالنسبة للكثريين فإن شركة فيات 

  .صناعة السيارات العادية ذات اجلودة املنخفضة
ا إىل أذهان املستهلكني  وينتج عادة إما من تعدد املزايا اليت تريد املؤسسة إيصاهل:التموقع الغامض •

قرارات ...وإما من مزيج تسويقي غري متناسق بسبب غياب نظرة شاملة عن القرارات التسويقية
املنتوج ، السعر الترويج واليت قد تتخذ بطريقة مستقلة عن بعضها البعض، ما يؤدي إىل تناقضها يف 

  .كثري من األحيان
ون امليزة املقدمة من طرف املنتوج واضحة وكافية للتميز ويف هذه احلالة قد تك:التموقع غري املالئم  •

عن املنافسني، غري أا ال متثل أمهية بالنسبة للقطاع السوقي املستهدف أي أا ال حتتل أولوية يف 
  .سلم تفضيالت املستهلك

 إن غالبية الزبائن قد يكون لديهم شكوك حول األداء واخلصائص اليت :التموقع قليل املصداقية •
 يبدو أا مبالغة يف تلك اخلصائص أو يف سعر نعلنها املؤسسة يف منتوجها، وخاصة إذا كات

                                                 
214 M.Vandercammen, Op.cit, p : 235. 
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، إن بعض املنتجات تظهر للمستهلك وكأا وصفة سحرية أو شيء خيايل خارق للعادة ...املنتوج
 .وال ميكن تصوره

  

:اختيار التموقع املناسب )2-2     
 استطاعت أن -قة ويف املرحلة الساب-لنفترض أن مؤسسة ما 215

، اجلودة، واخلدمات، غري )السعر(التكنولوجيا، التكلفة : حتدد أربع ميزات ميكن التموقع على أساسها 
يقدم سلما  02أا تبحث عن تلك األكثر جذبا للمستهلك واليت مل يشغلها املنافسون بعد، إن اجلدول 

 درجات 10وها فسيقيمون على سلم منلتقييم تلك امليزات حسب ضعفها وقوا، أما املؤسسة ومنافس
  .يف كل ميزة من امليزات املقترحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    
      إن التكنولوجيا اليت يقدموا مجيعا جيدة و لذلك فإن حتسينها وتطويرها ال ميثل أمهية كبرية هلم، 

تتقدم عليهم فيما كذلك فإن ميزة التكلفة تبني تفوقا واضحا للمنافسني على املؤسسة، هذه األخرية اليت 
يتعلق باجلـودة واليت نالحظ بأن قدرم على التحسني فيها قوية تفوق قـدرة املؤسسة أما بالنسبة 
للخدمات فإن التقييم يوضح مستوى متدنيا يف أدائها لكل من املؤسسة ومنافسيها، ولذلك فإنه يبدو أن 

 خدماا، وهنا ميكننا أن نأخذ  بعني على املؤسسة أن تعمل إما على ختفيض التكاليف أو على حتسني
ما هي األمهية اليت يوليها : اإلعتبار عامال مهما سيحدد ذلك ويتمثل يف اإلجابة على السؤال التايل

  املستهلكون لكل من هاتني امليزتني ؟
                                                 
215 D.Cattet et al, Op.cit, p : 3. 

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  

امليزة 
  التنافسية

  أداء 
  املؤسسة

  أداء
   املنافسني

أمهية 
  التحسني

قدرة 
املؤسسة يف 

  التحسني

قدرة 
املنافسني يف 

  التحسني
التوصيات 

  املقدمة

  )1-10(  )1-10(  )-+ = (  )-+ = (  )-+ = (    
  التوقف  =  -  -  8  8  التكنولوجيا
  املتابعة  =  =  +  8  6  التكلـفة
  املتابعة  +  -  -  6  8  اجلـودة
  االستثمار  -  +  +  3  4  اخلدمات

 

   تقييم امليزات املمكنة للتموقع فيها:02اجلدول
 

 قوية+ متوسطة، =  ضعيفة، - 
  Ibid, p :3 :املصـدر
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 من  توضح بأن ميزة اخلدمات والتكلفة مها األكثر حبثا وطلبا02     إن اخلانة الرابعة من اجلدول رقم 
املستهلكني، إن حتسينات يف هذين االني ميكن حتقيقها غري أن اخلانة اخلامسة تبني أن املؤسسة بإمكاا 

 . التحسني يف اخلدمات على عكس املنافسني الذين تظهر اخلانة السادسة ضعفهم وقصورهم يف ذلك
  

 ويف هذه احلالة فإن اخلدمات متثل      ونتيجة للتحليل السابق فإن اخلانة السابعة تقدم توصيات النهاية
 Monsantoة أولوية من أجل التموقع على أساس التميز فيها، وهذه هي النتيجة اليت وصلت إليها شرك

واليت تعمل يف جمال الصناعات الكيماوية، إن املؤسسة قامت بتوظيف وتكوين تقنيني يف جمال اخلدمات 
 " ملرجع يف جمال اخلدماتا"وقدمت نفسها يف سوقها املستهدف على أا 

  

من أجل الترمجة الفاعلة للتموقع إىل جمموع املزيج التسويقي :  االتصال اخلاص بالتموقع املختار)2-3     
 216:فإن املسؤول عن املنتوج جيب أن يدخل يف خمططه التسويقي خصائص هذا التموقع اليت تتضمن 

  

  مفهوم املنتوج؛-
  عامل التميز عن املنافسني؛-
  سوق املستهدف؛ال-
 .احلاجة املراد إشباعها-

  

     إن التموقع إذن هو مفهوم متعدد األبعاد ولذلك فإنه ال ميكن لإلشهار وحده أن يقوم بعملية 
االتصال املتعلقة به، إن اإلشهار ميكنه أن يعلن عن بعد أو بعدين من أبعاد التموقع، كذلك فإن املنتوج 

، إن هذا ال يعين أن كل عنصر من املزيج ... أبعاد التموقعبتصميمه وغالفه جيب أن يعكس بعض
التسويقي جيب أن يعكس بعدا خيتلف عن البعـد الذي يعكسه العنصر اآلخر، ولكن االتصال منوط 

  217.مبجموع املزيج التسويقي
  

،    إن حتقيق االتصال السليم والفعال للتموقع الذهين جيب أن مير عرب كامل األنشطة التسويقية  
ولنفترض أن مؤسسة اختارت التموقع على أساس جودة املنتوج، إن األمر يتعلق إذن بأن تقوم املؤسسة 
بتحديد أفضل املؤشرات اليت يستعملها املستهلك يف تقييمه جلودة املنتجات املعروضة عليه إن هذه 

نوع، إن أحد املؤشرات متعددة وخمتلفة ولذلك فإن ترمجتها يف نشاط املؤسسة كذلك سيتعدد ويت
صانعي أثواب الفرو اختار أن يضاعف املعاطف اليت ينتجها باحلرير ألنه يعلم بأن هذه املضاعفة ستؤخذ 

                                                 
216 Ibid, p : 4. 
217 H.Jonnis, De la stratégie marketing à  la création publicitaire, Dunod, Paris 1995, p : 59. 
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خاصة -بعني اإلعتبار أثناء تقييم جودة املعاطف، وبالطبع فإن باقي العناصر األخرى للمزيج التسويقي
 218.وج إىل ذهن املستهلك تسهم بشكل كبري يف ترمجة وإيصال جودة املنت-السعر والتوزيع

  

  :تقييم التموقع ومراجعته : املطلب الثالث
إن التموقع هو خيار إستراتيجي كباقي اخليارات اليت قدمناها سابقا فيما يتعلق بالتجزئة التسويقية      

ولذلك فإن احلكم على جودته جيب أن يكون حمل اهتمام من طرف املؤسسة كذلك فإن مراجعته 
 . أساسا من أجل استدامة التميز الذي قد تكسبه املؤسسة من ذلك التموقع بشكل دوري تشكل

  

إن التموقع الذي اختارته املؤسسة جيب أن خيضع لعملية تقييم شاملة : شروط جودة التموقع )1     
ملعرفة مدى صالحيته لكي تتبناه املؤسسة، ومن أجل ذلك فإن التموقع جيب أن يتوفر على ثالثة أنواع 

  219:ودة تتعلق مبا يلي من اجل
  ؛)خمتصرا (أن يكون واضحا، بسيطا، وموجزا:  الشكل -  
  أن يكون جذابا، صادقا، وخاصا؛:  املضمون -  
  .أن يكون مرحبا، ودائما:  الشروط املوضوعية -  
  

  :    شروط الشكل )1-1     
 يف أن حيتل مكانة  إن التموقع البسيط والواضح سيكون له حظ كبري:متطلبات البساطة والوضوح •

ذهنية خاصة لدى املستهلك، مبعىن أن التموقع الذي يعتمد على عدد قليل من اخلصائص التشغيلية أو 
الرمزية يف املنتوج سيكون من السهل على املستهلك أن يدركه ويفهمه ويتذكره، ولذلك فإن على 

د وأال تبحث عن مجيع مصادر املؤسسة جتنب اختيار متوقع غين باخلصائص املميزة إىل درجة التعقي
  .)All things for all peoples( من أجل مجيع املستهلكنياجلودة 

من أجل تأمني شرط البساطة والوضوح فإن رجال التسويق عادة ما :وقع  يف التعبري عن التماإلجياز •
ن املستهلك يعملون على تكوين متوقع للمنتوج من خالل عبارة واحدة موجزة تعرف به وتوصله إىل ذه

  220:إن فائدة هذا االختصار تتمثل فيما يلي
إذا مل نستطع أن نكون مجلة خمتصرة تعرب عن التموقع املرغوب، فإنه سيكون معقدا وصعبا من أجل  �

  .ترمجته إىل إدراك واضح يف ذهن املستهلك، إن اإلجياز هو ضمان للبساطة والوضوح 

                                                 
218 Kotler et  al, Marketing management, 11°Ed Op.cit, pp: 338. 
219 J.Lendrevie et al, Op.cit, pp : 748-754. 
220 Ibid, p :  748 . 
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ال اخلاصة به سواء للسوق املستهدف أو للجمهور إن صياغة التموقع ستسمح بتسهيل عملية االتص �
الداخلي الذي يكون سهال عليه استعمال ذلك التموقع يف اختاذ قراراته املتعددة بسياسة املنتوج، 

يكاد جيمع رجال التسويق على وجوب جعل رسالة التموقع التوزيع، السعر، وخاصة االتصال حيث 
 .واحدةعبارة االتصالية يف 

 

 .عن التموقع يف صيغة موجزة  عملية تسمح مبناقشة ودراسة العوامل املكونة له بدقة أكربإن التعبري  �

 اإلشهار اخلاصة باملنتوج، عبارة التموقع ويف هذا السياق أن ننبه إىل عدم اخللط بني عبارة املهمومن    
 .ل حملها أبدا اإلشهارية األخرى لكنها ال ميكن أن حتللعبارات التموقع غالبا هي قاعدة عبارةف

  

  : شروط املضمون )1-2     
 إن التموقع لن يكون مناسبا حىت يتمتع جباذبية كافية من خالل توافقه بشكل جيد مع رغبة :اجلاذبية •

 .أو رغبات هامة لدى املستهلكني احملتملني للمنتوج 

ة، أي أال يكون  كذلك فإن التموقع لن يكون له حظ بالنجاح حىت يتميز بالصدق والواقعي:املصداقية •
 .متعارضا مع اخلصائص الفعلية للمنتوج، وال مع الصورة النمطية املعروفة عن العالمة اليت سيباع ا

يف مقابل املنتجات املنافسة، )L’originalité(واألصالة  إن الشرط الثالث للتموقع اجليد التفرد :التفرد •
ري مستغل على أساس رغبة مل يتم إشباعها بعد من إن احلالة املثالية هلذا التفرد هي التموقع يف سوق غ

قبل املنافسني، وبعبارة أخرى فإن التموقع جيب أن يكون انطالقا من خصيصة جودة تكون املؤسسة هي 
  أن تقدمها بشكل أفضل مما يقترحه - إن كان هناك من يعرضها-الوحيدة اليت تعرضها أو على األقل

 .املنافسون

 أال يدفع املؤسسة إىل البحث عن التفـرد بأي مثن وبأي وسيلة من أجل      إن هذا الشرط جيب
التميز عن املنافسني، إن التموقع يف هذا اإلطار يعين أن تتميز املؤسسة يف خدمة رغبة موجودة فعال عند 

 .املستهلكني
  

  :  الشروط املوضوعية )1-3     
موقع يف سوق معني فإا تقوم بعملية اختيار عندما تقوم املؤسسة بالت :الفوائد االقتصادية الكامنة •

تترجم من خالل تضحيتها بأجزاء من السوق لصاحل التموقع القوي يف أجزاء أخرى، ولذلك فإن 
املؤسسة ميكنها أن حتصل على متوقع بسيط، جذاب، صادق وأصيل غري أنه قد يكون خاصا وحمدودا 

غطية تكاليف التميز يف ذلك التموقع، وسنواجه يف هذه جدا حبيث ال يقدم األرباح االقتصادية الكافية لت
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احلالة القصور الذي ذكرناه عن استراتيجيات االستهداف يف الفصل الثاين فإن التموقع الذهين اخلاص 
بسوق جزئي صغري قد حيوي أمهية اقتصادية لبعض املؤسسات دون البعض اآلخر، ولذلك فإن من 

  .ن مالئما حلجم املؤسسة وأهدافها االقتصاديةشروط جودة التموقع املختار أن يكو
وبالنهاية فإن متوقع املنتوج يف السوق املستهدف جيب أن ميتاز بالدوام واالستمرارية، ويف  :الدوام •

الواقع فإن تكوين وضعية متميزة يف السوق ويف ذهن املستهلك حيتاج إىل وقت وجهد اتصايل معتربين، 
قع يعين أن املؤسسة تواجه خطرا وإشكاال بزوال امليزة اليت تواجه ا لذلك فإن التغري املستمر للتمو

املنافسة وهلذا السبب فإن اختيار التموقع هو قرار استراتيجي للمدى الطويل بالنسبة للمؤسسة وإذا 
كانت احلمالت االتصالية واالشهارية ختتلف وتتنوع باستمرار فان ذلك جيب أن يندرج بالضرورة 

 .موقع يف املدى البعيد ضمن خدمة الت
  

     ويف األخري فإن هناك عددا من األسئلة ميكن أن تطرحها املؤسسة من أجل تقييم التموقع الذي مت 
  :اختياره ، واجلدول التايل يلخص تلك األسئلة
   تقييم التموقع املختار:03اجلدول

  
  أسئلة التقييم  العوامل
  زية تسمح بالتموقع املرغوب؟هل خصائص املنتوج املوضوعية والرم  التوافق
  هل التموقع يستجيب حلاجة قوية وفعلية لدى املستهلكني؟  احلاجة
  اهلدف
  

هل القطاع السوقي احملتمل اهتمامه بالتموقع املختار يشكل مصدرا كافيا للعوائد اليت توافق 
  األهداف املسطرة ؟  

  ة والرمزية للمنتوج ؟هل هذا التموقع يستغل بشكل جيد امليزات التشغيلي  التفـرد
  هل التموقع متناسق ومتسق مع إمكانات التوزيع احلالية للمنتوج ؟  التناسق

  هل متتلك املؤسسة اإلمكانات املالية والوسائل اإلدارية الالزمة لتحقيق التموقع املختار؟  الوسائل 
  هل يستطيع التموقع مقاومة املنافسة يف جمال زمين طويل ؟  املقاومة

  ل الذايتالتآك
  

هل التموقع املختار واضح ومستقل حبيث ال يؤدي إىل جذب مستهلكي منتجات املؤسسة 
  يف قطاعات أخرى ؟ 

  التراجع
  

يف حالة فشل االستراتيجية اليت اتبعتها املؤسسة يف متوقع منتوجها، فهل هناك إمكانات 
  ؟)إعادة التموقع ( أخرى للتغيري

  .M.Vandercammen et al, Op.cit, p : 237 :املصـدر
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إن متوقعا ما ومهما كانت درجة جودته وقدرته على الدوام و االستمرارية  : التراجع عن التموقع)2     
ميكن أن يفقد فعاليته مع مرور الوقت وضغط املنافسة والبيئة التسويقية املتقلبة، ما يؤدي به إىل أن يصبح 

التخلي والتراجع عنه، وميكننا أن نذكر بعض األسباب املؤدية غري مالئم متاما وهذا ما يدفع املؤسسة إىل 
 221:إىل ذلك 

  

• إن تقدم الزبائن يف السن ميكن أن يفسر التراجع عن متوقع املنتوج ذلك :م املستهلكني يف السنتقد 
أن املؤسسة اليت تسعى إىل استهداف قطاع سوقي للشباب ودعم وفاء هذا القطاع اهلـام ستجد 

إىل أن تطور عرضا بإمكانه التأثري على إدراك جيل جديد من الشباب يفتح هلا آفاق نفسها مضطرة 
 .النمو يف املستقبل األمر الذي مل يعد يؤمنه هلا قطاع الزبائن احلاليني ذوي األعمار املتقدمة

 

 إن تغري رغبات األفراد وحتول أذواقهم ميارس أيضا ضغطا :تطور رغبات املستهلكني وتطلعام •
 .ف من متوقع املنتوج ويدفع إىل التراجع عنه يضع

  

 وهو أيضا ميكن أن يؤثر على متوقع املؤسسة ويدفعها إىل تعديله أو التخلي :املنتجات املنافسة متوقع •
 .عنه متاما

  

مرتبطا حبالة معينة يف السوق مما جيعله يتأثر مباشرة وبصفة عامة فإن قيمة متوقع معني متثل أمرا نسبيا      
تغريات اليت تطرأ على تلك احلالة، ولذلك فإنه من الضروري املراجعة الدورية لقيمة التموقع املختار بال

  (Repositioning).ومراقبة التطورات السوقية اليت قد تستدعي من املؤسسة التفكري يف إعادة التموقع 
  

قلب متاما أوضاع العالمة      إن إعادة التموقع ملنتوج املؤسسة هو خيار استراتيجي من شأنه أن ي 
داخل السوق، ذلك أنـه يستجيب لظروف استثنائية قد تفشل يف إنقاذ عالمة يف حالة تقهقر وتقادم، 
أو قد يكون التدخل إلعادة التموقع أمرا ضروريا يف حالة فشل استراتيجية التموقع اليت اتبعتها املؤسسة 

متيز يف (... د خصائص متيز جديدة يف عرض املؤسسةألول مرة، ولذلك فإن إعادة التموقع قد تعين حتدي
 كما أا قد تعين تغيري السوق )...صورة املنتوج، يف مكونات املنتوج ذاته، يف مستوى األسعار

املستهدف وغزو قطاع سوقي جديد قد يتوافق بشكل أفضل مع منتوج املؤسسة، إن حالة مؤسسة 
ك، لقد مت إطالق سجائر املارلبورو وألول مرة موجهة  مثاال واضحا عن ذلتقدم Marlboro مارلبورو

إىل قطاع النساء األمريكيات غري أا مل تستطع النجاح والثبات يف تلك الفئة وكان مصريها إىل الزوال 

                                                 
221 C.Michon et al, Le marketeur, Pearson education, Paris 2003, p : 134-135. 
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من السوق، غري أن املؤسسة قامت بعد ذلك بإعادة التموقع وهذه املرة كانت السجائر موجهة إىل 
لقد مت إدخال عدة تغيريات " سيجـارة الرجل األمريكي"عالن عنها بأا قطاع الرجال من خالل اإل

على منتوج مؤسسة مارلبورو مست الغالف، وصورة العـالمة من خالل التركيز على راعي البقر 
  ... .يف عمليات اإلعالن واإلشهار Cow-boy األمريكي 

  

د تعين السوق املستهدف ولذلك فإن أثرها      إذن فعملية إعادة التموقع قد تعين خصائص املنتوج وق
تشكيلة املنتجات املقدمة، غالف املنتوج، وعلى حماور ... سيكون واضحا على عناصر املزيج التسويقي 

   222.االتصال واإلشهار املختارة
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
222 C.Croné, Marketing international, 4° edition, Deboeck, Bruxelles 2003, p: 332. 
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 :املبحث الثاين

   التميـز يف التموقع الذهـين 
 

قد أظهر أمهية التميز يف العرض الذي تقدمه املؤسسة، غري أنه ميكن يف بعض   إن املثلث الذهيب للتموقع 
احلاالت أن جتد مسؤويل التسويق ال يبحثون عن التميز يف مواجهة املنافسني، ولكن على النقيض من 

  ".me-tooأنا أيضا، "ذلك فقد يبحثون عن التشابه معهم من خالل التموقع املماثل أو ما يسمى بتموقع 
بتقليد متوقعهم حيث بعرض املنافسني  عن االلتحاق وااللتصاق يبحثهو عرض "  أيضاأنا"ن منتوج إ  

يقدم نفسه على أنه البديل األفضل هلم، إن ذلك قد يكون استجابة هلدف تكتيكي تسعى إليه املؤسسة 
ي يتمثل يف من خالل مضايقة املنافس بتقدمي عرض مماثل لعرضه كما قد يكون استجابة هلدف استراتيج

 .االستفادة من اجلاذبية والنجاح الذين شهدمها العرض األصلي من أجل تطوير نشاطها عرب ذلك

،إن مصادر التميز متعددة وكثرية، "التميز" وفيما عدا هذه احلالة فإن الشطر الرئيسي من بناء التموقع هو
   .223وميكننا أن جند ميزات خمتلفة لتموقع املنتوج حىت وإن كان عاديا

  

  :مفهوم التميز: املطلب األول
  

     1(إن حتديد التموقع يشتمل على إرسال فكرة أو عدة أفكار بسيطة ومركزية حول  :ز تعريف التمي
جمموعة معقدة  فهو يهدف إىل بناء منتوج ما إىل السوق املستهدف، إن التميز يذهب إىل أبعد من ذلك

البحث عن التفرد خبصائص استثنائية متثل أمهية ”:ر بأنهمن املميزات اليت ختص املنتوج، ويعرفه بورت
  .224“خاصة للزبائن

  

     إن التميز إذن هو تقدمي منتجات متفردة وخمتلفة عن منتجات املنافسني يف السوق املستهدف من 
، خالل تصميم املنتج أو الغالف، أو املواصفات الشكلية، املنافع أو املميزات التكنولوجية، خدمة العمالء

عن طريق استخدام الترويج  )رمزية(إن هذه االختالفات قد تكون حقيقية كما سبق، وقد تكون نفسية 
 .أو االسم التجاري إلقناع املستهلك بوجود ما مييز منتوج املؤسسة عن منتجات املنافسني يف السوق

  

لة ومعىن ولن يكون      إن االختالفات اليت ميكن وجودها بني املنتجات لن تكون بالضرورة ذات دال
مرغوبا فيها دائما ولنتفادى ذلك فإن التميز جيب أن خيلق قيمة للمؤسسة وللسوق يف الوقت ذاته، ومن 

   225:أجل ذلك فإن التميز جيب أن يكون
                                                 
223 J.Lendrevie et al, Op.cit, p : 738-741. 
224 M.Porter, Op.cit, p : 26. 
225 Kotler et al, Marketing management, 11°Ed Op.cit, p : 339-340. 
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  . من خالل أنه يقدم ميزة كافية يف أعني عدد كاف كذلك من املشترين:مهما •
 أن يكون خاصا ا وال تقدمه أي من املؤسسات إن التميز الذي تقدمه املؤسسة ال بد :خمتلفا •

 . املنافسة يف السوق املستهدف

 إن االختالف الذي حتاول أن تسلمه املؤسسة للمشتري جيب أن يكون :أفضل مما عند املنافسني •
  .أفضل من اخليارات األخرى أمامه من أجل حل مشكلته وإشباع رغبته

ليت تقدمها املؤسسة يف السوق ال بد أن تتصف بإمكانية إن هذه امليزة املختلفة ا :قابلة لالتصال •
 . شرحها وتفسريها حبيث ميكن رؤيتها أو إدراك حقيقتها من طرف املستهلك

 . أن تكون هلا القدرة على مواجهة املنافسة املباشرة ومنافسة املقلّدين:قادرة على املواجهة •

يز جيب أن يتوفر لديه من املوارد املالية ما يدفعه  إن املشتري احملتمل هلذا املنتوج املتم:معقولة الثمن •
 .إىل تقبل الفرق يف السعر والناتج عن ذلك التميز

 إن استغالل هذا التميز واإلنفاق عليه جيب أن يعود بالفائدة على املؤسسة مبا يربر :ةياملردود •
 .التكاليف الضخمة اليت يتطلبها اتباع استراتيجية متيز املنتجات

 

إن املؤسسة تقوم باختيار متوقع متميز مدفوعة إىل ذلك بعدة أسباب  :وافع املؤسسة حنو التميز د)2     
  226:لعل أمهها 

  

حيث أن دراسة جوانب القوة والضعف يف  :إحداث التوافق بني مواردها والبيئة التسويقية السائدة •
فإذا كانت املؤسسة تتمتع بإمكانية املؤسسة، يسمح هلا بتحديد امليزة اليت تتمتع ا مقارنة باملنافسني، 

إنتاج متميز فهيب تعترب نقطة قوة جيب استثمارها على اعتبار أن جوهر عملية االختيار مليزة التموقع 
يكون على أساس قدرة املؤسسة على اإلستخدام الفاعل للموارد والكفاءات، واختيارها يتوقف بشكل 

مراريتها، صعوبة تقليدها، صعوبة تنميتها ذاتيا من كبري على خصائص هذه امليزة من حيث درجة است
ويكون ذلك بالتوافق مع الفرص اليت تقدمها البيئة التسويقية وبالشكل الذي ... قبل املؤسسات املنافسة 

إن الفرص تتأتى خاصة من خالل حتليل اخلرائط اإلدراكية أين يتم حتديد (يؤدي إىل تقليل ديداا 
 .)هن املستهلك واليت مل يتم استغالهلا بعداملواقع الشاغرة يف ذ

 

جتد ،  اليت تواجه منافسة قوية من طرف املنافسني داخل السوق نفسهاملؤسسة إن :مواجهة املنافسة •
 ميكنها من متييز منتجاا داخل األسواق املكتظة باملنتجات املتماثلة األمر نفسها مضطرة إىل تبين متوقع

                                                 
226  ،"+�� N�Qj N��V ")�*ا]+&�ا y�GW&52- 51: ، ص1998)ه�ة ، دار ا���5#< ا�()���<، ا�!ا�.  
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أكرب يف السوق الذي تعمل فيه، إن التميز يكسبها قدرة على املنافسة الذي جيعل فرصها يف النجاح 
  .وعلى تثبيت صورا يف أذهان املستهلكني

  

إن من األسباب الدافعة إىل تبين استراتيجية التميز هو حماولة لفت  :جذب أكرب عدد من املستهلكني •
سسة والتأثري على سلوكام  للخصائص والسمات اليت تتصف ا منتجات املؤنيانتباه املستهلك

وقرارام الشرائية وجعلهم على درجة عالية من الوفاء للمنتوج، إن التميز مينح املؤسسة قدرة على 
اإلعالن بسهولة عن منتجاا وترسيخ صورا يف األذهان مما جيذب أكرب عدد من املشترين الذين 

 .يبحثون عن املنتجات املتميزة
  

يلجأ كثري من املؤسسات إىل تبين عرض متميز بغرض السيطرة على األسعار  :عارالرغبة يف حتديد األس •
ورغبتها يف حتديد هذه األخرية مبا يالئم منتجاا ووضعيتها التنافسية، وهذا لن يتأتى هلا إال إذا كانت هلا 

سة ذات العالمة حرية أكثر يف حتديد أسعارها، وهذا ما مينحه هلا املنتوج املتميز، فكثريا ما جند املؤس
املعروفة واليت تنتج منتوجا متميزا خبصائص فريدة تضع أسعارا أعلى من منافسيها نظري هذه اخلصائص 

  227.املتميزة
  

إن التميز يكون أحيانا بغرض محاية عرض املؤسسة من احتماالت  :حماولة فرض احلماية ملنتجاا •
نتجات أخرى منافسة حيصلون منها على ربح تالعب بعض املوزعني لتحويل الطلب من منتجاا إىل م

  228.أعلى، وكذلك من أجل محايتها من احتمال تقليد املنافسني اآلخرين هلا
  

إن طبيعة فرص التميز ختتلف حسب خصائص القطاع الذي تعمل فيه  : إمكانات التميز)3     
إمكانات التميز املوجودة  اقترحت مصفوفة حتليلية ملعرفة BCG االستشارية ناملؤسسة، إن جمموعة بوسط

يف القطاع السوقي، إن هذه املصفوفة حددت أربعة أنواع من األنشطة حسب عمق وعدد املزايا 
  229:التنافسية املمكنة للتميز

  
  
  
  

                                                 
�� وا�&�ز�K، �5)ن  ا�&%��$<ا+&�ا*�(� ��5C ا;�اه�E ����ات،  227?Q� NX103: ، ص2002، دار وا.  
228  ،�CD�5 #��� ا�C� $��%&ر�< ��)دئ ا��?@+A83: ، ص1993، ا��ار ا�()���<، ا.  

229 D.Durafour, Marketing et action commerciale, Dunod, Paris 2000, p : 123-124. 
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 وتشتمل على عدد كبري من فرص التميز ولكنها ال متثل أمهية كبرية نظرا لضعف :األنشطة املقسمة •

 إن إمكانات التقليد واردة بقوة يف هذه القطاعات، إن أنشطة املطاعم مثال هي استمراريتها ودوامها،
 .أحد األنواع يف هذا اال

 ويف هذه األنشطة فإن فرص التميز يف الوقت ذاته كثرية وجوهرية، إن املؤسسة :األنشطة املتخصصة •
، غري أا ستستفيد بعد يف هذا اال ستتحمل تكاليف كبرية يف سبيل احلصول على التميز املطلوب

ذلك من احلرية يف وضع أسعار منتجاا ذلك أن املستهلكني يف هذه القطاعات عادة ما يتقبلون الفوارق 
قطاع املنتجات ذات اجلودة املرتفعة والتقنية : السعرية مقابل هذا التميز، ومن األمثلة على هذه األنشطة

، إن املؤسسة يف هذا النوع ...شهار ومكاتب الدراساتالعاليـة، بعض األنشطة اخلدمية، وكاالت اإل
  .غالبا ما تبحث عن التركيز على قطاع سوقي صغري يضمن هلا املكان األول فيه

 وحتتوي عددا قليال من املزايا الكامنة اليت ميكن اكتساا والتميز يف تقدميها :األنشطة الثابتة •
 اإلطار فمن الصعب حتقيق إبداع وجتديد واضح يف للمستهلك، إن قطاع الفوالذ مثال يندرج حتت هذا

  .هذا اال سواء من الناحية التقنية أو التجارية
 إن هذه األنشطة تضم عددا قليال من فرص التميز اليت تشكل يف هذا اال أمهية :أنشطة احلجم •

تع مبيزة جيدة من كبرية ميكن أن تستفيد منها املؤسسة، إن مقاوال يف بناء العمارات ميكن له أن يتم
خالل وضعية مالئمة لتخفيض التكاليف والتحكم فيها، وبالتايل فإن مردودية املؤسسة ستكون مرتبطة 

 . حبجمها وحصتها السوقية

   على إمكانات التميز الكامنة يف املنتوج واملتعلقة يكل النشاط الصناعي ركزت BCG      إن مصفوفة 
  

امليزة التنافسيةأمهية   

إمكانات 
ومصادر 
 التميز

 ضعيفة قـوية
 كبرية

 حمدودة

   ملصادر التميزBCG مصفوفة :7.3الشكـل
 Kotler et al, Op.cit, p : 341 :املصـدر

  أنشطة التخصص  أنشطة مقسمة

  أنشطة احلجم  أنشطة ثـابتة
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  .ز اليت قدمتها تبقى حمدودة من خالل ذلك املنظورذاته، ولذلك فإن إمكانات التمي
     إن النشاط التسويقي يعطي للمؤسسة إمكانات وفرصا أخرى للتميز يف عرضها، ذلك أن وصف 

 مينح املؤسسة قدرة على خلق اإلختالفات عن طريق اخلصائص - كما قدمناه سلفا-التموقع الذهين
يت تتمتع ا املؤسسة وهذا ما يوسع وسائل ومصادر التميز، التشغيلية للمنتوج أو اخلصائص الرمزية ال

، إن العامل ...لتشمل اخلدمات املقدمة، وصورة املؤسسة، وقنوات توزيعها، وأفرادها العاملني ا
املشترك بني الرؤيتني هو أن تكون امليزة التنافسية احملصلة من هذا التميز جوهرية بالنسبة للمستهلك 

 على قدر املستطاع من أجل أن توجه اإلستراتيجية التسويقية حنوها، إن )طول فترةمستمرة أل(ودائمة 
 230.التجديد و االبتكار املستمرين ميكن أن يضمنا هذه الدميومة وتلك اجلوهرية يف متيز عرض املؤسسة

  

  :وسائل التميز: املطلب الثاين
ير املزايا التنافسية املختلفة اليت تتمتع ا يف      إن التميز يف متوقع املؤسسة يتطلب منها أن تتجه إىل تطو

جماالت منتجاا وأسواقها والكفاءات الداخلية، تلك العوامل اليت يدعم كل منها اآلخر، وتؤدي جمتمعة 
إىل رفع قيمة املنتوج يف أعني وأذهان املستهلكني، وعندما يكون املنتوج متفردا يف ذهن املستهلك إذ 

 جتين مثار ونتائج هذا التفرد، وللوصول إىل ذلك فإن أمام  املؤسسة مخس وسائل ذاك ميكن للمؤسسة أن
  :  املنتوج، اخلدمات، نقطة البيع، األفراد، صورة املؤسسة ، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل 231:أساسية

  
  
  
  
 
   
 
 
 
 
 
 

                                                 
230 D.Cattet et al, Op.cit, p : 10. 
231 Kotler et al, Marketing management, 11°Ed Op.cit, p : 341. 

   صورة املؤسسة     نقطة البيع        األفراد      اخلدمات       املنتوج
  الشكل املتميز
  التشغيل املتميز

  داء املتميزاأل
  الصدق واملوافقة
  املتانة والدميومة

إمكانية االشتغال 
  القابلية للتصليح
  الطراز والطابع

  التصميم 

  سهولة الطلب
  التسليم

  التثبيت والتركيب
  تكوين الزبون

  االستشارة
  التصليح

  خدمات أخرى

  املهارات
  حسن التصرف 

  املصداقية
  القدرة على العمل
  التفاين يف اخلدمة

   املتميزاالتصال

  التغطية اجليدة
  اخلربة
  األداء

  

  الرموز
  وسائل اإلعالم

  احمليط
  األحداث واملعارض

 

 اجلدول 04: الوسائل املتاحة لتميز عرض املؤسسة

  Ibid, p : 341 :املصـدر
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 إىل آخر، ويف الواقع فإن إن جمال هذا احملور من التميز خيتلف من منتوج : التميز عن طريق املنتوج)1   
التميز عن طريق املنتوج يتمثل أساسا يف خصائصه التقنية كاألداء املتميز، وسهولة االستخدام وقابليته 

  232:وسنتناول هذه النقاط فيما يلي ... للتصليح، وجودة تصميمه 
  

قدم جماالت متعددة  إن املقاس، احلجم، املظهر الفيزيائي، والغالف، وتعبئة املنتوج ميكن أن ت:الشكل •
 للماء املعدين استطاعت أن حتتل موقعا Evianلتميز منتجات املؤسسة يف السوق مثال إن شركة إيفيان 

متميزا من خالل تقدميها ملاء معدين يف قارورات قابلة للضغط مما يسهل عملية التخلص منها بعد 
  . استعماهلا

حيوي عددا قليال من خصائص وإمكانات أساسي ميكن أن  إن منوذجا منطيا ملنتوج :التشغيل •
التشغيل  )options(التشغيل، وفيما عدا ذلك فإن املنتجات ميكن أن تقدم عددا كبريا من وظائف 

علبة تسارع :  يف حالة صناعة منتوج كالسيارات مثال فإن وظائف التشغيل املمكنة ال حصر هلا،املختلفة
  .إخل...دمات واحلوادث، تكييف هوائي ، نظام احلماية من الصABSآلية، نظام كوابح 

     ومن أجل اختيار اخلصائص اليت ميكن أن متيز املنتوج عن غريه، فإن املؤسسة تلجأ دائما إىل 
استجواب املستهلكني يف سبيل معرفة مدى اهتمامهم مبختلف وظائف وإمكانات االستعمال يف املنتوج، 

ول ما يرغبون وما ال يرغبون يف وجوده باملنتوج وهل إن األسئلة اليت تطرح عليهم تتمحور أساسا ح
 حتتاج إىل التحسني؟ وكم هم مستعدون أن يدفعوا مقابل كل -بالنسبة هلم–هناك خصائص أخرى 

وظيفة أو خاصية مضافة ؟ بعد ذلك فإن املؤسسة ختتار اخلاصية املناسبة اليت ستحقق هلا التميز لدى فئة 
  .معينة من املستهلكني

 إن األداء يتمثل يف مستوى النتائج احملصلة من خالل استغالل الوظيفة اليت صنع من :املتميزاألداء  •
أجلها املنتوج فاألمر ال يتعلق بتحديد خصائص ومواصفات املنتوج بقدر ما يتعلق مبدى تأدية تلك 

ويات من األداء اخلصائص للوظيفة املنوطة ا، وبالنسبة ألغلبية املنتجات فإنه ميكننا مالحظة عدة مست
وبالتايل من اجلودة، إن األحباث املقدمة من طرف استراتيجيي التسويق بينت العالقة القوية بني جودة 

 وبني مردوديته، وهذا يفسر من خالل أن املنتجات ذات اجلودة واألداء املتميز )األداء املتميز(املنتوج 
ك أن حتقق ميزات أخرى تتمثل يف إعادة الشراء، وفاء ميكن أن تباع بأسعار أعلى، وميكنها إضافة إىل ذل

إن تكلفة التميز عن طريق حتسني أداء املنتجات غالبا ما يتم تغطيتها من ... املستهلك، السمعة اجليدة 
  . خالل األرباح املتأتية من األسعار العالية

                                                 
232 D.Cattet et al, Op.cit, p : 11-12. 
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لن عنها مع األداء الفعلي إن درجة الثقة تتمثل يف مدى موافقة اخلصائص املع :درجة الثقة واملوافقة •
للمنتوج، إن الثقة ميكن أن تتحسن عادة من خالل التصميم الدقيق للمنتوج، فإذا كانت لوحة القيادة 

سا من خالل تسارع يف عشر ثوان فيجب أن يكون التسارع /كلم100لسيارة ما تشري إىل سرعة 
يف قدرة املنتوج على حتقيق األداء احلقيقي موافقا لذلك وإال فإن بعض املستهلكني سيفقدون الثقة 

 .املطلوب 

 وميكننا أن نعرب عنها مبدة حياة املنتوج يف الظروف العادية لالستعمال، وبصفة :الدميومة واملتـانة  •
عامة فإن املستهلك سيدفع أكثر يف مقابل منتوج يرى أنه األكثر دميومة واستمرارا، ويف هذا اإلطار 

ومة املنتوج قد تكون نسبية إىل بعض الظواهر كاملوضة، والتطور ميكننا أن نالحظ كذلك أن دمي
ولذلك فإن حياة املنتوج الفعلية قد تكون يف بعض األحيان أقل من حياته التقنية ففي ... التكنولوجي

جمال الربامج املعلوماتية مثال فإن تسارع التجديد التكنولوجي قلص من احلياة الفعلية لتلك الربامج إىل 
نوات فقط ويف حاالت إىل عدة شهور وهذا ما جيب أن تأخذه املؤسسة يف احلسبان عند تبنيها عدة س

 .لتموقع على أساس التميز يف عمر املنتوج ومتانته على طول الزمن

 وتتمثل يف قدرة املنتوج على األداء املرغوب يف ظروف خمتلفة وبدون تكرار :إمكانية االشتغال •
لك خالل فترة زمنية معينة، إن البحث عن إمكانية االشتغال األمثل يأيت يف األعطال أكثر من الالزم وذ

 .مقدمة طرق حتسني جودة املنتجات

 وتتمثل يف سهولة التغلب على املشاكل واألعطال اليت حتصل يف املنتوج إما عن :ة للتصليحيالقابل •
لقطعة العاطلة فيه نتيجة طريق املستهلك نفسه والذي يكون بإمكانه حتديد العطل بسهولة وتغيري ا

للتصميم اجليد والواضح للمنتوج، وإما عن طريق املؤسسة ومصاحلها، ويتطلب هذا التصليح من 
 ... .تقليص مدة االنتظار، توفري اليد املاهرة ، توفري قطع الغيار املؤسسة 

ألحاسيس اليت  الطراز ميثل املرجع للهيئة واملظهر اخلارجي للمنتوج وكذلك ل إن)style( :الطراز •
يولدها ويوجدها لدى املستهلكني، إن األمهية األساسية للطراز هي خلق متوقع متميز للمؤسسة يصعب 
تقليده، إن الطراز ال يعين بالضرورة األداء اجليد للمنتوج، إن كرسيا ذا طراز رفيع ميكن أن يكون مجيال 

  . جدا يف حني أن اجللوس عليه ال يعطي الراحة ملستخدمه
والذي  )packaging(  بالنسبة للتسويق فإن أحد العناصر األساسية للطراز هي التعبئة والغالف    

يؤمن االلتقاء األول بني املستهلك واملنتوج، إنه يقوم بدور رجل البيع األول من خالل تقدمي السلعة 
 عدة عالمات للمستهلك وجذبه إليها، حيث يقوم املستهلك باختيار املنتوج الذي يرغب فيه من بني
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خمتلفة باالعتماد على نفسه ومن دون مساعدة رجال البيع، ولذلك فإن التغليف ميثل أحد عوامل التميز 
 .اليت تتفادى ا املؤسسة خلط املستهلك ملنتوجها مع غريه من املنتجات املنافسة

  

د وهو التصميم،  األبعاد السابقة الذكر ميكن أن جتمع يف مفهوم واحإن مجيع )design( :التصميم •
 وأداء املنتوج من وجهة نظر مستعمله، )صورة( ميثل جمموعة العوامل اليت تؤثر على هيئة مإن التصمي

بالنسبة للمؤسسة فإن منتوجا له تصميم جيد سيكون من السهل إنتاجه أوال مث توزيعه، أما بالنسبة 
ظر إليه، وسهال فتحه، وتثبيته وتركيبه، للمستهلك فإن التصميم اجليد جيعل املنتوج مقبوال ومستساغا الن

وكذلك استعماله وإتقان ذلك وإصالحه والتخلص منه حني يأيت أوان ذلك، إن التصميم هو عمل تقوم 
 .به املؤسسة قبل عملية اإلنتاج وهو ميثل العالقة بني الشكل واألداء 

  
على حمور للتموقع عن طريق عندما ال تستطيع املؤسسة احلصول  : التميز عن طريق اخلدمات)2     

التميز يف اخلصائص امللموسة للمنتوج فإا ويف إطار حبثها عن امليزة التنافسية ميكن هلا أن تعتمد على 
  233:اخلدمات املتعلقة باملنتوج من خالل عدة وسائل نذكر منها ما يلي

  

لى قدر املستطاع عن  ويتعلق األمر هنا بتسهيل وتسريع مرور طلب الشراء ع:سهولة تقدمي الطلبية •
 .إخل...الطلبيات عن طريق الربيد ، اإلنترنت ، اهلاتف : طريق توفري وسائل االتصال املتاحة

  

ويتعلق األمر هنا باختصار الوقت الذي تضمن فيه املؤسسة وصول املنتوج إىل الزبون،  :التسليـم •
التسويق يتمحور من مفاهيم إن اختصار وقت التسليم أدى يف بعض املؤسسات إىل بروز مفهوم جديد 

 ويبحث (crono-marketing)حول التسيري الفعال لوقت خدمة الزبائن أو ما يسمى بالتسويق الزمين 
 234.يف كيفية إيصال املنتوج للمستهلك يف الوقت الذي يرغب فيه ويكون مستعدا لتقبله

 

رورية لوضع املنتوج يف إن التثبيت والتركيب يتعلقان مبجموع العمليات الض :التثبيت والتركيب •
حالته النهائية اليت يكون فيها جاهزا للتشغيل، إن بعض املؤسسات الكبرية واملتخصصة استطاعت أن 

 تكتسب متوقعا جيدا يف أذهان املستهلكني من خالل متيزها يف خدمات التثبيت والتركيب، إن شركة

IBM ا تقوم مثال وعندما حيتاج أحد عمالءها إىل تغيري مقره ونقل وسائله اخلاصة باإلعالم اآليل فإ
بتقدمي خدمة النقل وبعد ذلك التثبيت والتركيب جلميع تلك الوسائل حىت وإن كانت حتتوي على 

 .منتجات وأجهزة منافسة

                                                 
233 M.Vandercammen et al, Op.cit, p : 230. 
234 Kotler et al, Marketing management, 11°Ed Op.cit, p : 348. 
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إن   وتشمل مجيع األنشطة املوجهة إىل الشخص املستعمل للمنتوج املعين،:تعليم وتكوين املشتري •
اد الزينة والتجميل تتميز بأن هلا برناجما خاصا للتكوين موجها إىل صاالت  املنتجة ملوL’Oréalشركة 

تتعلق فقط باالستعمال التقين  احلالقة اليت تستعمل وتشتري منتجاا، إن عمليات التكوين اليت تقدمها ال
 .للمنتجات ولكنها تم كذلك بنواحي اإلدارة والتسيري الفعال لتلك الصاالت

ا أن تشتمل على عدة نواح، منها إتاحة املعلومات الالزمة عن املنتجات املباعة، وميكنه :االستشارة •
إنشاء بنوك خاصة ملعطيات خاصة باملؤسسة ميكن للمستهلكني االستفادة منها وطلب املساعدة فيما 

إن هذه االستشارة وتكاليفها ميكن أن تكون متضمنة يف سعر البيع األول أو ... خيص استعمال املنتجات
 .تكون منفصلة عنه

وتزداد أمهية هذا العنصر خاصة يف املنتجات املعمرة واملنتجات الصناعية، إن بعض  :التصليح •
األمريكية فضلت التميز عن املنافسني من خالل ما أمسته عقـد الثقة   Darty مؤسسةاملؤسسات مثل 

)Le contrat de confiance(مع وعد   أيام األسبوع مبوجبه خدمات تصليح متوفرة طوال حيث تضمن
 العاشرةبالتدخل لتصليح املنتجات يف اليوم الذي يتم فيه طلب املساعدة إذا مت اإلتصالل باملؤسسة قبل 

 .صباحا

إن املؤسسة جيب أال ينقصها اخليال واإلبداع من أجل تصور خدمات أخرى ميكن  :خدمات أخرى •
املختلفة فقد تتمثل تلك اخلدمات يف جتريب إضافتها للخدمات املقترحة على العميل، وحسب احلاالت 

 بدون مقابل، أو باسترجاع وإبدال املنتجات القدمية، مكافآت على الوفاء وإعادة - قبل شراءه-املنتوج
 ... .البيع

 

إن املؤسسة بإمكاا أن تكتسب ميزة تنافسية قوية تضمن هلا موقعا  : التميز عن طريق األفراد)3     
 أذهان املستهلكني من خالل توظيفها وتكوينها ملوارد بشرية ذات كفاءة وأداء متميز، متميزا وكافيا يف

ل دائما على التميز من خالل أناقة ولطافة تعم )Singapore air lines( للطريانإن شركة سنغافورة 
 ورجال االستقبال يف IBMمضيفيها ومضيفاا وحفاوم باملسافرين، كذلك فإن مهندسي مؤسسة 

 معروفون باحترافيتهم ومهنيتهم ولباقتهم، إن متيز املؤسسة عن طريق مواردها البشرية Novotelة شرك
   235:يستلزم العمل على حتسني وإجادة ستة جماالت 

  . ويعين التحكم يف املعارف املكتسبة يف أداء العمل)competence(املهارة  -1
  . الزبائنوتعين احترام وتقدير )courtesy( اقةبالل -2
  . أي أن يكون الفرد العامل جديرا بالثقة واألمانة)credibility( الصدق -3

                                                 
235 Ibid, p : 350. 
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  . من خالل االهتمام الواضح مبشاكل العمالء وطلبام)responsiveness(اخلدومية واالستجابة  -4
  .وتعين االنتظام واإلحكام يف اخلدمات املقدمة يف خمتلف الظروف)reliability( القدرة على العمل -5
 .  ووضوح التعبري عن طريق حسن االستماع)communication( االتصال -6
  

إن املؤسسة اليت تبحث عن التميز ميكنها أن حتقق ذلك من خالل  : التميز عن طريق نقطة البيع)4     
طبيعة نقاط بيعها وشبكات توزيعها وخاصة عن طريق تغطيتها اجليدة للسوق، ومستوى خربة وأداء 

 إن املنتوج مهما بلغ من جودة فإنه إن مل يصل إىل املستهلك كما يريده هو ويرغب فيه القائمني عليها،
فقد تفقد العملية التسويقية فعاليتها، إن نقطة البيع املتميزة هي اليت تضمن للمؤسسة نقل املنتوجات 

لك بأقل وتقدمي اخلدمات باجلودة والكمية املطلوبة، والسرعة املرغوبة حيث يوجد املستهلك وكل ذ
كلفة وأعلى كفاءة، إن تسهيل وصول السلعة من املنِتج إىل حيث يرغب املشتري متثل أحد أدوات 

  236.التميز واكتساب املؤسسة ميزة تنافسية قوية
 معروفة بتميز شبكتها التوزيعية على املستوى العاملي، Caterpillar     يف اال الصناعي فإن شركة 

 استطاعت أن ختترق األسواق العاملية من خالل اعتمادها بشكل Dellإن ويف جمال اإلعالم اآليل ف
 .حصري على نظام بيع عن طريق اهلاتف، مث بعد ذلك عن طريق االنترنت

  
حىت وإن كانت املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة  :التميز عن طريق صورة املؤسسة )5     

ن املستهلك غالبا ما ميارس عليها متييزا من حيث صورة ذلك عادية ومتجانسة مع ما يقترحه املنافسون فإ
فإن أغلبية السجائر الغربية هلا مذاق متشابه غري أن سيجارة مارلبورو حتتفظ : املنتوج أو اخلدمة مثال

 من حصة السوق العاملية، ومن %30مبكان قائد السوق بال منازع من خالل استحواذها على أكثر من 
املعروفة يف العامل بأسره منحت هلذا املنتوج جانبا كبريا من " راعي البقر"ال أن صورة الواضح يف هذا ا

  .التميز يف السوق
     إن بناء صورة املنتوج يتطلب كثريا من اإلبداع والصرب أيضا وعندما ختتار املؤسسة الصورة املطلوبة 

وم بنقلها وإيصاهلا إىل املستهلكني عرب واليت تسعى إىل التميـز عن طريقها، فإن عليها بعد ذلك أن تق
مجيع وسائل االتصال وأساليب التعبري املمكنة وخاصة من خالل الرموز، احمليط املادي، األحداث 

    237...واملناسبات

                                                 
236 M.Vandercammen et al, Op.cit, p : 232. 
237 D.Cattet et al, Op.cit, p : 16-17. 
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عدة رموز تسهم بشكل كبري يف متيز املؤسسة إن صورة قوية تتكون من رمز أو  :الرموز والشارات •
 مثل شارة Logo تعتمد يف ذلك على  أشكال ورموز متعددة كالشارات وعالماا، وميكن للمؤسسة أن

املعني ملؤسسة رونو، أو حيوان مثل أسد بيجو كما ميكنها أن تعتمد على عبارة صغرية تصاحب بانتظام 
، أو L’Oréal paris  يف منتوجات)parce que je vaux bien(: عبارةاسم العالمة وتتعلق ا مثل 

 إن صورة العالمة ميكنها أن تعتمد كذلك على اسم Nike واليت تـرافق عادة عالمة Just do it: عبارة
 وبالنهاية فإن خصائص أخرى تتصف ا املؤسسة ميكن أن  Eric contona و   Bic: أحد املشاهري مثل

 ... .متثل عوامل جيدة لتمثل صورة منتجاا كتاريخ املؤسسة أو شخصية مؤسستها

ن احمليط الذي يقتين فيه العميل املنتوج أو يستهلكه، ميثل أحد مقومات صورة  إ:احمليط املادي •
املؤسسة، إن كثريا من املؤسسات تسعى إىل بناء صورة متميزة يف مقابل منافسيها من خالل أشكال 
بناياا وديكور حمالا ومكاتبها، واألجهزة واملعدات اليت حتويها تلك املكاتب واحملالت خاصة عندما 
تتماثل املنتجات واخلدمات املقدمة، إن كثريا من الفنادق تتميز باحتوائها على كثري من اآلثار القدمية 

 .والتحف الفنية

 ويف األخري فإن املؤسسة ميكنها أن تدعم صورا من خالل املناسبات اليت :األحداث واملناسبات •
ف من إن األحداث واملناسبات ختتل، (sponsoring)يسمى بالرعاية تسهر على إجنازها يف إطار ما 

مؤسسة إىل أخرى فشركة إلنتاج السيارات ميكنها أن تشارك يف رعاية سباقات السيارات واملعارض 
اليت تقام هلا، كما أن مؤسسة تعمل يف جمال الطباعة والنشر قد تفضل رعاية التظاهرات الثقافية 

 .ا ودعمها يف أعني املستهلكني، وكل ذلك من أجل تقوية صور...واملؤمترات العلمية
  

  : استراتيجيات التميز:املطلب الثالث
  

     إن إتباع املؤسسة للتميز يف متوقعها يكون دف تفادي املنافسة املباشرة وألجل ذلك فإن املؤسسة 
 يف السوق، )الوسطي(ميكنها تبين استراتيجيات خمتلفة حيث يكون التميز فيها وفقا للعرض املرجعي 

األول وهو نوعية التميز إىل األعلى أم إىل األسفل، والثاين موقف : ن أن نفرق بينهما تبعا لبعدينوميك
املؤسسة من جتزئة السوق إىل قطاعات، إن املقابلة بني هذين البعدين متكننا من التمييز بني أربعة أصناف 

  : كما يظهر ذلك الشكل اآليت238إلستراتيجية التميز،
  
  

                                                 
238 J.P.Detri et al, Strategor, 3° édition, Dunod, Paris 1997, pp : 84-86. 
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وتقابل التميز يف األعلى وميكن إدراكها من طرف مجيع املستهلكني أو  : استراتيجيات التحسني)1     
أغلبهم يف السوق وبسعر مرتفع كذلك فإن سياسة حتسني العرض تكون مقارنة بالعرض املرجعي 

اج وأسعاره فاملؤسسة اليت تتبع هذه اإلستراتيجيات تسعى إىل حتسني العرض على مستوى واسع وإنت
منتوجات ذات جودة عالية تكون مميزة بصفات كثرية ومعروفة تربر السعر املرتفع الذي يقابل تلك 

  .اجلودة
    وعلى هذا جند أن التحسني على املستوى العايل ميكن املؤسسة من تكوين عالقة تكاملية بني اجلودة 

الية تتبع يف معظم األحيان صنف والسعر الذي تفرضه، إن املؤسسات ذات املنتجات الرفيعة واجلودة الع
 ، إذا ما قارناها بالعروض املرجعية اليت متثلها عالمات من BMW ،Mercedes: العروض احملسنة مثل

  ... .Renault ،Peugeot ،Fiat: مثل
  

يف مقابل اإلستراتيجية األوىل فإن هذه اإلستراتيجية تقود املؤسسة إىل  : استراتيجيات التخصص)2    
ض خاص لقطاع معني من السوق، ميكنه إدراك خصوصية العرض الذي تقدمه  املؤسسة، إن توجيه عر

التميز يف هذا الصنف يكون يف األعلى حيث يكون أثر هذا التميز على القطاع الذي أجنز العرض من 
 أجله والذي يكون مستعدا لدفع سعر أكرب مما يدفعه مقابل العرض املرجعي، إن املنتجات املوجهة إىل
املعوقني واملسنني، وذوي احلاجات والرغبات اخلاصة ميكنها أن تنضوي حتت هذا الصنف، وعلى هذا 

  جمموع السوقاستهداف استهداف قطاع معني
  يفزالتمي

 األعلى
 

  يفزالتمي
سفلاأل  

 

عر س/تنمية الزوج القيمة
 بالنسبة للعرض املرجعي

سعر / الزوج القيمةتدنية
 بالنسبة للعرض املرجعي

جتزئة سوقية حمددة 
 خلصائص العرض املميز

جتزئة سوقية مضادة 
 حمرضة على التميز

 الشكـل8.3: استراتيجيات التميز
 .Ibid, p : 27 :املصـدر

  استراتيجيات
   التخصص

  استراتيجيات
  التحسني

  استراتيجيات
  تحديـدال

  استراتيجيات
  التصفية
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األساس جند بعض املؤسسات ختصصت يف تلبية حاجات معينة لفئة خاصة من الزبائن مثل شركة 
VOLVOبالنسبة للسيارات املعدلة واملخصصة لألفراد املعوقني  ... .   

  

 حيث )املنتجات الدنيا( إن هذه اإلستراتيجيات ختص التميز يف األسفل :لتصفية استراتيجيات ا)3     
يكون العرض املقدم أقل جودة من منتجات العرض املرجعي، إن هذه اإلستراتيجيات تتبىن عرضا بسعر 
منخفض، ومثلها مثل العروض احملسنة فإن عروض التصفية تكون موجهة إىل عامة السوق والذي يدرك 

  .ن غريها من خالل أسعارها املتدنية يف مقابل جودا املنخفضة أيضامتيزها ع
 واليت تتبىن استراتيجية التصفية من أجل Hyundai      يف جمال السيارات فإن املنتجني الكوريني مثل 

اختراقها لألسواق اليت تستهدفها حيث تقدم منتجات متثل مستوى أدىن من غريها يف األداء، والصالبة 
  . ا تكون معروضة بأسعار تتحدى كل منافسة تواجههاغري أ

  

 فإن هذه اإلستراتيجيات ختص التميز 8.3وكما هو واضح من الشكل  : استراتيجيات التحديد)4     
يف األسفل حيث تعمل املؤسسة يف إطار ذلك على تقدمي عرضها إىل فئة معينة يف السوق ال مها بعض 

 املرجعية، ولذلك فإن املؤسسة تعمل على إزالة هذه اخلصائص الزائدة اخلصائص اليت توجد يف العروض
واليت تسمح هلا بعد ذلك من ختفيض السعر، أي أن املؤسسة اليت تتبىن هذه اإلستراتيجية تقوم بصنع 

بعض املؤسسات اهلاتفية قامت : منتجات بإزالة بعض األشياء واملواصفات اليت متيز هذا املنتوج فمثال
من خدمة االتصاالت اخلارجية ووجهت عرضها لفئة من املستهلكني الذين ال يهتمون كثريا بالتخلص 

  .باإلتصاالت الدولية وإمنا يهتمون بالسعر املنخفض خلدمة اهلاتف
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  :املبحث الثالث
   املزيـج التسويقي

  

 ما تعلق باستراتيجية السوق      مهما كانت اخليارات اإلستراتيجية اليت تبنتها اإلدارة التسويقية سواء
 أو ما تعلق خبيارات التميز اليت - اليت تتضمن تسويقا تركيزيا أو متييزيا أو غري متييزي-املستهدف

انتهجتها املؤسسة يف حتديد متوقعها الذهين، فإن تنفيذ تلك اخليارات ال بد أن مير عرب املزيج التسويقي 
ميارسها رجل التسويق من أجل الوصول إىل األهداف املسطرة الذي ميثل جمموع األنشطة التسوقية اليت 

  .239جتاه السوق املستهدف ويف إطار امليزانية املخصصة والزمن احملدد لذلك
  

      
    

  
  
  
  

  
  
  
  
  

    
    إنه يبدو واضحا من هذا الشكل أن املزيج التسويقي لن يتم حتديده إال بعد أن تكون املؤسسة قد 

  .املستهدف، التموقع والتميز املرغوب، وامليزانية املخصصة خلدمة السوقحددت مسبقا خيارات السوق 
   

  مكونات املزيج التسويقي: املطلب األول     
    إن األنشطة التسويقية اليت متارسها املؤسسات متعددة بل وغري حمدودة إذا اعتربنا اإلبداعات املستمرة 

كخلق عالمة جديدة تبين شارة : ارسون يف جمال التسويقواإلضافات املتكررة اليت قدمها احملترفون واملم

                                                 
239 Ibid, Op.cit, p : 69-70. 

)لسوق العاما(د املهمة والرسالة، األهداف يحتد  
)السوق األساسي(جمال النشاط االستراتيجي   DAS 1 DAS 3 

 
 

املزيـج 
 التسويقي

خصائص 
 املنتوج

تطلعات 
  املستهلكني

  متوقع املنافسني

لتموقعا  

1القطاع  2 القطاع  3 القطاع   

السوق 
 املستهدف

 التجزئة االستراتيجية

 التجزئة التسويقية
  اهلدف السوقي - 
  االستهدافة استراتيجي-

ق تركيزي يتسو:     مثال
  

 حتديد التموقع املرغوب

   األهداف التجارية-
  التسويقيةة امليزاني-
  املزيـج التسويقي-

   املزيج التسويقي كمنفذ خليارات املؤسسة:9.3الشكـل 
  p, cit.Op,  Le marketing stratégique,useChiro.Y  :69 :املصـدر
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معينة، تغيري الغالف، أو حتسني لونه أو شكله، ختفيض األسعار والبيع باحلزم، تنظيم املسابقات 
واملعارض لتنشيط املبيعات، إطالق احلمالت اإلشهارية يف خمتلف الوسائل اإلعالمية، ابتكار طرق 

 هذا التنوع والتعدد وأخذا يف االعتبار لعدم جتانس هذه الوسائل اليت وبالنظر إىل.. جديدة للتوزيع 
اقترح مجع تلك  )E.J.McCarthy(ماكارتاي تستخدمها املؤسسة للتأثري يف سوقها املستهدف فإن 

الوسائل وتصنيفها يف أربع فئات رئيسية أطلق عليها املزيج التسويقي، والذي يتضمن أربعة عناصر أو ما 
، )Product(املنتوج  : استنادا إىل احلرف األول من كلمات هذه العناصر باللغة اإلجنليزية، 4pب يسمى
 والشكل التايل يوضح توزيع Promotion(،240( ، الترويج)Place(  التوزيع أو املكان)Price(السعر

  .خمتلف املتغريات واألنشطة التسويقية تبعا لتقسيم ماكارتاي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 على -من أجل إعداده-ملتغريات املكونة للمزيج التسويقي يستدعي من املؤسسة أن تعمل      إن تعدد ا
 مالئمة حتدد مبوجبها األمهية النسبية لكل متغري داخل املزيج الكلي من أجل ةموازنة تقود إىل توليف

عت حول التخصيص األمثل للمواد املالية املتاحة وبالتأكيد فإن ذلك سيعتمد على املعطيات اليت مج
اإلمكانات املميزة للمؤسسة وعوامل النجاح اليت مت حتديدها، واملعطيات املتعلقة بالسوق املستهدف  

، التموقع املرغوب، وسيلة التميز اليت اختارا ...)الرغبات، الدوافع، معايري الشراء لدى املستهلكني(

                                                 
240 Y.Chirouse, Le marketing, Op.cit, p : 110. 

 املنتوج
  اجلودة-
  اخلصائص والوظائف-
  الطراز-
  العالمة-
  الغالف-
  احلجم واملقاس-
  الضمان-
  اخلدمات املرفقة-
  خدمات ما بعد البيع -
.اخل ......... -  

 التوزيع
  قنوات التوزيع- 
  أماكن العمالء- 
  نقاط البيع- 
ن  املخزو- 

 واملستودعات
  وسائل النقل- 
  التموين- 
. اخل .....-   
 

 السعر
  حتديد السعر-
  التخفيضات-
  احلسومات-
  شروط الدفع-
  شروط االقتراض-
.اخل .......-  

 الترويج
  اإلشهار-
  قوة البيع-
ترقية املبيعات-  
  العالقات العامة-
  التسويق املباشر-
.اخل ....... -  

 املزيج التسويقي

 السوق املستهدف

 الشكـل10.3: متغريات املزيج التسويقي
 Kotler et al, Op.cit, p : 21: املصـدر
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عوامل جناح أو فشل املؤسسة وكذلك من خالل التجارب السابقة والنظريات التسويقية و
  :  ولتوضيح ذلك نأخذ األمثلة التالية 241،..املنافسني

  .كعامل حمرك يف مزجيها املنتوج إن مؤسسة هلا تفوق تكنولوجي على منافسيها ميكن  أن ختتار متغري -
 أما إذا كان السعر مثال معيارا أساسيا عند املستهلك فإن املؤسسة اليت متتلك ميزة تنافسية من خالل -

  .التميز يف التكاليف املنخفضة ميكنها أن تركز على السعر يف بناء مزجيها التسويقي
كذلك فإن مؤسسة تعترب أن املستهلك يرغب يف وصول املشتريات إىل بيته مباشرة واختارت املؤسسة -

م التميز عن طريق شبكة توزيعها، فيمكن هلا يف حال توفر اإلمكانات الالزمة أن تعمل على وضع نظا
  .للبيع املباشر حيث يصبح هذا النشاط هو املكون املهيمن داخل مزجيها

       
  
  
  
  
  
  
  
  

   حتديد العامل احملرك يف النشاط التسويقي:311.الشكـل
  Ibid, p : 81 :املصـدر

 يف اختيار العامل احملرك واملهيمن" التموقع الذهين" يظهر أمهية 11.3     إن املسار املوضح يف الشكل

  .شاط املؤسسة التسويقي، فهو يضمن تناسق مجيع املتغريات لتحقيق غاية واحدةعلى ن
      وعلى أساس ما سبق فإن بعض املنظرين والعاملني يف التسويق يقترحون وجود إجراءات منظمة من 
أجل إجياد القيمة اليت ستمنحها املؤسسة للمستهلكني، وتكسب املؤسسة ميزة تنافسية من خالل متيز 

 الذين اعتربوا أن متغريي املنتوج  Chirouse ،Kotler ،Micallef،kellerالقيمة، ومن هؤالء تلك 
 ...والسعر ميثالن متغريات استراتيجية داخل املزيج التسويقي بينما ميثل االتصال والتوزيع وقوة البيع 

                                                 
241 Y.Chirouse, Le marketing stratégique, Op.cit, p : 81. 

 السوق املستهدف
عدد الزبائن وأماكن تواجدهم، 
رغبات ودوافع املستهلكني، 

 معايري االختيار أو سلوك الشراء

 التموقع

العامل احملرك يف املزيج التسويقي 
ملوارد والذي ستوجه إليه معظم ا

.ةالتسويقية للمؤسس  

 اخلصائص الكامنة يف املنتوج

 إمكانات التميز

 العوامل املفتاحية للنجاح

 املنافسة
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يار املتغريات املناسبة متغريات تكتيكية تعكس القرارات املتخذة فيما خيص املنتوج والسعر، ومن أجل اخت
   242:فإن املؤسسة تتبع املسار اآليت خللق القيمة وإيصاهلا

  :اختـيار القيمة •
  ؛  )املستهلكني، احلاجـات، القيم(جتـزئة السوق  -   
  اختيـار السوق املستهـدف؛ -   
  ؛)متوقع القيمـة(التمـوقع  -   
  :إعـداد القيمة •

   تطـوير املنتوج؛-   
  دمة؛تطـوير اخل -   
  السعـر؛ -   
  الصنـع؛ -   
  :إيصـال القيمـة •

   التوزيـع؛-   
   قـوة البيع؛-   
  ...الترويـج واإلشهـار؛ -   

  

  :املنتوج: املطلب األول
، وميكننا أن 243يعرف املنتوج بأنه أي شيء ميكن عرضه يف السوق إلشباع حاجة أو رغبة ما      

تري يف املنتوج فقط خصائصه الطبيعية أو املادية، ولكنه نستنتج من هذا التعريف أن املستهلك ال يش
يشتري أساسا إشباعا حلاجة معينة عنده، ولذلك جند يف الواقع أن املستهلك يفضل عالمة جتارية معينة 
على باقي العالمات، ومن أجل ذلك فإن هناك العديد من العوامل اليت جيب على املؤسسة دراستها 

ي ستقدمه للسوق، وبالطبع فإن اخلصائص التقنية املتعلقة بالوظيفة األساسية وتقييمها يف املنتوج الذ
متثل أول هذه العوامل اليت يتم العناية ا، إضافة ...) احلجم، األداء، املواد املستعملة يف الصنع(للمنتوج 

 طريقة االستعمال، إىل ذلك جند العوامل التسويقية املختلفة كالعالمة، التعبئة والتغليف، التصميم، اللون،
ويف هذا اإلطار فإن املنتوج الذي تعرضه املؤسسة جيب أن يكون ...الضمان، خدمات ما بعد البيع

موافقا لرغبات املستهلكني، لذلك فإنه ينبغي أن حيوي تلك اخلصائص واملميزات اليت يبحث عنها أولئك 

                                                 
242 A.Micalef, Le marketing, Litec, Paris 1992, p : 45-46. 
243 Kotler et al, Marketing management, 11°Ed, Op.cit, p : 442. 



 

 329

دائما عن منتجات تواكب التقدم املستهلكون، مثال فإن املهتمني بألعاب اإلعالم اآليل يبحثون 
 فإذا كانت مؤسسة ما )...السرعة الفائقة، الربط بشبكة اإلنترنت(التكنولوجي يف جمال أجهزة الكمبيوتر

مهتمة ذا القطاع من السوق فإا البد أن تراعي يف برامج األلعاب اليت تنتجها هذه التطلعات وتعمل 
  244. يرغب املستهلك يف االستفادة منهاعلى تكييف منتجاا مع التكنولوجيا اليت

  

     إن املؤسسة ال تكتفي فقط بتوفري اخلصائص التقنية حلاجات الزبائن، وإمنا تبحث كذلك عن امليزة 
اليت ستفضل ا منافسيها يف السوق من وجهة نظر مستهلكي منتجاا، ولتحقيق ذلك فإنه البد أن توفر 

 تضمن هلا )...، خدمات جيدةةجودة عالية، أسعار تنافسي(يف منتوجها مواصفات ومميزات خاصة 
 إن األمر هنا يتعلق بعامل التميز الذي ترغب املؤسسة يف أن )12.3أنظر الشكل (التميز يف السوق 

يربطه املستهلكون املستهدفون مبنتوجها، ويف هذه احلال فإن املنتوج مثله مثل باقي عناصر املزيج 
  . االتصال والتسليم الفعال للتموقع املختار من قبل املؤسسة جيب أن يسهم يفيالتسويق

  
  
  
  

  
  
  
 

     وبعبارة أخرى فإن املنتوج من خالل غالفه وتصميمه وخصائصه التقنية جيب أن يعرب عن مضمون 
  245.التموقع والتميز الذي قررت املؤسسة أن يكون صورا يف أذهان املستهلكني ويف مواجهة املنافسني

كننا أن نلخص القرارات اخلـاصة بسياسة املنتوج كأحد التغريات اهلامة يف املزيج التسويقي       ومي
   246:فيما يلي

   اخلصائص املتعلقة باملنتوج،-
   تشكيلة املنتجات،-
   التعبئة والتغليف،-
   العالمة،-

                                                 
244 Harold Gendron et al, Commercialisation des contenus multimédia, Alliance NumériQC Montréal  
  (Québec) 2001, http// : www.numeriqc.ca/ salle_de_presse/etudes_rapports.html, 16/04/2006, p: 11. 
245 Lindon et Lendrevie, Op.cit, p : 235. 
246Ibid, p : 589.  

 وتتمثل يف درجة :خصائص املنتوج
استجابته للوظائف اليت يرغب 

 .املستهلك يف أداءه هلا

يف  وتتمثل :امليزة التنافسية
املواصفات املتعلقة باملنتوج واليت متيزه 
 بطريقة أفضل عن منتجات املنافسني

   جوانب اجلودة يف عرض املؤسسة:312.الشكـل
  .Lindon et Lendrevie, Op.cit, p : 235 :املصـدر
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ة هو كل املواصفات إن ما نسميه اخلصائص الذاتية للمنتوج أو اخلدم :اخلصائص املتعلقة باملنتوج )1     
احلقيقية واملوضوعية واملالحظة يف املنتوج، إن هذه اخلصائص ميكن تصنيفها يف ثالث فئات رئيسية 

 األوىل وتتعلق بتركيبة املنتوج ذاته، الثانية وتتعلق باألداء، والثالثة متثل ما يسمى )13.3أنظر الشكل (
  .بالتصميم

  
    

    
  

  نتوج اخلصائص الذاتية للم:313.الشكـل
  Lindon et Lendrevie, Op.cit, p : 233 :املصـدر

  
وهي الصفات التقنية ملكوناته فإذا أخذنا صناعة السيارات مثال فإن تركيبة منوذجها  :تركيبة املنتوج •

ميكن أن تتحدد من خالل عدد األماكن، احلجم، املادة األولية املستخدمة يف اهليكل، النظام املستخدم 
 ... .الطاقة اليت تشغلهايف املكابح، نوع 

 إن أداء املنتوج ميكن أن يالحظ مبوضوعية من طرف املستهلك أثناء استخدامه أو :أداء املنتوج •
استهالكه، إن األداء مرتبط بقدرة املنتوج على حل املشكلة اليت اقتناها املستهلك من أجلها، فأداء 

ران واآلثار يف درجات حرارة متنوعة، منتوج غسيل مثال حتدده مدى كفاءته يف إزالة خمتلف األد
 .ولذلك فإن أداء املنتوج يرتبط بشكل مباشر يف تركيبته

 ويتمثل يف املظهر اخلارجي للمنتوج من خالل شكله أو غالفه، إن تصميم السيارة مثال :التصميم •
  ... .يرتبط باهليكل اخلارجي هلا وأغلفة الكراسي وشكل لوحة القيادة 

أن اخلصائص املتعلقة باملنتوج حتددها املؤسسة حني تطرح منتوجها يف السوق وهي      وميكن القول 
قابلة للتعديل من حني آلخر، وعموما فإن املميزات املوضوعية للمنتوج ال تتطابق دائما مع الصورة 

تية الذهنية اليت حيتفظ ا املستهلكون عن ذلك املنتوج، ذلك أن تلك الصورة تتوقف أكثر على عوامل ذا
ورمزية لديهم أكثر منها على عوامل موضوعية مرتبطة باملنتوج، وبعبارة أخرى فإن اخلصائص الذاتية 
للمنتوج تتعلق بالتعريف التقين له أكثر من التعريف التسويقي غري أا تسهم بشكل فاعل يف ترسيخ 

  247.الصورة املرغوبة يف أذهان الزبائن وبالتايل فإا تكتسي أمهية كبرية
  

                                                 
247 Ibid, p : 334. 

  :وجـتركيبة املنت
 الصفات التقنية ملكوناته

 

  :أداء املنتـوج
 املالحظة املوضوعية

  :تصميم املنتـوج
 املظهر اخلـارجي
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ميكننا أن نعرفها بأا جمموعة املنتجات اليت ترتبط فيما بينها من حيث أا  :تشكيلة املنتجات )2     
 أو أا توزع يف منافذ التوزيع تشتغل بالتقنية نفسها أو أا موجهة إىل جمموعة واحدة من املستهلكني

تها املؤسسة يف استهدافها للسوق ، إن اإلستراتيجية اليت اتبع248نفسها، أو يتم تسعريها بكيفية مشتركة
ستقود املؤسسة إىل قرارات فيما خيص تشكيلة منتجاا فإما أن تعتمد على منتوج واحد توجهه إىل 
قطاع واحد أو عدة قطاعات سوقية يف حال إتباعها لتسويق تركيزي أو تسويق غري متييزي ، وإما أن 

 249.اف قطاعات متعددة مبنتجات خمتلفةتقوم املؤسسة بالتنويع  يف تشكيلتها من أجل استهد
  

جمموع العناصر املرفقة باملنتوج واليت تباع معه بغرض " يعرف الغالف على أنه : التعبئة والتغليف)3     
تسهيل محايته ونقله واالحتفاظ به، وكذلك عرضه يف الرفوف للتعريف به وتسهيل استعماله من قبل 

عناصر واملكونات الشكلية للمنتوج ويعترب من أكثر العوامل ، إن الغالف يشكل أحد ال250"املستهلكني
تأثريا على املستهلك فهو يساعد يف تكوين إدراكه وتصوره عن املنتوج، كما أنه ميثل أحد أساليب 
جذب الزبائن ولذلك فهو يلعب دورا رئيسيا يف تسويق املنتوج وخاصة لبعض األنواع من السلع 

، وفضال عن الدور التسويقي للغالف فإن له وظائف ...تجميل، اهلداياكاملستحضرات الطبية وأدوات ال
أخرى ال تقل أمهية عن هـذه، وميكننا أن نذكر أهم وظائف التغليف واليت قد تكون تقنية أو اتصالية 

  251:فيما يلي
  

وهي من أهم وظائف الغالف حيث يساعد يف محاية املنتوج ضد التلف أو الضياع أو  :وقاية املنتوج •
التلوث، كما يساعد على سهولة محل ونقل ومناولة املنتوج، مما يربر يف بعض األحيان التكاليف املرتفعة 

 .اليت يتحملها املنتج أو املوزع يف تغليف املنتجات

 إن التغليف يلعب دورا هاما يف الترويج للعديد من السلع وخاصة اإلستهالكية :الترويج للمنتوج •
 خالل دعمه لتميز املنتوج وإجياد اختالفات نفسية لدى املستهلك مبا يسهم يف منها ويربز هذا الدور من

 .ترسيخ التموقع الذهين املرغوب من قبل املؤسسة

 ويبدو هذا من خالل حجم الغالف والوزن أو العدد الذي حيويه :تسهيل عملية البيع واالستهالك •
لسوق املستهدف للمؤسسة، ذلك أن هذا الغالف من املنتوج حيث يناسب حاجات املستهلكني يف ا

 .احلجم والعدد املطلوب خيتلفان من منتوج آلخر ومن مستهلك آلخر

                                                 
248 Kotler et al, Marketing management, 11°Ed, Op.cit, p : 448. 
249 Harold Gendron et al, Op.cit, p : 11. 
250  Lindon et Lendrevie, Op.cit, p : 236. 
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   252:     ومن خالل هذه الوظائف جند أن تصميم الغالف جيب أن يراعي ناحيتني أساسيتني
ستعماهلا  ناحية املنفعة اليت تظهر يف احتواء السلعة بالشكل الذي يعمل على احملافظة عليها وتسهيل ا-

  .ونقلها والتخفيض كذلك يف تكلفتها
 مث ناحية الترويج واالتصال من خالل إخراج الغالف بالشكل واأللوان والرسوم اليت جتذب املستهلك -

وتثري اهتمامه بالسلعة وتدفعه إىل الشراء، وجيب إجياد التوازن بني عامل املنفعة وعامل الترويج يف تصميم 
 بالبحوث والدراسات املستمرة على األغلفة من أجل معرفة مدى جناحها يف الغالف ولذا جيب القيام

حتقيق األهداف املرجوة منها وإدخال التعديالت الالزمة عليها لزيادة فعاليتها يف التأثري على املستهلك 
  .ومواكبة التطورات احلاصلة يف املواد املستعملة يف التغليف

  
 للمؤسسة تترك أثرها على اختيار العالمة اليت يدخل ا ةالتسويقي إن اإلستراتيجية : العالمة)4     

  : املنتوج إىل السوق وذلك من جانبني يتلخصان يف اإلجابة على السؤالني التاليني
   هل ستقوم املؤسسة بتقدمي منتجاا حتت عالمة واحدة أو عدة عالمات ؟-
  عني وجتار اجلملة الذين تتعامل معهم ؟  هل ستكون العالمة املختارة خاصة باملؤسسة أم باملوز-

     إن املؤسسة جيب أن تراعي يف اختيار العالمة مجيع القرارات اليت اختذا فيما خيص السوق 
وذلك أن العالمة ال تتعلق فقط باالسم الذي يعطى للمنتوج، ولكنها ....املستهدف والتموقع الذهين 

ميزات والقيم اليت ميكن أن يربطها املستهلك ذه العالمة أو متثل يف احلقيقة جمموعة من اخلصائص وامل
  .تلك

  : السعر:املطلب الثاين
     إن السعر ميثل أمهية خاصة للمؤسسة عند إعدادها ملزجيها التسويقي، وتتمثل هذه األمهية خاصة يف 

سوقية للمؤسسة، أن السعر ميارس تأثريا قويا على حجم اإلستهالك وبالتايل على األرباح، واحلصة ال
فبالنسبة للسلع اإلستهالكية مثال فإن مرونة اإلستهالك بالنسبة للسعر متثل من عشرة إىل عشرين مرة 

 فإن أثر ذلك على حجم %5أكرب من مرونته بالنسبة لإلشهار وهذا يعين أنه إذا غرينا يف السعر بالنسبة 
 ولذلك فإن %5رفعنا ميزانية اإلشهار املبيعات سيكون أكرب من عشرة إىل عشرين مرة من لو أننا 

املستهلكني واملنافسني أشد تأثرا وحساسية لتغري السعر منهم لتغري أي عنصر آخر من عناصر املزيج، 
وزيادة على هذا فإن تأثري السعر ال يظهر فقط من خالل قوته ولكن أيضا من خالل سرعته، فمع 

جلديدة فإن استراتيجية السعر أصبح هلا أثر مباشر وسريع، إن الفعالية اليت أضافتها تكنولوجيا املعلومات ا
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أداء محلة إشهارية أو القيام بتحسينات يف خصائص املنتوج قد حتتاج إىل عدة شهور من أجل تقييم 
أثرمها على املستهلكني، يف حني أن أثر تغري السعر ميكن قياسه يف خالل ساعات أو أيام، وخاصة من 

   253.رقية املبيعاتخالل محالت تنشيط وت
      

     ولذلك فإن حتديد السعر جيب أن يتم بالتناسق مع باقي مكونات املزيج التسويقي وبصفة أعم فإن 
سياسة التسعري تندرج ضمن القرارات العامة للمؤسسة واملتعلقة بتحديد السوق املستهدف والتموقع 

 : الذهين الذي تبنته املؤسسة والشكل التايل يوضح ذلك

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 

     إضافة إىل هذه العوامل اليت تؤثر يف حتديد السعر فإن هناك حمددات أخرى تأخذها املؤسسة بعني 
االعتبار أثناء وضعها ألسعار منتجاا وميكن توضيح خمتلف هذه العوامل من خالل املراحل اليت تتبعها 

  : ري اخلاصة ا واليت يوضحها الشكل التايلاملؤسسة يف سبيل إعدادها لسياسة التسع
    

  
  

  

                                                 
253 H.Simon et al, La stratégie prix, Dunod, Paris 2000, p : 7. 

   حمددات السعر يف املؤسسة:314.الشكـل
 Dubois et Jolibert, Op.cit, p : 348 :املصـدر

ختيار طريقة ا
 التسعري

تقييم 
 التكاليف

حتليل أسعار 
 املنافسة

حتديـد 
 األهداف

تقديـر 
 الطلب

حتديـد 
 السعر

   مراحل اختاذ قرار التسعري:315.الشكـل
 Kotler et al, Op.cit, p : 506 :املصـدر

 

 
 اختيار السوق املستهدف

 اختيار التموقع الذهين

 عناصر املزيج التسويقي

 اختيار استراتيجية السعر

 حتديـد السعر

 الطلب

نيةالعوائق القانو  

 خصائص املنتوج

 املنافسة
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إن مجيع املؤسسات عليها أن حتدد األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها من خالل  :حتديد األهداف •
سياستها التسعريية، فإذا قامت املؤسسة بتحديد واضح خليارات سوقها املستهدف ومتوقع منتوجها فإن 

ي يعمل يف حدود تلك اخليارات ولذلك فإنه جيب أن يقود إىل السعر كأحد متغريات املزيج التسويق
  254:حتقيق األهداف اليت سطرا املؤسسة

 م أرباحها أو رقم أعماهلا ؟يهل املؤسسة تبحث عن تعظ -  

  فيه ؟ السوق أم إىل الدفاع عن صورا املتميزة)skimming(تسعى إىل حصاد هل املؤسسة  -  

 ختراق السوق أم تسعى فقط إىل بقاءها فيه ؟هل املؤسسة دف إىل ا -  

ع حصتها السوقية واالستحواذ على أكرب عدد ممكن من املستهلكني يهل تبحث املؤسسة على توس -  
 يأكرب جودة وبأ"أم أا تسعى إىل حتقيق " جودة/ سعر"ثنائية من خالل أقل سعر والذي يقابل أحسن 

 ؟" مثن

تقدمه املؤسسة ملنتوجها إىل حد كبري على الطلب وينطبق قانون يعتمد السعر الذي  :تقدير الطلب •
الطلب فقط إذا كان املستهلكون املستهدفون لديهم حاجة حقيقية للمنتوج، وميلكون القوة الشرائية اليت 
متكّن من اقتناءه، وعليه فإن حجم الطلب يتحدد بعاملي الرغبة يف الشراء والقدرة على ذلك، وال يسعى 

ويق إىل تقدير حجم الطلب عند كل مستوى سعري فقط، وإمنا يهمه كذلك أن يعرف درجة مدير التس
حساسية املستهلكني للتغري يف األسعار من خالل دراسة ما يسمى مبرونة الطلب السعرية ومن الواضح 

 غري املرن فإن  ذلك أنه يف حالة الطلب قليل املرونة أوجأن هذه املرونة هلا أمهية بالغة يف حتديد سعر املنتو
أما  )بافتراض ثبات حجم الطلب(الزيادة يف أسعار املنتجات سوف تؤدي إىل ارتفاع إيرادات املبيعات 

يف حالة السلع اليت يكون الطلب عليها مرنا فإن االخنفاض يف األسعار هو الذي يؤدي إىل زيادة املبيعات 
 255.وليس العكس

دىن للسعر الذي ميكن أن تباع به السلعة أو اخلدمة، ولذلك ومتثل التكاليف احلد األ :تقييم التكاليف •
فإن املنتج البد أن يأخذ يف احلسبان عامل التكلفة عند حتديد السعر ألنه لن حيقق رحبا إال إذا كان سعر 
البيع أعلى من تلك التكلفة، وهلذا البد من تقدير هذه األخرية ومعرفتها بدقة حىت ميكن وضع السعر 

  256.على أساسها

إن املؤسسة جيب عليها عند حتديد أسعار منتجاا أن تبادر إىل دراسة أسعار املنافسني  :املنافسة •
ومتابعتها والعمل على التنبؤ بالسياسات التسعريية هلم، وغالبا ما يتخذ املسوقون أسعار املنافسني 

                                                 
254 Harold Gendron et al, Op.cit, p : 12. 
255 H.Simon et al, Op.cit, pp: 38-41. 
256 Kotler et al, Op.cit, p : 512. 
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نة أسعار السلع املتنافسة كأساس عند حتديد أسعار منتجام وذلك ألن املشترين عادة ما يقومون مبقار
كن حصرها يف ميعرية يف هذا اإلطار عدة بدائل سال قبل اختاذ قرار الشراء، ويواجه واضعو السياسات

  257:نقطتني

  .أن يكون عرض املنتوج بسعر واحد أو بأكثر من سعر يف حال تعدد القطاعات املستهدفة -  
  .سة أو أعلى منها أو أقلنافنتوج بنفس سعر املنتوجات املأن يكون تسعري امل -  
إن هناك عدة أنواع من السياسات ميكن للمؤسسة أن تتبعها من أجل حتديد  :اختيار سياسة للتسعري •

 258:أسعارها

يف بعض احلاالت تقوم احلكومة بتحديد أسعار السلع، ويف أحيان أخرى تكتفي : السعر احلكومي -   
  .تتعدى حدودا معينةاحلكومة بالرقابة عليها والتأكد من أا ال 

يتحدد هذا السعر بناء على توازنات العرض والطلب يف السوق، وهنا ال يكون :  السعر السوقي-   
للشركة سيطرة تامة على السعر ويتبع هذا السعر النموذج االقتصادي للمنافسة الكاملة وهو نادر جدا 

 .يف احلياة العملية

الذي حتدده الشركة يف ضوء أهدافها، وليس للسوق أي وهو ذلك السعر :  السعر املتحكم فيه-   
سيطرة على هذا السعر رغم وجود مؤثرات عليه كالعرض والطلب، إن هذه السياسة هي اليت حتدد 

 .غالبية األسعار يف املؤسسات

متبعة يف ذلك عدة طرق نذكر  ويف املرحلة األخرية تقوم املؤسسة بتحديد األسعار :حتديد األسعار •
  259:منها
وهي الطريقة األسهل يف التسعري، حيث يتم :  التسعري على أساس هامش الربح املضاف إىل التكلفة -   

 .إضافة نسبة أو مبلغ ثابت كهامش ربح إىل التكلفة الكلية للوحدة

ووفقا هلذه الطريقة فإن السعر يتحدد يف ضوء هامش :  التسعري على أساس معدل العائد املستهدف -   
مبعدل العائد املرغوب حتصيله على رأس املال املستثمر، وتبعا هلذه الطريقة جيب أوال حساب ربح مرتبط 

:                                                                                                     نسبة اإلضافة  مث مجعها مع متوسط التكلفة للوحدة وذلك على النحو التايل 
  . معدل العائد من االستثمار × )عدد الوحدات/ رأس املال (=نسبة اإلضافة 

                                                 
  .�5C�  :266 ا����\، ��K7 +�$ ذآ�H، ص 257
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259 Kotler et al, Marketing management, 11°Ed, Op.cit, pp : 513-517. 
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ويتم التسعري هنا بعد األخذ يف االعتبار أسعار املنافسة السائدة، :  التسعري على أساس املنافسني-   
على من مستوى التسعري يف مستوى أسعار املنافسني، التسعري بأ: وهناك ثالث بدائل أمام واضع السعر 
 .املنافسني ، التسعري بأقل من أسعارهم 

وهنا فإن املؤسسة تنظر إىل إدراك املستهلكني لقيمة السلعة، :  التسعري على أساس القيمة املدركة-   
وليس لتكلفتها، حيث تستخدم املؤسسة التموقع الذهين الذي عملت على بنائه من خالل قيمة مدركة 

 وضع السعر الذي يالئم هذه الصورة الذهنية والقيمة املدركة وكمثال على قدمتها للمستهلكني ويتم
ذلك فإن أسعار سيارات املرسيدس يف الواليات املتحدة األمريكية هي أعلى بكثري منها يف أوربا وذلك 

 عن سيارات املرسيدس كأحسن السيارات على نراجع إىل الصورة الذهنية اليت حيملها األمريكيو
 . اإلطالق

     وبالنهاية فإن السياسة والطريقة اليت تتبعها املؤسسة يف تسعري منتجاا جيب أن تكون موافقة ملا 
أفرزته عملية جتزئة السوق، ذلك أن اختـالف املستهلكني يف رغبام وتطلعام جتاه املنتجات سيترك 

يز بني قطاعات املستهلكني أثره بال شك على أسعارها ولذلك فإن املؤسسة قد تكون مدفوعة إىل التمي
حىت وإن كانت تنتج منتوجا واحدا فإن السعر قد يكون عامل متييز بني األفراد يف ( يف وضع األسعار

تعتمد عدة متغريات وميكننا أن نصنفها كما  ، إن التمييز يف األسعار قد يأخذ أشكاال خمتلفة)السوق
  260:يلي

الة فإن املنتج يعرف متاما األسعار القصوى اليت يقبلها يف هذه احل :متييز األسعار من الدرجة األوىل •
كل فرد يف السوق ولذلك فإنه يسعى إىل تسعري منتجاته حسب رغبة كل فرد وهذا ما يعرف 

 .)pricing one to one(بالتسعري الفردي 

رك بعد  أما يف هذه احلالة فإن املؤسسة تقدم عروضا خمتلفة لألسعار وتت:التمييز من الدرجة الثانية •
اختالف أسعار املقاعد يف الطائرة : ذلك اخليار للمستهلك، وميكننا أن نذكر كمثال على ذلك

إن بعض رجال التسويق يصفون هذا ...والسفن املدنية، التخفيضات يف السعر حسب كمية اإلنتاج
 .ناسبه بنفسه باختيار القطاع الذي يحيث يقوم املستهلك (auto segmentation)بأنه جتزئة ذاتية

 يف حالة التمييز من الدرجة الثالثة فإن الفواصل بني املستهلكني بسيطة :التمييز من الدرجة الثالثة •
نظرا ألن القطاعات السوقية منبثقة من معايري واضحة ميكن مالحظتها ولذلك فإن املؤسسة تقوم 

هذا الشكل بتوجيه عروض سعرية خاصة لكل قطاع من القطاعات املختلفة، من أجل ذلك فإن 
يتطلب من املؤسسة مراقبة جيدة للمستهلكني يف السوق ملالحظة التغريات اليت قد تطرأ على عادام 

                                                 
260 H.Simon et al, Op.cit, pp: 139-141. 



 

 337

ورغبام جتاه أسعار املنتجات املقدمة إليهم، إن التمييز من الدرجة الثالثة يشترك مع متييز األسعار من 
  261: أهم هذه املعايري  فيما يليالدرجة الثانية يف كثري من معايري التمييز وميكننا أن نذكر

 

  ... متييز األسعار حسب خصائص املستهلكني كالعمر، اجلنس، املهنة والدخل، مستوى التعليم -   
ميكن أن يتميز السعر كذلك حسب الساعة من اليوم أو اليوم يف : متييز األسعار حسب الزمن -   

إن األمثلة من هذا النوع موجودة ...توجاألسبوع ، حسب الفصول أو املرحلة من دورة حياة املن
بكثرة يف احلياة العملية، فسيارات النقل مثال تضع أسعارا خمتلفة لفترة الصباح وفترة املساء، كذلك 

إن هذا النوع من التسعري هو ما ...فإن دور السينما تغري من أسعارها حسب اليوم من األسبوع 
  .262 (yield management) املردوديةيعرف يف أدبيات التسويق بإدارة 

وهو األكثر شيوعا حيث متيز املؤسسة بني األقاليم : متييز األسعار حسب املناطق اجلغرافية -   
  .املختلفة يف البلد الواحد، أو بني البلدان أيضا يف حالة تسويق منتجاا دوليا

داما حيث تقوم وهو أيضا من أكثر األشكال استخ:  التمييز السعري حسب حجم املبيعات-   
املؤسسة بتخفيضات لصاحل املستهلكني األكثر شراء، ويف بعض األحيان فإن ذلك يكون عكسيا من 

فكلما ...أجل احلد من اإلستهالك مثال يف حالة استهالك املاء، الطاقة، مواقف الطائرات يف املطارات
  .زاد حجم اإلستهالك ارتفعت األسعار 

 وقد يرجع ذلك التمييز إىل أسباب موضوعية كاختالف التقنية :متييز األسعار حسب املنتجات -
  .املستخدمة يف الصنع، أو اختالف األداء أو إىل أسباب رمزية كاختالف العالمة اليت يباع ا املنتوج

يف كثري من احلاالت فإن األسعار ختتلف حسب قنوات ونقاط البيع : التمييز حسب قنوات التوزيع -
  .هذه القنوات تستهدف جمموعات خمتلفة من املستهلكنيوالتوزيع، حيث أن 

يف الواقع فإن املؤسسات عادة ما تلجأ إىل استعمال عدة متغريات يف الوقت :  التمييز متعدد املعايري-
نفسه من أجل وضع استراتيجية للتمييز بني األسعار ففي الغالب تقوم املؤسسات بتقدمي أسعار خمتلفة 

  .يف آن واحد. ...اجلغرافية، القنوات التوزيعيةحسب الفصول، املناطق 
  

   :التوزيع:املطلب الثالث
     إن التوزيع يلعب دورا رئيسيا يف استراتيجية التسويق وذلك ألنه ميثل األداة اليت من خالهلا يتم 

 ماوك(إيصال السلع واخلدمات من املنتجني إىل املستهلكني، إن التوزيع مثله مثل النشاطني السابقني 

                                                 
261 Ibid, p : 141. 
262 L.Boyer et D.Burgqud, Op.cit, p : 253. 
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 البد أن يتوافق مع اخليارات السابقة اليت انتهجتها املؤسسة فيما يتعلق )16.3يوضح ذلك الشكل
 املزيج ذة فيما خيص باقي متغرياتبتجزئة السوق والتموقع و أن يتناسق مع القرارات املتخ

  263.التسويقي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : من أمههاوتواجه املؤسسة عدة قرارات هامة عند تصميم خطتها للتوزيع     
  . اختيار القناة التوزيعية املناسبة-   
  .حتديد سعة أو كثافة التوزيع -   

  

متثل القناة التوزيعية الطريق الذي تسلكه السلعة أو اخلدمة حىت تصل  : اختيار القنوات التوزيعية)1     
على عدد احللقات اليت من املنتج إىل املستهلك النهائي أو العميل الصناعي ويعتمد طول قناة التوزيع 

تتكون منها، فعلى سبيل املثال إذا كانت املؤسسة تقوم بالبيع لتجار اجلملة الذين يقومون بدورهم 
مث يقوم جتار التجزئة بالبيع للمستهلكني النهائيني فإن هذه القناة التوزيعية توصف  بالبيع لتجار التجزئة

وات املستخدمة يف حالة السلع اإلستهالكية عنها يف  وختتلف القن،)مستويني(بأا قناة ذات حلقتني 
حالة السلع الصناعية، إن هذه األخرية متيل يف العـادة إىل أن تكون أقصر من قنوات توزيع سلع 

  264.اإلستهالك، ذلك أن البيع املباشر هو الطريقة األكثر شيوعا يف التسويق الصناعي
  : عة أصناف كما هو موضح يف الشكل اآليتة يف أرباملختلف منيز بني القنوات وعموما فإنه ميكننا أن    

                                                 
263 Helfer et Orsoni, p : 313-314. 
264 Kotler et al, Marketing management, 11°Ed, Op.cit, p : 544. 

  :  سياسة التوزيع
  .اختيار قنوات التوزيع - 
إدارة عمليات التوزيع  - 

  ).يستيكاللوج(واإلمداد 

  التسويق االستراتيجي
  .جتزئة السوق - 
  .التموقع - 

  
           املـراقبـة

  :املتغريات األخرى للمزيج
  املنتوج - 
 السعر - 
  الترويج - 

   للمؤسسةة عالقة التوزيع بالقرارات التسويقي:316.الشكـل
  .Helfer et Orsoni, p : 314 :املصـدر
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هنالك عدد من العوامل اليت تؤثر على القرار اخلاص  : العوامل املؤثرة يف إختيار قناة التوزيع)2     
  265:باختيار قناة التوزيع املناسبة منها

  

لقناة اليت تستخدم يف توزيعه، إن بصفة عامة فإن نوعية املنتوج قد حتدد طول ا :خصائص املنتوج •
منتوجا بسيطا ورخيص الثمن ميكن توزيعه يف قناة طويلة احللقات، يف حني أن املنتجات املعقدة وغالية 
الثمن أو اليت حتتاج إىل جهود اتصالية لتوضيح مميزاا وطريقة تشغيلها فسيكون من األفضل استخدام 

بلية املنتوج للتلف يؤثر على طول القناة فكلما كانت قنوات قصرية لتوزيعها، كذلك فإن مدى قا
 .السلع أسرع للتلف كلما مالت القناة إىل أن تكون أقصر

يا فإنه من األفضل واق منتشرة جغرافس أط يفشإذا كانت املؤسسة تعمل وتن :خصائص السوق •
، أما إذا ني داخلهاان الوصول إىل املستهلكواق املختلفة وضمسار اجلملة للتوزيع على األاستخدام جت

 عدد حمدود من العمالء فيمكن للمؤسسة أن تقصر من قناا وقد واق حمدودة أو مركزة يفسكانت األ
 .ر يف التوزيعشع املبايتعمل البست

تؤثر خصائص الشركة أيضا على القناة التسويقية املستخدمة وخباصة الظروف  :خصائص الشركة •
م بصناعتها، فإذا كانت املؤسسة تتمتع مبركز مايل قوي وتنتج املالية وتشكيلة املنتجات اليت تقو

جمموعة خمتلفة من السلع فقد تسعى إىل إختيار قناة توزيعية قصرية تساعدها على مراقبة وصول 
 .املنتجات إىل األسواق بكيفية حسنة

                                                 
  .�5C�   :314 -315 ا����\، ��K7 +�$ ذآ�H، ص 265

تاجـر 
 اجلملـة

تاجـر 
 اجلملـة

 وسيـط بني
جلملة والتجزئة ا  

تاجـر 
 التجـزئة

تاجـر 
 التجـزئة

تاجـر 
 التجـزئة

 
 
 
 
 

 

تجـاملن املستهلك  

   مستويات قنوات التوزيع:317.الشكـل
 Ibid, p : 544 :املصـدر
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اء سطـر الوة والقوانني والقيود احلكومية ومدى توفّيادـكالظروف االقتص :خصـائص البيئة •
و آخر على أكل ش، كل هذه العوامل تؤثر ب املخاطرة بتوزيع منتجات املؤسسةتحملواستعدادهم ل
  .ها املؤسسة يف التوزيعرالقناة اليت ختتا

إن كثريا من املؤسسات تفشل يف عملية اختيار القناة التوزيعية املناسبة لعدم أخذها  :السوق  جتزئة •
غبام، كذلك فإن عدم حتديد سوق املؤسسة بدقة قد يؤدي ا بعني اإلعتبار خلصائص املستهلكني ور

إىل اتباع قنوات طويلة قد تكلفها نفقات إضافية وتضيع عليها فرصا بيعية حمتملة، ويف هذا اإلطار فإن 
عملية استهداف السوق من خالل عملية جتزئة املستهلكني تسهم بشكل فاعل يف إختيار القناة املناسبة 

ة سليمة للسوق فإن املؤسسة ميكن أن حتدد تلك القنوات املوصلة إىل املستهلكني فمن خالل جتزئ
 : والشكل التايل يوضح ذلك266.بأسرع وقت وأقل تكلفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
  
  

     ولذلك فإنه من أجل أن حيظى منتوج املؤسسة بالقبول لدى أسواقها املستهدفة فإا جيب أن ختتار 
سمح هلا بالوصول إىل أكرب عدد من املستهلكني داخل السوق، بأقل تكلفة ممكنة تلك القنوات اليت ت

  267.وبأسرع وقت أخذا بعني اإلعتبار خصائص املستهلكني وخصائص منتوج املؤسسة
  

يتعلق القرار السابق بتحديد طول القناة التوزيعية ولكي تكتمل استراتيجية  : حتديد كثافة التوزيع)3    
 الذين يكونون تلك القناة، وهذا ما )عدد الوسطاء( حتديد أعداد جتار اجلملة أو التجزئة التوزيع البد من

                                                 
266 B.Stuart, Target market and channel segmentation, ChannelCorp Management  Consultants, 
   http// : www.channelcorp.com/ci_vendor_3-1_htm, p : 6. 
267 Harold Gendron et al, Op.cit, p : 13. 

 Aاة ـالقن

 Bاة ـالقن

 Cاة ـالقن

A 

B 

C 

 Aاة ـالقن

 Bاة ـالقن

 Cاة ـالقن

  جتزئة السوق

  قنوات أقصر وأسرع
 )ية أكربرحب(

  سوق غري جمزأ

  ارتفاع التكلفة والوقت
 )رحبية أقل(

   وجتزئة السوقة القناة التوزيعي:318.الشكـل
 B.Stuart, Op.cit, p : 13 :املصـدر
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يسمى بدرجة كثافة التوزيع، إن هذه الدرجة مرتبطة أساسا باستراتيجية التسويق اليت اتبعتها املؤسسة يف 
زيع فيما خيص إستهداف القطاعات السوقية، ولذلك فإنه ميكننا أن منيز بني ثالثة أنواع من التو

  268:كثافته
  

 ويعين التوزيع املكثف بيع املنتوج من خالل مجيع متاجر اجلملة والتجزئة :التوزيع الشامل أو املكثف •
املتاحة للمؤسسة، وعموما فإن هذا النوع يتالءم أكثر مع السلع واسعة اإلستهالك واليت تتطلب تغطية 

 .شاملة للسوق 

ببيع منتجاا عن طريق تاجر مجلة واحد ويكون ذلك عادة يف قد تقوم املؤسسة  :التوزيع احلصري •
توزيع السلع الصناعية ومن ميزات هذا التوزيع أنه ميثل حافزا للموزع من أجل زيادة املبيعات ألنه هو 
الوحيد الذي يستفيد من الربح إضافة إىل أن املؤسسة بإمكاا التحكم يف العمليات التسويقية اخلاصة 

اقبتها، كذلك فإن إختيار متجر راٍق لبيع املنتوج يساعد يف دعم التموقع الذهين وتكوين مبنتوجها ومر
صورة جيدة عن مدى جودة املنتجات مما يربر األسعار املرتفعة اليت غالبا ما يتسم ا اتباع هذا النوع 

 .من التوزيع

وسطية ميكن أن جنمعها بني التوزيع الشامل والتوزيع احلصري هناك أشكال  :التوزيع اإلنتقائي •
ونصنفها حتت التوزيع االنتقائي، حيث تقوم املؤسسة باختيار عدد حمدود من املوزعني للتعامل معهم، 
وبذلك فإن املؤسسة تتفادى تبديد جهودها يف نقاط بيع كثرية، ويف الوقت ذاته فإن هذا التوزيع ميكّنها  

 .زيع، كل ذلك بتكلفة أقل من التوزيع املكثفمن تغطية كافية للسوق ومبراقبة جيدة ملنافذ التو
 

  :)االتصال(الترويج : املطلب الرابع
     إن النشاط التسويقي ال يتوقف فقط عند إعداد منتوج ووضع سعره واختيار قنوات التوزيع اليت 
 سيصرف فيها، إن املؤسسة اليت تسعى إىل أداء فعال لنشاطها التسويقي البد أن تعمل بعد ذلك على
إيصال املعلومات الالزمة للمستهلكني احلاليني واحملتملني يف السوق املستهدف، إن عملية إيصال 

 فنجاح املؤسسة مرتبط كثريا مبدى ،269)املزيج التروجيي(املعلومات متثل جوهر سياسة املزيج االتصايل 
 التروجيي إمنا يستمد فعالية وجناعة سياستها لالتصال بعمالئها املستهدفني، ومن أجل ذلك فإن املزيج

فعاليته من القرارات التسويقية اإلستراتيجية اليت مت إختاذها على مستوى جتزئة السوق من خالل حتديده 
 إن أهداف مزيج اإلتصال ال ،للمستهلكني املستهدفني والذين سيمثلون هدف السياسة االتصالية

تسويق، ذلك أن اإلتصال ميثل الوسيلة تتحدد كذلك إال يف ضوء خيار التموقع الذي تبنته إدارة ال
                                                 
268 J.J.Lambin, Op.cit, pp: 408-410. 
269 Kotler et al, Marketing management, 11°Ed, Op.cit, p : 602. 
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خيارا استراتيجيا مرتبطا مبدة حياة األساسية يف بناء التموقع املطلوب، إن هذا األخري ميثل يف حقيقته 
، ومن 270ولذلك فإن املؤسسة يف حاجة إىل أن يبقى املستهلك متصال بإنتظام مع هذا املنتوجاملنتوج،  

ىل بناء برنامج متكامل يتألف من جمموعة من املتغريات اليت تتفاعل أجل حتقيق ذلك فإن املؤسسة تعمد إ
 من أنشطة اإلتصال - أو املزيج التروجيي-مع بعضها لتحقيق أهداف املؤسسة، وتتكون هذه املتغريات

البيع (الشخصي وأنشطة اإلتصال غري شخصي إن اإلتصال الشخصي يتمثل أساسا يف قوة البيع 
حتت أنشطة ... إلعالن ، تنشيط املبيعات، العالقات العامة : اقي املتغريات، بينما تندرج ب)الشخصي

  271.اإلتصال غري الشخصي
 

إن اإلعالن هو إحدى القنوات اإلتصالية غري الشخصية املدفوعة األجر، تقوم به  : اإلعالن)1     
ف اإلخبار أو اإلقنـاع املؤسسات العاملة يف نشاط األعمال واملنظمات غري الساعية للربح، واألفراد د

أو التذكري بفكرة أو منتج أو خدمة ألفراد قطاع سوقي مستهدف، فاإلعالن إذا هو وسيلة بيع غري 
شخصي ذلك أن املؤسسة ال تقوم باإلتصال مباشرة مع املستهلكني وإمنا تستخدم وسائل إعالن عامة 

 إىل غري ذلك من الوسائل اليت ال تتوجه.. .كالتلفزيون، اإلذاعة، اجلرائد، االت، املعلقات وامللصقات
إىل شخص أو إىل فئة حمددة من األشخاص وإمنا تكون موجهة إىل كامل القطاع السوقي املستهدف 
بعمالءه احلاليني واحملتملني، إن اهلدف األساسي لإلعالن قد يكون زيادة املبيعات ولكن من األفضل 

سويقية اليت تسعى إىل حتقيق أهداف إتصالية متعلقة بإعالم النظر إليه على أنه نوع من اإلتصاالت الت
املستهلك وإقناعه وتذكريه مبنتوج ما، إن اإلعالن يهدف إىل تكوين اجتاهات إجيابية وميوالت حنو ذلك 
املنتوج، وبالتايل فهو يسهم بشكل فعال يف إعطاء العالمة أو املنتوج مكانة يف ذهن املستهلك تعكس 

 272.ختارته املؤسسة إالذيالتموقع 
  

 املزج بني أهداف اإلعالم واإلقناع والتذكري على بعض العوامل أمهها املرحلة اليت مير ا ويعتمد     
املنتوج يف دورة حياته، ففي مرحلة التقدمي يغلب اهلدف اإلعالمي للتعريف به وخبصائصه املميزة، 

ن اجلانب االقناعي هو الغالب يف اإلعالن، أما وطريقة استعماله، أما يف مرحلة النمو والنضوج فقد يكو
  .يف مرحلة التدهور فقد تم املؤسسة بتذكري املستهلك باملنتوج واملزايا اليت يقدمها له

     إن اإلعالن وإن كان مدفوع األجرة وتبدو تكلفته الكلية مرتفعة بالنسبة لغريه من وسائل االتصال، 
ىل املستهلكني إذا أخذنا بعني اإلعتبار اإلنتشار اجلغرايف الواسع إال أنه يعد أرخص طريقة للوصول إ

                                                 
270 R.P.Houde, guide de la  communication, Maxima, Pari 2003, p : 71. 
271 J.J.Lambin, Op.cit, p : 495. 
272 B.Brochand et J.Lendrevie, Publicitor, Dalloz, Paries 1993, p : 67. 
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للرسالة اإلعالنية مما جيعله أهم عنصر من عناصر املزيج التروجيي ويظهر ذلك من خالل تزايد نفقات 
ـُطّرد ومتسارع   273.املؤسسات عليه بشكل م

  

 البيع الشخصي يتمثل يف اهود وهو ثاين أهم عنصر يف املزيج التروجيي ، إن : البيع الشخصي)2     
الذي يقوم به رجل البيع من أجل تقدمي وتعريف العمالء مبنتجات املؤسسة وإقناعهم بشرائها، وذلك من 
خالل اإلتصال الشخصي أثناء املقابالت واملواقف البيعة يف نقاط التوزيع أو يف أماكن تواجد 

 غريه من عناصر املزيج التروجيي باملواجهة الشخصية  عن)قوة البيع(املستهلكني، ويتميز البيع الشخصي 
واحلديث وجها لوجه بني البائع واملشتري مما ميكن رجل البيع من معرفة رد فعل العميل، وعلى ذلك 

 وأساليبه اإلقناعية حىت يوافق رغبات املشتري، وأيا كان الشكل الذي يتخذه هميكنه أن يعدل من سلوكات
النشاط اإلتصايل الوحيد الذي تسيطر عليه الصبغة اإلنسانية والعالقات الشخصية البيع الشخصي فإنه هو 

ويرتكز أساسـا على اهودات البشرية، وعليه فإن جناح هذا النشاط يعتمد على إدارته بطريقة فعالـة 
نفيذه  عن طريق ختطيط الربنامج البيعي وت- وخاصة باعتباره النشاط التروجيي األكثر تكلفة للمؤسسة-

ومتابعة جهود البيع الشخصي وتقييمها، ويتضمن ذلك حتديد األهداف وتنظيم قوى البيع والبحث عن 
  274... .رجال البيع وإختيارهم وتدريبهم وتعويضهم، وتقييم أداءهم

     إن وظيفة رجل البيع ال تنحصر فقط يف عملية إمتام صفقة البيع مع عميل معني، بل إن دوره هو 
الء يف حلّ مشاكلهم وهو بذلك يركز على العالقة طويلة األجل بينه وبينهم بدال من مساعدة العم

التركيز على حتقيق مبيعات آنية وسريعة، مما جيعل املستهلك يشعر بأن رجل البيع يسعى دائما إىل 
مساعدته وتقدمي النصح واملشورة فيما خيص منتجاته وخدماته وهذا ما يزيد يف والء ووفاء 

  275.كاملستهل
  

ومتثل جمموعة التقنيات املوجهة لدفع وتشجيع الطلب يف املدى القصري، وذلك  : تنشيط املبيعات)3     
، إن 276بواسطة زيادة حجم الشراء ملنتوج أو خدمة معينة من طرف املستهلكني أو الوسطاء التجاريني

د على جتربة املنتجات، هدف تنشيط املبيعات هو إذن زيادة املبيعات عن طريق حثّ املستهلكني اجلد
وتقدمي احلوافز للمستهلكني املداومني على اإلستهالك من أجل زيادة معدالت اإلستخدام لديهم، إن 
عملية تنشيط وترقية املبيعات جتمع بني البيع الشخصي واإلعالن حيث تتضمن األنشطة اخلاصة بإدارة 

                                                 
273 Ibid, pp : 32-35. 

 274،Hذآ� $�+ K7�� ،\���  .434:  ص ��5C ا�
  .�5C�  :143 #��� ا��CD، ��)دئ ا�&%��$، ��K7 +�$ ذآ�H ، ص 275
�%��، ��K7 +�$ ذآ�H، ص  276 �; "7(Vو N*ر�108: #��� آ.  
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لعروض اخلاصة كتخفيض األسعار وتقدمي املعارض واملسابقات إضافة إىل تقدمي اهلدايا الشخصية وا
إن أدوات تنشيط املبيعات تستخدم عادة بالتنسيق بني املنتجني واملوزعني الذين ... العينات اانية

 277.يكملون نشاط املؤسسة يف هذا اال
  

جتاه وهي تلك األنشطة اليت تقوم ا املؤسسة من أجل التأثري على رأي أو إ : العالقات العامة)4     
مجاعة ما حنو املؤسسة، إن هذه اجلماعة قد تكون من املستهلكني، املوردين، احلكومة، املسامهني، 

إن العالقات العامة تعترب أحد الوظائف اليت تستهدف املؤسسة من خالهلا ... الصحافة، املؤسسات املالية
ان ال يعترب نشاطا جتاريا أو حتسني العالقة بينها وبني مجهورها اخلارجي، إن هذا النشاط حىت وإن ك

                                                                                                                  اإشهاريا إال أنه يسهم بشكل فعال يف حتقيق إستراتيجية التموقع والتميز اليت 
ورة طيبة عن املؤسسة أمام الفئات املختلفة من اجلماهري  املؤسسة، عن طريق عمله على تكوين صعتهاتب

  278.اليت تتعامل معها
     وتعترب العالقة مع الصحافة  أهم نشاط من أنشطة العالقات العامة وتندرج ضمن ما يسمى بالدعاية 
 أو النشر، إن النشر هي أي رسالة عن املؤسسة تقوم أجهزة اإلعالم العامة بنشرها على اجلمهور دون
مقابل يف ذلك، وخيتلف النشر عن اإلعالن يف أن املؤسسة ال ميكنها السيطرة على وسائل اإلعالم إال يف 
أضيق احلدود وذلك على عكس اإلعالن حيث تكون الرسالة اإلعالنية حتت السيطرة الكاملة 

فة وذلك للمؤسسة، إن اجلماهري عادة ما متيل إىل تصديق األخبار املنشورة عن املؤسسة يف الصحا
ملعرفتهم أا خاصة بالصحفي وليست مدفوعة األجر وبالتايل فهي أقرب إىل الصحة مقارنة بغريها من 

  279.الوسائل التروجيية
األشكال التقليدية األربعة للمزيج التروجيي، فإنه ميكننا أن نذكر وسائل اإلتصال      وإضافة إىل هذه 

، )mailing( المية، التظاهرات التجارية، التسويق بالربيدكالصالونات اإلع"التسويق املباشر"املباشر 
التسويق بدليل املنتوج  ،)Door to door( التسويق عن طريق اهلاتف والفاكس، البيع يف البيوت

)VPC(... إن هذه الوسائل املختلفة ال تقل أمهية عن سابقتها واملشكلة بالنسبة للمؤسسة ال تكمن يف ،
 من ولكنها تكمن يف كيفية إختيار املزيج املناسب...ار أم تنشيط املبيعات أمأي الوسائل ختتار اإلشه

األنشطة التروجيية املختلفة وحتديد التوزيع األمثل مليزانية االتصال فيما بينها مبا يضمن التناسق األمثل بني 
 280.تلك األنشطة من أجل حتقيق األهداف املرجوة من ورائها

                                                 
277 A.Micallef, Op.cit, p : 161. 
278 P.Morel, La communication d’entreprise, 2°édition, Vuibert, Paris 2002, p : 51. 
279 Ibid, p: 32. 
280 J.J.Lambin, Op.cit, p: 493. 
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  خـالصة
  

 اليت اتبعتها الشركة ما هي يف الواقع إىل الصورة النهائية هلذه الشركة يف ة التسويقي   إن اإلستراتيجية
والتسلح االسوق من وجهة نظر املستهلكني املستهدفني، إن امليزة التنافسية اليت تسعى املؤسسة الكتسا 
 من صور ا لن تتأتى هلا إال من خالل وضوح هذه الصورة ومتيزها يف ذهن املستهلك عن غريها

املنافسني، ويف سبيل هذا التميز واالختالف فإن املؤسسة تعمل على إعداد ما يسمى بالتموقع الذهين 
 املستهلكني، وعلى إمكاناا اخلاصة الكامنة يف منتوجها تالذي ترغب فيه مستندة يف ذلك على تطلعا

 ومبا يضمن مصداقية واليت تسمح هلا بإشباع تلك التطلعات بشكل أفضل من خصومها يف السوق،
  .متوقعها، وحيقق التفرد والدميومة مليزا املكتسبة

       

إن جناح استراتيجية التموقع املتميز تتطلب التكامل الوثيق بني مجيع أبعاد اجلهد التسويقي هذا      
نتجات، ، امل ..ة التسويقيةالتكامل الذي ميكن احلصول عليه من خالل مزج العديد من العناصر واألنشط

بنسب متفاوتة تضمن ... ، وسائل الترويج األخرى، واألسعار،عمنافذ التوزيع، اإلعالن، قوة البي
الوصول إىل املزيج األمثل والذي يسهم يف إيصال التموقع املختار ويرسخه يف أذهان املستهلكني مما 

  .حيقق أهداف املؤسسة اليت سطرا يف أسواقها املستهدفة
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  فصل الرابعال
  حالة بعض املؤسسات العمومية بوالية قسنطينةةدراس

  
  :متهيــد

                                                                   
 أن جنزم بأن هناك قناعة كاملة بني ،نيد والعشرـأصبح من املمكن وحنن يف مطلع القرن الواح     

  الدور الذي يلعبه التسويق يف وضع اإلستراتيجيةات العاملية بأمهيةسسدارات الشركات واملؤإغالبية  
املناسبة لتحقيق  أهدافها من خالل البحث يف احلاجات والرغبات اإلنسانية، بل إن معظم الدول متقدمة 
كانت أو نامية أدركت أمهية التسويق يف جمال تنميتها االقتصادية ورغم هذا اإلدراك تبقى التطبيقات 

 .بعيدة عن احلد الذي يسمح هلا ببلوغ مرامها -وخاصة النامية منها-يقية يف كثري من الدول التسو
  

     واجلزائر من بني تلك الدول اليت سعت إىل احتضان املفهوم التسويقي احلديث والذي ال يزال يف 
 أن طور احلضانة، إن بعض الدراسات اليت أجريت على كثري من املؤسسات اجلزائرية خلصت إىل

مسريي هذه املؤسسات حيملون فهما قاصرا عن البعد التسويقي مما أسهم كثريا يف عدم انتشار هذا 
األخري، وللتأكد من مصداقية هذا احلكم على تلك املؤسسات فقد خصصنا هذا الفصل إلجراء دراسة 

سة امليدانية  الصناعية املوجودة بوالية قسنطينة، ومن أجل ربط الدراتميدانية على بعض املؤسسا
 فقد ركزنا فيها على واقع التطبيقات التسويقية ةباجلانب النظري الذي مت التطرق إليه يف الفصول السابق

  .اخلاصة باملسار التسويقي الستهداف السوق
  

   لقد مت تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني خصص املبحث األول للحديث عن أداة االستبيان املستخدمة 
دراسة امليدانية، حيث تطرقنا إىل احملـاور اليت تناولتها أسئلته وإىل نتائج اختبارات يف مجع معطيات ال

صدق وثبات هذا االستبيان، أما املبحث الثاين فتم التعرض فيه لتحليل ومعاجلة املعطيات اليت مكنتنا من 
ل ذلك على الوقوف على واقع تطبيقات مسار استهداف السوق يف العينة املدروسة واإلجابة من خال

  . تساؤالت الدراسة
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 :األولاملبحث 

  تصميم استبيان البحث 
     

  واتباعا ملنهجية هذا البحث فقد قمنا جبمع بياناته األولية وذلك عن طريق استبيان أعددناه ووزعناه 
  .نة يف عينة الدراسة واليت متثل مؤسسات عمومية بوالية قسنطي)النشاط التسويقي(على مديري التسويق 

  

  :حماور أسئلة االستبيان: املطلب األول
  

 الدراسة فقد اعتمدنا األداة اليت يتم استخدامها عادة يف مثل هذه البحوث من أجل حتقيقا ألهداف    
مجع املعلومات األولية، إن هذه األداة تتمثل يف استبيان شامل هدفه احلصول على أجوبة شافية ألسئلة 

الستبيان على عدد من األسئلة صنفت يف سبعة أجزاء يكمل بعضها بعضا، الدراسة، وقد مشلت قائمة ا
بعد أن قدمنا هلذا االستبيان بنص قصري يعرف باهلدف من الدراسة ويبني اجلهة اليت أعدته، وفيما يلي 

  :تقدمي للمحاور اليت تناوهلا االستبيان
  

  :ت وقد مشلت أسئلته على وغرضه التمهيد للدراسة من خالل التعريف باملؤسسا:اجلزء األول
  .معلومات قانونية تتعلق باسم املؤسسة وتاريخ نشأا وجمال نشاطها �
معلومات اقتصادية تتعلق بتحديد حجم املؤسسة من خالل عدد عماهلا وعدد  �

وحداا، إىل جانب وضعية النتائج اليت حتققها من منظور األرباح السنوية إضافة إىل 
  .  تعاين منها املؤسسةحماولة معرفة املشاكل اليت

 

ة أو املصلحة اليت تناط ا األنشطة التسويقية، ونبتدأ هذا اجلزء   وقد مت ختصيصه لإلدار:اجلزء الثاين
بالسؤال عن اجلهة املخولة يف املؤسسة للقيام بالنشاطات التجارية والتسويقية، لننتقل يف السؤال الذي 

 إن - التسويق-مصلحة حتت مسمى/تلك األنشطة إنشاء قسمبعده إىل االستفسار عن نية القائمني على 
مل تكن موجودة يف األصل، إن غرض هذا السؤال هو معرفة مدى إدراك مسؤول األنشطة التسويقية 
بضرورة تغيري شكل تنظيم مصلحته داخل اهليكل التنظيمي للمؤسسة، ذلك أن هذا التغيري يعكس إىل 

قة تسيريية جديدة تواكب التطور احلاصل يف املفاهيم التسويقية حد ما إرادة املسؤولني يف تبين طري
احلديثة، لنحاول بعد ذلك التعرف على مدى اعتماد املؤسسات املدروسة على إطارات متخصصة يف 

، ليكون السؤال املوايل مكمال لسابقه حيث يسمح لنا بالتعرف على كيفية ةالقيام بنشاطاا التسويقي
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ت يف حالة نقص الكفاءات واإلطارات املؤهلة من خالل التساؤل عن مدى إثراء استدراك تلك املؤسسا
 هذا دمهارات ومعارف هاته اإلطارات عن طريق برامج التدريب والتكوين يف جمال التسويق لنعرج بع

، إىل السؤال عن املهام اليت تقوم ا مصلحة النشاط التسويقي وعن امليزانية املخصصة هلا وكيفية حتديدها
وهل هي كافية ألداء املهام اليت سبق ذكرها إن السؤال عن امليزانية مينحنا نظرة عن مستوى اهتمام 

  .اإلدارة العليا بالنشاطات التسويقية باإلنفاق عليها
  

هدفه التعرف على مدى تبين املؤسسات يف عينة الدراسة للمفهوم التسويقي و :اجلزء الثالث
ئلة حول املكانة اليت حيتلها التسويق باملقارنة مع الوظائف األخرى يف االستراتيجي، وذلك من خالل أس

، ولتحقيق هدف هذا اجلزء فإننا نتساءل أيضا عن مدى اهتمام املؤسسات باملستهلك واملكانة ةاملؤسس
ية  لنحاول بعد ذلك التعرف على األمه)..اإلدارة العليا، العمال(اليت حيتلها يف خمتلف املستويات الوظيفية 

اليت توليها املؤسسة للدور االستراتيجي للتسويق إضافة إىل تأثري مسؤول األنشطة التسويقية يف اختاذ 
  .القرارات االستراتيجية للمؤسسة

  
 ومها جتزئة  ويتضمن هذا اجلزء التساؤل عن املرحلتني األوليتني من عملية استهداف السوق:اجلزء الرابع

فة، إن السؤال األول يف هذا اجلزء هو عن قيام أو عدم قيام املؤسسات السوق واختيار القطاعات املستهد
 اختبار املنتوج عن طريق دراسة حول املستهلكني واملنافسني وكذلك سوقية عن بدراسات ةاملستجوب

 قيام تلك تساؤل آخر عن إمكانية منتجاا، إن هذا السؤال يقودنا إىل طرح  حولردود األفعال املباشرة
إىل قطاعات فرعية خمتلفة، يطلب من مديري التسويق ذكر أهم  )املستهلكني(  بتجزئة السوقتاملؤسسا

هذه القطاعات اليت يتعاملون معها من أجل حتديد مفهوم جتزئة السوق الذي يقصده املستجوبون وهل 
 من يطابق املفهوم احلقيقي أم ال وكذلك تساءلنا عن مدى تقييم املؤسسات لتلك القطاعات السوقية

خالل التوقع حبجم املبيعات يف القطاعات املختارة وكيفية إعداد هذا التوقع وهل يستند إىل هذا التقييم 
يف اختيار القطاعات املستهدفة، لنتساءل بعد ذلك بطريقة غري مباشرة عن االستراتيجية املتبعة يف 

نا ملعرفة مدى استفادة املؤسسات استهداف السوق إن كانت متييزية، غري متييزية أو تركيزية، وحماولة م
من اختالف القطاعات السوقية يف وضع املزيـح التسويقي فإننا نطرح تساؤال عن كيفية إعـداد 

  .املخططات التسويقية



 

 349

اجلزء اخلامس من االستبيان يتناول بالدراسة املرحلة الثالثة من املسار التسويقي  إن :اجلزء اخلامس
إعداد التصور الذهين املراد إيصاله إىل السوق املستهدف، ونطرح يف الستهداف السوق، وهي مرحلة 

مستهل هذا اجلزء سؤاال يفيدنا يف حتديد مدى إدراك املسؤولني التسويقيني يف اتمع املدروس ملعىن 
التموقع الذهين، بعد ذلك ويف األسئلة املوالية سنحاول التعرف على كيفية التعامل مع هذا التصور 

 واملخططات االتصالية للمؤسسة، لنتساءل فيما يلي عن قيام املؤسسة ة الربامج التسويقيالذهين يف
 وكذلك عن اخلصائص اليت متيز بتحديد الصورة اليت حيملها املستهلكون عن منتجاا ومنتجات املنافسني

ع الذهين كال من تلك املنتجات ومدى تعريف املستهلكني بتلك اخلصائص املميزة واليت تكون التموق
  .للمنتوج، وهل هي كافة لتحقيق ذلك التميز عن املنافسني يف ذهن املستهلك

  
ويتناول غاية التسويق املستهدف وهي وضع مزيج تسويقي مالئم، لذلك سنحاول  :اجلزء السادس

معرفة ما إذا كانت النشاطات التسويقية للمؤسسة موضوعة أوال حبسب اختالف حاجات املستهلكني 
اعات السوقية املستهدفة، وثانيا حبسب الصورة الذهنية املراد اكتساا لدى اجلمهور املستهدف، يف القط

لنطرح بعد ذلك أسئلة متس بعض اجلوانب يف كل سياسة من سياسات املزيج التسويقي بغية إلقاء نظرة 
 هذا اجلزء بسؤال  على مستوى املؤسسات املدروسة، وخنتم)لعمليا( على التوجه العام للتسويق امليداين

 واالتصالية املبذولة من قبل ةعن نشاط تسويقي مهم يتمثل يف قياس وتقييم أثر اهودات التسويقي
  .املؤسسات

  
زء السابع واألخري من قائمة االستبيان فقد تناول اثين عشر عامال متثل أهم عوامل  أما اجل:اجلزء السابع

 للمؤسسة، وقد اختريت هذه العوامل من مراجع )اخلارجية(كلية  وال)الداخلية(البيئة التسويقية اجلزئية 
 وكذلك خاصة باملؤسسة اجلزائرية، إن اهلدف من هذا اجلزء هو معرفة درجة تسويقية عامة،وحبوث 

العائق الذي ميثله كل عامل يف وجه تطبيق خمتلف األنشطة التسويقية املذكورة يف االستبيان، هذه 
، املنافسة ، الوعي والثقافة االستهالكيةةالقوانني التجاريوالسياسي،  االقتصادياالستقرار  :العوامل هي

، التركيز على  اإلنتاج علىالتركيز، يف جمال التسويق  املؤهلة، اإلطاراتاملعلومات التسويقية ،الشريفة
ؤسسة، وقد األرباح اآلنية، الربامج التدريبية، نقص التكنولوجيا، ضعف سلطة مصلحة التسويق داخل امل

ال = 1اخلماسي لإلجابة على أسئلة هذا اجلزء وقد أعطي الوزن  Likert Scale مت استخدام سلم ليكرت
  . درجة العائق كبرية جدا= 5يوجد عائق، والوزن 
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 من صدق احملتوى لألداة املستخدمة يف مجع البيانات األولية  للتأكد:صدق األداة وثباا: املطلب الثاين
 مت عرضها على جمموعة من األساتذة املختصني يف املنهجية العلمية، ويف التسويق، ويف )قيالصدق املنط(

، كما مت اختبار االستبيان قبل استخدامه ائيا على عينة من مسؤويل التسويق ∗علوم التسيري بصفة عامة
ومناسبتها يف بعض املؤسسات، وقد طلبنا من اجلميع إبداء الرأي حول مدى وضوح عبارات األسئلة 

 للجزء السابع من االستبيان بعد االنتهاء )ثبات األداة(ألغراض الدراسة، كما مت اختبار الصدق الذايت 
لالتساق  )Cronbach’s Alpha (281خالل حساب معامل كرونباخ ألفامن مجع البيانات وذلك من 

د األدىن املقبول يف مثل وهي نسبة غاية يف االمتياز تفوق بكثري احل 0.99 والذي كان يساوي ∗الداخلي
 االختبارات األولية للصدق املنطقي عن إجراء ، لقد أسفرت0.60هذه الدراسات والذي يساوي 

تغيريات على قائمة األسئلة وعباراا حىت تكون أكثر داللة ووضوحا تبعا ملالحظات األساتذة ونتائج 
يان يف جمموعه، ومالحظات خاصة حول االختبار واليت ميكن تصنيفها إىل مالحظات عامة حول االستب

  .األسئلة املصاغة فيه
  

  : وتتمثل فيما يلي :املالحظات العامة -   أ
  .تقدمي األسئلة املتعلقة بالتعريف باملؤسسة لتكون يف فاحتة االستبيان عوض آخره �
  .تغيري ترقيم األسئلة وجعله مستمرا من واحد إىل آخر سؤال �

                                                 
  .حماضر، كلية علم االجتماع وعلم النفس، جامعة قسنطينة، أستاذ بولدروع . د  ∗

  .، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سكيكدةحماضركورتل فريد، أستاذ .    د
  .سنطينة ق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعةحماضرمرداوي كمال، أستاذ .    د
  . قسنطينةدمخوش العريب، أستاذ التعليم العايل، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة. د.   أ

  
281 J. Martin bland, Douglas G Altman, Statistic notes: Cronbach’s Alpha. BMj volume 314,22 
february 1997,  p:572,  from [http://bmj.com/cgie/content/full/314/7080/572#otherarticles] ,(2006). 

  )03انظر امللحق رقم ( :حساب كرونباخ آلفا وفق املعادلة اآلتيةلقد مت   ∗
 α :هي كرونباخ آلفا  

K : اجلمل(عدد العبارات(  
Si : االحنراف املعياري لـiعبارة   
ST :هو جمموع االحنرافات املعيارية للعبارات  
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مة موجزة توضح اجلهة املسؤولة عن إعداد الدراسة وتبني الغرض بدأ االستبيان واستهالله مبقد �
  .منها

 .االجياز واالختصار يف طرح األسئلة �

تبسيط لغة االستبيان واستبدال بعض املصطلحات العلمية املبهمة مبفردات موازية تكون شائعة  �
  .االستعمال ومعروفة لدى عينة املستجوبني املوجهة إليهم أسئلة االستبيان

  .ب عبارات العوائق يف اجلزء السابع حسب انتمائها إىل البيئة التسويقية الكلية أو البيئة اجلزئيةترتي �
  

 ويتعلق األمر هنا مبالحظات ختص قائمة األسئلة وميكن أن جنملها يف :املالحظات اخلاصة -  ب
  : مالحظات تتعلق مبايلي

  

  .)األسئلة( حذف بعض العبارات :أوال    
  . أخرىفة أسئلة إضا:ثانيا    

   تعديل بعض األسئلة:ثالثا
  

  . يف الدراسةعرض االستبيان يف صيغته األخرية املستخدمة ي01وامللحق رقم 
  

 اختبار االستبيان واالنتهاء من تعديله وفق ما تقدم ذكره قمنا بتوزيعه على املؤسسات املختارة وبعد   
، حيث ميثل مدراء التسويق يف هاته ا للدراسة املؤسسات العمومية جمتمعا واضحتشكلكعينة للبحث، و

مشلت العينة قد واملؤسسات عينة واضحة وميسرة ألجل مجع البيانات الالزمة عن التطبيقات التسويقية، 
 يف والية قسنطينة، ورغم أن العينة امليسرة هي عينة يسهل مجع أربعة وعشرين مؤسسة عمومية تنشط

يارات املتكررة لتلك املؤسسات واالستعانة ببعض املعارف لديها مل البيانات فيها، إال أننا وبعد الز
 اليت ستشكل حمور الدراسة هي )02انظر امللحق( كاملة إال من عشرين مؤسسة تنسترجع استبيانا

  .امليدانية
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  :يناملبحث الثا
  اقع نشاط استهداف السوق باملؤسسات املدروسةو

  

 بتبويبها قمنا للتأكد من صحتها وصالحيتها للتحليل اإلحصائي انات ومراجعتهايبعد مجع االستب     
وباالستعانة كذلك  ،)SPSS( احلزمة اإلحصائية اجلاهزة  برنامجوتفريغها يف احلاسب اآليل باستخدام

وقد مت حتليل البيانات باستخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية املناسبة لإلجابة على  Exel بربنامج
  . أسئلة الدراسة

  
  حتليل املمارسة التسويقية بعينة الدراسة: املطلب األول

  
 الدراسة يتكون من عشرين مؤسسة عمومية ظهر إن جمتمع : التعريف باملؤسسات املدروسة)1    

من  %40 تظهر أن )05اجلدول(معظمها يف سنوات الثمانينات والتسعينات، وإن كانت بيانات الدراسة 
عينات فإن الواقع أن وجودها كان قبل ذلك حيث كانت تشكل جزءا  يف التسهذه املؤسسات نشأت

مت إعادة هيكلتها يف إطار اإلصالحات االقتصادية اليت باشرا من جممعات صناعية كربى  )فروعا(
 هلا خربة وجتربة يف النشاط تاجلزائر يف منتصف الثمانينات ولذلك ميكننا القول أن هذه املؤسسا

 )صناعيا (البيانات تظهر أيضا أن معظم هذه املؤسسات متارس نشاطا إنتاجيابالسوق اجلزائري، إن 

  هي  %20، كما أن النسبة الباقية واليت متثل من اتمع الكلي %80بالدرجة األوىل حيث تشكل نسبتها 
حيث تعمل إحداها مثال على توزيع األدوية ( مؤسسات إنتاجية يغلب على نشاطاا طابع التوزيع

 وبالتجزئة إىل جانب نشاط إنتاجي صغري، كما أن إحداها تعمل على توزيع السيارات اخلاصة باجلملة
   .)وقطع الغيار ومتارس نشاطا إنتاجيا من خالل وحدة للتركيب
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ة حيث      وبالنسبة إىل حجم هذه املؤسسات فإن البيانات تكشف لنا أا يف جمملها مؤسسات كبري
عامل، يف حني متثل املؤسسات ألف  تشغل أكثر من %25 عامال منها 250 أكثر من  منها%65تشغل 

  . من اتمع الكلي%10 واملؤسسات الصغرية %25املتوسطة نسبة 

 متغريات الدراسة التكرار النسبة املئوية

 60سنوات  2 10

 70سنوات  3 15

 80سنوات  6 30

 90 سنوات 8 40

 2000 سنوات 1 5

 تاريخ النشأة

 اإلمجـايل 20 100

 نشاط إنتاجي 16 80

 نشاط توزيعي 4 20
 النشاط الغالب

 اإلمجـايل 20 100

  49 إىل 10من 2 10

 249 إىل 50من 5 25

 1000 إىل 250من 8 40

 1000أكثر من  5 25

 عدد العمال

 اإلمجـايل 20 100

  04 إىل 1من 10 50

 08ىل  إ05من 3 15

 12 إىل 09من 5 25

 عدم اإلجابة 2 10

 عدد الوحدات

 اإلمجـايل 20 100
 

 جدول رقم 05: خصائص املؤسسات

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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منها يتراوح  %50      يضاف إىل هذا عدد الوحدات اليت تتكون منها املؤسسات املدروسة إذ تبني أن 
مؤسسات تتفرع إىل وحدات تتراوح  %15 واحد وأربعة فروع، يف حني متثل نسبة عدد فروعها بني

 تضم أكثر من تسع فروع %25بني مخس ومثان وحدات، كذلك فإن نسبة معتربة منها بلغت 
، إن هذه املعطيات تؤكد ما ذكرناه عن عدد العمال إذ تبني احلجم الكبري للمؤسسات )وحدات(

  . املدروسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فقد حاولنا تلمسها من خالل حالة األرباح ت     أما خبصوص الوضعية االقتصادية هلذه املؤسسا
السنوية واملشاكل اليت تعاين منها املؤسسات، حيث تظهر بيانات الدراسة أن نسبة كبرية منها تعاين من 

ـُطّرد يف أربا  من املستجوبني بأن %40 من اتمع املدروس، يف حني عرب %30حها إذ تشكل نقص م

                                                 
  علىحيتمل خيارات متعددة، واألمر نفسه ينطبق  اجلواب على السؤالن والتكرار يفوق العشرين باعتبار أةإن النسبة تتجاوز املائ ∗

  .احلاالت املشاة فيما سيأيت

 متغريات الدراسة التكرار ويةالنسبة املئ

 متناقصة 6 30

 ثـابتة 4 20

 متزايدة 8 40

 عدم اإلجابة 2 10

 األرباح السنوية

 اإلمجـايل 20 100

   )اإلنتاج(تقنية  7 35

   مـالية 8 40

 املشاكل اليت تعاين   يف جودة املنتوج 1 5

 منها املؤسسة تسويقية 16 80

   ةالتكاليف املرتفع 10 50

   أخرى 4 20
∗

 اإلمجـايل 20* 100

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان

 جدول رقم 06: الوضعية االقتصادية للمؤسسات
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مؤسسام حتقق أرباحا متزايدة علَّله كثري منهم باملشاريع التنموية اليت تقوم ا الدولة يف خمنلف ااالت 
صة ما تعلق خا( له أثر يف تنامي الطلب على منتجات هذه املؤسسات نمما كا ...االجتماعية واالقتصادية

 من املستجوبني حتقق مؤسسام %60، ورغم أن )...منها بعتاد األشغال العمومية ومواد البناء املختلفة
إما أرباحا متزايدة أو على األقل ثابتة فإا تعاين من مشاكل كثرية أظهرت معطيات الدراسة أا 

تربر يف ( منتجاا ذات جودة عالية مشاكل تسويقية بالدرجة األوىل، إن املؤسسات املدروسة تعترب أن
 يف مشاكل جودة ضعف اإلجابات وهذا ما يفسر )كثري من احلاالت باجتاه هذه املؤسسات حنو التصدير

عرب   الكلي، يف حني ميثل ارتفاع التكاليف مشكلة حقيقية إذ  من اموع%5املنتوج واليت ال متثل سوى 
ليف يسهم بشكل كبري يف ضعف تنافسية مؤسسام مما خيلق  من املستجوبني عن أن ارتفاع التكا50%

، وكذلك على املستوى %40هلم مشاكل على مستويني، املستوى املايل والذي حاز على نسبة 
 من جمموع املؤسسات، إن هذه النسبة %80ـ بالتسويقي والذي شكل النسبة األكرب على اإلطالق 

كأداة فعالة يف حل مشاكل املؤسسات وبالتايل يف جناحها، العالية تظهر حاجة املؤسسات إىل التسويق 
 أن املشاكل اليت لديهم هي متأتية من املستقبل من خالل حتديات اخلوصصة %20يف املقابل فقد عرب 

  . وكذلك ختوفهم من املنافسة األجنبية اليت أصبحت على أبوام
  

 تظهر 07بيانات اليت يتضمنها اجلدول رقم  الإن :تنظيم النشاط التسويقي باملؤسسات املدروسة )2   
  .بشكل جلي أن معظم املؤسسات ال زالت تعتمد يف تنظيمها لألنشطة التسويقية على املصلحة التجارية

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 متغريات الدراسة التكرار ئوية املالنسبة

   قسم التسويق/املصلحة 4 20

 املصلحة املسؤولة عن القسم التجاري/املصلحة 10 50

 النشاط التسويقي قسم املبيعات/املصلحة 4 20

   قسم آخر/مصلحة 2 10

 اإلمجـايل 20 100

 
 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان

 جدول رقم 07: تبين التنظيم التسويقي
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 يف "التسويق"فقط من هذه املؤسسات قامت باستحداث قسم خاص حتت مسمى %20   إذ جند أن 
 أيضا، بينما يبقى القسم التجاري %20 التسويق إىل قسم املبيعات  اليت تسند وظيفةتحني متثل املؤسسا

 واليت متثل املؤسستني الباقيتني فقد عربت %10من اتمع املدروس، أما النسبة الباقية  %50سائدا يف 
 وهو ما يؤكد "التموين والتوزيع" إحدامها عن أن األنشطة التسويقية هي منوطة بقسم حتت مسمى

للتسويق والذي حيصره يف معىن التوزيع، أما املؤسسة األخرى فقد اعتربت أن النشاط الفهم القاصر 
التسويقي مقسم بني مديريتني، مديرية التسويق ومديرية املبيعات واللتني تندرجان ضمن قسم واحد هو 

نسبة مديرية السوق الداخلي، وإذا أضفنا هذه املؤسسة إىل املؤسسات اليت تتبىن إدارة للتسويق فإن 
وهي نسبة ضعيفة جدا إذا ما قارناها  %25اعتناق مصطلح التسويق لن تتعدى يف أحسن األحوال 

  . باعتراف هذه املؤسسات حبجم املشاكل التسويقية اليت تعاين منها
  
   
  
  
  
  
  
  

   إن حتليل هذه البيانات يقودنا للقول بأن قصور بعض مسريي املؤسسات االقتصادية يف فهم البعد 
قي ساهم كثريا يف عدم انتشار هذا املصطلح على املستوى التنظيمي إن هذه النتيجة تدعمها كثري التسوي

 100 مشلت 282من الدراسات اليت أجريت حول التسويق وتطبيقاته يف املؤسسة اجلزائرية، ففي دراسة
ت  فقط من تلك املؤسسا%1.75مؤسسة عمومية تشغل الواحدة منها أكثر من ألف عامل تبين أن 

، وبينت الدراسة أنه حىت يف حالة مزج عنصر التسويق "التسويق"كانت متلك إدارة جتارية حتت مسمى
 ويف املقابل فقد أكدت النتائج سيادة %3.51بعناصر أخرى مثل املبيعات والتموين فإن النسبة ال تتعدى 

ات املدروسة حيث مصطلح قسم املبيعات والقسم التجاري على إدارة النشاطات التسويقية للمؤسس
  .%12 القسم التجاري ،%19، التوزيع والتموين %29املبيعات : كانت تشكل كـل من

                                                 
م ا]/&D)د�< ،�(Q< ا��Q�وا�&�ز��" #" ا�a5+%< ا]/&D)د�< ا+&�ا*�(�< ا�&{ه�N ا�&%��!" إ+5)��; N�j)وة، ا�G)ه� ;� ��!�ب،  282
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  ي مصلحة النشاط التسويق:1-4الشكـل 
 اعتمادا على بيانات االستبيان  من إعداد الطالب:املصـدر
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 مؤسسة ما بني عمومية 23 للمؤسسات احملولة للحليب ومشتقاته مشلت 283   كذلك فإن دراسة أخرى
 وخاصة تنشط يف الشرق اجلزائري أظهرت نتائجها أن مصطلح التسويق ال زال حديث النشأة لدى

 عند %34.78 كانت تعتنق هذا املصطلح بينما سجلت نسبة %10تلك املؤسسات، إذ أن أقل من 
 من تلك %50اجلمع بني املصطلح التجاري والتسويقي، يف حني كان املفهوم التجاري سائدا يف 

  .املؤسسات احملولة للحليب ومشتقاته
 بفحوى االصالحات االقتصادية اليت 284حثني التسويقي علّله بعض البام   إن هذا القصور يف تبين التنظي

مست املؤسسة اجلزائرية واليت أمهلت البعد التسويقي للنشاط االقتصادي، حيث ميكن تلخيص 
االجتاهات الكربى لتلك االصالحات وكذا أهم مراكز اهتماماا فيما يعرف مبصفوفة االصالحات 

رات املتاحة، إن هذه االصالحات ترتكز عموما اهليكلية اليت ضمت كال من السياسات املقترحة واخليا
  :على احملاور التالية

 أشكال حترير التجارة اخلارجية؛ -

 مراجعة سياسة سعر الصرف؛ -

 إعادة هيكلة املؤسسات، األسعار، األجور، التشغيل؛ -

 سياسة امليزانية والسياسة النقدية؛ -

 اخلوصصة؛ -

 االستثمار األجنيب؛ -

 اإلعالم؛  -

 ...التشريع  -

 منعن النظر يف هذه االجتاهات االصالحية جند أا توافق تلك السياسات االقتصادية الكلية   عندما
املتضمنة يف برنامج التعديل اهليكلي املقترح من قبل صندوق النقد الدويل إن هذه السياسات النقدوية يف 

ستوى الكلي لالقتصاد، جوهرها تركز على اجلوانب املالية والنقدية واحملاسبية إلحداث التوازن على امل
ورغم أا تضمنت إعادة هيكلة املؤسسات العمومية بتجزئتها وإدخال تغيري على هياكلها التنظيمية إال 

  :أا أمهلت اجلانب التسويقي يف ذلك من حيث غياب التركيز على النواحي التالية
 حاجات السوق اجلزائرية؛ -

 رغبات وسلوك املستهلك اجلزائري؛ -

                                                 
��رة، 7)��< +@�@�ة، ا�&%��$ ا��5Q� "Q5�اد ا��kا�X< وا+�< اih&+Aك V ";�f(�ى،  283?� ��f ��&%7(� ،2004/2005ص،: 

182.  
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  .ويقي يف املؤسسة اجلزائريةالتنظيم التس -
  إن عدم إدراج مثل هذه النواحي يف برنامج اإلصالح االقتصادي يف اجلزائر خلق إىل حد ما وضعا 
مفارقيا إذ كيف ميكن الدخول إىل اقتصاد السوق دون االهتمام بالتسويق املرتبط أساسا باملستهلك 

  . أخرىوديناميكية األسواق من جهة، ونشاط املؤسسات من جهة
  إن هذا التحول حنو اقتصاد السوق جيعل من الالزم إعادة النظر يف مؤسساتنا وإجراء تعديالت عليها 
من الناحية التنظيمية وطريقة اختاذ القرارات فيها وإدارا بكيفية تتفق مع التحوالت اجلديدة، وهذا ما 

راج التنظيم التسويقي يف املؤسسة، إن دعانا إىل التساؤل عن إمكانية إحداث التغيري يف املستقبل وإد
  اإلجـابات اليت حتصلنا عليها كانت تسري إىل حد ما حنو إبـداء شيء من االهتمام بإحداث هذا التغيري 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ال يفكرونعن أم )الذين ال تضم مؤسستهم مصلحة للتسويق ( من املستجوبني%46حيث عرب حواىل 
 أن ذلك ضروري وهلذا %53ملنظور القريب، يف حني اعترب أكثر من خاص للتسويق يف ايف تكوين قسم 

فهم يفكرون يف استحداث مصلحة أو قسم حيمل مصطلح التسويق، إن هذه النسبة األخرية تعكس يف 
حدود معينة بداية بروز إرادة للتغيري واالجتاه حنو تبين املفهوم التسويقي احلديث والذي هو قبل كل 

  .شكل التنظيمشيء فلسفة يترمجها 
  
 تظهر اخلصائص واملؤهالت 09 اجلدول رقم  بياناتإن :املؤهالت اخلاصة للمسؤول التسويقي )3  

العلمية للمسؤول عن األنشطة التسويقية، حيث تبني أن أغلب هؤالء املسؤولني قد استكملوا دراستهم 
 شهادة  حصلوا على)ويقيالنشاط التس( من مديري التسويق %85اجلامعية، فقد أوضحت البيانات أن 
 منهم قد حتصلوا على شهادة دراسات عليا، كما توضح أن %10الليسانس أو ما يعادهلا، بينما هناك 

   حيملون شهادات يف ختصصات علوم االقتصاد والتسيري بصفة عامـة % 45أغلب هؤالء املسؤولني أي 

 متغريات الدراسة التكرار  املئويةالنسبة

 نعم 8 53,33

 ال 7 46,67
 آفاق التغيري يف املستقبل

 اإلمجـايل 15 100
 

  املستقبليإرادة التغيري :08جدول رقم 

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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 من اتمع الكلي، وحىت لو أضفنا هلا نسبة %10ق إال يف حني ال ميثل املتخصصون يف التسوي
وهي نسبة ( %35، بينما متثل النسبة الباقية أي %20املتخصصني يف العلوم التجارية فإا ال تتجاوز 

اإلدارية مثل ختصص اهلندسة الصناعية قتصادية وختصصات أخرى خارج جمال العلوم اال )معتربة
خرى، إن هذه النتيجة تظهر مكمن خلٍل كبٍري يف نظام التوظيف وامليكانيك وباقي التخصصات األ

 من حيث عدم تفرقتها )عن قصد أو دون قصد(باملؤسسات اجلزائرية، كما تظهر إمهال اإلدارة العليا 

 جدول رقم 09: خصائص املسؤول التسويقي

 متغريات الدراسة التكرار  املئويةالنسبة

 املستوى العلمـي ثـانوي 1 10

 للمسؤول جامعي بشهادة تدرج 17 85

   جامعي بشهادة دراسات عليا 2 10

 اإلمجـايل 20 100

   التسويـق 2 10

 ختصص الشهادة  علوم جتارية 2 10

 اليت حيملها علوم االقتصاد والتسري 9 45

   ختصص آخر 7 35

 اإلمجـايل 20 100

 تلقي التدريب نعم 14 70

 والتكوين ال 6 30

 اإلمجـايل 20 100

 عدد مرات تلقي  مـرة واحدة 3 21,43

 التدريب والتكوين مـرتني 1 7,14

   أكثر من مرتني 10 71,43

 اإلمجـايل 14 100

 
 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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بني النشاط اإلنتاجي والتسويقي يف العمل وكذلك إغفاهلا لدور التخصص وأثره املتميز يف أداء خمتلف 
    .نشاطات املؤسسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ومن أجل تاليف نتائج ذلك اخللل وتعويض النقص يف اإلطارات املسؤولة عن التسويق فإن نسبة كبرية 
 قد تلقت تدريبا وتكوينا يف فنون اإلدارة والتسويق ما يعكس انتباهها %70من هذه اإلطارات بلغت 

ذا االنتباه يؤكده عدد مرات تلقي ألمهية املعارف واملهارات يف أداٍء جيد للوظيفة التسويقية، إن ه
 مرتني اتدريب مجعنا هذه النسبة مع من تلقوا وإذا ما  %71.44التدريب والذي كان يفوق املرتني بنسبة 

 التدريب والتكوين على األقل  من مسؤويل التسويق قد تلقوا%78فإن النسبة الكلية تظهر أن أكثر من 
  .ملؤسسات للمتخصصني يف التسويقمرتني وهي نسبة معتربة تربز حاجة هذه ا

  إن النتيجة اليت ميكن أن خنلص إليها من حتليل هذه البيانات ومن خالل مالحظاتنا اخلاصة وحديثنا مع 
املسؤولني أن هذه األخرية تعاين من صعوبة العثور على أفراد مؤهلني وقادرين على حتمل املسؤولية 

كبرية من التحدي والتعقيد، وذلك بسبب املتغريات املختلفة التسويقية ا، واليت أصبحت تتسم بدرجة 
اليت بدأت تسود األسواق وما تتطلبه من توافر معارف ومهارات غري تقليدية فيمن يشغل مثل هذه 
الوظائف، بدءا من مدير التسويق وحىت مسؤول التسويق يف أدىن مستوى يف اهليكل التنظيمي للمصلحة 

  .التسويقية
 إىل أحد من - سواء من حيث العدد أو الكفاءة املطلوبة-ع النقص يف الكوادر التسويقية   وميكن إرجا
    285:األسباب التالية

                                                 
 املدروسة، ؤها من واقع  مالحظاتنا اخلاصة وكذلك من خالل لقاءاتنا مع املسؤولني يف املؤسساتإن هذه األسباب أمكن استقرا  285

  . لدراسات سابقة حول التسويق يف املؤسسة اجلزائريةإضافة إىل مطالعاتنا

  التخصص العلمي للمسؤول التسويقي :2-4الشكـل
 اعتمادا على بيانات االستبيان  من إعداد الطالب:املصـدر
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عدم وجود ختصص مستقل للتسويق يف كثري من الكليات اجلزائرية اليت تدرس العلوم االقتصادية  �
 .واإلدارية وإن كان هذا التخصص قد شهد بروزا واضحا يف السنوات األخرية

 

 كما هو احلال بكلية العلوم االقتصادية -ىت يف حالة الكليات اليت يوجد ا ختصص التسويقوح �
 على االلتحاق به يقل كثريا عن االلتحاق ل فإن اإلقبا-وعلوم التسيري جبامعة قسنطينة

 ... بالتخصصات األخرى مثل احملاسبة واإلدارة املالية 
 

حا حمدودا يف توفري الكفـاءات التسويقية املطلوبة التدريب يف جمـال التسويق والذي حيقق جنا �
 .بالعدد والتأهيل املناسبني

 

التطبيق احملدود لطرق التدريس والتدريب احلديثة يف جمال التسويق، واالعتماد بصفة أساسية  �
على احملاضـرات وأسلوب اإللقاء والتلقني، كذلك فإن احلاالت والتطبيقات العملية اليت قد 

لتدريس أو يف التدريب والتكوين أغلبها مترجم من مراجع أجنبية وبالتـايل فإا تستخدم يف ا
قد ال تعكس ظروف السوق اجلزائري ومشاكله والقرارات اليت جيب اختاذها يف الظروف البيئية 

 .احمليطة بالعمل التسويقي احمللي
 

 خمتلفة يف جمال عدم وجود عالقة بني التخطيط للمسار الوظيفي ملن يعدون لشغل وظائف �
التسويق، وبني طبيعة الشهادات اليت حيملوا والربامج التدريبية اليت يلتحقون ا سواء من حيث 

 .جمال الربامج أو تسللها
 

 للعاملني يف الوظيفة التسويقية باملؤسسات اجلزائرية، - املادية واملعنوية-غياب احلوافز املالئمة  �
 على الكفاءة واألداء والذي ميكّن الفرد املناسب من الوصول وكذلك افتقادها لنظام ترقية مبين

    ∗ .إىل املكان املناسب وتويل املسؤولية التسويقية
  
  
  

                                                 
أن تتاح هلا  وجدنا يف بعض احلاالت أن هناك إطارات متخصصة يف التسويق تعمل ومنذ سنوات يف جمال غري ختصصها دون لقد  ∗

الفرصة للمشاركة يف اهود التسويقي، يف حني مت تأهيل وتكوين غري املتخصصني لشغل وظيفة املسؤول التسويقي، وهذا ما ميكن أن 
    .  نعتربه حبق جهدا ضائعا وتكلفة خفية تضاف إىل التكاليف احملاسبية الظاهرة
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  : الوظائف التسويقية وامليزانية املخصصة هلا )4  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ملسؤولة تربز بشكل واضح أن املهمة األساسية اليت تقوم ا املصلحة ا 10إن البيانات يف اجلدول رقم 
 من املستجوبني أا إحدى %95 بيع املنتجات وإبرام الصفقات حيث اعتربها يعن النشاط التسويقي ه

، إن هذه البيانات اإلحصائية %50اختصاصات تنظيمهم، يليها اإلشهار واالتصال باملستهلكني بنسبة 
ة كدراسة السوق وختطيط  األنشطة التسويقية الرئيسيء عن أدا)التسويقي(تؤكد قصور القسم التجاري 

واليت اعتربا املؤسسات املدروسة مهاما تناط يف  )وضع االستراتيجية التسويقية(النشاط التجاري 
األساس باإلدارة العليا أو مبصاحل أكثر أمهية من مصلحتهم التجارية املسؤولة بالدرجة األوىل عن إبرام 

نتجات ألصحاا، إن هذا الدور احملصور يف البيع الصفقات واإلشراف على عمليات التوزيع وإيصال امل
  : والتوزيع تؤكده امليزانيات املخصصة ملصلحة النشاط التسويقي املوضحة بياناا فيما يلي

  

  التجاري ميـزانية خمصصة مستقلة؟/هل للمصلحة املسؤولة عن النشاط التسويقي :14السؤال 
  
  
  
  
  
  
  

 متغريات الدراسة التكرار النسبة املئوية

   تصال باملستهلكنياإلشهار واال 10 50

 املهام األساسية ختطيط النشاط التجاري 9 45

 للمصلحة القائمة على بيع املنتجات وإبرام الصفقات 19 95

 النشاط التسويقي دراسة السوق 9 45

   أخرى، أذكرها 3 15

 اإلمجـايل 20 100*
 

 جدول رقم 10: مهام التنظيم التسويقي

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان

 البيان التكرار النسبة املئوية

 نعم 7 35

 ال 13 65

 اإلمجـايل 20 100
 

 جدول رقم 11: ميزانية التسويق

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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  عا ؟  إذا كان نعم، فهل يتم حتديدها تب←
  
  
  
  
  
  
  
  

   كافية ألداء النشاط التسويقي؟  ة  هل تعتربون أن هذه امليزاني← 
  
  
  
  
  

  
  

 قرروا أن مؤسسام ال ختصص ميزانية مستقلة للقسم املسؤول عن األنشطة  من املستجوبني%65إن 
لب  أن أغ، إذ)خاصة أن هذا القسم ال يضطلع بكافة املهام التسويقية كما سبق ذكره(التسويقية 

، )..كقسم التموين، االتصال والعالقات العامة( مصروفات هذه األنشطة يتم ضمن ميزانية قسم آخر
 من املؤسسات املدروسة اعتربت أا تتحصل على ميزانية خاصة مستقلة يتم %35نسبة يف حني جند أن 

أو بالنظر ر اخليا ا هذ ��%57.14 ث عربيحيف غالب األحوال تقديرها انطالقا من رقم األعمـال 
وهو ما حاز نسبة  )Extrapolation du passé(للميزانية السابقة من خالل عملية متديد املاضي 

  أن ميزانيتهم التسويقية يتم ختصيصها تبعا %28.57، ويف املقابل عرب من املستجوبني 14.29%
لتسويقي ذه لألهداف اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها، ورغم ختصيص ميزانية مستقلة للقسم ا

 اعتربوا أا غري كافية ألداء املهام التسويقية على أكمل وجه، يف حني %71املؤسسات إال أن أكثر من 

 البيان  التكرار النسبة املئوية

 لنسبة من رقم األعمال 4 57,14

 النظر للميزانية السابقة    ب 1 14,29

 حسبما تتطلبه أهداف املؤسسة 2 28,57

 اإلمجـايل 7 100

 جدول رقم 12: كيفية حتديد امليزانية

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان

 البيان التكرار النسبة املئوية

 نعم 2 28,57

 ال 5 71,43

 اإلمجـايل 7 100

 جدول رقم 13: تقييم امليزانية املخصصة

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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 فقط أن امليزانية كافية ألداء النشاط التسويقي خاصة وأته يتم حتديدها تبعا لألهداف %28.57أجاب 
  .املسطّرة
  

نشطة التسويقية سواء اخلاصة مبسار استهداف السوق أو  إن األ:تبين املفهوم االستراتيجي للتسويق )5  
غريها تتطلب أن يكون املستهلك هو مركز اهتمام اإلدارة العليا وباقي العاملني باملؤسسة، ويف الوقت 
نفسه أن تكون اإلدارة التسويقية هي قلب املؤسسة الذي تربط شرايينه بينها وبني املستهلك، األمر الذي 

ر التوجهات االستراتيجية للمؤسسة حيث أنه هو الوظيفة اليت تعمل على التنسيق بني جيعل التسويق حمو
خمتلف الوظائف األخرى من أجل إشباع املستهلك والذي هو بالنهاية غاية املؤسسة، إن تشخيص 

  : يف اجلدول التايلةمكانة التسويق يف املؤسسات املدروسة ميكن أن نربزه من خالل البيانات املوضح
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

 توليها هذه  اليتكانةهو ضعف امل 14 املالحظات اليت نلمسها من خالل بيانات اجلدول رقم    إن أوىل
 بالغة األثر ةيأمهاملؤسسات لوظيفيت إدارة املوارد البشرية واملالية واحملاسبة، رغم ما هلاتني الوظيفتني من 

ما ذكرنا فيما سلف تعاين من نقص يف اإلطارات يف أداء املؤسسة خاصة وأن املؤسسات املعنية وك
 كشف لنا عن مشكلة التكلفة )06اجلدول(املؤهلة واملدربة بشكل جيد إضافة إىل أن التحليل السابق 

 متغريات الدراسة التكرار النسبة

  اإلنتاج 11 55

 الوظيفة األكثر أمهية املوارد البشرية 0 0

 يف املؤسسة التسويق/التجارية 7 35

  املالية واحملاسبة 1 5

  :.أخرى، أذكرها 1 5

 اإلمجـايل 20 100

  )البيع(إن االهتمام األكرب هو لإلنتاج والتوزيع  11 55

 إدماج مفهوم االهتمام اإلدارة العليا  تدرك متاما األمهية اليت ميثلها املستهلك 7 35

 )التوجه باملستهلك(باملستهلك  مجيع العاملني باملؤسسة يدركون أن أهدافها تتحقق
10 2 

  ضا املستهلكنيمن خالل إشباع ور

 اإلمجـايل 20 100
 

  يف املؤسسةكمكانة التسويق واملستهل :14جدول رقم 

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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املرتفعة واحلالة املالية اليت تعاين منها تلك املؤسسات وهو ما يستدعي إعطاء أمهية أكرب لدور إدارة 
ن أن تساعد يف الكشف عن مواطن اخللل من أجل التخفيض يف التكاليف، إن احملاسبة واملالية واليت ميك

مؤسساتنا وحسب البيانات احملصلة ال زالت تعطي األمهية األكرب لوظيفة اإلنتاج حيث تبني أن أكثر من 
 تعطي األمهية األوىل هلذه الوظيفة وهو ما قد يقودنا إىل استنتاج مفاده أن %55نصف املؤسسات أي 

 من املؤسسات ال زالت تعمل يف ظل فلسفة املفهوم اإلنتاجي ويف أقصى األحوال قد ال تتجاوز كثريا
 من العينة املدروسة وهو ما يعادل سبع مؤسسات تشعر %35املفهوم البيعي للتسويق ذلك أنه فقط 

 غري أنه من اجلدير أن بالوزن املهم للوظيفة التسويقية مما جعلها حتتل املرتبة الثانية بعد الوظيفة اإلنتاجية،
نالحظ أن أربعة من املؤسسات السبع عربت عن أن نشاطها األساسي هو توزيع املنتجات اجلاهزة 

التسويقية إمنا هو نتيجة لطبيعة النشاط وليس نتيجة /وبالتايل فإن إعطاء األمهية األكرب للوظيفة التجارية
 "التوزيع"أن هناك خلطا واضحا بني مصطلحيالعتناق فلسفة تسيريية معينة، إننا نالحظ هنا أيضا 

  ! والذين استعملهما بعض املستجوبني على أما مفهوم واحد "التسويق"و
  

 أن االهتمام األكرب يف %55  إن هذا التحليل تسانده اإلجابات عن األسئلة الالحقة حيث عرب 
الهتمام إال من إدراك اإلدارة العليا وال ينال املستهلك امبعىن البيع مؤسسام يعطَى لإلنتاج والتوزيع 

فقط أن مجيع املوظفني  %10من عينة الدراسة، يف حني اعترب  %35مبدى أمهيته واليت عرب عنها 
والعاملني باملؤسسة يدركون أن أهدافها ال تتحقق إال من خالل إشباع املستهلكني وإرضائهم، إن هذه 

دارة موارد بشرية تعمل على االتصال الفعال باملوظفني النسبة األخرية تؤكد افتقاد معظم املؤسسات إل
والعمال من أجل إعالمهم بأمهية دورهم يف حتقيق ذلك اإلشباع، إن ضعف إدارة املوارد البشرية قد 

 إن هذا املفهوم يعترب ،)Internal marketing(يعود إىل عدم تبنيها وتطبيقها ملفهوم التسويق الداخلي 
لى تنسيق التبادالت الداخلية بني املؤسسة والعاملني ا من أجل حتقيق تبادالت فلسفة إدارية تقوم ع

 املؤسسات بالدول  ويف الوقت الذي اجتهت فيه العديد من خارجية ناجحة بني املؤسسة وعمالءها،
األجنبية إىل تبين وتطبيق هذه الفلسفة األمر الذي ترتب عنه العديد من الفوائد هلا، فإن الكثري من 
املؤسسات اجلزائرية ال تتبىن أو ال تطبق هذه الفلسفة يف ممارساا التسويقية، وميكن إرجاع ذلك إىل 

   286:واحد أو أكثر من األسباب التالية
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ذه الفلسفة ـ هل)وإدارة املوارد البشرية خصوصا(التسويقية دارات املسؤولني يف اإلعدم معرفة إما  -أ  
  . للمؤسسةا ىف حتسني األداء التسويقى أو عدم االقتناع ا وبأمهيته

 املعنية ذه الفلسفة، فقد يصعب عليها تصور إمكانية تطبيق تدارااإل حالة معرفة وحىت يف -ب
 لتحقيق املسؤولني فيها، حيث يتطلب ذلك إدراكا واسعاً ومرناً من قبل املؤسسةالتسويق داخل 

  اجتذاب العمالءل وصعوبات يف مشاكتواجههمؤسسام   خاصة وأنمثل هذا التطبيق،
  . )العاملني ا أي( يطغى على االهتمام بالعمالء الداخليني ي، األمر الذ عليهماحملافظة واخلارجيني

ى مثارها ىف احلصول على تؤتقد  املؤسساتإن املداخل التقليدية الىت تطبقها اإلدارة ذه كذلك ف -  ج
، احلصول على أفضل مستوى أداء ممكنأن هذا ال يعىن  ولكن جيب مالحظة العاملني،أداء مرض من 

خاصة ما يتعلق منه ، طبيقها إىل ارتفاع مستوى األداءفقد يؤدى األخذ بفلسفة التسويق الداخلى وت
  . من خالل األمهية اليت سيوليها العاملون إلرضاء املستهلكني وإشباع رغبامبالتسويق

  

الذي ميكن أن يلعبه التسويق داخل املؤسسة مرهون باألمهية   من جانب آخر فإن الدور االستراتيجي 
، وكذلك من خالل )مبا فيها االستراتيجية التسويقية (اليت تعطى له كموجه لإلستراجتية العامة للمؤسسة

التسويقي، /مشاركة املسؤول التسويقي يف اختاذ القرارات اهلامة للمؤسسة وخاصة ذات الطابع التجاري
فإن الدراسة املنجزة تظهر أن املؤسسات ال تعطي أمهية استراتيجية للتسويق إال بنسبة   ويف هذا الصدد 

   ، يف حني تبقى النسبة املتبقية موزعة مناصفة بني من يعطون القليل من األمهية للتسويق ذلك أم% 30
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 متغريات الدراسة التكرار النسبة

 األمهية اليت توليها  القليل من األمهية ذلك أا تم أكثر بسريورة
30 6 

 اإلدارة العليا  حتسني املنتجات اإلنتاج و

  لدور التسويق أمهية  فقط من خالل أنشطته التروجيية اليت تؤثر على املبيعات 7 35

   التسويق  هو حمور التوجهات االستراتيجية للمؤسسة 7 35

   اإلمجـايل 20 100

 املشاركة يف اختاذ نعم 9 45

 القرارات االستراتيجية  ال 11 55
   إلمجـايلا 20 100

 

 جدول رقم 15: الدور االستراتيجي للتسويق

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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سام ال تويل أمهية للتسويق إال يهتمون أكثر بسريورة اإلنتاج وحتسني املنتجات، وبني من يرون أن مؤس
من خالل أنشطته امليدانية التروجيية اليت تؤثر على املبيعات، إن هذا الدور الضئيل تؤكده اإلجابات 

مشلتهم الدراسة يقرون أن مسؤول التسويق ليس له فرصة للمشاركة يف ن مم %55الالحقة حيث تبني أن 
نما تعترب النسبة الباقية واليت متثل تسع مؤسسات أن مسؤول اختاذ القرارات االستراتيجية للمؤسسة، بي

التسويق له مكانة تتيح له أن يشارك يف صناعة القرار االستراتيجي، واجلدير بالذكر أن من بني 
املؤسسات التسعة هناك أربع مؤسسات يغلب عليها طابع النشاط التوزيعي وبالتايل فإن مشاركة 

 تفرضه طبيعة النشاط وليس - كما ذكرنا سابقا- اختاذ القرار هو أمرالتسويقي يف/املسؤول التجاري
  . نتيجة تبين مفهوم استراتيجي للتسويق

  
والذي يرتكز على (احلديث للتسويق  مع املفهوم :التجزئة السوقية واختيار القطاعات املستهدفة )6  

دخل الطبيعي إلحداث التكامل  فإن املؤسسة تنظر إىل جتزئة السوق باعتبارها امل)التوجه باملستهلك
والتوجه الصحيح لكافة األنشطة ا حنو االستجابة لرغبات املستهلك واحتياجات السوق، وألجل معرفة 
مدى استفادة املؤسسات املدروسة من ذلك فقد طرحنا أسئلة تعلقت يف بدايتها بدراسة السوق كنشاط 

  :تلك األسئلة كما يليأساسي يفضي إىل التجزئة املذكورة، ومتثلت إجابات 
     

  ؟...، عرض املنافسني، رضا الزبائن املستهلكنيتهل قمتم بدراسة للسوق حول حاجا: 19السؤال
  
  
  
  
  
  
  
  

  : إذا كان نعم←
   حول منتجاتكم؟ فهل تمون بدراسة ردود األفعال املباشرة للمستهلكني-       

  
  

 البيان التكرار النسبة املئوية

 نعم 14 70,00

 ال 6 30,00

 اإلمجـايل 20 100

 

 جدول رقم 16: إجراء دراسة السوق

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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  : الدراسات اليت قمتم ا، كانت-        
  
  
  
  
  
  

  

 من املؤسسات املستجوبة قامت بإجراء دراسات %70ب  تظهر أن نسبة تقدر 16 اجلدول إن بيانات   
سوقية إما حول حاجات املستهلكني وسلوكهم جتاه منتجاا، وإما حول املنافسني وعروضهم، يف حني 

ه الدراسة وهي نسبة  من املستجوبني أن مؤسسام ال تقوم بدراسة السوق أيا كان نوع هذ%30عرب 
نستطيع أن نقول أا مرتفعة بالنظر إىل أمهية القيام مبثل تلك الدراسات خاصة حول حاجات 
املستهلكني ورضاهم، مما يقودنا إىل القول بأن تلك املؤسسات قد ال تدرك حقيقة املفهوم التسويقي من 

 الدراسات من أن عدم تبلور الفكر خالل إمهاهلا هلذا اجلانب املهم منه، وهذا يؤيد ما ورد يف بعض
 إىل عدم إجراء حبوث تسويقية مبنية على منهج علمي يف جماالت حاجات سالتسويقي يرجع باألسا

وغريها، حبيث يف أغلب األحيان يقوم املسريون بإسقاطات ملا حيدث  ..املستهلك ورغباته وجتزئة السوق
 احمللية واألجنبية وكذلك ةية بني الظروف االقتصادييف الدول األجنبية دون مراعاة االختالفات اجلوهر

 توجيه إعالنات ال تراعي لعلى سبيل املثا(287االختالف بني املستهلك اجلـزائري واملستهلك األجنيب
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 البيان التكرار النسبة املئوية

 نعم 7 50,00

 ال 5 35,71

 )اختبار املنتوج(أحيانا 2 14,29

 اإلمجـايل 14 100
 

 جدول رقم 17: دراسة الردود املباشرة للمستهلك

املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات 
 االستبيان

 البيان التكرار النسبة املئوية

 بإمكانات املؤسسة اخلاصة 9 64,29

 بالتعاون مع جهة خارجية   7 50,00

 اإلمجـايل 14 100*
 

 جدول رقم 18: كيفية إجراء الدراسة السوقية

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان



 

 369

خصوصيات اتمع اجلزائري من حيث أن لغتها غري مناسبة، توقيتها غري مالئم، وطريقة العرض متس 
 .)اخل...بالعرف السائد 

  

 من املؤسسات اليت تقوم بدراسات سوقية تم أيضا بدراسة %50ما أوضحت بيانات دراستنا أن    ك
منها أا تقوم بذلك يف بعض  %14.29أفعال املستهلكني املباشرة حول منتجاا، يف حني عربت 

الباقية  إذا كانت بصدد بعث منتوج جديد يف السوق وهو ما يسمى باختبار املنتوج، أما النسبة األحيان
املؤسسات اليت ال تم بدراسة ردود أفعال املستهلكني املباشرة حىت يف حالة إطالقها  فإا متثل 35%

  .ملنتوجات جديدة
  

 وبالنظر إىل نسبة املؤسسات اليت قامت بإجراء دراسات للسوق فإنه 16  وبالرجوع إىل بيانات اجلدول 
 )%70(سة امليدانية أنه بالرغم من أن هذه النسبة جيدة ميكن القول ومن واقع ما ملسناه من خالل الدرا

 واليت تبقى حمدودة النتائج حيث تفتقد إال أا ال تعكس حقيقة الدراسات اليت تقوم ا تلك املؤسسات
إىل اجلانب العلمي واملنهجي خاصة عند التحليل مما يقلل من دقة النتائج إضافة إىل أن كثريا منها يعتمد 

، وهذا !)املوزعني(علومات األولية عن املستهلكني ولكن من خالل جتار اجلملة والتجزئة على مجع امل
من املؤسسات اليت تقوم بدراسة السوق تعتمد يف ذلك   %64ميكن أن نفسره من خالل أن أكثر من 

 واليت تقوم بالتعاون مع جهات خارجية فإن تلك %35على إمكاناا اخلاصة، وحىت النسبة الباقية 
، ورغم  ∗اجلهات قد ال تكون متخصصة يف الدراسات والبحوث السوقية كالديوان الوطين لإلحصاء

هذا فقد ملسنا أن غالبية املستجوبني عربوا عن اهتمامهم بتلك الدراسات وإحساسهم بقيمتها خاصة يف 
اه حنو تبين تطبيقات ظل املنافسة األجنبية احملتملة، وهو ما يشكل بداية للتغيري يف هذه املؤسسات واالجت

  .تسويقية أكثر علمية ومنهجية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ذلك فإن مؤسستني من عينة الدراسة قامتا بإجراء دراسة سوقية كانت إحدامها بالتعاون مع الديوان الوطين وإلعطاء مثال على   ∗

ا كانت لإلحصاء وبعد تكبد تكلفة إجراء الدراسة مل يكن باإلمكان االستفادة منها بالشكل املطلوب، ذلك أن املعلومات اليت مت مجعه
يف أغلبها ال تعاجل املشاكل احلقيقية هلما، إضافة إىل أن إحدى الدراستني اعتمدت على استبيان ِصيغَ بلغة ال يتقنها مجهور املستهلكني 

  .، نقول هذا بعد أن اطلعنا على االستبيان اخلاص بكل من املؤسستني)04 انظر امللحق(وخاصة املوجهة إليهم أسئلة االستبيان 
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   الذي تعملون فيه وتقسيمه إىل قطاعات فرعية ؟)املستهلكني(هل قمتم بتجزئة السوق   :20السؤال
   
  
  
  
  
  
  
  26ال انتقل إىل السؤال  ب  يف حالة اإلجابة-    

  21نعم واصل مع السؤال  ب  يف حالة اإلجابة-    
  

  هل ميكن أن تذكر لنا أهم القطاعات اليت تتعاملون معها؟  :12السؤال
  
 
  
  
  
  
  

  

 يف حني ،%60 يظهر أن املؤسسات املدروسة تستجيب لنشاط جتزئة السوق بنسبة 19  إن اجلدول رقم 
 من هذه املؤسسات ال ترى حاجة إىل ممارسة هذا النشاط التسويقي وهلذا فهي تعامل %40تبقى 

مدخل التسويق الشامل دون النظر إىل الفروقات اليت ميكن أن توجد بني حاجات املستهلكني من خالل 
ورغبات املستهلكني وحىت وإن كانت هذه املؤسسات تنتج منتجات متعددة ومتنوعة فإا ال تأخذ بعني 
االعتبار يف ذلك تعدد الرغبات وال اختالف القطاعات السوقية ولكن كل منتوج من منتجاا هو موجه 

 مجيع املستهلكني وليس لقطاع حمدد، ولذلك فإن تنويع املؤسسة يف املنتجات ال يعين إطالقا وجود إىل
سياسة لتجزئة السوق واستهداف قطاعات واضحة، وهذا ما وقفنا عليه من خالل أن كثريا من 

  .املؤسسات اليت ال تقوم بتجزئة السوق هي يف الواقع متتلك تشكيلة منتجات واسعة
تأكد من عملية التجزئة اليت تقوم ا املؤسسات املتبنية هلذا النشاط طرحنا سؤاال فيما خيص   ولغرض ال

أهم القطاعات الناجتة عن هذه التجزئة، وكانت نسبة االستجابة يف الـرد على هذا السؤال هي 

 البيان التكرار النسبة املئوية

 نعم 12 60,00

 ال 8 40,00

 يلاإلمجـا 20 100
 

 جدول رقم 19: القيام بتجزئة السوق

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان

 البيان التكرار النسبة املئوية

 اإلجـابة 8 66,67

 عدم اإلجـابة 4 33,33

 اإلمجـايل 12 100
 

 جدول رقم 20: ذكر أهم القطاعات السوقية

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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 تلك ميكن القول من واقع اإلجابات اليت تلقيناها أن ودون البحث يف أسباب عدم اإلجابة، 66.67%
املؤسسات واليت تقوم بتجزئة السوق قد يكون هلا فهم أو تطبيق خاطئ ملفهوم التجزئة التسويقية ذلك 

قطاع : أن أغلب تلك املؤسسات ذكرت لنا نفس القطاعات السوقية واليت تتمثل باألساس يف
 كقطاع )التصدير(املؤسسات واإلدارات العمومية، قطاع اخلواص، إضافة إىل اعتبار التسويق إىل اخلارج 

من قطاعات السوق، إنه قد يكون مبدأ التجزئة السوقية الذي اعتمدته تلك املؤسسات صحيحا غري أن 
توافقها على نفس القطاعات دعانا إىل البحث يف األسباب اليت أوجدا واليت كانت يف غالب األحوال 

ذا ال ينفي أن باقي املؤسسات ، إن ه ∗من أجل غايات حماسبية ومن أجل تسهيل العمليات التجارية
  .األخرى قد قامت بعملية جتزئة سليمة تعتمد على اختالف املستهلكني يف احلاجات والرغبات

    

        حجم املبيعات يف القطاع أو القطاعات السوقية اليت تعمل فيها ؟ توقعبهل قامت املؤسسة : 22السؤال
  
  
  
  
  
  
  

  :ريق إذا كان نعم، فهل ذلك التقدير عن ط ←
  
  
  
  
  
  
   

                                                 
 مديرية السوق "ا ما دفع بإحدى املؤسسات إىل اعتماد تلك القطاعات يف هيكلها التنظيمي فأفردت قسما خاصا حتت مسمى وهذ  ∗

  ."قسم التصدير" وآخر حتت مسمى "الداخلي

  

 البيان التكرار النسبة املئوية

 نعم 10 83,33

 ال 2 16,67

 اإلمجـايل 12 100
 

 جدول رقم 21: تقييم القطاعات السوقية

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان

 البيان التكرار النسبة املئوية

 القائمني على ذلكتقييم كمـي انطالقا من خربة  4 40

 تقييم كمـي مت من خالل دراسة للسوق    4 40

 عدم اإلجـابة 2 20

 اإلمجـايل 10 100
 

 جدول رقم 22: كيفية إجراء التقييم

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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  هل قمتم باالستناد إىل ذلك التقييم يف اختيار القطاعات املستهدفة؟: 23السؤال
  
  
  
  
  
  
  

   أمامك اآلن عدة خيارات الستهداف تلك القطاعات حدد تلك اليت تتبعها مؤسستكم؟:24السؤال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 تقوم بتقدير مبيعاا يف من املؤسسات اليت تتبىن جتزئة السوق %83.33 يبني أن 21   إن اجلدول 
القطاع أو القطاعات السوقية الناجتة من تلك التجزئة، وهي نسبة معتربة تربز اجتاه املسؤولني يف 
املؤسسات املعنية حنو االهتمام بالتغريات املستقبلية والتنبؤ ا، غري أن هذه التقديرات والتوقعات تبقى 

  عن طريق خربة القائمني على تلك التقديرات واحلقمتّنها  م%40  أنرغري مبنية على منهج علمي باعتبا
أن نسبة مماثلة من اإلجابات اعتربت أن تقديرها للمبيعات إمنا يستند إىل دراسات سوقية قامت ا، وهو 

  . ما يعرب فعال عن حتول يف ذهنية املسريين حنو االهتمام بالسوق ومفرداته
 من املؤسسات وبعد احلصول على قطاعات %16.67ت أن     إضافة إىل ذلك فإن البيانات أظهر

 التسويق غري التمييزي من خالل تقدمي منتوج ةالسوق الفرعية قامت باستهدافها عن طريق استراتيجي
قامت بإتباع استراتيجية التسويق التركيزي  %33.33واحد جلميع القطاعات املوجودة يف السوق، وأن 

مؤسسات تستهدف السوق  %50دة، يف حني متثل النسبة الباقية وهي فهي تقدم منتوجا خاصا لفئة حمد

 البيان التكرار النسبة املئوية

 نعم 10 100

 ال 0 0

 اإلمجـايل 10 100
 

 جدول رقم 23: اختيار القطاعات املستهدفة

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان

 البيان  التكرار النسبة املئوية

 تقدمي منتوج واحد جلميع القطاعات السوقية 2 16,67

 منتجات متعددة  إىل فئات خمتلفة يف السوق 6 50

 نقدم هلا منتجات خاصةالتركيز على فئة معينة  4 33,33

 اإلمجـايل  12 100

 

 جدول رقم 24: االستراتيجية املتبعة يف االستهداف

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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بتسويق متييزي عن طريق منتجات متنوعة تقدمها إىل قطاعات خمتلفة يف السوق، وهو ما ملسناه فعال من 
خالل تشكيلة املنتجات الواسعة اليت تعدها تلك املؤسسات واليت تربز حجم اإلمكانات املادية هلا واليت 

 .ا استهداف أكثر من قطاعأتاحت هل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     

  هل تقومون بإعداد خمطط تسويقي مناسب لكل قطاع سوقي مستهدف؟: 25السؤال
  
  
  
  
  
  
  

 تبني أن املؤسسات املعنية ال تقوم 25ويف مقابل استراتيجية االستهداف املختارة فإن بيانات اجلدول 
 منها، وهو ما يعين ضعف  %66.67ال بنسبة بإعداد خمططات تسويقية خاصة بالقطاعات املستهدفة إ

االستفادة من االختالفات املوجودة بني قطاعات املستهلكني الناجتة عن عملية التجزئة السوقية، إن 
 تالتنوع الظاهر الذي تقدمه املؤسسات لقطاعات السوق هو فقط يف املنتجات يف حني تبقى السياسا

 وهو ما يوحي بأن هذه ي ذاا بالنسبة جلميع املستهلكنيه )...لالسعر، التوزيع، االتصا(األخرى 
ليست أفضل حاال من املؤسسات اليت ال تقوم أصال بتجزئة  %33.33املؤسسات واليت تشكل نسبة 

 تقوم فعال بإعداد سياسات تسويقية حتاول من خالهلا تقدمي  %66.67 السوق، يف مقابل ذلك فإن
  .العرض املناسب لكل قطاع سوقي خمتار

 البيان التكرار النسبة املئوية

 نعم 8 66,67

 ال 4 33,33

 اإلمجـايل 12 100
 

 جدول رقم 25:إعداد املخطط التسويقي

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان

33,33%

50%

16,67%

تسويق تركيزي 

تسويق  متييزي 

تسويق غري متييزي 

 

 الشكل 4-3: استراتيجيات استهداف السوق

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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 عن خصائص التموقع الذهين للمؤسسات املدروسة وقوة لنتساءقبل أن  :التموقع الذهين للمؤسسة )7
التميز فيه، حاولنا أن نعرف مدى إدراك املسؤولني يف تلك املؤسسات ملفهوم التموقع الذهين، ولذلك 

  :طرحنا التساؤل التايل
  

   ؟بالنسبة لكم مفهوم ″ positionnement le التموقع الذهين″ هل مفهوم: 25السؤال
    
  
  
  
  
  
  
  

 إن اإلجابات اليت توصلنا إليها تظهر بشكل جلي أن هذا املفهوم ال يزال حمدود االنتشار، إذ أن نسبة   
 فقط %30 حني اعترب  بالنسبة هلم، يف من املستجوبني اعتربوا أن التموقع الذهين هو مفهوم غامض70%

نبهنا له مسبقا من خالل استبدالنا لكلمة التموقع بالصورة الذهنية  ما تهذاو( أنه مفهوم واضح لديهم
واليت يبدو أا معروفة لدى املسريين املستجوبني على اعتبار أا املصطلح الشائع للتعبري عن األفكار اليت 

  .)حيملها األفراد عن املؤسسة ومنتوجها
  

امل املؤسسات املدروسة مع صورا لدى  تربز لنا كيفية تع27 إن البيانات الواردة يف اجلدول   
 %55 يف براجمها التسويقية ورغم أن صورة معينة ال حتدد لنفسها %45املستهلكني إن نسبة معتربة متثل 

ية إال أنه وحسب من املؤسسات املدروسة اعتربت أا متلك صورة حمددة بشكل جيد يف براجمها التسويق
 ال متلك خمططا من أجل إيصال تلك الصورة املؤسسات من تلك %65 جند بيانات اجلدول ذاته

 تعترب أا متلك خمططا ولكنها ال تنفذه بشكل جيد، %15وترسيخها يف أذهان املستهلكني إضافة إىل أن 
 متلك خمططا اتصاليا حمددا وتعمل على تنفيذه ميدانيا بشكل جيد %20وتبقى فقط نسبة ضئيلة تتمثل يف 

ة الذهنية اليت ترغب فيها، إن هذه النسبة تعكس مدى إغفال املؤسسات لدور مما يتيح هلا كسب الصور
 والذين يسهمان بشكل كبري يف رسم(االتصال التسويقي خاصة ما تعلق منه باإلشهار والعالقات العامة 

  دهـ إن هذا اإلغفال تؤك) واليت هي جزء من التموقع الذهين هلاصورة املؤسسة لدى مجهور املستهلكني
  

 البيان التكرار النسبة املئوية

 غامـض 14 70,00

 واضـح 6 30,00

 اإلمجـايل 20 100

 جدول رقم 26: إدراك مفهوم التموقع

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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  اليتاملؤسساتومنها بعض ( بعض الدراسات اليت أجريت على العديد من املؤسسات العمومية باجلزائر
ها كوحدة نوميديا للحليب واملؤسسة الوطنية إلنتاج الرافعات واجلارفات ومؤسسة تسادرحنن بصدد 

 وال تكتسي أمهية بالغة إذ أن  أن العالقات العامة ال زالت مهملة" واليت خلصت إىل )...التبغ والكربيت
هذه املؤسسات ال تضم يف هياكلها التنظيمية أية مصلحة أو دائرة أو قسم أو إدارة للعالقات العامة 
وهذا دليل على عدم االهتمام الذي تعانيه رغم دورها الفعال يف حتسني صورة املؤسسة واحلفاظ على 

 املطلق للعالقات العامة يف املؤسسات االقتصادية مسعتها يف أوساط مجاهريها وهذا ال يعين اإلمهال
 تستعني ببعض وسائل العالقات العامة رمبا كتقليد للمؤسسات املتطورة كهدايا  إذ أاالعمومية املذكورة

ولكن رغم ذلك أثبتت ... أو إقامة أبواب مفتوحةعارض املؤسسة اليت تقدم آخر السنة أو املشاركة يف امل
مة وحىت إن األغلبية الساحقة ا أن هذه املؤسسات مل تدرك بعد طبيعة ودور العالقات العالدراسة امليدانية

وما يقال .. .من املسريين فيها ال تعرف هذا املصطلح أصال خاصة يف ظل غياب خمتصني يف هذا امليدان
رغم أمهيته عن العالقات العامة ميكن تعميمه على اإلشهار إذ أن الدراسات املنجزة تؤكد بأن اإلشهار 

  288"... بعد إىل املكانة اليت يستحقهاودوره البارز مل يرتق
  
  

                                                 
288 ،N*ر�ر #��� آ(h]Aت ا��)�< وا(/iا���دا�� ،>?�G?%/ ري�&?� >��(7 ،K5&)5د وا�(D&/[ا >Q)�،1/2002102:، ص.  

 متغريات الدراسة التكرار النسبة

 هل الصورة الذهنية لكم حمددة نعم 11 55

  بشكل جيد يف براجمكم التسويقية ال 9 45

 اإلمجـايل 20 100

 وجود خمطط اتصايل إليصال تلك   . نعم، و ننفذه بشكل جيد 4 20

 الصورة وترسيخها يف أذهان املستهلكني نعم، لكننا ال ننفذه بشكل جيد 3 15

   ال 13 65

 اإلمجـايل 20 100
 

 جدول رقم 27: حتديد الصورة الذهنية

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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ظهر أن املؤسسات املدروسة رغم أا ال متلك خمططا من أجل إيصال الصورة املرغوبة ي 28  اجلدول  إن
 من %65إال أا حتدد بشكل جيد الصورة اليت حيملها املستهلكون احلاليون عن منتوجها إذ أجاب 

مسريي هذه املؤسسات أن الصورة اليت حيملها املستهلكون حاليا عن منتوجهم حمددة بشكل دقيق يف 
منهم أا حمددة بشكل متوسط واألمر نفسه يكاد ينطبق على صورة املنافسني إذ اعترب %35حني أعرب 

ة بشكل دقيق، بينما عرب املنافسني حمددملها املستهلكون حاليا عن منتوج  منهم أن الصورة اليت حي55%
 فقط أا حمددة بشكل غري دقيق وهو ما يعين أن املؤسسات %15 أا حمددة بشكل متوسط و 30%

املذكورة تقيس بشكل أو بآخر مكانتها يف أذهان املستهلكني باملقارنة مع مكانة املنافسني وهو ما 
   . التموقع الذهين للمؤسسةيشكل أحد أركان بناء

 واليت ختص ميزات منتوج املؤسسة ومنتوج املنافسني تؤكد البيانات السابقة هبياناتفإن  29  اجلدول  أما
حينما عربت مؤسسة واحدة فقط أا تعاين من مشاكل يف جودة املنتوج يف الوقت الذي  06اجلدول يف 

كبريا، إن  من املستجوبني عن تلقيهم لصعوبات على مستوى التكاليف اليت تشهد ارتفاعا %50عرب فيه 
تميز ا منتوج املؤسسات املدروسة تكمن ي تظهر أن اخلصائص اليت 29البيانات الواردة يف اجلدول 

تليهما بعد ذلك اخلدمات ، %70ـ ب، ويف جودة املنتوج %75الدرجة األوىل يف التوزيع احلسن بنسبة ب
   . على الترتيب%20، %35، %55اجليدة، السعر التنافسي، والتصميم بنسب 

 متغريات الدراسة التكرار النسبة

 اإلمجـايل 20 100

 هل الصورة اليت حيملها    دقيـق 13 65

 املستهلكون حاليا عن منتوجكم  متـوسط 7 35

 حمددة بشكل غري دقيـق 0 0

   اإلمجـايل 20 100

  هل الصورة اليت حيملها املستهلكون   دقيـق 11 55

 حاليا عن منتوج املنافسني متـوسط 6 30

 حمددة بشكل غري دقيـق 3 15

   اإلمجـايل 20 100
 

 جدول رقم 28: قياس الصورة الذهنية

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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وهذا ما ملسناه على أرض الواقع فعال حيث تتوفر تلك املؤسسات على فروع للتوزيع تغطي يف أغلب   
األحيان معظم التراب الوطين، ويف املقابل فإن اخلصائص اليت يتميا منتوج املنافسني ت زستممن د 

تنافسي هو امليزة األساسية للمنافسني الصعوبات اليت تواجهها املؤسسات املدروسة حيث كان السعر ال
، إن البيانات احملصلة تظهر %35، مث التوزيع احلسن بنسبة %45، تليها اجلودة العالية بنسبة %65بنسبة 

أيضا أن مجيع املؤسسات مبا يف ذلك املنافسني تركز يف ميزاا التنافسية على اجلودة العالية، السعر 
سن مع إمهال اخلدمات اجليدة إىل حد ما، والتصميم الذي نال فقط التنافسي إضافة إىل التوزيع احل

 من اختيارات املستجوبني لديهم ولدى منافسيهم، إن هذا اإلغفال لدور التصميم يف دعم القدرة 20%
ة للمؤسسة يشكل حمورا من حماور التموقع الشاغرة واليت ميكن أن تستفيد منها املؤسسات يالتنافس

  .املتنافسة

 متغريات الدراسة التكرار النسبة املئوية

   السعر التنافسي 7 35

   اجلودة العالية 14 70

  اخلصائص اليت يتميز ا  التصميم 4 20

 منتوج املؤسسة  اخلدمات اجليدة 11 55

   يع احلسنالتوز 15 75

   :أخرى، أذكرها 4 20

 اإلمجـايل 20 100*

   السعر التنافسي 13 65

   اجلودة العالية 9 45

  اخلصائص اليت يتميز ا  التصميم 4 20

 منتوج املنافسني اخلدمات اجليدة 4 20

   التوزيع احلسن 7 35

   :أخرى، أذكرها 2 10

 اإلمجـايل 20 100*
 

 جدول رقم 29: خصائص التميز يف التموقع 

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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ز جيب أن ال تضيع سدى ولذلك فإن املؤسسة  اجلهود اليت تبذهلا املؤسسة يف كسب خصائص التميإن  
شكل اخلطوة يوهو ما ( ز وإىل التعريف به لدى املستهلكنيمدفوعة أوال إىل اختيار متوقع كاف للتمي

   : ولذلك طرحنا السؤالني التاليني)لثة يف بناء التموقع الذهيناالث

    

  

  

  

  
  
  
 من اتمع املدروس تعرف خبصائص متيز منتوجها لدى املستهلكني ورغم %60نسبة كبرية متثل إن   

أن هذه اخلصائص غري كافية لتحقيق التميز عن   من عينة الدراسة تعترب%55ذلك فإن نسبة كبرية متثل 
 تعتمد عليها املنافسني يف أذهان املستهلكني، إن هذا قد يرجع حسب ما الحظناه إىل ضعف امليزة اليت

املؤسسة أو إىل اشتراك املؤسسة مع منافسيها يف نفس خصائص التميز أو إىل ضعف الناحية االتصالية 
 متثل ةاليت توصل هذا التميز إىل أذهان املستهلكني وهذا ما تؤكده البيانات حيث جند أن نسبة معترب

  .ا ضائعا وقوة كامنة غري مستغلة ال تقوم بالتعريف بامليزات التنافسية هلا وهو ما يشكل جهد40%
  
 توجيه املزيج اف الذي تطرقنا إليها إمنا غايته هي االستهدمسارإن  :املزيج التسويقي للمؤسسة )8  

التسويقي املناسب لكل قطاع سوقي ويف الوقت نفسه فإن ذلك املزيج جيب أن خيدم خصائص التميز 
من  س السادملستهلكني، وهذا ما تساءلنا عنه يف احملوراليت ترغب املؤسسة يف بثها وترسيخها يف أذهان ا

تظهر أن غالبية املؤسسات املدروسة ال تأخذ ذه الغاية  )31اجلدول(االستبيان، إن البيانات احملصلة 
ال تضع سياستها التسويقية على أساس احلاجات املختلفة للمستهلكني وال منها  %60حيث أن أكثر من 

هذه النتيجة تظهر مدى اخللل يف وضع  ،احتالهلا يف أذهام تسعى إىل على أساس الصورة اليت
دة للتناسق والتكامل فيما بينها مما يؤدي إىل ـالسياسات التسويقية واليت ستكون بال أدىن شك مفتق

  .ءها يف السوقإضعاف أدا

 متغريات الدراسة التكرار النسبة

 هل مت تعريف املستهلكني نعم 12 60

 باخلصائص املميزة ملنتوجكم ؟ ال 8 40

 اإلمجـايل 20 100

 هل هي كافية لتحقيق التميز عن  نعم 9 45

 ني يف ذهن املستهلك ؟املنافس ال 11 55

 اإلمجـايل 20 100
 

 جدول رقم 30: اتصال التموقع الذهين

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان



 

 379

  

  

  

  

  
  

  
  
  

إىل فقدان مزايا التضافر اليت ية وهدف خيصه يقود لتسويقي بغاانفراد كل عنصر من عناصر املزيج ان إ  
ستجنيها املؤسسة من خالل توجيه عناصر املزيج جمتمعة حنو هدف واحد انطالقا من نقطة واحدة تتمثل 

  .يف رغبة املستهلك
ليها تلخص بعض البيانات اليت تشري إىل االجتاه العام لعناصر املزيج التسويقي عصلنا إن اجلداول اليت حت  

ز هذه العناصر، إن اهلدف منها ليس التعمق يف خصائص املمارسة عن أهم ما مييمن خالل طرح أسئلة 
  .التسويقية هلذا املزيج بقدر ما هو إشارة إىل بعض جوانبها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 متغريات الدراسة التكرار النسبة

 هل األنشطة التسويقية مبنية على أساس نعم 9 45

  حاجات القطاعات السوقية املختلفة ال 11 55

 اإلمجـايل 20 100

 هل األنشطة التسويقية مبنية على أساس الصورة نعم 8 40

   الذهنية اليت تسعون إىل اكتساا عند املستهلك ال 12 60

 اإلمجـايل 20 100
 

 جدول رقم 31: تناسق املزيج التسويقي 

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان

 متغريات الدراسة رارالتك النسبة املئوية

 نعم 18 90

 ال 1 5

عدم  1 5
 هل املستهلك راض عن منتجاتكم ؟

 اإلمجـايل 20 100

 هل قمتم بقياس هذا الرضا  نعم 11 57,89

 بإجراء دراسات للسوق ؟ ال 8 42,11

 اإلمجـايل 19 100
 

 جدول رقم 32: معرفة سلوك املستهلكني

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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  هل مت إجراء حتسينات على تشكيلة منتجات املؤسسة؟: 38السؤال
  
  
  
  
  
  
  

  : بإذا كان نعم فهل كان ذلك  ←
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لك بسبب هل كان ذ←
  
  
  
  
    
  
  
  
  

 البيان التكرار النسبة املئوية

 نعم 15 75

 ال 5 25

 اإلمجـايل 20 100

 جدول رقم 33: تعديل تشكيلة املنتجات

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان

 البيان  التكرار النسبة املئوية

 طرح منتجات جديدة  8 53,33

 تعديل وتطوير منتجات حالية 13 86,67

 حذف بعض املنتجات 2 13,33

 اإلمجـايل 15 100*
 

 جدول رقم 34: أشكال تعديل املنتجات

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان

 البيان  التكرار النسبة املئوية

 تغري يف أذواق املستهلكني 2 13,33

 يعات املؤسسةتراجع مب 4 26,67

 رغبة املؤسسة يف التنويع 7 46,67

 تشبع السوق املستهدف 2 13,33

 استهداف قطاعات جديدة 7 46,67

 اإلمجـايل 15 100*
 

 جدول رقم 35: دوافع التعديل 

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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  فيما خيص األسعار هل يتم حتديدها انطالقا من ؟: 39السؤال
  
  
  
  
  
  
  
  

  كيف يتم تسيري قنوات التوزيع مبؤسستكم؟: 40السؤال
  
  
  
  
  
  
  
  

التسويقي تبني مدى اعتماد إن نظرة فاحصة للجداول السالفة واليت تصف بعض مؤشرات املزيج    
 من اتمع املدروس %90 حمددات املستهلك، فرغم أن لى حمددات غري بناء ذلك املزيج ع يفاملؤسسات

وجهة نظر املؤسسة تعبريا عن  منتجاا إال أن هذا احلكم ال يبقى إال لى املستهلك راض ع أنّنعربت ع
من % 40رقى إىل أن يكون حكما مبنيا على منهج علمي، ذلك أن البيانات تظهر أن أكثر من يوال 

 ،س رضا املستهلك عن منتجااي حكمها على دراسات سوقية تقجوبة ال تستند يفاملؤسسات املست
اب ليس سبإضافة إىل ذلك فإن التحسينات اليت تدخلها املؤسسة على تشكيلة املنتجات تعود جلها إىل أ

  ط من األسبابـفق% 13.33 أذواق املستهلكني ريحيث يشكل سبب تغ اجة املستهلك، ـهلا عالقة حب

 البيان  التكرار النسبة املئوية

 اليفالتك 15 75,00

 أسعار املنافسني 7 35,00

 رغبة املستهلكني 2 10,00

 اإلمجـايل 20 100*
 

 جدول رقم 36: سياسة حتديد األسعار

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان

 البيان  التكرار النسبة املئوية

 حنن تم بالبيع لزبائننا يف السوق النهائي مباشرة 9 45,00

 حنن نقوم بالتوزيع عن طريق الوسطاء التجاريني 4 20,00

 إننا نقوم بالتوزيع من خالل الوسطاء وكذلك يف السوق النهائي 7 35,00

 اإلمجـايل 20 100*
 

 جدول رقم 37: قنوات التوزيع

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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من تلك األسباب، وهو ما % 46.66ة يف التنويع سة إىل التحسني يف حني تشكل رغبة املؤس الداعي
يوحي بأن املنتوج يكون وفق حاجة املؤسسة وليس وفق حاجة املستهلك وهذا يناقض املفهوم التسويقي 

  .احلديث
    

سعارها على ات مازالت تعتمد يف وضع أسإىل القول بأن املؤسأيضا إن تفحص البيانات يقودنا   
 الذي كعار املنافسني، دون االهتمام باملستهلساملدخلني التقليدين مدخل التكاليف ومدخل املقارنة مع أ

عادة ما يشكو من ضعف يف القدرة الشرائية، إن ارتفاع أسعار املواد األولية من جهة وضعف التحكم 
 املؤسسات متنح من جهة أخرى جعـالالتكاليف يف األساليب التسيريية واإلنتاجية اليت تسمح بتخفيض 

أمهية كبرية للتكلفة على حساب رغبة املستهلك والقدرات التنافسية للمؤسسات األخرى يف مقابل ذلك 
ستني تتبعان مدخل رغبة املستهلكني يف حتديد األسعار وذلك من خالل سفإننا نالحظ وجود مؤ

 باملقارنة مع جمموع %10 واليت متثل  هاتني املؤسستنيةبنسلة آر معهم ورغم ضشالتفاوض املبا
ويقية تنطلق ستقبلية واضحة حنو تبين فلسفة تس إال أن ذلك يشكل بروز توجهات م الكلياتساملؤس

  .من حاجة املستهلك ورغبته
  

  ؟ كيف يتم االتصال والترويج يف مؤسستكم :41السؤال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 البيان  التكرار النسبة

40,00 8 
   ببساطة عن طريق قائمة األسعار وبعض

  املنشورات الدعائية والتعريفية

 حنن نقوم مبجهودات يف جمال اإلشهار 3 15,00

 حنن نقوم مبجهودات اتصالية متكاملة  9 45,00

 اإلمجـايل 20 100*
 

 جدول رقم 38: اهودات االتصالية

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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  لعملية االتصالية؟ما هي الوسائل اليت تستخدموا يف ا: 42السؤال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟االتصالية التسويقية و قياس أثر جمهوداتكمهل تقومون بتقييم و: 43السؤال
  
  
  
  
  
  

  

يدرك مدى ضعف اجلهود االتصالية اليت  39 و38 نياظر إىل بيانات اجلدولإن الن  أما بالنسبة لالتصال ف
ات اتصالية إال من خالل قوائم األسعار  منها ال تقوم بعملي%40تبذهلا املؤسسات املدروسة فنسبة 

وبعض املنشورات الدعائية والتعريفية باملؤسسة وأنشطتها واليت عادة ما تصل فقط لزبائن املؤسسة 
احلاليني وال ت15م يف غالب األحيان إال باتصال املستهلكني باملؤسسة وليس العكس، ورغم أن قد% 

 من تلك املؤسسات تعترب أا تقوم مبجهودات %45 أن تبذل جمهودات يف اإلشهار إضافة إىلمنها 
يتم تقييمها وقياس األثر الذي أحدثته لدى الفئات املستهدفة من  اتصالية متكاملة إال أن هذه اجلهود ال

 من املؤسسات املدروسة وهذا ما جيعل تلك اجلهود لدى بقية %35 إال بنسبة ال تتعدى لعملية االتصا
     .  ضربا من العشوائية اليت قد تصيب أهدافها أوال تصيب%65العينة واليت متثل 

 البيان  التكرار النسبة املئوية

 التلفزيون 6 30

 الراديـو  8 40

 اجلرائـد 13 65

 اللوحات وامللصقات اإلعالنية 12 60

 اــالت 8 40

 اإلنتـرنت 11 55

 اإلمجـايل 20 100*
 

 جدول رقم 39: وسائل االتصال

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان

 البيان التكرار النسبة املئوية
 نعم 7 35

 ال 13 65

 اإلمجـايل 20 100
 

 جدول رقم 40: تقييم اهودات التسويقية و االتصالية

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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  اإلجابة على أسئلة الدراسة: الثايناملطلب 
  

 بأداء وتطبيق )يف عينة الدراسة(إىل أي مدى تقوم الشركات يف القطاع الصناعي  :السؤال األول  
  األنشطة التسويقية اخلاصة باستهداف السوق ؟

  

السؤال فقد اتبعنا منهجية خاصة تقضي باستخالص أهم النشاطات اليت ا لإلجابة على هذا   وسعي
تعكس وجود ممارسة تسويقية ملسار استهداف السوق، وذلك انطالقا من األسئلة اليت تضمنها االستبيان 

  :املعد للدراسة، وقد متثلت هذه األنشطة فيما يلي
  

  القيام بتجزئة السوق إىل قطاعات فرعية، -
 ملختلفة من خالل تقدير املبيعات فيها،تقييم القطاعات ا -

 اختيار القطاعات السوقية املستهدفة، -

 إعداد خمطط تسويقي للقطاع أو القطاعات املستهدفة، -

 حتديد التموقع والصورة الذهنية املراد اكتساا لدى اجلمهور املستهدف، -

 إعداد املخطط االتصايل اخلاص بتلك الصورة، -

 نتوج املؤسسة لدى املستهلكني، التعريف باخلصائص املميزة مل -

 تكييف املزيج التسويقي مع حاجات القطاعات املستهدفة، -

 تكييف املزيج التسويقي مع الصورة الذهنية املراد اكتساا، -

 .تقييم وقياس أثر اهودات التسويقية املبذولة -
 

اعتمدناها أيضا يف إدخال واليت  (:  لقد اعتمدنا يف حتليلنا لتلك األنشطة على إعطاء الرموز التالية
  )البيانات إىل احلاسب اآليل

  ،لنشاط التسويقياملؤسسة لويعكس ممارسة  :1  

  . عدم ممارستها لذلك النشاطويعكس: 0  

لة من االستبيانواجلدول التايل يعرض نتائج هذا التحليل حسب البيانات احملص:  
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 متغريات الدراسة  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    ∑∑∑∑    %%%%  

 التجـزئة السوقية 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 12 60  

 تقييم القطاعات السويقية 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 10 50  

 اختيار القطاعات املستهدفة 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 12 60  

 إعداد خمطط تسويقي لكل قطاع مستهدف 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 8 40  

  )التموقع( حتديد الصورة الذهنية 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 11 55  

 وضع خمطط اتصايل للتموقع 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 7 35  

  متيز املؤسسةالتعريف خبصائص 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 12 60  

تكييف املزيج التسويقي مع األسواق  0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 9 45  
 املستهدفة

تكييف املزيج التسويقي مع التموقع  0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 8 40  
 املرغوب

 ت التسويقية واالتصاليةتقييم اهودا 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 7 35  

 اإلمجــايل 3 2 8 4 9 1 6 9 5 1 9 8 1 0 5 5 0 9 9 2   
 

 جدول رقم 41: مدى القيام بأنشطة املسار التسويقي الستهداف السوق

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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من  %80ـ ب املؤسسة ملسار استهداف السوق يفترض قيامها على األقل   إننا إذا اعتربنا أن تبين
، فإن النتائج اليت خنلص إليها من خالل ذلك أن  41 األنشطة التسويقية اخلاصة به واليت يضمها اجلدول
  : عينة املؤسسات املدروسة ميكن تقسيمها إىل صنفني

  

 الستهداف السوق ويقدر عددها )شبه متكاملأو ( املؤسسات اليت تتبىن مسارا تسويقيا متكامال -  
  .19، 18، 12، 11، 8، 5، 3 وهي املؤسسات ،%35بسبع مؤسسات أي بنسبة 

 املؤسسات غري املمارسة ألنشطة استهداف السوق أو على األقل غري امللمة جبميع تلك األنشطة -   
  .ة من املؤسسات املدروس%65 مؤسسة، أي بنسبة 13ب ويقدر عددها 

  

  :اجلدول التايل يبني بصورة أكثر وضوحا النسب املئوية ملمارسة األنشط التسويقية لكال الصنفني و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 السوق ال تتفاوت ف  إن مالحظة هذه النتائج تقودنا إىل القول بأن املؤسسات اليت تتبىن مسار استهدا
تلك األنشطة فيما عدا قيامها بقياس أثر فيما بينها يف ممارسة األنشطة املتعلقة به، فهي تلم مبعظم 

جمهوداا التسويقية واالتصالية والذي يعترب نشاطا مهما للغاية يكمل املسار التسويقي الستهداف السوق 

 املؤسسات املمارسة املؤسسات غري املمارسة  

 التكرار النسبة املئوية التكرار النسبة املئوية  
 قية الستهداف السوقالنشاطات التسوي

 التجـزئة السوقية 7 100 5 38,46  

 تقييم القطاعات السويقية 6 85,71 4 30,77  

 اختيار القطاعات املستهدفة 7 100 5 38,46  

 إعداد خمطط تسويقي لكل قطاع مستهدف 7 100 1 7,69  

  )التموقع(حتديد الصورة الذهنية  7 100 4 30,77  

 وضع خمطط اتصايل للتموقع 6 85,71 1 7,69  

  46,15 6 85,71 6 ز املؤسسةالتعريف خبصائص متي 

تكييف املزيج التسويقي مع األسواق  7 100 2 15,38  
املستهدفة

 تكييف املزيج التسويقي مع التموقع املرغوب 7 100 1 7,69  

 تقييم اهودات التسويقية واالتصالية 1 14,29 6 46,15  

 اإلمجــايل 7 ⁄ 13 ⁄  

 

 جدول رقم 42: املؤسسات املمارسة وغري املمارسة الستهداف السوق

 املصـدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات االستبيان
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ويراقب نتائجه اليت أفضى إليها، ويف املقابل فإن الصنف اآلخر من املؤسسات واليت ال تتبىن ذلك املسار 
يف حني   %38.46ء أنشطته التسويقية فهي مثال متارس التجزئة السوقية بنسبة  تتفاوت إىل حد ما يف أدا

، وما جيدر مالحظته من  %7.69 أا ال تعد املخططات التسويقية املناسبة للقطاعات الناجتة إال بنسبة
 %46.15 هو ممارسة هذا الصنف لتقييم أثر اهودات التسويقية بنسبة 42خالل البيانات يف اجلدول 

وهي نسبة معتربة إذا ما قارناها باملؤسسات يف الصنف املتبين الستهداف السوق والذي ال ميارس هذا 
، وهو تناقض مل ميكنا تفسريه من خالل البيانات املوجودة لدينا عن تلك %14.29التقييم إال بنسبة 

غري املمارسة املؤسسات، فقد يكون ذلك راجعا إىل بساطة اهودات اليت تبذهلا املؤسسات 
لالستهداف، هذه اهودات البسيطة اليت ال تستلزم إمكانات ضخمة لقياس وتقييم آثارها على عكس 
النشاطات لتسويقية املعقدة واليت تتطلب إمكانات ووسائل قد ال تتوفر عليها املؤسسات اليت تقوم بتلك 

  .تالنشاطا
  

حد ما مسارا متكامال الستهداف السوق، فهل كانت هناك مؤسسات تتبىن إىل إذا  :الثاينالسؤال   
توجد فروق إحصائية ذات داللة معنوية يف تطبيق األنشطة التسويقية بينها وبني تلك اليت ال تتبىن  ذلك 

  املسار التسويقي؟
  

القائل بانتفاء الفروق بني  Ho   ولإلجابة على هذا السؤال فإنه يتم اختبار الفرضني التاليني، فرض العدم 
 القائل بوجود فروق إحصائية Haؤسسات يف ممارسة األنشطة التسويقية، يف مقابل الفرض البديل امل

ذات داللة معنوية يف ممارسة األنشطة التسويقية بني املؤسسات اليت تتبىن مسار استهداف السوق وبني 
س معنوية يليت تقوا Chi square ∗اليت ال تتبناه، إن هذا االختبار يتم من خالل إحصائية مربع كـاي

  :، إن نتائج هذا االختبار يوضحها اجلدول التايلالفروق بني املتغريات

                                                 
ميثل عدد  r حيث أن )r-1 ((c-1)اليت هلا درجة حرية Chi squareتم اختبار فرضية العدم ضد الفرضية البديلة باستخدام إحصائية  ي ∗
                          : عدد األعمدة وحسب الصيغة التاليةcلصفوف وا

  (Oi- Ei)² 
 

Ei 
 

X²=∑ 

  

 يف  Continuity CorrectionلالستمراريةYates ح  مثل التكرار املتوقع، وحيتسب تصحيEi ميثل التكرار املشاهد و Oi  حيث أن 
  : التاليةة حسب الصيغ2×2حالة أن درجة احلرية تساوي واحد أي يف جداول 

 (│Oi- Ei│-1/2) ² 
 

Ei 
 

X²=∑ 

 
)��SPSS، ،>�X(Dد��nQ إ�P ا���v�(V ا]�X(D"   ،��+�� زQf�ل ;Aث ا�Cوا�� Rر��&Q� ";ا��� �h�5110:، ص2003;��اد  ا�(  
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 )القيمة االحتمالية(لألنشطة التسويقية ومستوى الدالة  Chi²وبالنظر إىل قيم ∗  وحسب القاعدة العامة

تعريف خبصائص التميز وقياس باستثناء نشاطي ال( 0.05 هي أقل من p-valueنرى أن معظم قيم فإننا 
وهذا يدعونا إىل رفض فرض العدم وقبول  )p-value < 0.05 أن أثر اهودات التسويقية أين جند

، ومنه فإن هناك فروقا ذات داللة معنوية يف تطبيق األنشطة التسويقية %5الفرض البديل مبستوى داللة 
 املمارسة وهذا يعرب عن عدم جتانس يف بني املؤسسات املمارسة الستهداف السوق واملؤسسات غري

 الذي يفوق يف جممل Phiممارسة النشاط التسويقي، إن عدم التجانس هذا يسنده معامل االقتران 
 وهو ما يعين وجود اختالف بني املتغريات وبالرجوع إىل اجلدول جند أن هذا التجانس 0.52األنشطة 

                                                 
 Ho وترفض α عند مستوى داللة X²(tab) ية اجلدولX²وجيري مقارنتها بقيمة  X²(cal)احملسوبة   X² ـبوتعرف  X² حتتسبحيث   ∗ 

  .α وملستوى داللة X² اجلدولية تستخرج من جداول توزيع X²حيث أن قيمة ││X²(tab)  ≥X²(cal) يف حالة أن
ز على الطريقة األوىل كوا ال حتتاج الستخدام ي وتتمp-value االحتمالية مةإن الطريقة الثانية املستخدمة يف االختبار تعتمد على القي    

وميكن تعريف  ) 05انظر امللحق(  يف جدول املخرجاتSig وهي القيمة spssل برنامج بجداول التوزيعات ويتم احتساا مباشرة من ق
p-value ا أقل قيمةـ ل بأα العدم، حيث نرفض العدم إذا كانت  ترفض عندها فرضية p-value  أقل منα.  

  .)121: سعد زغلول بشري، مرجع سابق، ص(

 مستوى الداللة

p-value 

 معامل االقتران
Phi 

 درجة احلرية
df 

 مربع كـاي
Chi-square 

 ات التسويقية الستهداف السوقالنشاط

 التجـزئة السوقية 7,179 01 0,599 0,007

 تقييم القطاعات السويقية 5,495 01 0,524 0,019

 اختيار القطاعات املستهدفة 7,179 01 0,599 0,007

 إعداد خمطط تسويقي لكل قطاع مستهدف 16,154 01 0,899 0,000

 ) التموقع(يد الصورة الذهنية حتد 8,811 01 0,664 0,003

 وضع خمطط اتصايل للتموقع 12,175 01 0,780 0,000

 التعريف خبصائص متيز املؤسسة 2,967 01 0,385 0,085

 تكييف املزيج التسويقي مع األسواق املستهدفة 13,162 01 0,811 0,000

 تكييف املزيج التسويقي مع التموقع املرغوب 20,000 01 1,000 0,000

 تقييم اهودات التسويقية واالتصالية 2,031 01 0,319 0,154
 

 جدول رقم 43: اختبار الفروق يف املمارسة التسويقية

  spssاعتمادا على خمرجات   من إعداد الطالب:املصـدر
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 أين يتبني أن تلك املؤسسات ال تتفاوت كثريا يف إمنا يكون فقط يف نشاط التعريف خبصائص التميز
 .تبنيها هلذا النشاط التسويقي

طة استهداف ش ممارسة أنيفإذا كانت هناك فروق ذات داللة معنوية بني املؤسسات  :الثالثالسؤال   
 ومؤهالت املسؤول السوق، فهل ميكن أن تعزى هذه الفروق إىل خصائص مصلحة النشاط التسويقي،

  عنها؟
  :لإلجابة على هذا السؤال فإننا ميكن أن خنترب الفروض التاليةو

  

بني املؤسسات  ال توجد فروقات ذات داللة معنوية يف ممارسة األنشطة التسويقية: Ho الفرض األول
  ؟...تعزى إىل نوعية املصلحة املسؤولة عن تلك األنشطة، إن كانت تسويقية، جتارية، مصلحة مبيعات

   

بني املؤسسات  ال توجد فروقات ذات داللة معنوية يف ممارسة األنشطة التسويقية: Ho الفرض الثاين
 تعزى إىل ختصيص ميزانية مستقلة لتلك األنشطة؟ 

  

بني املؤسسات  ال توجد فروقات ذات داللة معنوية يف ممارسة النشاطات التسويقية:Hoالفرض الثالث 
 ت؟تعزى إىل التخصص العلمي للمسؤول عن هذه النشاطا

 

بني املؤسسات  ال توجد فروقات ذات داللة معنوية يف ممارسة األنشطة التسويقية: Hoالفرض الرابع 
  تعزى إىل تلقي هذا املسؤول للتدريب والتكوين يف جمال التسويق؟

  

 من أجل معرفة العالقة بني اختالف املمارسة Chi²  والختبار هذه الفروض فإننا نلجأ إىل مربع كاي 
ط التسويقي واملسؤول عنها، إن نتائج هذا االختبار خصائص مصلحة النشا واختالف التسويقية

  .44يوضحها اجلدول
  

 للمتغريات التابعة لالختبار هي أكرب Chi²  وكما نالحظ من نتائج اجلدول فإن مستو ى داللة إحصائية 
سبة جلميع اخلصائص  قبول فرض العدم بالنويف مجيع األنشطة تقريبا، وهو ما يدعونا إىل 0.01من 

وعليه فإنه ال توجد فروقات ذات داللة معنوية يف ممارسة األنشطة ، %1وذلك عند مستوى داللة معنوية 
املصلحة املسؤولة، ختصيص ميزانية :  إىل اختالفها يف اخلصائص املختارةالتسويقية بني املؤسسات تعزى

  .ي هذا املسؤول للتدريب والتكوينمستقلة، التخصص العلمي للمسؤول عن هذه النشاطات، وتلق
ميكننا أن نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل بالنسبة  %5    وفقط عند مستوى داللة معنوية 

للمصلحة املسؤولة وختصيص امليزانية أين أظهـر االختبار أن هناك اختالفات معنوية يف ممـارسة بعض 
 ريين ، وبغض النظر عن املمارسة اجلزئية لبعض األنشطة التسويقية ميكن أن تعزى إىل هذين املتغ
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 بتلقي التدري

 والتكوين

 ختصص املسؤول عن

 النشاط التسويقي

 ختصيص ميزانية مستقلة

 للنشاط التسويقي

 املصلحة املسؤولة عن

 النشاط التسويقي

  p-value X2 p-value X2 p-value X2 p-value X2 
 النشاطات التسويقية الستهداف السوق

 التجـزئة السوقية 4,444 0,035 0,586 0,444 1,481 0,024 0,159 0,690 

 تقييم القطاعات السوقية 6,667 0,010 0,220 0,639 2,222 0,136 0,952 0,329 

 اختيار القطاعات املستهدفة 4,444 0,035 0,586 0,444 1,481 0,224 0,159 0,690 

 إعداد خمطط تسويقي لكل قطاع مستهدف 10,000 0,002 0,432 0,035 3,333 0,068 0,357 0,550 

 ) التموقع(حتديد الصورة الذهنية  1,684 0,194 4,105 0,043 1,818 0,178 0,471 0,492 

 وضع خمطط اتصايل للتموقع 5,934 0,015 1,217 0,000 4,127 0,042 0,010 0,919 

 يز املؤسسةالتعريف خبصائص مت 0,000 1,000 0,586 0,444 0,093 0,761 0,357 0,550 

 تكييف املزيج التسويقي مع األسواق املستهدفة 3,300 0,069 3,039 0,081 2,716 0,099 0,870 0,769 

 تكييف املزيج التسويقي مع التموقع املرغوب 5,934 0,015 4,060 0,044 4,127 0,042 0,100 0,919 

 0,260 1,266 0,274 1,197 0,658 0,196 0,417 0,659 هودات التسويقية واالتصاليةتقييم ا 

 تبين املسار التسويقي الستهداف السوق 5,934 0,015 6,282 0,012 4,127 0,042 0,010 0,919 
 

  تعزى إىل اخلصائص املختلفةملعنوية الفروق اليت ²Chiاختبار :44جدول رقم 

 spssاعتمادا على خمرجات   من إعداد الطالب:املصـدر
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األنشطة التسويقية فإنه بالنسبة إىل التبني الكلي للمسار التسويقي الستهداف السوق فقد أظهرت 
 ميكن أن نرفض الفرض العدمي ونقبل %5 أنه عند نفس  مستوى الداللة املعنوية أي  Chi²إحصائية 

استثناء تلقي التدريب والتكوين أين تبني أن القيمة االحتمالية الختبار ملعظم اخلصائص ب الفرض البديل
 ، وعليه فإن هناك فروقا إحصائية ذات داللة )p-value =0.919< 0.05( 0.05مربع كاي أكرب من 

 املصلحة املسؤولة  :معنوية يف تبين املسار الكلي الستهداف السوق ميكن أن نعزوها إىل املتغريات التالية
النشاطات التسويقية، ختصيص ميزانية مستقلة هلا، التخصص العلمي للمسؤول عنها، إن إحدى عن 

 جيب أال Eiتنص على أن التكرار املتوقع  2×2 يف اجلداول من نوع Chi squareالفرضيات الختبار 
ما مل ، وهو 1نتائج مضللة  بأي حال ألي من خاليا اجلدول وإال فإن االختبار قـد يقود إىل5عن يقل 

 توخي احلذر يف اعتماد نتائج مما يستوجب )06نظر امللحقا(يتحقق يف كثري من خاليا جداول بياناتنا 
حتليل االختبار، ومن أجل توكيد تلك النتائج أو نفيها سنلجأ إىل اختبار الفروض بإحصائية أخرى هي 

فات يف نتائج متغريات  يستخدم لغرض بيان أي اختالوالذي One way ANOVAالتباين ملعيار واحد 
   ∗:، إن نتائج هذا اإلختبار ميكن أن نعرضها كما يليحمددة تعزى إىل متغري آخر

  

بني املؤسسات  ال توجد فروقات ذات داللة معنوية يف ممارسة األنشطة التسويقية: Ho الفرض األول
  ؟...، مصلحة مبيعاتتعزى إىل نوعية املصلحة املسؤولة عن تلك األنشطة إن كانت تسويقية، جتارية

  

ودرجات حرية  0.011 احملسوبة عند مستوى دالّة F  وتبين من نتائج اختبار الفرض األول أن قيمة 
 فإن %5 ومبا أن قاعدة القرار تنص على أنه إذا كان مستوى املعنوية أقل من )8.141( هي )1-18(

 فإننا 45نتائج املوضحة يف اجلدول ، وعليه ووفقا للHa يرفض و يقبل الفرض البديلHoالفرض العدمي 
فروقات ذات داللة يف  وجود )Chi²كما أثبت اختبار(نرفض العدمية ونقبل الفرض البديل مؤكدين 

                                                 
  113:  +�� زQf�ل ;���، ��K7 +);$، ص 1
هو  ANOVAالفرضيات اليت ينبغي توفرها عند إجراء حتليل التباين  أهمإن أحد homogeneity of variancesاختبار جتانس التباين   ∗

 هذا الشرط فإن ذلك سوف يؤدي إىل قرارات خاطئة عند اختبار الفرضية  ويف حالة عدم حتقق)املعاجلات(جتانس تباين املعامالت 
حيث ختترب فرضية العدم القائلة بتجانس تباين  Levene test يوفر اختبارا لتجانس التباين هو spssاخلاصة بتحليل التباين، إن برنامج 

ن التباينات غري متجانسة فإن ذلك يؤدي إىل عدم حتقق الشرط، املعامالت ضد الفرضية البديلة القائلة بعدم جتانس التباين، و عندما تكو
لضمان جتانس التباين من أجل صالحية اختبار حتليل  Transformationويف هذه احلالة غالبا ما يتم إجراء حتويالت على البيانات 

ANOVA F. )99: سعد زغلول بشري، مرجع سابق، ص(.  
 Levene ة ملعاجلات دراستنا باستخدام إحصائي)عدم جتانس التباين( ضد الفرض البديل )تباينجتانس ال(  إن نتيجة اختبار فرض العدم 

نت أن قيمةبي p-value  املرافقة إلحصائية Levene وهذا يدعونا إىل قبول فرض  )07انظر امللحق( 0.05جلميع املتغريات هي أكرب من
  .بار حتليل التباين ف أنوفابتجانس التباينات وتوفر الشرط إلجراء اخت العدم القائل
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إن كانت ؤولة عن ذلك النشاط ستطبيقات املؤسسات للنشاط التسويقي تعزى إىل نوعية املصلحة امل
  .حتت مسمى التسويق أم غري ذلك

   
  
  
  
  
  
  
  
  

بني املؤسسات  ال توجد فروقات ذات داللة معنوية يف ممارسة األنشطة التسويقية: Ho ينالفرض الثا
 تعزى إىل ختصيص ميزانية مستقلة لتلك األنشطة؟ 

 

 احملسوبة عند Fنتائج أن قيمة الن بي وتANOVAوالختبار هذا الفرض استخدمنا أيضا حتليل التباين   
، وعليه ووفقا )4.725( هي)18-1(ودرجات حرية  )p-value =0.043< 0.05(معنوية دالة مستوى 

فروقات  بوجود فإننا نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل القائل 46لنتائج املوضحة يف اجلدول هلذه ا
وهذا يثبت ( ذلك النشاطل ختصيص ميزانيةلنشاط التسويقي تعزى إىل ا يف تطبيقات  إحصائيةذات داللة

  .)Chi²النتيجة السابقةالختبار
  
  
  
  
  
  
  
  

ddl 

 درجة احلرية
Signification 

P-value 

 القيمة االحتمالية
F 

Moyenne des  
carrés 

 متوسط املربعات
  

Somme du  
carrés 

 جمموع املربعات
 مصادر التباين

 التباين املفسر 68,167 1 68,167 8,141 0,011

 التباين غري املفسر 150,933 18 8,385    

 امـوع 219,200 19      
 

  اليت تعزى إىل نوعيةملعنوية الفروق  Fاختبار :45جدول رقم 
   مصلحة النشاط التسويقي 

  

 spssاعتمادا على خمرجات   من إعداد الطالب:املصـدر

ddl 

 درجة احلرية
Signification 

P-value 

 القيمة االحتمالية
F 

Moyenne des  
carrés 

 متوسط املربعات
  

Somme du  
carrés 

 جمموع املربعات
 مصادر التباين

 التباين املفسر 45,574 1 45,574 4,725 0,043

 التباين غري املفسر 173,626 18 9,646    

 امـوع 219,200 19      
 

  اليت تعزى إىل ختصيصملعنوية الفروق  Fاختبار :46جدول رقم 
  ميزانية مستقلة ملصلحة النشاط التسويقي 

  

 spssاعتمادا على خمرجات   من إعداد الطالب:املصـدر
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بني املؤسسات  ال توجد فروقات ذات داللة معنوية يف ممارسة النشاطات التسويقية:Hoالفرض الثالث 
  تعزى إىل التخصص العلمي للمسؤول عن هذه النشاطات؟

  

  إن حتليل التباين للفرض الثالث يبني أنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف تطبيق األنشطة 
 املؤسسات املدروسة تعزى إىل التخصص العلمي للمسؤول عن تلك األنشطة، أي أن التسويقية بني

املسؤولني الذين كانوا حيملون شهادات يف ختصص التسويق كانت توجهام حنو املسار التسويقي 
 F لالستهداف السوق مماثلة لتوجهات حاملي الشهادات يف ختصصات أخرى، وهذا ما تؤكده قيمة 

يبني  47واجلدول، )18-1(ودرجات حرية  0.106عند مستوى معنوية  )4.725( تساوي واليتاحملسوبة 
  .وعلى هذا نقبل فرض العدم ونرفض الفرض البديلذلك، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

بني املؤسسات  ال توجد فروقات ذات داللة معنوية يف ممارسة األنشطة التسويقية: Hoالفرض الرابع 
   والتكوين يف جمال التسويق؟تعزى إىل تلقي هذا املسؤول للتدريب

  

 ال توجد %5 الرابع فقد بينت نتائجه أنه عند مستوى داللة معنوية  للفرضF ANOVA   أما اختبار 
فروق بني املؤسسات يف تطبيقها لألنشطة التسويقية املعنية بالدراسة ميكن أن تعزى إىل تلقي التدريب 

كوينا يف جمال التسويق والذين مل يتلقوه كانت اجتاهام والتكوين، أي أن األفراد الذين تلقوا تدريبا وت
حنو تبين املسار التسويقي الستهداف السوق متماثلة ويؤكد هذا القيمة االحتمالية الختبار حتليل التباين 

وعليه نقبل فرض العدم ونرفض البديل،  )p-value =0.761< 0.05( %5واليت كانت أكرب من 
  .تبار الفرض الرابع يوضح نتائج اخ48واجلدول 

  

ddl 

 درجة احلرية
Signification 

P-value 

 القيمة االحتمالية
F 

Moyenne des  
carrés 

 متوسط املربعات
  

Somme du  
carrés 

 جمموع املربعات
 مصادر التباين

 التباين املفسر 30,422 1 30,422 2,901 0,106

 التباين غري املفسر 188,778 18 10,488    

 امـوع 219,200 19      
 

  اليت تعزى إىل التخصصملعنوية الفروق  Fاختبار :47جدول رقم 
  العلمي ملسؤول النشاط التسويقي 

  

 spssاعتمادا على خمرجات   من إعداد الطالب:املصـدر
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إذا كانت هناك ممارسة تسويقية معينة فهل هذه املمارسة مبنية على تبين ذهنية تسويقية  :الرابعالسؤال 
ة باملفهوم االستراتيجي للتسويق، مبعىن آخر هل املؤسسات اليت تتبىن أكثر املفاهيم التسويقية هي متعلق

  تسويقية حمل الدراسة؟اليت متارس أكرب عدد من األنشطة ال
  

  إن املفهوم االستراتيجي للتسويق يقتضي أن يكون املستهلك هو لُب اهتمام مجيع العاملني باملؤسسة أو 
على األقل اهتمام اإلدارة العليا ا، وذلك يتحقق من خالل إعطاء الوظيفة التسويقية مكانتها بني 

ؤسسة حنو إشباع حاجات السوق املستهدف، إن هذا الوظائف األخرى كموجه لإلستراتيجية العامة للم
التوجيه لن يتأتى إال عرب دراسة السوق اليت تكشف عن طبيعة حاجات ورغبات املستهلكني، ولذلك 
فإن تبين املفهوم التسويقي االستراتيجي يستلزم توفر تلك املفاهيم واألنشطة يف املؤسسة واليت تعكس 

 التايل يوضح مدى تبين املؤسسات املدروسة ملختلف تلك املفاهيم الذهنية التسويقية فيها، واجلدول
   .)واليت كانت حمور أسئلتنا يف اجلزء الثالث من االستبيان(
  
  
  
  
  
  

ddl 

 درجة احلرية
Signification 

P-value 

 القيمة االحتمالية
F 

Moyenne des  
carrés 

 متوسط املربعات
  

Somme du  
carrés 

 جمموع املربعات
 مصادر التباين

 التباين املفسر 1,152 1 1,152 0,095 0,761

 تباين غري املفسرال 218,048 18 12,114    

 امـوع 219,200 19      
 

  اليت تعزى ملعنوية الفروق  Fاختبار :48جدول رقم 
  إىل تلقي التدريب والتكوين 

  

 spssاعتمادا على خمرجات   من إعداد الطالب:املصـدر
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  املفاهيم التسويقية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑    %%%%  

 االهتمـام باملستهلك 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 9 45  

 إجراء دراسة السوق 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 14 70  

 أمهية الوظيفة التسويقية 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 40  

 الستراتيجي للتسويقالدور ا 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 30  

 دور املسؤول التسويقي يف اختاذ القرار 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9 45  

 إمجـايل املفاهيم املتبناة 1 1 4 5 2 2 2 4 3 1 2 3 1 4 4 1 1 4 1 0 46   

 ∗ جمموع األنشطة التسويقية املؤداة 3 2 8 4 9 1 6 9 5 1 9 8 1 0 5 5 0 9 9 2   
 

 مدى تبين املؤسسات ملختلف املفاهيم التسويقية :49جدول رقم 

 املصـدر: من إعداد الطالب

 .41 لقد مت استخراج جمموع أداء النشاطات التسويقية اخلاصة باستهداف السوق من بيانات اجلدول ∗
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املتعلق بكون التكرارت النظرية املطلقة جيب أن تكون (  ومن أجل تفادي عدم توفر الشرط السابق 
 R de  Pearsonجابة عن السؤال الرابع من خالل اختبار االرتباط اخلطي سنلجأ إىل اإل )5 أكرب من

من أجل معرفة مدى العالقة بني تبين املفاهيم التسويقية وأداء النشاط التسويقي، ويف سبيل حتقيق ذلك 
لقياس  )49كما يوضح اجلدول(قمنا بتجميع املتغريات اخلاصة بكل مؤسسة يف كل املفاهيم واألنشطة 

هذا أن   ورغمR=0.354 هو spssإن معامل االرتباط املعطى من خالل برنامج اط فيما بينها، االرتب
املعامل يدل على وجود ارتباط ضعيف بني متغريي املفاهيم واألنشطة إال أننا سنلجأ إىل تأكيد أو نفي 

  :هذا الضعف من خالل اختبار معنوية االرتباط ونضع من أجل ذلك الفرضني التاليني
  

     Ho :االرتباط غري معنوي وال خيتلف عن الصفر. Ho : p=0  

     Ha :االرتباط معنوي وخيتلف عن الصفر. Ha : p# 0  
   

 اليت يعطيها الربنامج T، إن قيمة ∗ االرتباطةاليت تقيس معنوي T  والختبار الفرضني نستخدم إحصائية
 وهذا يشري ،)p-value =0.063< 0.05( وعندها فإن مستوى الداللة يساوي 1.605اإلحصائي هي

إىل أن االرتباط بني تبين املفاهيم التسويقية وأداء األنشطة ال خيتلف معنويا عن الصفر عند مستوى داللة 
 أن ثالث مؤسسات فقط من بني تلك اليت  جند49و 41 ، وبالرجوع إىل بيانات اجلدولني%5معنوية 

 املفاهيم التسويقية )وليس كل (ذلك على تبين معظممتارس نشاطا متكامال الستهداف السوق تستند يف 
 ال تستند يف أداءها تاليت حنن بصددها، وهو ما يؤكد قبول فرض العدم والذي ينص على أن املؤسسا

   .  لنشاطاا التسويقية على ذهنية تسويقية تتبىن املفهوم االستراتيجي للتسويق
  

 يف ت اجلزائر واليت مشلت اثين عشر عامل تعوق املؤسساهل عوامل البيئة التسويقية يف :اخلامسالسؤال 
  ممارستها للعملية التسويقية أم ال؟

  

 التعرف على وجهة نظر مسؤويل التسويق حول البيئة التسويقية و  إن اهلدف من صياغة هذا السؤال ه
ات اجلزائرية على اجلزائرية ومناخها االقتصادي، فهل هذه البيئة تساعد العاملني التسويقيني يف املؤسس

تطبيق املعارف احلديثة يف التسويق أم أا بيئة مليئة بالعوائق والعراقيل اليت حتد من تبين تلك املعارف، 
                                                 

ميثل  n حيث أن n-k بدرجة حرية T اليت تتبع توزيع T نستخدم Ha : p# 0  الفرض البديلضد Ho : p=0الختبار فرض العدم  ∗
 :عدد املتغريات كما يلي kحجم اتمع و

 
 

  :  كما يليTتعمال الدالة التجميعية لتوزيع  باسspssمج واليت حيتسبها برنا  p-valueوميكننا احلصول على مستوى الداللة املعنوية 
   1-CDFT (1.605,18) = 0.063)08انظر امللحق(  

 

1-r² √ 

n-k √ T= r 
1-0.125 √ 

20-2 √ = 0.354 =1.605892 
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لقد اخترنا من أجل ذلك اثين عشر عنصرا كعوامل بيئية متغرية جعلناها يف اجلزء األخري من االستبيان 
 املؤسسات بصورة عامـة ويف املؤسسة اجلزائرية اعتمادا على مراجع وأدبيات يف موضوع التسويق يف

ووفقا (بصورة خاصة، كما حددنا يف االستبيان ويف احلاسب اآليل درجة العائق حسب التصنيف التايل 
 العائق كبري، =4 العائق متوسط، =3 العائق ضعيف، =2 ال يوجد عائق، =1: )ملقياس ليكرت اخلماسي

عرض نتائج االختبارات اإلحصائية من متوسط حسايب واحنراف  ي50 العائق كبري جدا، واجلدول =5
  :معياري لإلجابة على هذا السؤال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 االحنراف

 املعيار

 املتوسط

 احلسايب
 مالرق عبارات عوائق تطبيق األنشطة التسويقية

 01 عدم االستقرار االقتصادي 4,00 0,9177  

 02 عدم االستقرار السياسي 2,75 1,6819  

 03 تعقد القوانني املتعلقة بالنشاط التجـاري 3,05 1,2344  

  

  
0,5525 4,10 

 نقص الوعي والثقافة االستهالكية

 لدى الفئات املستهدفة
04 

  

  
0,8870 4,05 

 افسني للقواننيعدم احترام املن

 املنظمة للسوق واملنافسة
05 

 

 
1,0513 3,50 

 نقص البيانات واملعلومات التسويقية

 عن املستهلكني واملنافسني
06 

 07 نقص اإلطارات املؤهلة يف جمـال التسـويق 3,55 1,5035 

 

 
1,3485 2,85 

 التركيز على الكفاءات التقنية اإلنتاجية

 سويقيةبدل املهارات الت
08 

 09 التركيز على تعظيم الربح يف األجل القصري 2,75 1,8028 

 10 حمدودية الربامج التدريبية يف جمال التسويق 3,55 0,9987 

 11 نقص التكنولوجيا احلديثة يف املؤسسة 4,15 0,9333 

 

 
1,3917 3,40 

 عدم وجود فرص ملسؤول التسويق للمشاركة
 ستراتيجية للشركةيف اختاذ القرارات اال

12 

 

  التسويقية ةنتائج اختبار عوامل البيئ :50جدول رقم 

 املصـدر: من إعداد الطالب
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أن املتوسط احلسايب ألغلب العناصر الواردة كعوامل تعيق األنشطة  50تظهر النتائج املبينة يف اجلدول 
لعوامل إال ثالثة فقط، وهذا يشري بوجه عام إىل ، ومل يستثن من هذه ا3التسويقية املختلفة كان أكرب من 

أن البيئة اجلزائرية ومناخها االقتصادي قد يعيقان املؤسسات يف القطاع الصناعي يف تطبيق املعارف 
عدم االستقرار السياسي : واملهارات التسويقية احلديثة لديها، فالعوامل الثالثة اليت مت استثناؤها هي

، التركيز على الكفاءات التقنية بدل املهارات 1,6819واحنراف معياري  2,75قدره  مبتوسط حسايب
والتركيز على تعظيم الربح يف األجل ،1,3485واحنراف معياري  2,85مبتوسط حسايب قدره التسويقية 

ىت هذه العوامل اليت استثنيناها ، وح1,8028واحنراف معياري  2,75القصري مبتوسط حسايب قدره 
 ميكن أن نعتربها كعوامل متيل إىل 2,5ة ومتوسطاا احلسابية واليت تفوق عياريامل ااافاحنروبالنظر إىل 

إعاقة النشاط التسويقي يف املؤسسات املعنية رغم أا اعتربت األقل إعاقة حسب متوسطاا احلسابية، يف 
: بيق املعارف التسويقية هياملقابل فإن العوامل اليت عرب املستجوبون عن أا متثل أكرب العوائق يف وجه تط

االستهالكية لدى الفئات  نقص الوعي والثقافة ،4,00سايبمبتوسط حعدم االستقرار االقتصادي 
 عدم احترام املنافسني للقوانني املنظمة للسوق واملنافسة وقد بلغ ،4,10 مبتوسط حسايب قدره املستهدفة

ب متوسط حسايب واليت حازت على أكرب  سةنقص التكنولوجيا احلديثة يف املؤس، 4,05متوسطه حسايب
4,15.  

  

 ألن العوامل اليت أثبتت إعاقتها للنشاط التسويقي إن هذه النتائج تعد مقبولة ومعقولة إىل حد كبري   
حتكي واقع اتمع والبيئة اجلزائرية، فالسوق اجلزائري يعاين منذ مدة من أزمات اقتصادية انعكست على 

 املستهلكني جعلهم دسسات العاملة فيه، إضافة إىل أن نقص الوعي لدى األفرااألداء التسيريي للمؤ
رغم جودا يف كثري من ( يف مقابل ازدراء كل سلعة ذات صنع حملي )أجنيب(ينبهرون بكل ما هو غريب 

، أما عدم احترام املنافسني للقوانني واألنظمة فإننا نلمس ذلك جليا من خالل معاناة ) ناألحيا
والتهريب، إضافة إىل التقليد الذي اعتربه ، )غري الشرعي(ات اجلزائرية من ظاهرة االسترياد املؤسس

الكثريون ظاهرة دد املنتوج الوطين، وباإلضافة إىل هذه العوائق فإنه ورغم تعدد اجلامعات والكليات 
يف مما يؤيد ورود وكذلك مكاتب الدراسات باجلزائر إال أن ختصص التسويق فيها  ال يوجد باحلجم الكا

كل من نقص الكفاءة املؤهلة يف جمال التسويق، وحمدودية الربامج التدريبية، إضافة إىل نقص البيانات 
  .التسويقية عن املستهلكني واملنافسني كعوائق يف وجه تطبيق األنشطة التسويقية

  

دراسة واملتعلقة بالسؤال   وسعيا يف احلصول على نتيجة دقيقة وشاملة جلميع العوامل البيئية موضع ال
 التسويقي حول عوامل البيئة التسويقية طاخلامس من البحث القائم على معرفة وجهة نظر مديري النشا
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اجلزائرية ومدى درجة العائق فيها، فقد استخدمنا كال من املتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري 
 والذي ينص على أن مسؤويل التسويق يف دف اختبار فرض العدم )t-test(واالختبار التائي 

املؤسسات اجلزائرية يرون أن أغلب العوامل البيئية املذكورة ال تعد عوائق يف وجه تطبيق األنشطة 
التسويقية يف مقابل الفرض البديل وهو أن املسؤولني يعتقدون أن تلك العوامل تعد عوائق أمام تطبيق 

 : يوضح نتائج االختبار51دول واجل)08انظر امللحق(النشاط التسويقي 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

 3,4750فكما نالحظ من اجلدول أن املتوسط احلسايب العام موع عبارات العوامل البيئية قد بلغ 

 0,01 وهو أقل من P-value =0,000 ومستوى 23,523 بلغت t وقيمة 0,6606واالحنراف املعياري 
 ميكن رفض فرض العدم وإثبات الفرض %1 معنوية، وبناء على تلك النتائج فإنه وعند مستوى داللة

البديل أي أن مسؤويل التسويق يف املؤسسات اجلزائرية يعتقدون أن أغلب العوامل البيئية الواردة يف 
  .االستبيان تعد عوائق يف وجه تبين وتطبيق املفاهيم التسويقية احلديثة يف مؤسسام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              

P-value 

 القيمة االحتمالية

df 

 درجات احلرية

t-test 

 اإلختبار التائي

 االحنراف

 املعياري

 املتوسط

 احلسايب العام
 العنـاصر العدد

 جمموع عبارات عوامل
0,000 19 23,523 0,6606 3,4750 20 

 البيئة التسويقية
 

  لعوامل البيئة التسويقية  test-Tاختبار :44جدول رقم 

 spssاعتمادا على خمرجات   من إعداد الطالب:املصـدر
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  الصة ـخ
  

خري تعرفنا على جانب من واقع التطبيقات التسويقية يف املؤسسات اجلزائرية    من خالل هذا الفصل األ
اليت مشلتها الدراسة فبعد أن عرضنا يف املبحث األول األداة املستعملة جلمع البيانات واملتمثلة يف 

البيانات وإىل نتائج اختبارات صدق وثبات هذه األداة، انتقلنا يف املبحث الثاين إىل حتليل تلك  االستبيان
اليت حتصلنا عليها والذي جزأناه إىل حمورين، كان احملور األول خمصصا للتحليل الوصفي للمعلومات أين 
خلصنا إىل ضعف تبين النشاطات التسويقية يف املؤسسات املدروسة كإجراء جتزئة سوقية دون القيام 

لوكه جتاه املنتوج املعروض بدراسة للسوق أو كاحلكم على رضا املستهلك من غري البحث يف حقيقة س
عليه إضافة إىل إمهال دور الوظيفة التسويقية يف جناح املؤسسة وتغلبها على األخطار اليت تتهددها، رغم 

  .اعتراف معظم املستجوبني بأن املشاكل اليت تعاين منها مؤسسام هي بالدرجة األوىل مشاكل تسويقية
لى أسئلة الدراسة من خالل استخدام بعض االختبارات   أما احملور الثاين فقد خصصناه لإلجابة ع

اإلحصائية على البيانات احملصلة بنية توكيد أو نفي الفرضيات املوضوعة وقد توصلنا من خالل ذلك إىل 
 الستهداف السوق يف حني )أو شبه متكامل( من املؤسسات املدروسة تتبىن مسارا متكامال %35أن 

وقا ذات داللة إحصائية يف ممارسة النشاطات التسويقية بني املؤسسات  أن هناك فرChi²أثبت اختبار 
تعزى إىل نوعية املصلحة املسؤولة  أن هناك فروقا يف تلك املمارسة F ANOVAوأثبت اختبار املدروسة، 

ص ميزانية مستقلة تغطي تكاليفها كما بني ذات االختبار أن ال وجود يعن هذه النشاطات وإىل ختص
اللة إحصائية ميكن أن تعزى إىل التخصص العلمي للمسؤول عن األنشطة التسويقية أو إىل لفروق ذات د

تلقي هذا املسؤول للتدريب والتكوين يف جمال التسويق، إضافة إىل ذلك فقد خلصنا يف هذه الدراسة إىل 
طاا هي أن املؤسسات ال تستند يف ممارستها للنشاط التسويقي إىل فلسفة تسويقية معينة بل إن نشا

أعمال معزولة عن أي ذهنية تسويقية وهذا ما بينه معامل االرتباط الضعيف بني أداء نشاطات استهداف 
االرتباط واليت السوق وتبين املفهوم االستراتيجي للتسويق، هذا الضعف أكده االختبار اخلاص مبعنوية 

لصفر وبالتايل فإنه ال عالقة بني  إىل أن االرتباط ال خيتلف معنويا عن ا حيث تشري%5كانت أكرب من 
املمارسة التسويقية وبني تبين املفهوم التسويقي، كما خلصت الدراسة يف النهاية إىل أن املسريين يف 
ـّة يعتربون العوامل البيئية يف االقتصاد واتمع اجلزائري تعرقل وتعيق تبين وممارسة  املؤسسات املعني

  .النشاط التسويقي
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ستلزم من ياألمر الذي  ، عميقة يف شىت ااالتلقد شهد االقتصاد اجلزائري حتوالت وإصالحات    
 احلاليني حىت تضمن تلبية حاجات ورغبات املستهلكني ستراتيجيااا أن تعيد النظر يف ةاملؤسسات الوطني
املسار التسويقي ومن أجل ذلك فإن  ،ربةحوذ لنفسها على حصـة سوقية معت تستواملرتقبني وحىت

، ومن الستهداف السوق يقدم أساسا هاما تبىن عليه خيارات املؤسسة فيما خيص سياساا التسويقية
ي يف املؤسسة اجلزائرية، إن دراستنا لعينة من التسويقع ذلك النشاط  دراسة واقنامنطلق هذه األمهية حاول

بنا إىل الوقوف على بعض العوائق والعراقيل اليت تقف حائال دون املؤسسات العمومية اجلزائرية أدت 
  :تبين تلك املؤسسات للممارسة التسويقية بصفة عامة واليت ميكن أن نذكر أبرزها فيما يلي

  

عدم إدراك الكثري من مسريي املؤسسات بأن استمرار مشروعام وجناحها وجتنبها التعثر من فترة  �
التسويق، واملؤسسات اليت تعتمد ذلك متتلك القدرة على مواجهة املنافسة ألخرى إمنا يكون من خالل 

فضال عن ضمان حتقيق األرباح املسبوق بدراسة املستهلكني واحتياجام، إن إصرار العديد من هؤالء 
املسريين على العمل وفقا ألساليب إدارية تقليدية فضال عن إتباعهم إلستراتيجية االحتفاظ بالوضع 

 جيعل املشكالت التسويقية ةدون التفكري يف التغيري حنو األحسن واعتبارهم التسويق وظيفة ثانويالقائم 
  . جانبا مهما من معوقات جناح مؤسسام

ضعف اخلربة يف املمارسات التسويقية لدى املسؤولني يف املؤسسات وشعورهم بعدم القدرة على  �
 لإلنتاج باملعايري العاملية احلديثة، وكذلك غياب املنافسة بسبب نقص اإلمكانات والتكاليف املرتفعة

تكوين حقيقي مرفوق بتقييم لألداء خاصة يف جمال التسويق نتيجة تعود هذه املؤسسات على العمل يف 
  .سوق يتميز باالستقرار النسيب، العرض فيه أقل من الطلب

خلطأ أن جند أكثر من  فمن ا بعض املؤسسات ألمهية التخصص يف جمال إدارة األعمال،دراكإعدم  �
 شهادات يف ختصصات غري  حيملون املدروسةتيف املؤسسا املسؤولني عن النشاط التسويقي ثلث

 جوهرية بني التخصص اهلندسي اإلنتاجي اأن هناك فروق ذلك ...تسيريية كاهلندسة وامليكانيك
  . اإلداريوالتخصص التسويقي

 واليت تسمح له باختاذ ةطة الكافية داخل املؤسسعدم متتع املسؤول عن النشاطات التسويقية بالسل �
 العامة للمؤسسة، إن املكانة الضعيفة اليت حيتلها ة قرارات ختص االستراتيجي)أو املشاركة يف اختاذ(

 مما يؤدي إىل تصلب - يف ظل ضعف املنسق بينها-تنظيميا ختلق العديد من املشاكل بني خمتلف املصاحل
 كل ... يقود إىل قرارات غري مدروسة)من طرفه أو طرف غريه(علومات تنظيمي يظهر يف احتكار للم

  .هذا يؤدي إىل ارتفاع ما يعرف يف أدبيات التسيري بالتكاليف اخلفية



 

 243

ا للقيمة املضافة مصدره اإلنتاج باعتباراالهتمام املركز من جانب اإلدارة العليا والعاملني فيها على  �
 على أنه )يف كثري من األحيان(ه يف حني ينظر للتسويق  من خالل إالانالتنمية ال تتحققوأن التطور و

 .مصدر لتكلفة إضافية ال يترتب عنها أي مردود

إجراء  إىل طلب املؤسساتالكثري من  ، حبيث تلجأاحترافية الدراسات التسويقيةنقص يف  �
يف  و هذا يعترب ،الدراسات والبحوث من مكاتب أجنبية، أو تضطر إىل االعتماد على إمكاناا اخلاصة

، ألن اخلبري األجنيب مهما كانت اخلربة اليت ميتلكها فإنه يلجأ يف النهاية ا سلبي عمالكثري من احلاالت
 -إضافة إىل أن اعتماد املؤسسة على إمكاناا اخلاصة  مع متخصصني حمليني،-الضمين التعاقد -إىل 

ستكون يف معظمها إهدارا للجهد -االواليت تكون غالبا حمدودة أضف هلا نقص اخلربة يف هذا 
  .والطاقة

غياب نظام معلومات دقيق عن البيئة التسويقية للمؤسسات يتيح هلا اختاذ القرارات املالئمة، ذلك  �
أن من أكرب املشاكل اليت تواجه صانعي القرار يف إدارة التسويق هو احلصول على معلومات وبيانات 

عليها، ذات عالقة باملوضوع املعين، حديثة ودقيقة ويف التوقيت عن املستهلكني واملنافسني يعتمد 
املناسب، إن عدم توفر املعلومات يرجع يف أساسه إىل صعوبة القيام بالبحوث والدراسات التسويقية 
وذلك لغياب الوسائل املساعدة على إجناز تلك البحوث مثل انعدام اخلرائط، عدم وجود العناوين 

كلها عوامل تعيق األداء اجليد للدراسات التسويقية، يضاف إىل .. ة املواصالتوأرقام اهلواتف، صعوب
هذا سلبية املستهلك اجلزائري يف االستجابة للبحوث التسويقية من خالل عدم تعاونه برفضه االشتراك 

  .يف املقابالت أو اإلجابة على االستبيان أو سرب اآلراء مقارنة مبا هو حاصل يف الدول األجنبية

 احلديث وما ينجر عنه من ممارسات التسويقي متبين املفهول عملية ظنها تكبنسلفت إن املعوقات اليت   
مسرية النهوض يف   اإلسراع وهي انعكاس لواقع متخلف ال بد من التصدي له من أجلتسويقية

 ت الوطنية،املؤسساتاجها حتتعبر عن قفزة نوعية يف املستقبل ضرورية ومضنية  إا عملية التسويقي،
  : اجلهود عرب حتقيق ما يليبذلتلكنها ليست مستحيلة إذا ما مضنية عملية 

  

 بأعلى املستويات واملواصفات العاملية، بناء الثقة باملنتوج الوطين من خالل احلرص على إنتاجه �
 العامل  إال من خاللذلك لن يتأتىوخاصة يف ظل حترير التجارة بني الدول وتوفر منتجات بديلة كثرية، 

 على شهادة االعتراف ة، ولعل حصول بعض املؤسسات اجلزائريواإلداري اجليد، والتسويق الفعال
كما ميكن إقناع املستهلك بتلك اجلودة عرب جمهود  هو أمر جيد يسري يف هذا االجتاه، “اإليـزو”باجلودة 

ملقروءة واملسموعة دف تسويقي مدروس كحمالت إعالنية تبثها تلك املؤسسات عرب وسائل اإلعالم ا
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تعريف املستهلك بعالماا وإقناعه بصحة االختيار يف اقتناء منتجاا، فاملنتوجات الوطنية هلا صورة ذهنية 
  .)رغم جودا يف كثري من احلاالت(غري مرضية لدى املستهلكني 

-ات الوطنيةاملؤسس لبية رغبات املستهلكني، لذلك علىفهم قيم الناس واحترامها والعمل على ت �
حماولة فهم رغبام  وميهلإ  باملستهلكني الذين تتوجه أن تبدأ يف التفكري-خاصةسواء كانت عمومية أو 

املناسبة اليت احترام قيمهم وإرضاءهم من خالل تقدمي السلعة واخلدمة  و- واملختلفة فيما بينهم-ةالكامن
  .تليب تلك الرغبات

 :فة أساسية وذلك بالقيام مبا يليإدراج التسويق يف تنظيم املؤسسة كوظي �

ليس كوظيفة ترتبط بأهل االختصاص ة كل أطراف املؤسسة والتعريف بالتسويق على أنه مهم ∗
  .)ط فقو ليس كوظيفةوذهنية التسويق كسلوك (

 عامالأن إدراج التسويق يكون مؤسسة حبيث ل ل احلايلاألخذ بعني االعتبار الواقع التنظيمي ∗
 ال كوظيفة ترفع من حدة )التسويق املتكامل( مكونات التنظيمبني خمتلف يسمح بزيادة التفاعل 

 .الصراع التنظيمي

من خالل القيام بدراسة اجلدوى من مدروسة من حيث التكاليف هذه أن تكون عملية اإلدماج  ∗
 الذي يكون فيه خنرج من اإلطار الضيقأن أي (  يف إدارة مستقلة،الوظيفة التسويقيةإدماج 

هذا يتطلب الوقوف على ، إن )ستفيدتأكثر مما فيه املؤسسة  تتكلّف  وديكوراوضةمالتسويق 
 .اجمداإل  ذلكمردودية التكاليف اليت تنجم من وراء

وبشكل عام جيب األخذ يف االعتبار أعمال املؤسسة وأهدافها وحجمها ونوعية نشاطها وإمكانية  ∗
ي إلدارة التسويق، من خالل مرونة كافية جتعل منوها يف املستقبل عند القيام بتنظيم األداء التسويق

من املقدور إلغاء أو حتديث أو إنشاء أقسام داخل إدارة التسويق تتفاعل مع التغريات اليت قد حتصل 
 .داخليا وخارجيا

انطالقا من وجود إدارة تسويقية مستقلة يف املؤسسة فإن ذلك يستوجب ميزانية خاصة ا توضع  �
قيقها، خاصة أن الدراسة امليدانية أثبتت أن ختصيص ميزانية مستقلة ملصلحة حسب األهداف املراد حت

 .النشاط التسويقي كان له دور يف تبين وتقبل املفاهيم واألنشطة التسويقية اليت كانت حمل الدراسة

إن إدراج الوظيفة التسويقية يف إدارة مستقلة وختصيص ميزانية هلا ال يكفي لوحده، ذلك أن أي  �
اقتصادية وحىت تضمن النجاح ال بد هلا من توفر مسيرين أكفاء يفهمون التسويق ويتبنون  ةمؤسس
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 املعنية ال بد أن تنتهج سياسة جديدة للتوظيف تعتمد أساسا تمفهومه احلديث، ولذلك فإن املؤسسا
 .على مراعاة االختصاص والكفاءة بالدرجة األوىل

يف جمال التسويق ذلك أن رجال التسويق هم أصل من التدريب والتكوين املستمر للموارد البشرية  �
 وتنمية قدراته وخرباته بصفة هأصول املؤسسة جيب رعايته واالهتمام به ورفع قيمته باالستثمار في

عن مستمرة، وذلك عن طريق التدريب املتواصل سواء داخل املؤسسة أو خارجها، إن ذلك ممكن 
 يف إخراج دورات األكادميني يف اال التسويقيحثني والبامع تعاون املؤسسات االقتصادية طريق 

تدريبية متس املشاكل احلقيقية لتلك املؤسسات وتبحث عن احللول املناسبة والواقعية هلم بدل الدورات 
العامة اليت قد ال تؤيت أكلها، إن هذا يفترض أن تكون تلك املؤسسات على درجة من الوعي واالنفتاح 

 .  ثني عكس ما هو موجود اآلنعلى الدارسني والباح

عرب استحداث نظام معلومات تسويقي يهدف إىل ضرورة توفري بنية معلوماتية حديثة ومتجددة  �
ختاذ القرارات التسويقية يف ااملؤسسات ضمان جناح توفري البيانات الالزمة عن املستهلكني من أجل 

  . احملتدمة يف السوق املنافسةاملناسبة ملواجهة

 فإن قابلية إدماج التسويق يف املؤسسة املعنية تبقى ممكنة شريطة أن تعتمد طريقة منهجية عموماً    و
سديدة ضمن خطة شاملة وطويلة األجل، تتضمن يف بادئ األمر تقصي احلقائق واملشاكل اليت تعترض 

ب القيام التسويق يف احلياة االقتصادية لتلك املؤسسات ونتيجة لذلك التقصي ميكنها التعرف على ما جي
به لتمهيد إدماج وتبين التسويق كأداة تسيريية وقبل ذلك كتفكري يف الذهنية اإلدارية لألفراد القائمني 

  . والعاملني ذه املؤسسات
  

 جانب من التطبيقات الضوء على ءـاإللق  بسيطة، فإن هذه الدراسة تعترب حماولةيف األخريو    
ة ليلها، واختاذ ما يلزم ملواجهت االنتباه إىل أمهية دراستها وحت، ولفيف املؤسسة اجلزائريةالتسويقية 

 أن تفتح هذه الدراسة اال لدراسات الحقة، سواء تعلقت مبزيد من النقائص املوجودة، كما نأمل
خبالف ما - تسويقية أخرى يف تطبيقات، أو تعلقت بالبحث نا هلا الىت عرضللمفاهيمالتحليل والدراسة 

باملداخل  ، متهيداً ملواجهتها النقائص فيهاحقيقية  وحماولة حتليلها، والتوصل إىل-ةة احلاليتتضمنه الدراس
باملؤسسات  التسويقي ميكن أن يترتب عليه حتسني وتطوير األداء يواألساليب املالئمة، األمر الذ

  . ةاجلزائري
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  �ـــ� ا�%���ـــ� ا�$����ا#�ـــ� ا��"ا!��ــــا�����ر�

  ميــث العلـيم العايل و البحــوزارة التعل
  سنطينـةــ ق– يعـة منتـورــجـام

 كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري
 

 هو فهم الدور الذي يلعبه التسويق يف املؤسسات ها اهلدف منإطار حبث جامعي، إن تندرج يف إن هذه الدراسة    
 دقيقة إلكماهلا، من فضلك 20اجلزائرية والعوائق اليت حتول دون لعب هذا الدور، هذه االستمارة ميكن أن تأخذ منك 

حيد هو البحث العلمي و أننا لن  أن املعلومات اليت تقدمها هدفها الوعلى يقنيوكن  سيدي خذ الوقت الكايف يف ذلك،
  .ندرج أثناء حتليلنا للمعطيات أي معلومة تعرف بشخصك أو مبؤسستك

                                          
     شكرا جزيال على تعاونك                                       

 
 
 
 
 
 
  .ة املناسبةـيف اخلان× من فضلك ضع عالمة 

  ؤسسةالتعريف بامل
   .................................................................  :  اسم املؤسسة -1
   . ............................................. ...................:    جمال نشاطها-2
   ................ .:   سنة النشأة-3
   .................:    عدد العمال-4
   ................ :د الوحدات عد-5
  متناقصة              ثـابتة             متزايدة:         األرباح السنـوية-6
  ) ميكن شطب أكثر من خانة (:  املشاكل اليت تعاين منها املؤسسة-7

  ، )يف وسائل اإلنتاج(       تقنية 
         ماليـة،                

  ج،        جودة املنتو
         يف التسويق،   

         يف التكاليف املرتفعة، 
 ...................................:         أخرى، أذكرها

استبيان الدراسة: 01امللحق رقم   
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   التسـويـققسم
  التجارية يف املؤسسة تقوم ا ؟/ األنشطة التسويقية-8

  قسم التسويق    /       مصلحة
  القسم التجاري/       املصلحة
  )البيع(قسم املبيعات /ة       مصلح

  ................... ................:       مصلحة أخرى، اذكرها
  

   إذا مل تكن لديكم مصلحة أو قسم للتسويق، فهل تفكرون يف تكوينه قريبا؟           نعم               ال -9
           

  ستواه ؟ التجارية يف املؤسسة م/ التسويقيةة املسؤول عن األنشط- 10
          ثانوي

  )......ليسانس، مهندس،(       جامعي بشهادة التدرج 
         جامعي بشهادة دراسات عليا 

  

   يف أي ختصص هي شهادته؟- 11
          التسويق

          علوم جتارية
   عامةة        علوم االقتصاد والتسيري بصف

   .............................:        ختصص آخر، حدده
  

      نعم             ال                                                                              هل قام هذا املسؤول باملشاركة يف دورات تدريبية أو تكوينية يف جمال التسويق واإلدارة؟ - 12
                 مـرتني،               أكثر من مرتنيمرة واحدة،:              كان نعم، كم مـرة إذا←

  

  ) ميكن شطب أكثر من خانة (التسويقية؟ /األساسية للمصلحة التجارية املهام ما هي - 13
           اإلشهار واالتصال باملستهلكني،

  )وضع االستراجتية التسويقية(         ختطيط النشاط التجاري 
  برام الصفقات،         بيع املنتجات وإ
           دراسة السوق،
   .................................:         أخرى، أذكرها

 

         نعم                    ال  التجاري ميـزانية خمصصة مستقلة؟/ هل للمصلحة املسؤولة عن النشاط التسويقي- 14
    إذا كان نعم، فهل يتم حتديدها تبعا ؟← 

   لنسبة من رقم األعمال         
            بالنظر للميزانية السابقة    

            حسبما تتطلبه أهداف املؤسسة
  كافية ألداء النشاط التسويقي؟               نعم                   الة  هل تعتربون أن هذه امليزاني←
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  تبين املفهوم االستراجتي للتسويق 
   األكثر أمهية يف مؤسستكم ؟ ما هي الوظيفة- 15

           اإلنتاج
           املوارد البشرية

  التسويق/         التجارة
           املالية واحملاسبة

  ...... ...................:         أخرى، أذكرها
  

  ؟  مسستك قد مت إدماجه يف تسيري مؤك إىل أي مدى ميكن أن نقول أن مفهوم االهتمام باملستهل- 16
  .)البيع(         إن االهتمام األكرب للمؤسسة يكمن يف اإلنتاج والتوزيع 

  . تدرك متاما األمهية اليت ميثلها املستهلكة         إن اإلدارة العليا يف املؤسس
  .أهدافها تتحقق من خالل إشباع ورضا املستهلكني          إن مجيع العاملني باملؤسسة يدركون أن

  

  بصفة عامة، ما هي األمهية اليت توليها اإلدارة العليا يف مؤسستكم لدور التسويق؟ - 17
  .         القليل من األمهية ذلك أن اإلدارة تم أكـثر بسريورة اإلنتاج وحتسني املنتجات

  .         املؤسسة تويل أمهية للتسويق فقط من خالل أنشطته التروجيية اليت تؤثر على املبيعات
  .        إن التسويق يف مؤسستنا هو حمور التوجهات االستراتيجية هلا 
  

   للمؤسسة؟ة هل ملسؤول النشاط التسويقي تأثري و مكانة كي يشارك يف اختاذ القرارات االستراتيجي- 18
                             نعم                         ال

 جتـزئة السـوق
  ؟...، عرض املنافسني، رضا الزبائن املستهلكنيتراسة للسوق حول حاجا هل قامت مؤسستكم بد- 19

                                                                      نعم                   ال
  : إذا كان نعم←

   حول منتجاتكم؟ فهل تمون بدراسة ردود األفعال املباشرة للمستهلكني-       
                            نعم                   ال                    أحيانا، إذا كان املنتوج جديدا     

  : هل الدراسات اليت قمتم ا، كانت-       
          بإمكانات املؤسسة اخلاصة

 ) ...،إلحصاء الديوان الوطين ل، مكاتب الدراسات التسويقيةمثال(        بالتعاون مع جهة خارجية  
  

   الذي تعملون فيه وتقسيمه إىل قطاعات فرعية ؟)املستهلكني( هل قمتم بتجزئة السوق - 20
                                  ال،                   نعم 

  26ال انتقل إىل السؤال  ب  يف حالة اإلجابة-    
 21نعم واصل مع السؤال  ب  يف حالة اإلجابة-    

  

   ميكن أن تذكر لنا أهم القطاعات اليت تتعاملون معها؟ هل-21
      1 -.....................................   
      2 -.....................................   
      3 -.....................................   



 

 260

      4 -.....................................   
  حجم املبيعات يف القطاع أو القطاعات السوقية اليت تعمل فيها ؟ )تقدير( بتوقعسة هل قامت املؤس - 22

                                                                  ال،                   نعم
  : إذا كان نعم، فهل ذلك التقدير عن طريق←

  ى ذلك        تقييم كمـي انطالقا من خربة القائمني عل
          تقييم كمـي مت من خالل دراسة للسوق

     هل قمتم باالستناد إىل ذلك التقييم يف اختيار القطاعات املستهدفة؟            ال،                    نعم- 23
  

  ؟ أمامك اآلن عدة خيارات الستهداف تلك القطاعات حدد تلك اليت تتبعها مؤسستكم- 24
  . بتقدمي منتوج واحد جلميع القطاعات السوقية         حنن نقوم

  . فئة معينة نقدم هلا منتجات خاصةى         حنن نقوم بالتركيز عل
 .         حنن نقوم بإعداد منتجات متعددة موجهة إىل فئات خمتلفة يف السوق

 

                  نعم       ال،     هل تقومون بإعداد خمطط تسويقي مناسب لكل قطاع سوقي مستهدف؟- 25
                                 

   التمـوقع
  بالنسبة لكم مفهوم ؟       غامض              واضح″ positionnement leالتموقع الذهين ″ هل مفهوم - 26

  

يف براجمكم   حمددة بشكل جيداليت تريدون أن حيملها املستهلكون عن املؤسسة ومنتجاا هل الصورة الذهنية - 27
                                   ال،                          نعم                              ؟التسويقية

   هل متلك إدارة التسويق خمططا اتصاليا حمددا من أجل إيصال تلك الصورة وترسيخها يف أذهان املستهلكني؟- 28
           ال            

  . ، لكننا ال ننفـذه بشكل جيـد         نعم
  .           نعم، منلك خمططا ونعمل على تنفيذه بشكل جيـد

             

  هل الصورة اليت حيملها املستهلكون حاليا عن منتوجكم حمددة بشكل؟- 29
                                  دقيق،                 متوسط،              غري دقيق

  

   الصورة اليت حيملها املستهلكون حاليا عن منتوج املنافسني حمددة بشكل؟ هل - 30
                                  دقيق،                 متوسط،              غري دقيق

  

  ) ميكن شطب أكثر من خانة ( ؟  منتوجكم ماهي أهم  اخلصائص اليت يتميز ا- 31
  .................     اجلودة العالية،      التصميم،      اخلدمات اجليدة،      التوزيع احلسن،     أخرى، ، ي     السعر التنافس

  

  ) ميكن شطب أكثر من خانة (؟  املنافسني  ماهي أهم اخلصائص اليت يتميز ا منتوج- 32
  .................مات اجليدة،      التوزيع احلسن،     أخرى، ،      اجلودة العالية،      التصميم،      اخلدي     السعر التنافس

   هل مت بالفعل تعريف املستهلكني باخلصائص املميزة ملنتوجكم عن منتجات املنافسني؟- 33
                                                                  ال،                   نعم

  ؟كخلصائص كافية لتحقيق التميز عن املنافسني يف ذهن املستهل هل تعتقدون أن تلك ا- 34
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                                                                  ال،                   نعم
  املزيـج التسـويقي  

 السوقية تالقطاعامبنية على أساس حاجات ... ، والتسعريعالتجارية كاإلشهار، التوزي/ هل األنشطة التسويقية- 35
  املختلفة ؟ 

                                                                  ال،                   نعم
 الصورة الذهنية اليت سيتم وضعها على أسا... ، والتسعريعالتجارية كاإلشهار، التوزي/ هل األنشطة التسويقية- 36

  ؟تسعون إىل اكتساا عند املستهلك
  ال،                   نعم                                                                                                                              

                                                                    
             ال،                    نعم هل املستهلك راض عن منتجاتكم؟- 37
  هل قمتم بقياس هذا الرضا بإجراء دراسات للسوق؟      ال،                    نعم ←     

  

   هل مت إجراء حتسينات على تشكيلة منتجات املؤسسة؟       ال،                    نعم- 38
  ) من خانةميكن شطب أكثر  (: إذا كان نعم فهل كان ذلك ب← 

         طرح منتجات جديدة 
         تعديل وتطوير منتجات حالية

         حذف بعض املنتجات
  ) ميكن شطب أكثر من خانة (:   هل كان ذلك بسبب←

          تغري يف أذواق املستهلكني
  ة        تراجع مبيعات املؤسس

          رغبة املؤسسة يف التنويع
  ق املستهدف        تشبع السو

  استهداف قطاعات جديدة        
  

  ) ميكن شطب أكثر من خانة ( فيما خيص األسعار هل يتم حتديدها انطالقا من ؟ - 39
           التكاليف           أسعار املنافسني             رغبة املستهلكني         

  

   كيف يتم تسيري قنوات التوزيع مبؤسستكم؟ - 40
  .مباشرة ن تم بالبيع لزبائننا يف السوق النهائي         حن

  .         حنن نقوم بالتوزيع عن طريق الوسطاء التجاريني
  .          إننا نقوم بالتوزيع من خالل الوسطاء وكذلك يف السوق النهائي

  

   كيف يتم االتصال والترويج يف مؤسستكم ؟- 41
  . الدعائية والتعريفيةت قائمة األسعار وبعض املنشورا         إن االتصال يتم ببساطة عن طريق

  .         حنن نقوم مبجهودات يف جمال اإلشهار
   الداخلي مع العمال، ترويج وترقية لاإلشهار، العالقات العامة، االتصا(         حنن نقوم مبجهودات اتصالية متكاملة 

  .)...          املبيعات، املشاركة يف املعارض
  

  ) ميكن شطب أكثر من خانة ( ما هي الوسائل اليت تستخدموا يف العملية االتصالية؟  - 42
  .            االت،         اإلنترنت         التلفزيون،       الراديو،         اجلرائد،       اللوحات وامللصقات اإلعالنية،
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  ؟          ال،                    نعماالتصالية التسويقية و قياس أثر جمهوداتكم ومبتقييهل تقومون  -43
  العوامل املؤثرة على النشاط التسويقي 

 يف أمامك اآلن جمموعة من العوامل اليت متيز بيئة األعمال يف اجلزائر، إىل أي مدى تعترب أن هذه العوامل تشكل عوائق    
  يق خمتلف األنشطة التسويقية اليت سبق ذكرها ؟ وجه تطب

  . )  عبارة( الدرجة اليت ميثلها العائق يف كل عاملى الدائرة املناسبة للداللة عليف×   ضع عالمة 
  

  درجـة العائق      عبارات عوائق تطبيق                                                    
    األنشطة التسويقية        

                            
                     عدم االستقرار االقتصادي - 1
   السياسيراالستقرا  عدم- 2
  القوانني املتعلقة تعقد  - 3

  اريـبالنشاط التج      
   نقص الوعي والثقافة االستهالكية- 4

   لدى الفئـات املستهدفـة    
  عدم احترام املنافسني للقوانني - 5

       املنظمة للسوق واملنافسة
  نقص البيانات واملعلومات التسويقية  - 6

             عن املستهلكني واملنافسني
   املؤهلة اإلطاراتنقص  - 7

  ويقـال التسـيف جم     
  ة اإلنتاجية التقنيالكفاءاتالتركيز على  - 8

   املهارات التسويقية بدل    
   التركيز على تعظيم الربح يف األجل القصري- 9

  حمدودية الربامج التدريبية يف جمال التسويق -10
  ؤسسة التكنولوجيا احلديثة يف امل نقص-11
  للمشاركة  التسويقملسؤول عدم وجود فرص -12

   للشركةاالستراتيجيةرات يف اختاذ القرا   
  
  
  
  
  

  كبري جدا  كبري  سطمتو  ضعيفاليوجد عائق        
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 الرقم إسم املؤسسة Sigle املختصر  املوقع على االنترنت/ العنوان بريد الكتروين/فاكس/هاتف

Phone (0)31 97 38 02 
Fax (0)31 97 34 30 
info@enmtp.com 

BP 67, Z.I Ain smara - 25140 – 
Constantine  

www.enmtp.com 
ENMTP 

Entreprise Nationale de production de 
Matériels de Travaux Publics 

01 

Phone : 0 31 66 47 41 
Phone : 0 31 66 47 42 
Fax : 0 31 664740 
Telex : 92911 dz 

 

7 ème Km route de Sétif 
25000 Constantine 

ECVE 
Entreprise de Céramique & Vaisselle de 

l'Est 
02 

Phone 0 (31) 66.49.22 
Phone 0 (31). 66.4923 
Fax : 0 (31) 66.4966 
info@erce-dz.com 

B.P. 567 Zone Industrielle « Le 
Palma » Constantine 25000 

www.erce-dz.com 
ERCE Entreprise régionale des ciments de l’est 03 

Phone (0)31 66.82.63 
Fax : 0)31 66.80.63 

contact@eptp-cne.com 

Z.I - le Palma B.P 197 Constantine 
25000 

eptp-cne.com 
EPTP 

Entreprise Publique des Travaux Publics de 
Constantine 

04 

Phone : 0 31 66 49 88 
Fax : 0 31 664885 
Telex : 92778 dz 
info@enasel.com 

Zone Industrielle Le Rhummel 
25000 Constantine 
www.enasel.com. 

ENASEL Entreprise Nationale de Sel 05 

Phone: 030.20.21.62 
Fax : 030.20.21.60 

Spdechet@erce-dz.com 
BP 386 Chettaba, Constantine SPDE 

Société des Produits Dérivés de l’Est 
Exploitation de gypse pour ciment 

06 

Phone : 0 (31) 90 66 80 
Fax : 0 (31) 90 68 14 
Schb@erce-dz.com 

BP 174 HAMMA BOUZIANE, 
Constantine 

SCHB Société des Ciments Hamma Bouziane 07 

/ 
Zone Industrielle « Le Palma » 

Constantine 25000 
Pharmal Pharmal filiale  l’entreprise SAIDAL 08 

Phone : 0 31 63 56 04 
Phone : 0 31 62 00 58 
Fax : 0 31 620058 

19, rue Labiod Mohamed  
25003 Constantine 

DIGROMED 
Entreprise Nationale de Distribution en 
Gros & Demi Gros de Médicaments 

09 

Phone : (0)31 95 55 15 
Fax : (0)31 95 53 28 
Epe_dg@yahoo.fr 

BP 396 Oued Hamimime El Khroub 
25100 Constantine 

CMT 
Entreprise de Production de Moteurs et 

Tracteurs 
10 

 

  قائمة املؤسسات املدروسة:02امللحق رقم 
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 الرقم إسم املؤسسة Sigle املختصر  الوقع على االنترنت/ وانالعن بريد الكتروين/فاكس/هاتف

Phone : (0)31 97 38 86 
Fax : (0)31 97 38 40 

BP 72, Zone Industrielle Ain 
smara, 25140, Constantine  

www.german-dz.net 
GERMAN 

Société des matériels de Gerbage et de 
Manutention 

11 

Phone :  031 62 86 90 
Phone :  031 63 71 45 
Fax :  031 612161 
Telex : 92867 dz 

Zone Industrielle Chaâberssas 
25000 Constantine 

NUMIDIA Laiterie NUMIDIA de Constantine 12 

Phone: 0 31 625695 
Fax: 0 31 625801 

BP 413 01, quartier Industriel 
Chaâb Erssas 

25000 Constantine 
COTEST COTONNIERE DE L'EST 13 

Phone 0 31 95 41 13 
info@eng-spa.dz 

El-Khroub  Constantine ENG ENTREPRISE NATIONALE DES GRANULATS 14 

Phone :  031 90 67 96 
Fax :  031 906667   

Telex : 92726 emadm dz 

Zone Industrielle Didouche 
Mourad 

25210 Didouche Mourad 
EBGS Entreprise de Boissons Gazeuses & Sirops 15 

Phone :  031 66 49 41   
Fax : 031 664993   

 

Zone Industrielle le Palma, cité 
20Août  1955 

25000 Constantine 
SMIDE 

Groupe SMIDE 
Transformation de céréales 

16 

Phone :  031 65 52 84 
Phone :031 65 52 85 
Fax :  031 655267 

 

Ibn Ziad 25240 Ibn Abid 
Constantine 

Algeria contact@ilycom-dz.com 
SCC Société Céramique Carreaux d'Ibn Ziad 17 

Phone : (0)31 96 26 11 
Fax : (0)31 96 25 72 
pmodgu@wissal.dz 

Cité des 1600 Logements EL-
Khroub 

25100 Constantine 
PMO Entreprise de Production de Machines Outils 18 

Phone (0)31 95 42 35 
Fax : (0)31 95 42 12 

BP 21 Oued Hamimime 
El Khroub 25100 
Constantine 

SNTA 
SOCIETE NATIONALE DES TABACS ET 

ALLUMETTES 
19 

Phone : (0)31 66 49 66 
 Fax : (0)31 66 49 73 

Zone Industrielle 24 février 
1956 

Constantine 
Sotrimp Société des travaux d’impression 20 
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N° Si Si² 
1 0,9177 0,842173 

2 1,6819 2,828788 

3 1,2344 1,523743 

4 0,5525 0,305256 
5 0,887 0,786769 

6 1,0513 1,105232 

7 1,5035 2,260512 
8 1,3485 1,818452 

9 1,8028 3,250088 

10 0,9987 0,997402 

11 0,9333 0,871049 

12 1,3917 1,936829 

∑ 14,3033 18,52629 
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Les deux types des entreprises * market segmentatio n 
 

Tests du Khi-deux

7,179 1 ,007

4,844 1 ,028

,015 ,010

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

 

Mesures symétriques

,599 ,007

,599 ,007

20

Phi

V de Cramer

Nominal par Nominal

Nombre d'observations valides

Valeur
Signification
approchée

 
 
Les deux types des entreprises  * segment evaluatin g 
 

Tests du Khi-deux

5,495 1 ,019

3,516 1 ,061

,057 ,029

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

 

Mesures symétriques

,524 ,019

,524 ,019

20

Phi

V de Cramer

Nominal par Nominal

Nombre d'observations valides

Valeur
Signification
approchée

 
 

 فروق يف تطبيق األنشطة التسويقيةللمربع كاي اختبار : 05رقم امللحق 
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Les deux types des entreprises  * segment selecting  
 

Tests du Khi-deux

7,179 1 ,007

4,844 1 ,028

,015 ,010

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

 

Mesures symétriques

,599 ,007

,599 ,007

20

Phi

V de Cramer

Nominal par Nominal

Nombre d'observations valides

Valeur
Signification
approchée

 
 
Les deux types des entreprises  * marketing plan  
 

Tests du Khi-deux

16,154 1 ,000

12,537 1 ,000

,000 ,000

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

 

Mesures symétriques

,899 ,000

,899 ,000

20

Phi

V de Cramer

Nominal par Nominal

Nombre d'observations valides

Valeur
Signification
approchée
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Les deux types des entreprises * positioning  
 

Tests du Khi-deux

8,811 1 ,003

6,236 1 ,013

,005 ,004

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

 

Mesures symétriques

,664 ,003

,664 ,003

20

Phi

V de Cramer

Nominal par Nominal

Nombre d'observations valides

Valeur
Signification
approchée

 
 
Les deux types des entreprises * communication plan  
 

Tests du Khi-deux

12,175 1 ,000

8,987 1 ,003

,001 ,001

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

 

Mesures symétriques

,780 ,000

,780 ,000

20

Phi

V de Cramer

Nominal par Nominal

Nombre d'observations valides

Valeur
Signification
approchée
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Les deux types des entreprises  * differentiating  
 

Tests du Khi-deux

2,967 1 ,085

1,548 1 ,213

,158 ,106

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

 

Mesures symétriques

-,385 ,085

,385 ,085

20

Phi

V de Cramer

Nominal par Nominal

Nombre d'observations valides

Valeur
Signification
approchée

 
 
Les deux types des entreprises  * segments mix adap tation  
 

Tests du Khi-deux

13,162 1 ,000

9,966 1 ,002

,000 ,000

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

 

Mesures symétriques

,811 ,000

,811 ,000

20

Phi

V de Cramer

Nominal par Nominal

Nombre d'observations valides

Valeur
Signification
approchée
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Les deux types des entreprises  * positioning mix a daptation  
 

Tests du Khi-deux

20,000 1 ,000

15,846 1 ,000

,000 ,000

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

 

Mesures symétriques

1,000 ,000

1,000 ,000

20

Phi

V de Cramer

Nominal par Nominal

Nombre d'observations valides

Valeur
Signification
approchée

 
 
Les deux types des entreprises * feed back mesure  
 

Tests du Khi-deux

2,031 1 ,154

,872 1 ,350

,329 ,177

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

 

Mesures symétriques

,319 ,154

,319 ,154

20

Phi

V de Cramer

Nominal par Nominal

Nombre d'observations valides

Valeur
Signification
approchée
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Tableaux croisés Marketing Department  
 
Marketing Department   * market segmentation  

Tableau croisé

Effectif

8 7 15

5 5

8 12 20

npr

pr

marketing
Department

Total

npr pr

market segmentation

Total

 

Tests du Khi-deux

4,444b 1 ,035

2,500 1 ,114

,055 ,051

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,00.

b. 

 
 
Marketing Department   * segment evaluating  

Tableau croisé

Effectif

10 5 15

5 5

10 10 20

npr

pr

marketing
Department

Total

npr pr

segment evaluating

Total

 

Tests du Khi-deux

6,667b 1 ,010

4,267 1 ,039

,033 ,016

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,50.

b. 
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Marketing Department  * segments selecting  
Tableau croisé

Effectif

8 7 15

5 5

8 12 20

npr

pr

marketing
Department

Total

npr pr

segment selecting

Total

 

Tests du Khi-deux

4,444b 1 ,035

2,500 1 ,114

,055 ,051

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,00.

b. 

 
 
Marketing Department   * marketing plan  

Tableau croisé

Effectif

12 3 15

5 5

12 8 20

npr

pr

marketing
Department

Total

npr pr

marketing plan

Total

 

Tests du Khi-deux

10,000b 1 ,002

6,944 1 ,008

,004 ,004

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,00.

b. 
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Marketing Department   * positioning  
Tableau croisé

Effectif

8 7 15

1 4 5

9 11 20

npr

pr

marketing
Department

Total

npr pr

positioning

Total

 

Tests du Khi-deux

1,684b 1 ,194

,606 1 ,436

,319 ,221

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,25.

b. 

 
 
Marketing Department   * communication plan  

Tableau croisé

Effectif

12 3 15

1 4 5

13 7 20

npr

pr

marketing
Department

Total

npr pr

communication plan

Total

 

Tests du Khi-deux

5,934b 1 ,015

3,590 1 ,058

,031 ,031

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
1,75.

b. 
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Marketing Department   * diffierentiating  
Tableau croisé

Effectif

6 9 15

2 3 5

8 12 20

npr

pr

marketing
Department

Total

npr pr

diffierentiating

Total

 

Tests du Khi-deux

,000b 1 1,000

,000 1 1,000

1,000 ,693

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,00.

b. 

 
 
Marketing Department   * segment mix adaptation  

Tableau croisé

Effectif

10 5 15

1 4 5

11 9 20

npr

pr

marketing
Department

Total

npr pr

segment mix aaptation

Total

 

Tests du Khi-deux

3,300b 1 ,069

1,684 1 ,194

,127 ,098

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,25.

b. 
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Marketing Department   * positioning mix adaptation  

Tableau croisé

Effectif

12 3 15

1 4 5

13 7 20

npr

pr

marketing
Department

Total

npr pr

positioning mix
aaptation

Total

 

Tests du Khi-deux

5,934b 1 ,015

3,590 1 ,058

,031 ,031

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
1,75.

b. 

 
 
Marketing Department   * feed back mesure  

Tableau croisé

Effectif

9 6 15

4 1 5

13 7 20

npr

pr

marketing
Department

Total

npr pr

feed back mesure

Total

 

Tests du Khi-deux

,659b 1 ,417

,073 1 ,787

,613 ,406

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
1,75.

b. 
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Tableaux croisés  budget                                     
 
Budget * market segmentation  

Tableau croisé

Effectif

6 7 13

2 5 7

8 12 20

npr

pr

budget

Total

npr pr

market segmentation

Total

 

Tests du Khi-deux

,586b 1 ,444

,082 1 ,774

,642 ,392

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,80.

b. 

 
 
Budget * segment evaluating  

Tableau croisé

Effectif

7 6 13

3 4 7

10 10 20

npr

pr

budget

Total

npr pr

segment evaluating

Total

 

Tests du Khi-deux

,220b 1 ,639

,000 1 1,000

1,000 ,500

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
3,50.

b. 
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Budget * segments selecting  
Tableau croisé

Effectif

6 7 13

2 5 7

8 12 20

npr

pr

budget

Total

npr pr

segment selecting

Total

 

Tests du Khi-deux

,586b 1 ,444

,082 1 ,774

,642 ,392

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,80.

b. 

 
 
Budget * marketing plan  

Tableau croisé

Effectif

10 3 13

2 5 7

12 8 20

npr

pr

budget

Total

npr pr

marketing plan

Total

 

Tests du Khi-deux

4,432b 1 ,035

2,647 1 ,104

,062 ,052

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,80.

b. 
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Budget * positioning  
Tableau croisé

Effectif

8 5 13

1 6 7

9 11 20

npr

pr

budget

Total

npr pr

positioning

Total

 

Tests du Khi-deux

4,105b 1 ,043

2,418 1 ,120

,070 ,058

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
3,15.

b. 

 
 
Budget * communication plan  

Tableau croisé

Effectif

12 1 13

1 6 7

13 7 20

npr

pr

budget

Total

npr pr

communication plan

Total

 

Tests du Khi-deux

12,175b 1 ,000

8,987 1 ,003

,001 ,001

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

3 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,45.

b. 
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Budget * diffierentiating  
Tableau croisé

Effectif

6 7 13

2 5 7

8 12 20

npr

pr

budget

Total

npr pr

diffierentiating

Total

 

Tests du Khi-deux

,586b 1 ,444

,082 1 ,774

,642 ,392

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,80.

b. 

 
 
Budget * segment mix adaptation  

Tableau croisé

Effectif

9 4 13

2 5 7

11 9 20

npr

pr

budget

Total

npr pr

segment mix aaptation

Total

 

Tests du Khi-deux

3,039b 1 ,081

1,618 1 ,203

,160 ,102

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
3,15.

b. 
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Budget * positioning mix adaptation  
Tableau croisé

Effectif

11 2 13

2 5 7

13 7 20

npr

pr

budget

Total

npr pr

positioning mix
aaptation

Total

 

Tests du Khi-deux

6,282b 1 ,012

4,060 1 ,044

,022 ,022

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

3 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,45.

b. 

 
 
Budget * feed back mesure  

Tableau croisé

Effectif

8 5 13

5 2 7

13 7 20

npr

pr

budget

Total

npr pr

feed back mesure

Total

 

Tests du Khi-deux

,196b 1 ,658

,000 1 1,000

1,000 ,526

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

3 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,45.

b. 
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Tableaux croisés responsible specialization  
 
Responsible specialization  * market segmentation  

Tableau croisé

Effectif

8 10 18

2 2

8 12 20

npr

pr

spicialité de
responsable

Total

npr pr

market segmentation

Total

 

Tests du Khi-deux

1,481b 1 ,224

,208 1 ,648

,495 ,347

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
,80.

b. 

 
 
Responsible specialization  * segment evaluating  

Tableau croisé

Effectif

10 8 18

2 2

10 10 20

npr

pr

spicialité de
responsable

Total

npr pr

segment evaluating

Total

 

Tests du Khi-deux

2,222b 1 ,136

,556 1 ,456

,474 ,237

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
1,00.

b. 
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Responsible specialization  * segment selecting  
Tableau croisé

Effectif

8 10 18

2 2

8 12 20

npr

pr

spicialité de
responsable

Total

npr pr

segment selecting

Total

 

Tests du Khi-deux

1,481b 1 ,224

,208 1 ,648

,495 ,347

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
,80.

b. 

 
 
Responsible specialization  * marketing plan  

Tableau croisé

Effectif

12 6 18

2 2

12 8 20

npr

pr

spicialité de
responsable

Total

npr pr

marketing plan

Total

 

Tests du Khi-deux

3,333b 1 ,068

1,134 1 ,287

,147 ,147

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
,80.

b. 
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Responsible specialization  * positioning  
Tableau croisé

Effectif

9 9 18

2 2

9 11 20

npr

pr

spicialité de
responsable

Total

npr pr

positioning

Total

 

Tests du Khi-deux

1,818b 1 ,178

,359 1 ,549

,479 ,289

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
,90.

b. 

 
 
Responsible specialization  * communication plan  

Tableau croisé

Effectif

13 5 18

2 2

13 7 20

npr

pr

spicialité de
responsable

Total

npr pr

communication plan

Total

 

Tests du Khi-deux

4,127b 1 ,042

1,563 1 ,211

,111 ,111

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
,70.

b. 
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Responsible specialization  * diffierentiating  
Tableau croisé

Effectif

7 11 18

1 1 2

8 12 20

npr

pr

spicialité de
responsable

Total

npr pr

diffierentiating

Total

 

Tests du Khi-deux

,093b 1 ,761

,000 1 1,000

1,000 ,653

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
,80.

b. 

 
 
Responsible specialization  * segment mix adaptation  

Tableau croisé

Effectif

11 7 18

2 2

11 9 20

npr

pr

spicialité de
responsable

Total

npr pr

segment mix aaptation

Total

 

Tests du Khi-deux

2,716b 1 ,099

,808 1 ,369

,189 ,189

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
,90.

b. 
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Responsible specialization  * positioning mix adaptation  
Tableau croisé

Effectif

13 5 18

2 2

13 7 20

npr

pr

spicialité de
responsable

Total

npr pr

positioning mix
aaptation

Total

 

Tests du Khi-deux

4,127b 1 ,042

1,563 1 ,211

,111 ,111

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
,70.

b. 

 
 
Responsible specialization  * feed back mesure  

Tableau croisé

Effectif

11 7 18

2 2

13 7 20

npr

pr

spicialité de
responsable

Total

npr pr

feed back mesure

Total

 

Tests du Khi-deux

1,197b 1 ,274

,098 1 ,755

,521 ,411

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
,70.

b. 
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Tableaux croisés  stage                                                      
 
Stage * market segmentation  

Tableau croisé

Effectif

2 4 6

6 8 14

8 12 20

npr

pr

stage

Total

npr pr

market segmentation

Total

 

Tests du Khi-deux

,159b 1 ,690

,000 1 1,000

1,000 ,545

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,40.

b. 

 
 
Stage * segment evaluating  

Tableau croisé

Effectif

2 4 6

8 6 14

10 10 20

npr

pr

stage

Total

npr pr

segment evaluating

Total

 

Tests du Khi-deux

,952b 1 ,329

,238 1 ,626

,628 ,314

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotiqu
e (bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
3,00.

b. 
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Stage * segment selecting  
Tableau croisé

Effectif

2 4 6

6 8 14

8 12 20

npr

pr

stage

Total

npr pr

segment selecting

Total

 

Tests du Khi-deux

,159b 1 ,690

,000 1 1,000

1,000 ,545

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,40.

b. 

 
 
Stage * marketing plan  

Tableau croisé

Effectif

3 3 6

9 5 14

12 8 20

npr

pr

stage

Total

npr pr

marketing plan

Total

 

Tests du Khi-deux

,357b 1 ,550

,010 1 ,921

,642 ,455

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,40.

b. 
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Stage * positioning  
Tableau croisé

Effectif

2 4 6

7 7 14

9 11 20

npr

pr

stage

Total

npr pr

positioning

Total

 

Tests du Khi-deux

,471b 1 ,492

,038 1 ,844

,642 ,426

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,70.

b. 

 
 
Stage * communication plan  

Tableau croisé

Effectif

4 2 6

9 5 14

13 7 20

npr

pr

stage

Total

npr pr

communication plan

Total

 

Tests du Khi-deux

,010b 1 ,919

,000 1 1,000

1,000 ,664

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

3 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,10.

b. 
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Stage * diffierentiating  
Tableau croisé

Effectif

3 3 6

5 9 14

8 12 20

npr

pr

stage

Total

npr pr

diffierentiating

Total

 

Tests du Khi-deux

,357b 1 ,550

,010 1 ,921

,642 ,455

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,40.

b. 

 
 
Stage * segment mix adaptation  

Tableau croisé

Effectif

3 3 6

8 6 14

11 9 20

npr

pr

stage

Total

npr pr

segment mix aaptation

Total

 

Tests du Khi-deux

,087b 1 ,769

,000 1 1,000

1,000 ,574

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,70.

b. 
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Stage * positioning mix adaptation  
Tableau croisé

Effectif

4 2 6

9 5 14

13 7 20

npr

pr

stage

Total

npr pr

positioning mix
aaptation

Total

 

Tests du Khi-deux

,010b 1 ,919

,000 1 1,000

1,000 ,664

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

3 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,10.

b. 

 
 
Stage * feed back mesure  

Tableau croisé

Effectif

5 1 6

8 6 14

13 7 20

npr

pr

stage

Total

npr pr

feed back mesure

Total

 

Tests du Khi-deux

1,266b 1 ,260

,377 1 ,539

,354 ,277

20

Khi-deux de Pearson

Correction pour la
continuité

a

Test exact de Fisher

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

Signification
exacte

(bilatérale)

Signification
exacte

(unilatérale)

Calculé uniquement pour un tableau 2x2a. 

3 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de
2,10.

b. 
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Oneway   Marketing Department    
                                        

Test d'homogénéité des variances

marketing activities

3,682 1 18 ,071

Statistique
de Levene ddl1= ddl2 Signification

 
 

ANOVA

marketing activities

68,267 1 68,267 8,141 ,011

150,933 18 8,385

219,200 19

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

 
 
 
Oneway  budjet 

 
Test d'homogénéité des variances

marketing activities

,220 1 18 ,645

Statistique
de Levene ddl1= ddl2 Signification

 
 

ANOVA

marketing activities

45,574 1 45,574 4,725 ,043

173,626 18 9,646

219,200 19

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification
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Oneway  Responsible specialization  
 

Test d'homogénéité des variances

marketing activities

4,029 1 18 ,060

Statistique
de Levene ddl1= ddl2 Signification

 
 

ANOVA

marketing activities

30,422 1 30,422 2,901 ,106

188,778 18 10,488

219,200 19

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

 
 
 
Oneway training and formation  
 

Test d'homogénéité des variances

marketing activities

,430 1 18 ,520

Statistique
de Levene ddl1= ddl2 Signification

 
 

ANOVA

marketing activities

1,152 1 1,152 ,095 ,761

218,048 18 12,114

219,200 19

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification
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Corrélations    concept * marketing activities 
 
 

Corrélations

,354

,063

20

Corrélation de Pearson

Sig. (unilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (unilatérale)

N

strategic concept

marketing activities

concept
strategique

marketing
activities

 
 
 
 
Test-t  obstacles 
 
 

Statistiques sur échantillon unique

20 3.475005 .660664 .147729meane entreprise
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

 

Test sur échantillon unique

23,523 19 ,000 3.475005 3.052362 3.897648meane entreprise
t ddl

Sig.
(bilatérale)

Différence
moyenne Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
99% de la différence

Valeur du test = 0
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  إن اهلدف من هذه الدراسة هو التعـرف على جانب من املفاهيم و األنشطة التسويقية احلديثة واملتمثلة أساسا يف :امللخـص
، وحماولة رصد وفهم واقع تلك املفاهيم واألنشطة يف STPـبف السوق املعروف يف أدبيات التسويق اختصارا مسار استهدا

  .املؤسسة اجلزائرية
   ومن أجل بلوغ هذا اهلدف قمنا بإتباع منهجية خاصة متثلت يف مرحلة أوىل بدراسة وحتليل تلك املفاهيم التسويقية عن 

حل عملية استهداف السوق وذلك باالعتماد على البيانات املكتبية احملصلة حول طريق فصول نظرية مت فيها عرض مرا
املوضوع، مث يف مرحلة ثانية قمنا بإعداد استبيان مت توزيعه على عينة متثلت يف عشرين مؤسسة عمومية بوالية قسنطينة، حيث 

الوصفية واإلحصائية املناسبة أين تبني من خالل متت معاجلة البيانات احملصلة واختبار الفروض املوضوعة باستعمال األساليب 
النتائج املتوصل إليها ضعف تبين تلك املؤسسات لألنشطة التسويقية املتعلقة باستهداف السوق، إضافة إىل افتقار تلك 

اسة إىل املؤسسات يف أداءها للنشاط التسويقي إىل ذهنية تسويقية تعكس تبنيها للمفهوم التسويقي احلديث،كما توصلت الدر
  .أن العوامل البيئية يف االقتصاد واتمع اجلزائري تعرقل وتعيق تبين وممارسة النشاط التسويقي يف تلك املؤسسات

التسويق، التسويق االستراتيجي، جتزئة السوق، استهداف السوق، التموقع الذهين، التميز، املزيج : الكلمات املفتاحية
 .التسويقي، االستراتيجية التسويقية

The summary:   
          The purpose from this study is to identify one of the concepts and modern marketing activities 
which are basically the market target track known as the STP; it is also a try to understand the reality 
of that concepts and activities in the Algerian company. 
   In order to reach this purpose, we have followed a certain methodology which is based on two 
stages; the first stage is the study and analysis of that marketing concepts by theoretical chapters in 
which the steps of market target are shown depending on getting information about the issue, in the 
second stage, we have made a questionnaire and we have delivered it on twenty public companies in 
Constantine, after that we have treated the getting information and have tested the hypothesis of the 
subject by using the suitable descriptive and statistic styles. 
   From the results, we have marked the weak adoption of marketing activities of the market target in 
that companies, in addition to that, these companies -in its marketing activity performance- have a 
poor marketing mentality which could reflect its adoption of the modern marketing concept. 
   We have also realised in this study that the environmental factors of the Algerian business and 
society are considered as obstacles for the adoption and the practice of marketing activity in that 
companies. 
 

Key words: marketing, strategic marketing, market segmentation, market targeting, positioning, 
marketing mix, marketing strategy.  
 

Le résumé:  
           Le but de cette étude est de connaître quelques concepts et quelques activités marketing 
modernes et qui apparaissent essentiellement dans la démarche marketing de ciblage du marché 
connu dans la terminologie du domaine sous le nom de STP. 
  Et pour atteindre cet objectif nous avons suivi une méthodologie qui a commencé dans une première 
étape par l’étude et l’analyse de ces concepts  marketing à travers des chapitres théoriques qui 
contiennent l’exposition de la démarche de ciblage, et cela en se basant sur les données bureautiques 
obtenues sur le thème, puis dans une deuxième étape nous avons préparé un questionnaire que nous 
avons distribué a un échantillon de 20 entreprises publiques dans la wilaya de Constantine, après cela 
nous avons analysé les données obtenus et examiner les hypothèses posées en utilisant les méthodes 
descriptives et statistiques qui correspondent, et nous avons consiste à travers les résultats obtenus le 
manque d’adoption de ces entreprises pour les activités marketing de ciblage du marché, en plus l’ 
absence d'esprit marketing dans ces entreprises  qui permet d’adopter le concept marketing moderne. 
  Enfin nous sommes arrivés dans cette étude aux résultats suivants ; que les éléments de 
l’environnement économique et de la société algérienne sabotent l’adoption et la pratique d’une vraie 
activité marketing dans ces entreprises.  
  

Les mots clés : marketing, marketing stratégique, segmentation du marché, ciblage du marché, le 
positionnement, mix marketing, stratégie marketing. 


