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 مقدمة  
مل يعد مبقدور منظمات  متيزها حدة املنافسة وتباين أذواق املستهلكني وقصر عمر املنتجات،    املعاصرة اليت  عمال  األيف ظل بيئة           

جهة  األعمال الصمود ما مل تتبىن الفكر االسرتاتيجي يف إدارهتا من اجل متكنها من استعمال قدرهتا املتاحة ملواجهة التهديدات البيئية من  
دورا فاعال يف  امليدان(    ) التسويق واقتناص الفرص املتاحة من جهة أخرى، كما انه مل يعد ملمارسة األنشطة التسويقية وفق املفهوم التقليدي 

االستجابة حلاجات ورغبات الزابئن املتباينة واملتغرية، األمر الذي يتطلب مزج الفكر االسرتاتيجي ابلتوجه التسويقي من اجل فهم أعمق  
دل على األقل توقعاهتم  و اإلدراك املبكر للتغريات يف حاجات ورغبات الزابئن وابلتايل إمكانية تقدمي قيمة تفوق أو تعا لآللية عمل السوق  

التس الذي يعطينا مفهوم  التسويقي هو  الفكر االسرتاتيجي والتوجه  املزج بني  املنافسني احلاليني واحملتملني، هذا  التفوق على  ويق  وابلتايل 
املطبوعة   هذه  موضوع  هو  والذي  تستند  االسرتاتيجي،  واليت  تسويق،  ليسانس  اثلثة  السنة  لطلبة  املوجهة  املقرر  البيداغوجية  حيث  إىل 

 : التالية  املواضيع إىل سنتطرق 

 املفاهيم املتعلقة ابلتسويق واإلدارة اإلسرتاتيجية   -

 ه واالختالف بني التسويق االسرتاتيجي والتسويق العمليات جمالو  مفهوم التسويق االسرتاتيجي وأبعاده -
   العوامل املؤثرة يف اختاذ قرارات التسويق االسرتاتيجي و 

 و حتديد األهداف اإلسرتاتيجية التسويقية  اإلسرتاتيجية التسويقيةتصميم  -

 التموقع -االستهداف -إسرتاتيجية التجزئة  -

 اسرتاتيجيات املزيج التسويقي  -

 أدوات التحليل االسرتاتيجي: دراسة املصفوفات  -

 االسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسة  -
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 )متهيدي( الفصل األول
 التسويق واإلدارة اإلسرتاتيجية مدخل إىل 

 املبحث األول:ماهية التسويق  
 البيئة التسويقية ماهية املبحث الثان: 

 : ماهية اإلدارة اإلسرتاتيجيةلثاملبحث الثا
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 : ماهية التسويق املبحث األول
   جذور مفهوم التسويق  -1-1

   ظهور نشاط التسويق   -1-1-1
  يرون    الدارسني بعض  أن  غري ، 1التجاري للنشاط مالزم  فهو  جدا  قدمية عهود إىل  املؤرخني بعض حسب التسويق نشاط  ظهور يعود    
  ساد   الذي   التجاريني  بعصر   يعرف   ما   أو  الوسطى  القرون  هناية  يف  التجاري  النشاط  ازدهار  فرتة  إىل  يعود  احلديث  التسويق   نشاط  ظهور  أن
  التجارة   أسس ظهور بداية إىل يعود  التسويق   ظهور أنStanton) )  ستنتون   يؤكد كما.   عشر  والسابع  عشر   السادس  القرنني  خالل  ابو أور 

  منتصف   إىل   التسويق   ظهور   يرجع( : "   Druker 1954;)دراكر  عـن   نقال(    Kotler  (  كوتلر   ويقول.  2التسويق   قلب  مبثابة   هـي   التـي
  مبعناه   التسويق  ظهور   يف  األمهية  ابلغ   دورا  الصناعية   الثورة  لظهور  كان  قد  و.  4التقريب   وجه  على 3م1650  سنة   حوايل  عشر   السابع  القرن

  واخلدمات   للسلع  اإلمجايل   اإلنتاج  فاق   حيث   مسبوق  غري  بشكل  اإلنتاج   فوائض  قواعد  اتساع  إىل  اإلنتاج   غزارة  أدت  حيث  احلديث
  أن   " :    القول   إىل (    (Hepner ;1956هيبنر  دعى  مما  ،   توفريه  من   بدال   اإلنتاج   تصريف  هي  حينئذ   املطروحة  املشكلة   وأصبحت   الطلب 
 5". كبري تسويق يصاحبه  وأن  البد  الكبري  اإلنتاج

 التسويق   مفهومتطور  -1-1-2
  هذه   شرح  وميكن   ،   األعمـال   وإدارة  التسيري   ميدان   فـي   املختصني    املفكرين    إسهامات   بفضل  كبريا   تطورا   التسويق   مفهوم   عرف       

 .6(  Philippe Baux)   بو  فيليب  وضعها منهجية   على إعتمادا التطورات 
    اإلنتاجـي املفهوم /أوال

  املنظمـات   فـي املسريون  ويركز   .تنتجه   أن   ميكن  ما  تبيع  املؤسسة  كانت  املرحلة  هذه   ففي  . املسريين  قبل  من  أستخدم  مفهوم  أقدم  وهو       
  واملستهلكون    .األسعار   وابلتايل  التكاليف  وخفض   التوزيع   وحتسني عالية  إنتاجية  كفـاءة   حتقيق   و   اإلنـتـاج  حجم  على   اإلنتاجـي  التوجـه   ذات

 :  حالتني يف  مفيد   التوجه وهذا.  األسعار  املنخفضة املنتجات تفضيلهم  مع  وخدمات سلع  من  متوفر هو ما   شراء على  يقبلون 
 العرض  من  أكرب  املنتج على الطلب يكون   عندما -
   7  احلجم وفورات  من   االستفادة إمكانية  تتوفر  عندما   -

 تصريف   مشكلة   هناك   تكن   ومل   املنظمة  يف   الرئيسية   الوظيفة   هو   واإلنتاج     العرض،   من   أعلى   الطلب   حجم  كان   التصور    هذا  ظل   ويف     
 .   اجلـودة وليس  الشراء  قرار  يف   املتحكم هو والسعر  ينتج  ما  كل  يستوعب   السوق أن  حيث  السلع

 
 

1 Veronique et  Bernard ; Alternatives marketing  ; Dunod .France .2003 
 18ص  ،2000 ، اجلامعة شباب مطبعة  ، احلديثة  التسويقية  اإلدارة ،  الشنون   صالح  د 2
      .اإلعالانت  وظهور منتجات  تصميم  سياسات ظهرت  الوقت ذلك  ومن طوكيو  يف   متجر أول إبنشاء  الياابنية ميسوري عائلة  قامت  م1650 عام يف  3
 21ص   ،2003اإلسكندرية،  جامعة ، تطبيقي   مدخل التسويق قحف،  أبو  السالم عبد 4
 السابق   املرجع  نفس 5
 34ص ،2002 اجلزائر اجلامعية، املطبوعات  دار ، (البيئية التأثري عوامل) املستهلك ،سلوك  عيسى بن عنايب 6

 األسعار يف   ابلتحكم يسمح  مما  ممكن حد أدىن إىل  اإلنتاج  تكلفة  ختفيض إىل تؤدي  اإلنتاج زايدة  أن احلجم  وفورات من االستفادة  وتعن 7
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  السلعي املفهوم  /اثنيا
حيث زادة حدة املنافسة    اإلنتاج   على  الرتكيز   من  بدال   السلعة   وخصائص    مواصفات   على   تركز  املنظمة   أصبحت    التصور   هذا   ظل  يف      

  والسعر   والغالف  التصميم  على   الرتكيز  خالل   من   ابستمرار   منتجاهتا  نوعية  حتسني  إىل   اإلنتاج  زايدة   من   املؤسسة  اهتمام   حتول   وابلتايل 
  فيه   يصبح  الذي   8التسويقي   النظر   بقصر   يسمى  ما    إىل   املفهوم   هبذا  األخذ  أدى   وقد .   مناسبة  توزيع   قنوات   خالل   من   والعرض   اجلذاب
  غرام   يف  تقع  املنتج  عن  املسؤولة  اإلدارة" : يقـول   (Kotler)   كوتلر  جعل  ما   وهذا  ،الزبون  من    أكثر  املنتج  على  للمنظمة   األساسي  الرتكيز
 . "  منتجاهتا  وحب
   البيعي  املفهوم/   اثلثا
  هو   املؤسسات   أغلب   تواجهه   الذي  املشكل   أصبح  حيث    التسيري   طرق  يف   عميق  حتول   إىل  1929  سنة   يف    العظيم  الكساد   أزمة   أدت     
  البيعي  التوجه إىل   املنظمات معظم  حتولت  بينها  ومييزون  املنتجات جيربون(  املستهلكون ) الزابئن أصبح وملا .    تنتج كيف وليس تبيع كيف
 املنتج  لشراء   املستهلكني  إلقناع 9معتربة   بيعية جهود  بذل  خالل من  وهذا ،   بيعه إىل  املنتج حتسني من   االهتمام تركيز   إنتقل حيث
 التسويقي   املفهوم/  رابعا

يف  املنظمة  جناح  مفتاح  أن  يعن  التوجه  هذا         على   والعمل  املستهلكني  ورغبات  حاجات  حتديد  طريق  عن  أهدافها  حتقيق  يكمن 
 : 10يلي  ما  حتقيق  ذلك  ويفرتض مناسبة بطريقة  إشباعها 
    إشباعها أجل من   الرغبات و احلاجات   حتديد (1
   ابملنتج   االهتمام من  بدال  ابلزبون  االهتمام( 2
 إنتاجه   ميكن  ما  تسويق من   بدال تسويقه   ميكن ما  إنتاج ( 3

  تبعا   جديدة  معان   التسويق   وأخذ  .املستهـلك   سلوك   وفهم  بدراسة  االهتمام  زايدة  املنظمات   فـي  التسويق  مفهوم  انتشار  على  ترتب  وقد     
 :  بينها  ومن  املعاصرة األعمال إدارة فلسفة  عرفتها  اليت  للتطورات
 للتسويق  االجتماعياملفهوم خامسا / 

للمنظمة وما يرمي إليه املفهوم احلديث للتسويق    االجتماعيةتقوم فكرة هذا املفهوم على إجياد نوع من التوافق واالنسجام بني املسؤولية    
 . كما سيتضح الحقا 

   املفهوم العالئقي للتسويق /سادسا 
 النشغاالهتمواالحتفاظ هبم وتعزيز والئهم من خالل حتقيق أقصى إشباع هلم ، وكذا االستماع   يقوم هذا املفهوم على فكرة جذب الزابئن   

 ومعاجلة هذه االنشغاالت يف الوقت املناسب . 
 

 
 9،ص2000الفكر،عمان ،دار أساسية مفاهيم التسويق مبادئ اخلطيب، فهد   عواد سليمان  حممد     8
 والرغبات  احلاجات لتحديد أساليب  تطوير ، حديثة   بيع تقنيات   ،إدخال التوزيع  شبكات يف النظر إعادة: جند  تبذل اليت  البيعية اجلهود بني من 9

 9،ص  ذكره سبق ،مرجع 10
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   املفهوم اإلسرتاتيجي للتسويقا / سابع
ابحمليط الذي تنشط فيه    االهتمامويقوم هذا املفهوم على فكرة  املفتوح واإلدارة اإلسرتاتيجيةيرتبط ظهور هذا املفهوم بظهور مفهوم النظام   

 . لألنشطة التسويقية للمنظمة(  اإلسرتاتيجي )على ختطيط طويل املدى   االعتماد املنظمة مع 
 مقارنة بني املفهوم احلديث واملفهوم التقليدي للتسويق 

هذه املفاهيم إىل توسيع مفهوم التسويق واخلروج به من النظرة الفلسفية إىل النظرة العملية ومن النظرة الضيقة إىل النظرة   انتشارمهد    
 .11املوسعة 

 :  مقارنة املفهوم التقليدي واملفهوم احلديث للتسويق 1/1جدول 

 ( بتصرف)      Lendrive Lindon  ,  Mercator, ,Daloz;France2000, p02: املصدر

   التسويق  تعريف  -1-2
التسويـق    لـتعـريـف  األوىل  احملاوالت  األكادمييني     12تعــود  من   العديد  يد  علـى  املاضي  القرن  مـن   اخلمسـينيـات  بـدايـة   إلـى 

لـوفيث   مـن دراكـر و  التسـويــق  تطورات    ( Drucker ;1954 ;Levitt ;1960 )واملهتمني على رأسهم كال  تعـريـف  . وقـد شـهـد 
 :  14يف مايلي  أشهرهاو ميكن تقدمي  بعـض من  . الل عقد الثمانينات  خاصة خ   13عديدة 

  عام   املقدم  ابلتعريف  للتسويق  األمريكية   اجلمعية   أخذت   حيث   1960  لعام  للتسويق   األمريكية   اجلمعية  تعريف  جند  التعاريف   أوىل  من       
  النشاط   وعرف  1960  عام   رمسيا  التعريف  ذلك   أعتمد  وقد.    اجلمعية   عن  املنبثقة  التعاريف  للجنة  رئيسا  ألكسندر  كان   عندما  1948

  of the  أما"   ."   15املستخدم   أو    املستهلك   إىل  املنتج   من   واخلدمات  السلع  تدفق   توجه  اليت  األعمال  أنشطة  ممارسة: "    أبنه  التسويقي

Ohaio State Universty  Marketing Staff   "    وزايدة   التنبؤ   بواسطتها   ميكن  اليت   العملية  هو ":   التايل   التعريف   1965 سنة   يف   قدم   فقد  
 "  16واخلدمات  السلع وتوزيع وتبادل    وترويج تقدمي خالل  من االقتصادية  واخلدمات  السلع على  الطلب  هيكل إشباع

 
11 Lendrevie Lindon, Merkator,Daloz;France2000 , p02 

 (  mercat)  الالتينية  الكلمة  من  تشتق  كما  ،   السوق  يعني  والذي(    mercatus)   الالتيني  المصطلح  من  مستمد(     marketing)  تسويق  لكلمة  اللغوي  األصل  12

   المتاجرة تعني التي
 47ص ،   2001مصر ،  اإلشعاع ،  معاصرة نظر  وجهة ،التسويق قحف أبو السالم عبد 13
 57ص ،  ذكره سبق ،مرجع قحف أبو السالم عبد 14
 58 صمرجع  سبق ذكره ،    15

 احلـديـث املفـهــوم                   التقـلـيدي  املفــهــوم                    
   لإلنتاج  بعد أييت التسويق -
 والتوزيع   البيع  على  ويقتصر   ضيق  التسويق  مضمون  - 

 واإلشهار
  واسعة   املادية  السلع)  حمدود  التسويق  تطبيق  جمال  -

 ( االستهالك

  للمنظمة األساسي النشاط هو التسويق -
 بعدها   وما  البيع  قبل  ما  مرحلة  ويشمل  واسع  التسويق  مضمون  -

   املنتج طبيعة وكذا
 )اخلدمات،السلع،األفكار) يشمل واسع التسويق تطبيق جمال - 
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  احلاجات   إشباع   إىل   يهدف   إنسان  نشاط   هو (:"  (Kotler ;1971كوتلر   فيليب   وضعه   الذي   الغريب  الكالسيكي   التعريف   أما       
 ".  16التبادل  عمليات   خالل  من   والرغبات

  ورغباهتم   إحتياجاهتم  بتلبية  واجلماعات  األفراد   خالهلا   من   يقوم   إدارية   و  إجتماعية   سريورة  هو"  :  أبنه   1991  عام   وتلر ك  هكما عرف      
 "   .17وتبادهلا  املنقولة  والقيم  واخلدمات السلع  إنتاج  بفضل

  توجه   أنه   إىل   إضافة   العمل   أداء   يف   فلسفة   هو   التسويق "  :  كمايلي (Love Look ;2001)  لوك   لوف   عرفه    ذلك   إىل   ابإلضافة      
  جذب   على   فقط   الرتكيز   من   بدال   معهم  العالقة   وتطوير   احلاليني   ابلعمالء  االحتفاظ   على   الرتكيز   خالله  من  يتم   للمنظمات  اسرتاتيجي 

 . "    18مستمر  بشكل  اجلدد  العمالء 

   التسويقيأمهية التوجه   -1-3
  للمجتمع   وحت   الفرد   أو   للمنظمة   ابلنسبة   سواء    املفهوم   هذا  أمهية   التسويقي   التوجه   مفهوم   تناولت   اليت   الدراسات   معظم   أكدت       
  تلخيص   وميكن.    اجملتمع  رفاه  وحتقيق  املستهلكني   إرضاء  ضمان  خالل  من   األداء  مستوايت   أعلى   حتقيق  للمنظمات  يتيح  فهو  ،   ككل
   : التالية النقاط  يف  األمهية هذه

 ؛  19واألولوايت   املتاحة املوارد حدود يف  التنفيذ ممكنة  أهداف وضع  على  واملنظمات   األفراد يساعد   -
 ؛واحدة  تنظيمية  ثقافة  ضمن  املنظمة وأداء اشتغال على أتثري   هلم الذين  السوق أطراف كل  ابندماج  يسمح -
  املنافسة   املنظمات  توجهات  على  والتعرف  السوق  مع  املباشر  االحتكاك  حبكم  وذلك  والتطوير  االبتكار   على  ويشجع  يدفع    -

 ؛ 20حمسنة  أو   جديدة منتجات  ابتكار يف  منها   واالستفادة
 ؛ 21خدمات  من   ذلك يرافق  وما استهالكها  أماكن  إىل  إنتاجها  أماكن من السلع  تدفق يف  يساهم -

 ؛  وأرائهم  املستهلكني برغبات  والتصميم  اإلنتاج إدارة إطالع   خالل من  للسلع  الشكليــة  املنفعة  خلـق  يف  يساهم -
 ؛ إشباعهـا   على والعمل   الزابئن ورغبات حاجات  وحتري  دراسة عرب   التسويقية  الفرص  اقتناص  -

 ؛ والرحبية  النمو مثل    موضوعية  أهداف  وحتقيق املنافسني أمام   الصمود  على  املنظمة يساعد   -
 ؛22  التوقعات  مع  املواصفات  تطابق  خالل  من  العمالء متطلبات بتلبية  يسمح   -
 ؛ به والتنبؤ   الطلب  ختطيط  خالل من  وذلك  ونوعا   كما  اإلنتاج  حتديد  على  يساعد -

 تنويع  على  يقوم  السوق  حنو  التوجه  أن   إذ  السوق  حنو  للتوجه  ابلنسبة  أولوية  يشكل  اهلدف  هذا  أن   حيث  الزبون  نظر  يف   عليا  قيمة  خلق  -
 ؛ الزابئن  من جزء  أو  كل تستهدف  مضافة   قيمة  وخلق العروض

 
 2003/2004دفعة التسويق واإلستراتيجية ماجستر في التسويق لطلبة  اتف حمزاوي ، محاضرد.شري 16
     58 ،ص  ذكره سبق ،مرجع قحف أبو السالم عبد17

18 Christophe .,h, Love Look ;Services marketing  Engel Woud  Klife ; NJ :Prentice – Hall,2001                           
 19،ص2002وائل،األردن دار ، (سلوكي  مدخل)التسويق إستراتيجية عبيدات،  محمد إبراهيم.د 19
    29،ص2005وائل،األردن الصناعي،دار التسويق العسكري،  شاكر احمد.د 20
 . السوق  في الفاعلة األطراف وباقي  المستهلكين النشغاالت استماع( نظم) أجهزة وضع خالل من ذلك يتحقق 21
 كوتلر، مرجع سبق ذكره  فيلب 22
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 ذات التوجه التسويقي  املنظمة   خصائص -1-4
 ذات التوجه التسويقي  املنظمة مفهوم   مع  يتطابق ابعتباره احلديثة  األعمال منظمة  تعريف  إىل   اإلشارة من البد  البداية  يف     
 (  املوسعة   املنظمة)  احلديثة  األعمال منظمة   تعريف   -1-4-1
  مورديها  من  كل   إىل  إضافة  التقليدي  مفهومها  حسب  ابملنظمة   يعرف ما  أو   ،23القيمة   سلسلة   يسمى  أوسع نظام  يف   حلقة   عن  عبارة  هي   
 .  (2/1الشكل  انظر) 24) هبا  تشتغـل اليت  واجلزئية كلية  والبيئة   وزابئنها موزعيها و

 
 القيمة  مفهوم حسب املوسعة املنظمة: 1/2 لشكلا

 
 
 

 

 ) بتصرف(  2004جامعة عنابة   املصدر / نقال عن حماضرات يف التسويق لألستاذ الشريف محزاوي

 :    مبايلياملنظمة ذات التوجه التسويقي  وتتميز     
 ؛ التنظيمية  عترب أن التسويق أساسا لثقافتهامنظمة ت -
 ؛ 25أولوية  إلشباع حاجات الزابئن الذي يتحقق من خالل نشاطات عديدة مثل مجع املعلومات عن السوق واملنافسني تعطي  -
 أن تكون هلا القدرة على مجع املعلومات واستخدامها ؛  -
 الزابئن واألسواق؛ هتتم بتكوين موظفيها لتعامل مع  -
وعليه فإنه يتعني  حسب    .; 1994Day  (  أن  تكون هلا القدرة على حتسس السوق لتحسني منتجاهتا  مبا حيقق إشباع الزابئن  -

 النظرة املعاصرة على املنظمات  معرفة أسواقها اليت تعترب جزء منها؛ 
 ؛ تتفاعل مع خمتلف القوى احملددة جلاذبية السوق   أوتؤثر يف    أن -
 أن يكون تقيمها ومكافأهتا ملوظفيها قائم على أساس األداء التسويقي؛  -
 

 

 

 
 

 املنتج  قيمة يف تساهم  اليت  النشاطات سلسلة عن للتعبري  األعمال  إدارة جمال  يف   يستخدم  مصطلح هو (Value Chain :ابإلنكليزية ) القيمة سلسلة 23
 ذكره  سبق  مرجع محزاوي، شريف . د 24

25 Nikolas Papavasiliou & Spirosp Gonaris &  George Avlonitis ; What Does Marketing Orientation Mean In Practice  

حسب   املـنظمة املستهلكون  املوزعون املوردون  
 املفهوم التقليدي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_%28%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%29
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 ظمة للمن البيئة التسويقية    ماهية :مبحث الثان
، وما يرتتب عنها من أتثري واضح على خمتلف املنظمات، األمر الذي يتطلب  األعمالبيئة  ها  شهدتالتطورات والتغريات الكثرية اليت   أمام  

متابعة    إىل  ابستمرار  تسعى  اليت  هي  املتميزة،  املنظمات  أن  إىل  الدراسات   من  العديد  أشارت  فقد  البيئة،  هذه  مبكوانت  دقيقة  معرفة 
 ف معها. ومراقبة  وفهم وحتليل تلك القوى واملتغريات البيئية احمليطة هبا، من أجل إدراجها ضمن عمليات اختاذ القرار، والتأثري فيها أو التكي

 
 
 مفهوم البيئة التسويقية   -2-1
مباشر، على األنشطة التسويقية للمنظمة. وجتدر  يشري مفهوم البيئة التسويقية  إىل مجيع القوى والعناصر اليت تؤثر بشكل مباشر أو غري     

: " البيئة التسويقية    Kotler&Armstrong ; 2006)    (  اإلشارة يف هذا الصدد إىل التعريف الذي قدمه كل من كوتلر و ارمسرتونغ 
ه اإلدارة بشان بناء وتطوير واحملافظة  عبارة عن جمموعة القوى واملتغريات اليت تعد خارجية ابلنسبة لوظيفة التسويق، واليت تؤثر على قدرة هذ

املنظمة؛ البيئة اجلزئية؛ البيئة   . وتشتمل البيئة التسويقية بصفة عامة  على العناصر التالية :  26على عالقات انجحة مع زابئنها املستهدفني
 الكلية. 

 : عناصر البيئة التسويقية 3-1شكل رقم

 
 بناء على تعريف عناصر البيئة التسويقية  املؤلف املصدر : تصميم

 البيئة اجلزئية للمنظمات  -2-2
التأثري فيها أو جتنب أتثرياهتا. وتشتمل على    مباشر على هي جمموعة العوامل اليت تؤثر بشكل   أنشطة املنظمة و قراراهتا، كما ميكن 

 العناصر التالية: 

 
26 Kotler ، P. & Armstrong ، G,(2006 ) : Principles of Marketing. 11th Edition  ،Pearson - Prentice Hall ، New Jersey, p64 

المنظمة

البيئة الجزئية

البيئة الكلية



 حماضرات يف التسويق االسرتاتيجي 

12 

 

، وتتعلق مبختلف وطائف املؤسسة من أفراد وإنتاج  27: تشكل جزء رئيسيا يف إدارة البيئة اجلزئية للمنطمة    نظمة البيئة الداخلية للم -أ
 ومالية ...إخل  

الزبون حمور األنشطة املنظمة، وعليه جيب أن تكون املنظمة  مدركة ملا يبحث عنه الزابئن يف هذا السوق و كيفية  : حيث ميثل  الزابئن -ب
 تغيري أذواقهم. 

 : هم األفراد وشركات األعمال الذين يزودون املؤسسة ابملوارد اليت حتتاجها ملمارسة انشطتها. املوردون  -ت
 ....   : هم األفراد وشركات األعمال الذيناملوزعون -ث
املنظمة مطالبة  املنافسون -ج فان  متاحة ومقبولة، وعلية  الزابئن بدائل  اليت يعتربها  أو اخلدمات  املنتجات  املنافسة على مجيع  : تشتمل 

 مبراجعة دورية لتعريف منافسيها ، حيث أن ذلك ميكنها من حتديد واختيار االسرتاتيجيات التسويقية املناسبة. 
وتقف عائقا أمام قدرهتا على إجياد   املنظمةموعات املنظمة، اليت قد تتعارض أهدافها مع اسرتاتيجيات : وهي اجملاجملموعات الضاغطة  -ح

 واملدافعون عن البيئة ، والتنظيمات األهلية ...إخل.  مجعية محاية املستهلك، وتطوير الفرص التسويقية، ومنها التنظيمات النقابية، 
 :  البيئة اجلزئية للمنظمة4-1شكل رقم

 
 بناء على تعريف البيئية اجلزئية  املؤلفاملصدر : تصميم 

 

 للمنظمة البيئة الكلية للمؤسسة  -2-3
 املنظمة وهي :   قبل متثل هذه القوى جمموعة املتغريات اليت يصعب السيطرة عليها من  
الدميوغرافية  -أ العمرية  البيئة  النمو والفئات  السكانية ومعدل  الرتكيبة  التعليمي أمناط األسر و أحجامها  : وتتعلق بطبيعة  واملستوى 

 ..اخل . 

 
 51األردن، ص -، دار األيام  ودار كتب،عمان"مدخل فكري " إدارة المؤسسات المالية   (: 2013)  ،عالء فرحان طالب  وآخرون   27

المنظمة

لية البيئة الداخ) 

)

المجموعات 
الضاغطة
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التغريات يف الدخل،  البيئة االقتصادية  -ب للزابئن ، مثل: التضخم،  العناصر واملتغريات املؤثرة يف القوى الشرائية  البيئة  : تشمل هذه 
 أمناط اإلنفاق، األسعار،...إخل . 

التكنولوجية -ت املرتبطة ابالكالبيئة  املتغريات  اإلنتاج والرتويج  : متثل كافة  املستخدم يف  التقن  العلمية والتطوير  تشافات واالبتكارات 
 وتوزيع ، مثل: استخدام اإلعالم اآليل، شبكة االنرتنيت، وسائط االتصال األخرى... إخل. 

السياسية والقانونية  -ث القرارا البيئة  القانونية بشكل كبريا جدا على خمتلف  السياسية والتشريعات  النظم  ت واالسرتاتيجيات  :  تؤثر 
 اخلاصة ابملنظمة مثل : قانون محاية املستهلك، قانون املنافسة، قانون الصرف ، قانون النقد والقرض.. إخل . 

: تكون البيئة االجتماعية والثقافية من كافة  العوامل والقوى األخرى اليت من شأهنا أن تؤثر  يف القيم و  البيئة االجتماعية_الثقافية  -ج
و   املنتجات  اإلدراكات  بعض  من  املوقف  االستهالكية،  الثقافة   : مثل  اجملتمع،  ألفراد  األساسية  السلوكية  واألمناط  التفضيالت، 

 )احلالل..احلرام(.اخل 
 البيئة التسويقية الكلية:  5-1شكل رقم 

 
 

 بناء على تعريف البيئة الكلية  املؤلفاملصدر : تصميم 

 السوق عالقة املنظمة ابألطراف املؤثرة يف  -2-4
)  عرب  وقد   ،   مؤثرة   أطراف  عدة    السوق   يف   لنشاطها  ممارستها   أثناء   املنظمة   تواجه      القوى   مبصطلح  التأثري   هذا عن    (Porterبورتر 

  املستهلكون :    يلي  ما  يف  القوى  هذه   وتتمثـل(.  2/3  الشكل   يبني   كما)   الطويل   املدى  على  السوق   جاذبية   جمتمعة   حتدد   اليت   التنافسية
 .   التكنولوجي التطور ،   املوردون ،  املوزعون  ،   املنافسون ،
 
 

المنظمة

البيئة 
التكنولوجية

البيئة 
السياسية 
والقانونية 

البيئة 
االجتماعية 

والثقافية

البيئة 
الديمغرافية 

البيئة 
االقتصادية 
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 األطراف املؤثرة يف السوق 3/1الشكل 

 
 

 Kotelr &Duboi, Marketing Management ; p248 ملصدر/ا
Adapte de Michael Porter; 

وهم أفراد ومنظمات اجملتمع الذين يقومون بشراء واستهالك ما تقدمه املنظمات من سلع وخدمات. وميكن      :  املستهلكون   -1
املستهلكني  السلع واخلدمات لالستعمال  أفراد طبيعيون:    التمييز بني نوعني من  يقومون  بشراء  الذين  املستهلكون  أو    وهم  الشخصي 

، وسواء كانت    اىل ذلك   أو ال هتدفن يف خمتلف املنظمات سواء كانت هتدف إىل الربح  و األشخاص اإلعتباريون ويتمثلو   .     28  العائلي
 حكومية  أو مدنية 

  ميكن  الذين  واحملتملني  احلاليني   املنافسني  عروض   على   املنافسة   وتشمل .  29وغري املباشرين   املباشرون  املنافسون هبم ونقصد  :   املنافسون   -ب   
املنافسة   بني   املنافسة    :30أمهها   عديدة   مستوايت   وللمنافسة .  ابلشراء   يهم   عندما   اإلعتبار  بعني   أيخذها   أن    للمشرتي    بني   القطاعات ، 

  أن   السوق  حنو  املتوجهة   املؤسسة  على   وينبغياملوسعة .    امللباة،  املنافسة  احلاجات  أساس  على  املنتجات، املنافسة  بني  العالمات ،املنافسة 
،هيكل   يروجون   كيف  ، (  يفعلون؟  ماذا)  اسرتاتيجياهتم،  الضعف  ونقاط  القوة  اط ـنق:   التالية   األمور   منافسيها   عن  تعرف  ؟    ملنتجاهتم 

 .  املنافسيـن  املنافسة ،ترتيب 
  املستهلك   قبل  من   اإلستهالك   أو   لإلستخدام   وتوفريها  اخلدمة   أو   السلعة    إاتحة   عاتقهم   على  يقع  ومنظمات أفراد  وهم      : املوزعون -ج

  لسلعة ) املستخدم  أو   النهائي  املستهلك  و   املـنتـج  بني يعمـلـون  الذيـن  الوسطاء   كـافـة  املوزعـون   يشمل  و .  31الصناعـي  املستخدم  أو   النهـائي
  ما   معرفة   خالل    من  وهذا معهم تتعامل  الذين    ابملوزعني واسعة دراية  على   تكون   أن  السوق  حنو   املتوجهة   املنظمة   على   وينبغي  . ( معينة( . 

التوزيع :    يلي منافذ  املوزعني    ،    هيكل وطبيعة  إمكانيات  التوزيـع ،  املؤثرة يف سياسة  التوزيع  ،العوامل  التسويقية ،إجراءات  إسرتاجتياهتم 
 . اخلدمات اليت يوفروهنا ،
منظمة  مثل املواد األولية ومعدات  وهم األفراد أو املنظمات الذين يقومون بتقدمي عوامل اإلنتاج  األساسية لل    :  املوردون   - -2

اخلدمات    اإلنتاج ...اخل . ويتمثل أتثري املوردين على املنظمة يف انحية اإلنتاج سواء تعلق األمر ابلتكلفة الكلية أو توقيت التوريد للمواد و
 

 15،ص  ذكره سبق ،مرجع  عيسى بن  عنايب .د 28
 عند الزبون املنافسة املباشرة تظهر عندما تكون السلع متشاهبة ، أما املنافسة غري املباشرة فتتعلق ابلسلع االستبدالية اليت تليب نفس احلاجيات  29
    ذكره  سبق مرجع ، ،حماضرات  محزاوي شريف . د 30
 126،ص  سليمان ، مرجع سبق ذكرهفهد سليم وحممد  31



 حماضرات يف التسويق االسرتاتيجي 

15 

 

   املتوجهة حنو السوق  أن تعرف عن املوردين األمور التالية : . كما ينبغي على املنظمة  32املطلوبة ولذلك ينبغي  االهتمام بدراستهم وحتليلهم 
  يوفروهنا ،أسلوب   اليت   املواد   يوفروهنا ،خصائص   اليت  التوريد ،اخلدمات  يف  املتحكمة  العوامل ،     وسياستهم   إسرتاتيجياهتم،  التوريد  إجراءات
 . املتاحة  التوريد  هياكلو    حتفيزهم

   العلمية   البحوث  من   املستمدة  واالبتكارات املعرفة  تلك  يف التكنولوجية  التغريات  تتمثل   واملنتجات البديلة :التكنولوجية    التغيات  -ه
  جديدة   أساليب  ،أو   مبتكرة  حديثة   آالت   شكل  يف   نراه  الذي   هو   املعرفة  هلذه  كناتج   ينشأ  وما   ،  املهام  بعض  أداء  بتحسني  تسمح  واليت 

  بتقدمي    جناحها  فرص   ترتبط   املستهلكني  بوالء  منتجاهتا   تتمتع   واليت  السوق   يف  العاملة   املؤسسات  وأن .    واألداء  اإلنتاج   يف  ومتطورة
 33املتقدمة  التكنولوجيا تطبيقات 

    اإلسرتاتيجية  اإلدارة ماهية    الثالث:املبحث    

 مفهوم اإلسرتاتيجية   -3-1 
اليواننية    ،stratégieالنقل احلريف لكلمة    هو   اإلسرتاتيجيةمفهوم      القيادة هي   strategosوقد اشتقت من  الكلمة  ، ويعود    فن 

 . إدارة األعمالتستخدم  بكثرة يف سياقات خمتلفة ومنها  أصبحت السياق العسكري وقد   إىل الكلمة  أصل 
   ا  ال اعوجاج فيهالقيادة اليت أصول تعن  واإلسرتاتيجية لغة 

 دائمة للمنظمة ككل.  أمهية سبيل للعمل والذي يتعلق جبانب عمل ميثل   أوخطة   أبهنا إسرتاتيجية لغواي ميكن تعريف كلمة 
 اإلسرتاتيجية مفهوم  وتطور نشأة  -3-2
يف   أوىل ظهرت       قبل    املؤلفات  اجملال  و  من    أكثر هذا  مؤلفات  مخسة  تلتها  الصينيني  العسكريني  بعض  يد  على  قران    أخرى عشرين 

   ورومان وعرب تناولت مجيعها بعض املفاهيم واملبادئ التفصيلية للحرب. إغريق لعسكريني ومفكرين 
   وغريها  واالقتصاد  اإلدارةجمال ليشمل  التطور السريع الذي حلق هذا املفهوم فقد وسع جماله ومداه أنواحلقيقة 

   اإلسرتاتيجية   اإلدارة  مفهوم تطور  -3-2-1
  للمشروع  التخطيط   يف  اإلسرتاتيجية  أمهية  إىل   نيومان  أشار  عندما  1951  عام منذ    األعمال  ميدان  يف  اإلسرتاتيجية   مفهوم   تطبيق   بدأ   

  حقل   تشكيل   يف   ابرزة  مكانة   أندروز   لـ  الرائد  العمل   وحيتل   االسرتاتيجي،   التخطيط   ملفهوم   الرئيسية   األسس   وضعت   الستينات   ويف   االقتصادي، 
  بوسطن   مجاعة   مصفوفة  مقدمتها  ويف  حمفظة  حتليل  مناذج  ظهور  إىل  ذلك  أدى   مما  ،   آخرون   كتاب   ذلك  يف  ساعده  وقد  اإلسرتاتيجية   اإلدارة

  التنافسية   امليزة  بتحليل  اهتم  حيث  ،  منوذجه   بورتر  مايكل  قدم  الثمانينات  مطلع  ويف  ،  ماكينزي   ومنوذج  اليكرتيك  جنرال  ومصفوفة  االستشارية 
  الكفاءة  مفهوم مثل جديدة مفاهيم ظهرت  التسعينات عقد بداية  ويف  ، املتواصلة التنافسية امليزة حتقيق  إىل تسعى اليت  التنافسية  واالسرتاتيجيات

  واملوارد   املهارات   على   الرتكيز   خالل   من   األعمال   اسرتاتيجيات   تطبيق   اجتاه  غريت واليت    وغريها   املوارد   ومدخل  القدرات   على   واملنافسة   احملورية 
 .    املوارد وتوجيه إدارة يف  اإلدارة كفاءة  وعلى  التنظيمية

 

 
 100عبد السالم ابوقحف ، مرجع سبق ذكره ،ص 32
 75،ص2002طلعت اسعد ، التسويق الفعال ،المتحدة لإلعالن ،مصر  33
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 مراحل تطور الفكر االسرتاتيجي   -3-2-2
هو زايدة التعقيدات اخلارجية اليت تواجهها املؤسسة ، وقد مر الفكر   األعمال من قبل املنظمات  املفهوم االسرتاتيجي العامل احلاسم يف تبن 

 :   أساسية مراحل    أبربعاالسرتاتيجي 
 ملواردها املالية زايدة حاجة املؤسسة للتحكم واملراقبة  إطار يف    2ح ع   أعقاب : برز يف  خطيط املايلالت -1
وكان اهلدف الرئيسي    املنظمة    أنشطة كبري على ختطيط    إقبال: خالل الستينات من القرن العشرين برز  التخطيط طويل املدى  -2

 . األوىل ولكن هذا التخطيط عرف نكسة مع حدوث الصدمة البرتولية  نسبياوهذا يف ظل بيئة مستقرة  ابملستقبل  هو التنبؤ والتكهن 
التحليل االسرتاتيجي ينطلق    أن   ميكل بورتر ظهر مفهوم جديد حيث يقول   1982: وهذا انطالقا من سنة    التحليل الصناعي  -3

 . من حتليل الصناعة وهذا من خالل دراسة نقاط ضعف وقوة املؤسسات املنافسة 
املؤسسة يف جمال    إمكانيات عتمد على قدرات و  ي   اإلسرتاتيجية   مفهوم   أصبح  1990ابتداء من سنة    : والتخصص  اإلسرتاتيجية  -4

 . الذي تكون فيه املؤسسة قوية  يف اجملالمعني حيث يتم التخصص  
 : اإلسرتاتيجية تعريف  -3-3

 ، مبا يف ذلك حتديد ماهية وكمية املوارد  األمرتطلب  ما  إذا:حتليل للموقف احلايل وتغريه   Peter Druckerتعريف بيرت دراكر
 القوة الوسيطة بني التنظيم والبيئة " : "    (Mintzberg1979)تعريف 
اليت مت وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بني رسالة املنظمة    وأنشطة املنظمةهي خطط  "  إلسرتاتيجيةا  Thomasتعريف  

 بصورة فعالة وكفاءة عالية "   والبيئة اليت تعمل فيهاوأهدافها  
 " مع البيئة والتكيفاملنظمة   أنشطة هي خلق املواءمة بني  اإلسرتاتيجية"  تعريف بورتر 

البعيد  ألهدافهاهي حتديد املنظمة    اإلسرتاتيجية "    (Chandler1988)شاندلر  تعريف ، وختصيص املوارد لتحقيق  وغاايهتا على املدى 
 .والغاايت  األهدافهذه 

ومبا يتوافق مع توجه املنظمة حنو    والعاملني    واملوارد    و  األهداف لتخطيط    األساسيةهي النماذج    اإلسرتاتيجية "    :   walkerتعريف ولكر
 احمليطة هبا"  األخرىوالعوامل البيئية  و املنافسون، السوق 
 اإلسرتاتيجية   اإلدارةمستوايت   -3-4

ي  يشري مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية إىل التوجه اإلداري احلديث  يف تطبيق املدخل االسرتاتيجي يف إدارة املنظمة كنظام شامل ومتكامل، أ  
يف ضوء طبيعة وحجم    مستوايت وذلك من خالل عدة    اإلسرتاتيجية  اإلدارة  إىل ميكن النظر  االهتمام أبمهية الربط بني التفكري والتنفيذ،  

 التالية: ستوايت من امل اإلسرتاتيجية  اإلدارةوتتكون ، األعمال ة منظم 
 (  األم الشركة  )اإلدارة اإلسرتاتيجية للمنظمة ككل  -1
تتوىل    املستوى  واملتصلة    األنشطة عملية ختطيط    اإلسرتاتيجية  اإلدارةيف هذا  املنظمات   للمنظمة عن ابقي  املميزة  اليت حتدد اخلصائص 

وحتديد   الرسالة  هلا  اإلسرتاتيجية  األهداف بصياغة  الالزمة  املوارد  وحشد  إىل  ،  هلا  وحدات  ابإلضافة  بني  املشاركة  مفهوم    األعمالإدارة 
 .  ية للمنظمة التابعة  وهذا يف ضوء نتائج حتليل البيئة الداخلية واخلارج  اإلسرتاتيجية 
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 دارة اإلسرتاتيجية على مستوى وحدات األعمال اإلسرتاتيجية ) الشركة الفرع( اإل -2
يتم تقسيمها إىل وحدات أعمال إسرتاتيجية     إدارة املنظمات املعقدة  انه من اجل تسهيل  ، وهي عبارة عن أي جزء من  SBUحيث 

ولكنها متكاملة مع الوحدات     خاصة موارد وإرادات  منظمة األعمال اليت جيري التعامل معها بصورة مستقلة ابعتبارها مراكز إنتاجية هلا  
للمنظمة. الشاملة  اإلسرتاتيجية  اخلطة  إطار  يف  وتنفيذ    األخرى   صياغة  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  املستوى  هذا  يف  اإلسرتاتيجية  تتوىل  اخلطة 

يف  ظل    حتليل متغريات البيئة الداخلية للوحدة والبيئة اخلارجية احمللية وحتديد إمكانيات الوحدة و   القا من اخلاصة بكل وحدة أعمال انط
 األهداف اإلسرتاتيجية املطلوب حتقيقها. 

 الوظيفي اإلدارة اإلسرتاتيجية على املستوى  -3
، إدارة ية املكونة هلا ) إنتاج، موارد بشرية، تسويق لألنظمة الوظيفية الفرع  إسرتاتيجية واضحةمن الضروري أن تكون للمنظمة  حيث انه   

 وظيفة  حيث تتوىل كل خطة إسرتاتيجية عملية . ..اخل ( وهذا يعن وجود خطة إسرتاتيجية لكل ، حبث وتطويرمالية 
 ويتحدد جناحها ابجناز املهام التالية : عامال اجيابيا  اإلسرتاتيجية لإلدارةيعد تبن املنظمات   : اإلسرتاتيجية  اإلدارةمهام  -3-5
من نقاط    هويتضمن حتليل البيئة اخلارجية  وما متثله من فرص وهتديدات والبيئة الداخلية وما تتضمن  :  املسح البيئي -3-5-1

 ( ؟أين حنن اآلن )     ضعف نقاط  قوة و 
 ( ؟ ا جيب عملهماذ)    األهداف الغاايت و وتتضمن صياغة الرؤية العامة والرسالة وحتديد  :اإلسرتاتيجية صياغة  -3-5-2

 : على ثالثة تساؤالت هي اإلجابةوتتضمن صياغة الرسالة بدورها 
 تكون املنظمة؟   أنماذا تريد  -
 من هم املستفيدون من خدماهتا؟  -
 املتغريات البيئية؟ ما هو املطلوب القيام به ملواجهة  -
 ( ؟ األمثلماهو اخليار  )  : وتتضمن اختيار البديل االسرتاتيجي املناسب تقييم البدائل -3-5-3
وموازانت، وهذه العمليات    وإجراءاتتصرفات من خالل برامج    إىل   اإلسرتاتيجيةوتتعلق برتمجة    : اإلسرتاتيجية تنفيذ   -3-5-4

 ( كيف ميكننا القيام ابلعمل املطلوب؟ )  تتطلب تغريات داخل الثقافة التنظيمية واهلياكل التنظيمية..اخل
، وابلتايل توفري معلومات راجعة تساعد  املخططة   ابألهدافوتتعلق بتقييم النتائج املتحققة ومقارنتها  :  التقييم والرقابة -3-5-5

 و تعديل؟(. ل اإلسرتاتيجية حتتاج إىل تغيي ا) ه  ،( ؟ ق الصحيحي هل حنن يف الطر )  اإلسرتاتيجية ديل تع  أوعلى مراجعة وتصحيح  
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ميكن القول أن منوذج اإلدارة اإلسرتاتيجية يستند بشكل أساسي على مدخل النظم الذي  منوذج عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية:   -3-6
 عكسية. يتكون من مدخالت وعمليات وخمرجات و تغذية 

  إىل ما يؤدي    مرحلة من مراحل النموذج يؤثر يف املراحل الالحقة   أي يعن ا اني تغيري حيصل يف  كعملية    اإلسرتاتيجية  اإلدارةفهم    أنحيث  
 و هذا التغيري حيمل اتثريه خالل التغذية العكسية على مدخالت النموذج.  تغري نوعي يف خمرجات النموذج 

 

 
 الرؤي 

 
 
 ال
 

 اإلسرتاتيجية  اإلدارة  أمهية  -3-7
 ة عن غريها من املنظمات املنافسة؛ اليت متيز املنظم حتديد اخلصائص  -
 ؛ مساعدة املنظمة على حتصيل املوارد وترشيد استغالهلا  -
 ؛ تنمية القدرة على التفكري االسرتاتيجي اخلالق لدى املدراء -
 ؛ تطوير طرق جديد للمنافسة  لمساعدة املنظمة على مواجهة املنافسة احمللية و الدولية وهذا من خال  -
 ؛ للمنظمة   اإلسرتاتيجية األعمالخلق درجة عالية من التكامل والتنسيق بني وحدات  -
 ؛ التكيف مع املتغريات البيئية  -
اركة واعية  وفعالة تستند على مش  كفاءة التغيري بطريقة    إدارةمن اخلربة يف  و املزيد من التعلم    مواجهتها الكتسابمواكبة التغريات وليس   -

 . التنظيم أفراد وواسعة من كل  
   اإلدارة اإلسرتاتيجية ابلتسويق  عالقة -3-8

ويرجع ،  املنظمة يف خمتلف مستوايت   األمهية دورا ابلغ  األساسية حيث يلعب    أعمدهتا اتيجية ابلتسويق ابعتباره احد  اإلدارة اإلسرت   هتتم        
االهتمام   منذ    إىل   هذا  املنظمات  تواجهها  اليت  الصعبة  البيئية  خطط  الذي    األمر،  عقود العوامل  تطوير  املنظمات  إدارات  على  فرض 

. وقد أدى ممارسة اإلدارة اإلسرتاتيجية على صعيد التسويق فكرا وعمال إىل  وارد واحلفاظ على احلصة السوقية واسرتاتيجيات للسيطرة على امل
 . عرف ابلتسويق االسرتاتيجي  مفهوم جديد يف التسويق بروز  

 
 
 

 الرؤيا العامة 

 صياغة الرسالة 

 تحديد األهداف 

تحليل البيئة  -

الخارجية  

 والداخلية 

المفاضلة بين  

البدائل 

 اإلستراتيجية

تنفيذ  

 اإلستراتيجية  

 الرقابة والتقييم

 المدخالت 
 العمليات

 مخرجات 

 التغذية العكسية 
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 ماهية التسويق االسرتاتيجي : الفصل الثان
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  متهيد

إىل منتصف سبعينيات القرن املاضي  وهذا نتيجة لعوامل البيئة الصعبة اليت واجهتها املنظمات    االسرتاتيجي  التسويق   فهوم م تعود جذور          
 خاصة يف بداية الس )عامليا

ايد  ، ولقد شهد هذا املفهوم تطورا ابرزا منذ تسعينيات القرن املاضي نتيجة لزايدة درجة تبن املنظمات ملبادئ اإلدارة اإلسرتاتيجية، وتز (بعينات 
 األديب للمفهوم من قبل العديد من الباحثني يف جمال اإلدارة اإلسرتاتيجية والتسويق  االثراءو أمهية التوجه التسويقي،  

 نتناول يف هذا الفصل العناصر التالية: س
 مفهوم التسويق االسرتاتيجي وأبعاده -1
 جمال التسويق االسرتاتيجي  -2
 العوامل املؤثرة يف اختاذ قرارات التسويق االسرتاتيجي  -3
 االسرتاتيجي وإدارة التسويق االختالف بني التسويق  -4
 االختالف بني التسويق االسرتاتيجي والتسويق العمليات  -5
 حتديد األهداف اإلسرتاتيجية التسويقية  -6
 تصميم اإلسرتاتيجية التسويقية  -7
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 املبحث األول: أساسيات التسويق االسرتاتيجي 
 التسويق االسرتاتيجي  عريف ت -1

يركز على الوسائل اليت تستطيع بواسطتها املنظمة متيز نفسها بشكل فعال  الذي  النشاط  ذلك  التسويق االسرتاتيجي هو    إن     
 . للمستهلك  أفضلعن منافسيها واالستفادة من نقاط قوهتا املتميزة لتقدمي قيمة  

 يجي عناصر التسويق االسرتات -2
 يعرب عنها ابلعالقة الثالثية التالية : ، املنافسون ، هي الزبون، املنظمة يتكون التسويق االسرتاتيجي من ثالثة عناصر       

 عناصر التسويق االسرتاتيجي  الشكل:                             

املصدر: 
   هي: على ثالثة قرارات  بتفاعل العناصر الثالثة االعتماد للتسويق تسمح  إسرتاتيجيةتطلب صياغة  ت

 أي سوق سنخدم ؟  املستهدف: حتديد السوق  -1
 املنافسني ؟  املناسبة ملواجهة اإلسرتاتيجيةهي  ما  التنافس: كيفية  -2
 هو الوقت املناسب لدخول السوق ؟ : ما  توقيت الدخول إىل السوق  -3

 

 
 السوق املستهدف= جمال نشاط +فئة مستهذفة ، السوق= حاجة+ إرادة+قدرة مالحظات: 

 : دوافع تبين التسويق االسرتاتيجي  -3
 ؛ صعوبة التنبؤ مبستقبل البيئة  -1
 ؛ زايدة حدة املنافسة مبختلف مستوايهتا -2
 املنتجات؛ االضطراب التكنولوجي وقصر عمر  -3
 ظاهرة العوملة و أتثرياهتا على بيئة املنظمات؛  -4
 صعوبة احلصول على املعلومات الضرورية الختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب؛  -5

الزبون

المنافسونالمنظمة

في   لمناسبةالتسويق االستراتيجي هو التركيز على اختيار المنتجات اوهذا ما يؤدي إلى القول  أن : "
 " األسواق المناسبة وفي الوقت المناسب 
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 34  . قصر النظر التسويقيمواجهة  ظاهرة   -6
 خطوات التسويق االسرتاتيجي  -4

 :   متر عملية التسويق االسرتاتيجي ابملراحل التالية  
 على النقاط التالية :  اإلجابة هذا السؤال عن  اإلجابةتطلب ت  ؟ اآلن حنن   أين   املوقف:حتليل /  أوال

 نقاط القوة والضعف حتديد     الداخلية:حتليل البيئة   -1
 الفرص والتهديدات معرفة   اخلارجية:حتليل البيئة   -2
 له مصلحة يف املنظمة   كل طرف  أهداف: معرفة  األطرافحتليل ومعرفة رهاانت خمتلف  -3

 .البدائل اإلسرتاتيجية املمكنة  لرسالة واألهداف املرغوبة واقرتاحوتتضمن حتديد ا : اإلسرتاتيجيةصياغة  /اثنيا  

 . من بني جمموعة من البدائل أو اخليارات املمكنة  معينة  إسرتاتيجيةوتتعلق ابختيار : البديل االسرتاتيجي املناسبحتديد  / اثلثا      

 . تصرفات من خالل الربامج والسياسات واملوازانت واإلجراءات  إىل وتتعلق برتمجة االسرتاتيجيات : اإلسرتاتيجيةتنفيذ    /  رابعا

بتوفري معلومات    ما يسمح ،املرغوب  األداءالفعلي يف مقابل    أدائهانتائج  تقييم  املنظمة و   أنشطةوتتضمن متابعة  الرقابة والتقييم:    /  خامسا
  إدارة فان     املتوفرة و بذلك عالجية بناء على املعلومات    إجراءات   اختاذمرتدة  من شاهنا مساعدة املدراء يف خمتلف مستوايت املنظمة على  

 : التالينيمطالبة  ابإلجابة عن السؤالني   نظمة تكونامل
 ؟ اه الصحيح  هل حنن يف االجت -5
 ؟  اإلسرتاتيجيةهل جيب تعديل وتغيري  -6

 العوامل املؤثرة يف اختاذ قرارات التسويق االسرتاتيجي  -
 االختالف بني التسويق االسرتاتيجي وإدارة التسويق  -
 االختالف بني التسويق االسرتاتيجي والتسويق العمليايت   -

 حتديد األهداف اإلسرتاتيجية التسويقية  -1
 

 

 
من وجهة نظر السلع التي  للمنظمات  حيث تفكر  ظاهرة قصر النظر التسويقي بالتفكير الضيق     Theodore Levittيعالج تيودور لوفيت  :    34

الخدم أو  يقدمونها وليس من وجهة  اتينتجونها  يتعاملون معه  التي  الذي   العميل  التي    ،  نظر  البدائل األخرى  التعرف على  يفشلون  في  وبذلك 
 تتنافس معهم والتي كان في إمكان العميل أن يتحول إليها.

والتي تنشا عن انشغال  اإلدارة العليا باحتماالت الربح  عن البحوث  يؤدي ذلك إلى االنتقال إلى حالة تمثل خطرا يهدد استمرار نمو المشروع   -1
 والتنمية الفنية .

 (ويعامل التسويق في هذه الحالة كنشاط جانبي  )  حاجات يميل التنظيم إلى اعتبار نفسه ينتج أشياء وليس إشباع  -2
 للبحث العلمي والتجارب الميل إلى التعامل مع األشياء الملموسة أي تفضيل األنشطة التي يمكن إخضاعها  -3
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 إسرتاتيجية تسويقية مرحبة كيفية تصميم   -1-1
 تيجية التسويقية مفهوم اإلسرتا 
 تعرف اإلسرتاتيجية التسويقية كخيارات لألسواق املستهدفة وإدارة العالقات معها   

 من اجل تصميم إسرتاتيجية تسويقية مرحبة فان املسئول التسويقي مطالب ابإلجابة عن السؤالني اهلامني التاليني: 
 مستهلك سنخدم  أو ما هو سوقنا املستهدف ؟ أي  -1س   

ألنه من املستحيل   وختتار من يستحق االستهداف.( جتزئه)  أوال من ستخدم. وابلتايل تقسم السوق   حيث جيب على املنظمة أن تقرر
 أن ختدم بفاعلية كل الزابئن الذين ميكنها إرضاؤهم بطريقة مرحبة. 

 ؟ ( رتحة هي قيمتنا املق ما)    كيف خندمه أفضل  -2س
جيب على املنظمة حتديد طريقة مقنعة خلدمة الزابئن املستهدفني حيث جيب أن  تكون مقنعة للزبون، وهذا من خالل اإلجابة  حيث    

 على سؤال الزبون  التايل: ملاذا جيب أن اختار عالمتكم  بدال من عالمة املنافس ؟ 
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 التموقع  -االستهداف -التجزئةالفصل الثالث : 
 املبحث األول: جتزئة األسواق وحتديد السوق املستهدف

 املبحث الثان: التموقع الذهين للمنتجات 
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 املبحث األول: جتزئة األسواق وحتديد السوق املستهدف 

أو    تواجه شرائح  أهنا  تنوعا  وتباينا يف حاجات ورغبات و اجتاهات زابئنها، إي  السوق  أثناء تعاملها مع  املنظمات  قطاعات    تواجه 
خمتلفة من الزابئن، األمر الذي قد ال يسمح هلا إبرضائهم مجيعا ابملستوى املطلوب، خاصة يف ظل إمكانيتها احملدودة، وعليه يتوجب على  

أو  املنظمة حت القطاع  قطاعات متجانسة، ومن مث حتديد  إىل  السوق  بتجزئة  القيام  ذلك  ويتطلب  السوق الستهدافهم،  من  ديد شرائح  
 القطاعات اليت ميكن استهدافها. 

 : هناك عدة تعريفات للسوق  تعريف السوق -1
 : يعرف السوق أبنه املكان الذي يلتقي فيه الباعة ابملشرتين التعريف التقليدي -1-1
 : يعرف السوق أبنه التقاء العرض ابلطلب القتصاديالتعريف ا -1-2
التسويقي  -1-3 يف  التعريف  يتشاهبون  الذين  احملتملني،  املستهلكني  مجيع  فيه  يوجد  الذي  املكان  هو  السوق  فان  حسب كوتلر   :

، أما برايد وفريل  35حاجاهتم ورغباهتم، واللذين لديهم املقدرة والرغبة يف القيام  بعملية التبادل من اجل إشباع حاجاهتم وغايتهم.
فيعرفان السوق أبنه جمموعة من املؤسسات أو األشخاص الذين حيتاجون سلعة معينة ولديهم املقدرة ) آو القوة الشرائية( والرغبة  

 36والسلطة لشراء تلك السلعة 
 37: ميكن تقسيم السوق إىل نوعني مها األسواق الصناعية، واألسواق االستهالكية أنواع األسواق -2
االستهالكيةاأل -2-1 العائلية  سواق  او  الشخصية  حاجاهتم  تشبع  اليت  السلع  شراء  يف  يرغبون  الذين  األفراد  جمموع  من  وتتكون   :

 ويقدرون على شرائها، وال يشرتون بقصد حتقيق األرابح. 
الصناعية  -2-2 استخدامها يف عاألسواق  اجل  السلع واخلدمات، من  يشرتون  اللذين  املشرتين،  تتمثل يف جمموعة  إنتاجية  :  مليات 

الحقة أو إعادة بيعها أو تستعمل لتسهيل عملية اإلنتاج )كاملواد األولية واآلالت واملعدات وخدمات الصيانة(، وميكن تقسيم  
 األسواق الصناعية إىل ثالثة أنواع رئيسية لكل منها خصائصه وهي: أسواق املنتجني، أسواق إعادة البيع، األسواق احلكومية 

امل -3 السوق  ان يكون ملستهلكي منتج  ستهدفحتديد  الناذر  انه من  نظرا لالختالف يف حاجات و رغبات املستهلكني حيث   :
معني الرغبات ذاهتا، فانه يتوجب على كل منظمة أن تدرس القطاع أو القطاعات السوقية اليت ترغب يف خدمتها واليت تعتقد أن  

 ،  38يقية مناسبة التعامل معها حيقق أهدافها، وذلك من اجل إعداد خطة تسو 
 حيث ان هناك ثالثة مداخل أساسية  كمايلي:   
 

 
35   Kotler, Philp Gary, Armstrong, Marketing Management : Analysis, Planning, Implémentation& Control, 11ed, Englewood Cliffs, N.J. Prentice-

Hall,2005 

36 Pride,W.&Ferrell,O. Marketing, 9ed, Boston : Houghton Mifflin Company, 2005 
37 Kenneth, R, The Practice Of Marketing, Columbus : Charles E.Publishing Company,2002 

  3862، ص2008ناجي المعال، ادارة التسويق: مدخل تحليلي استراتيجي متكامل، دار اثراء للنشر والتوزيع، عمان،  
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 مدخل األسواق الكلية )األسواق املوحدة( ) التسويق الشامل(  -3-1
ضمن هذا املدخل، تنظر املؤسسة إىل السوق على انه جمموعة من األفراد الذين هلم رغبات وحاجات متشاهبة أو متجانسة،     

، ولنجاح تطبيق هذا املدخل  39تسويقيا موحدا، ويتميز هذا املدخل ابخنفاض تكلفة اجلهود التسويقية الالزمة وتستخدم هلم مزجيا 
 جيب توفر بعض الشروط : 

 وجود عدد كبري من األفراد ذوي احلاجات والرغبات املتشاهبة  -
 قدرة املنظمة على وضع مزيج تسويقي مناسب  -
 ستهلكني كثريا يف أذواقهم حنوها إنتاج املنظمة لسلع متجانسة ال يتفاوت امل -

غري أن ما يعاب على هذا املدخل هو جتاهله حلقيقة أن املستهلكني ال يتشاهبون من حيث رغباهتم وأذواقهم وخصائصهم وكذلك من  
 . 40حيث قدرهتم الشرائية مما قد يؤدي إىل فشل املزيج التسويقي املوحد يف إرضاء الزابئن 

 املستهدف( مدخل جتزئة السوق ) التسويق   -3-2
والرغبات   احلاجات  رغبات غري متجانسة، وقد ختتلف هذه  املستهلكني هلم حاجات و  االعتقاد ابن  املدخل على  يقوم هذا 
اختالفا كبريا، لذلك فانه يفرتض أن هناك )قطاعات سوقية خمتلفة( داخل السوق مبفهومه املطلق، حيث كل قطاع سوقي يشمل  

السوق أفراد دوي حاجات ورغبات متجانسة تطبيق مزيج تسويقي خمتلف لكل قطاع من قطاعات  الذي يتطلب  ،  41، اآلمر 
ويتميز مدخل التجزئة بقدرته على حتديد حاجات ورغبات كل قطاع بدقة )رغم ارتفاع تكلفة ذلك(، من مث تلبية هذه احلاجات  

هتمني ابلتسويق أعلنوا هناية عهد التسويق  والرغبات من خالل تقدمي مزيج تسويقي مناسب لكل قطاع، وعليه فان الكثري من امل
 . 42الشامل، وابت على املؤسسات ان تتجه حنو التسويق املستهدف

: يعترب هذا املدخل معاكس للتسويق الشامل حيث يعتمد على حماولة إشباع املستهلكني أخدا بعني  مدخل التسويق الفردي  -3-3
تسويقي على مقاسه وذوقه، ويكون هذا املدخل جمداي عندما يكون  االعتبار خصوصية كل مستهلك مبفرده من خالل مزيج  
 عدد الزابئن قليل مثل حالة التعامل املؤسسات الصناعية .. 

 :املبادئ النظرية للتسويق املستهدف -4
 عدم جتانس احلاجات  -
 الغالبية الزائفة   -
 كما يلي:   التسويق املستهدف من عدة أوجه أمهية إىل التسويق املستهدف: ميكن النظر   أمهية  -5

 : حيث جيعل من املستهلك مركز اهتمامات املنظمة حتديد احتياجات املستهلكني -
 لكل قطاع اوشرحية   وضع املزيج التسويقي املناسب -

 
 69نفس املرجع السابق،  ص  39

40 J.lendrevie et d.lindon, ……….. ,p174 

 70انجي املعال، مرجع سبق ذكره، ص  41   
 193اثبت ادريس، مجال الدين مرسي، ....،ص   42
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 : االسرتاتيجيات املعتمدة يف جتزئة األسواق -6
ديد حاجات ورغبات املستهلكني  تسعى املنظمات اليت تتعامل مع سوق غري متجانس إىل جتزئته إىل قطاعات سوقية، من خالل حت        

 املختلفة، ويتم ذلك من خالل تبن إحدى اإلسرتاتيجيتني التاليتني: 
 :  إسرتاتيجية الرتكيز  -6-1

عليه   -5 الرتكيز  مث  ومن  التجزئة  عملية  بعد  إليها  الوصول  مت  اليت  السوقية  القطاعات  احد  اختيار  على  اإلسرتاتيجية  هذه  تعتمد 
والنشاطات التسويقية له، ومن ابرز مزااي هذه اإلسرتاتيجية جند: التخصص، حتقيق مركز قوي يف السوق، حتقيق  وتوجيه اجلهود  

وفورات اقتصادية. أما من عيوب هذه اإلسرتاتيجية جند: تراجع الطلب ما يؤثر سلبا على مواد املؤسسة العتمادها الكلي على  
 ذلك القطاع، إمكانية دخول منافس قوي..اخل 

 1قطاع -6
 2قطاع -7
 3قطاع -8
 قطاع ن  -9

 : إسرتاتيجية القطاعات السوقية املتعددة  -6-2
طبقا هلذه االسرتاتيجي تقوم املنظمة بتجزئة السوق إىل قطاعات خمتلفة على أساس معيار أو اكسر مث ختتار قطاعني أو أكثر خلدمتها،  

مزجيه   له  مستقل  قطاع كسوق  مع كل  تتعامل  زايدة  حيث  مزاايها:  مزااي وعيوب، ومن  أيضا  اإلسرتاتيجية  به، وهلذه  اخلاص  التسويقي 
 املبيعات، االستخدام األمثال ملوارد املنظمة، أما من عيوهبا فنجد: ارتفاع تكاليف التسويق. 

 

 
   شروط التجزئة الفعالة  -7

 حت تكون جتزئة السوق إىل قطاعات انجحة جيب أن تتوفر الشروط التالية: 
وجود درجة عالية من الالجتانس، فكلما كان االختالف كبريا، فان إمكانية التجزئة تكون اكرب، حيث ميكن التميز بوضوح بني   -1

 القطاعات املختلفة. 
 األسس واملعايري اليت ميكن استخدامها للتمييز بني القطاعات املختلفة بشكل دقيق. توفر جمموعة من  -2
سهولة املقارنة بني القطاعات من اجل اختيار القطاع أو القطاعات األكثر رحبية وهذه املقارنة قد تتم ابستخدام واحد أو أكثر   -3

 من املعايري التالية: 

 1قطاع
 2قطاع
 3قطاع
 4قطاع

 مزيج تسويقي واحد 

 2مزيج تسويقي

 2مزيج تسويقي

 2مزيج تسويقي

 1تسويقيمزيج 
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 املبيعات املتوقعة لكل قطاع  -
 عة نتيجة خلدمة كل قطاع التكلفة املتوق  -
 األرابح املتوقعة من كل قطاع  -

 والستخدام أسلوب جتزئة السوق ينبغي على كل منظمة أن تكون قادرة على الوصول إىل القطاع املختار، وإال فال فائدة من التجزئة. 
 : أسس جتزئة السوق -8

هذه األسس إىل أربع جمموعات رئيسية هي:   يعتمد يف جتزئة السوق إىل قطاعات خمتلفة على عدة أسس، وعموما ميكن تصنيف -10
 جغرافية، سكانية، اجتماعية شخصية، ونفسية، وسلوكية. 

 : تشمل املنطقة اجلغرافية ، دولة، إقليم، تضاريس، مناخ..اخل. األسس اجلغرافية -8-1
دام واحد أو أكثر  : تشمل : السن، النوع االجتماعي، الدخل، التعليم، املهنة، حجم العائلة، وميكن استخاألسس السكانية  -8-2

 من هذه األسس لتجزئة السوق. 
 : ويشمل الكثري من األبعاد النفسية، ومن هامها: شخصية املستهلك، دوافعه الشرائية، أسلوب معيشته...اخل األسس النفسية -8-3
 املرجوة منها..اخل. : يشري إىل الكيفية اليت يتم هبا الشراء ومعدل استخدام)أو شراء( السلعة، والفوائد األسس السلوكية  -8-4
األسس -9 متعددة  فانه ميكن  التجزئة  السوق،  لتجزئة  االسس  احد  استخدام  السابقة خبصوص  الفقرات  يف  ما جاء  إىل  إضافة   :

استخدام مزجيا من االسس لتجزئة السوق، اآلمر الذي يسمح ابحلصول على معلومات أفضل عن السوق، وابلتايل أمكانية تطوير  
 انه جتدر املالحظة إىل أن التمادي يف استخدام ذلك قد يؤدي إىل تفتيت السوق إىل قطاعات صغرية   مزيج تسويقي انسب، غري 

 غري جمدية. 
 للمنتجات املبحث الثان: التموقع الذهين

الذهن         التموقع  ويعترب  والتموقع،  املستهدف،  السوق  التجزئة،  السوق:  استهداف  مسار  على  تسويقية  إسرتاتيجية  أي  بناء  يعتمد 
منتجات   إىل  املستهدف  اجلمهور  نظرة  يرتجم  انه  ذلك  املنظمة  التسويقية الستهداف سوق  اإلسرتاتيجية  خطوة مكملة يف مسار وضع 

 ذهن يتعلق بكيفية ترسيخ منتجات  املنظمة يف ذاكرة املستهلك  . فالتموقع ال43املنظمة 
 :  مفهوم التموقع -2-1

يعود  ظهور مفهوم التموقع  ضمن أدبيات التسويق إىل سبعينيات القرن املاضي وهذا على يد كل من جاك تورت وال   -11
انينيات تطور املفهوم حيث أصبح يتعلق مبا  رايس،  وكان يقصد به يف البداية طريقة جعل املنتجات جتلب االنتباه، ويف بداية الثم

 ميكن ان تفعله املؤسسة بدهن املستهلك وليس فقط ما تفعله مبنتج ما. 
املنتوج وعالمته هبدف إعطائه     ( Jack Trout&Al Riesوعليه فقد عرفا) -12 إعداد تصور معني عن  التموقع أبنه:" 

 44ذهن وتفكري املستهلك". مكاان يفضل ويتميز عن املكان الذي حيتله املنافسون داخل 

 
 288، ص2007طارق بلحاج، املسار التسويقي الستهداف السوق، مذكرة ماجيسرت يف العلوم التجارية، جامعة قسنطينة،    43
 18، ص1993ال رايس وجاك تروت، القوانني التسويقية الثابتة،  ترمجة معتصم اجلاليب، مطابع االطلس، الرايض،  44
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 45اما كوتلر فيعرفه أبنه:" تكوين مفهوم عن املنتج وعالمته من اجل إكسابه مكاان متميزا يف ذهن السوق املستهدف" -13
عرفه) -14 منتوج،     ( lendrevie et alكما   ( املؤسسة  إعطاء عرض  عن  يبحث  الذي  االسرتاتيجي  اخليار   " أبنه: 

 46جذااب داخل ذهن املستهلك يف سوق حمدد"  عالمة، أو شعار( موقعا صادقا ومتميزا و 
 :  أمهية بناء التموقع  -2-2

توج املؤسسة وهو  : حيث إن املبدأ األساسي للتموقع هي أن جتعل املستهلك يعترب أن منالتميز يف سوق شديد املنافسة -1
 فقط هو القادر على إشباعه، وذلك لتميزها بتقدمي منتوج متميز عن منتجات املنافسني. 

 :  املساعدة يف إدارة حمفظة املنتجات -2
 :  تناسق املزيج التسويقي  -3

 : وتتعلق بثالثة عوامل هي:  حمددات التموقع  -2-3
 تطلعات اجلمهور فيما خيص الفئة اليت ينتمي إليها منتوجه  -
 متوقع منتجات املنافسني يف مقابل تلك التطلعات  -
 املؤهالت واملواصفات الكامنة يف املنتوج  -

 هذه العوامل تشكل ما يعرف مبثلث التموقع، وهو أداة جيدة من اجل بناء وتثبيت التموقع، من خالل اإلجابة على ثالثة أسئلة: 
 دف؟هل التموقع املختار يستجيب بشكل جيد لتطلعات اجلمهور املسته -
 هل التموقع املختار متوافق مع مؤهالت احلقيقية للعرض املقدم لذلك اجلمهور ؟  -
 هل التموقع املختار سيسمح للمؤسسة ابلتميز عن املنافسني؟   -

 :47إن مثلث التموقع يظهر لنا إن بناء متوقع املؤسسة يتكون من جانبني رئيسيني مها 
منتوج املؤسسة يف ذهن اجلمهور املستهدف، حيث ان اختيار التموقع يعتمد على  التحديد: ويعن فئة املنتجات اليت يرتبط هبا   -1

حتديد مكان خاص يف سوق معني وتعريف املنافسني املباشرين للعرض يف هذا السوق، وهذا ما تقدمه جتزئة السوق واختيار  
 القطاعات املالئمة. 

الفئة املرجعية نفسها يف السوق  التميز: وهو عن اخلاصية او  اخلصائص اليت متيز عرض املؤسسة ع -2 ن العروض األخرى داخل 
 املستهدف.

 حتديد متوقع املنتوج:   -2-4
: حيث إن هدف أي مؤسسة هو معرفة الكيفية اليت يدرك هبا املستهلك هذه مؤسسة  مقارنة  قياس التموقع الذهين للمنتوج  -1

رة الذهنية، إن قياس الصورة الذهنية يتم من خالل عدة  ابملنافسني الرئيسني إن هذه املقارنة تتضمن أساسا قياس ما يسمى ابلصو 

 
 289طارق بلحاج، مرجع سبق ذكره، ص   45

46 Lendrevie et al, op.cit, p :730 
47 D.Cattet Et Al, Le Positionnement Methodes Et Pratique, Universite De Metz, 2005, p7 
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طرق قد ختتلف يف األساليب اليت تنتهجها من اجل ذلك غري أهنا تتكامل يف إعطاء املؤسسة نظرة واضحة عما حيمله اإلفراد يف  
 أذهاهنم عن منتجاهتا، ومن اهم تلك الطرق جنذ: 

والتفضيل -1-1 معرفة  استج مقياس درجة  يتم  ذلك  للمؤسسة ابستخدام  : ولتحقيق  معرفتهم  املستهلكني عن مدى  واب 
 املقياس التايل: 

 اعرفها جيدا  -19 اعرفها بشكل حسن -18 اعرفها قليال -17 مسعت هبا  -16 مل امسع هبا مطلقا  -15

 اما املرحلة الثانية فيتم فيها قياس درجة التفضيل واألمهية اليت يعطيها املستهلكون للمؤسسة ابستخدام السلم التايل: 
 افضلها كثريا  -24 افضلها قليال -23 حمايد  -22 ال افضلها قليال -21 افضلها متاماال  -20

: يستخدم هذا املقياس صفات متضادة على اجلانبني بينهما سبعة ممستوايت او سبع نقاط  مقياس املعان املتضادة -1-2
سيشمل  متدرجة ، حيث يطلب من املستجوب حتديد خصائص املؤسسة او منتوجها بوضع عالمة على الدرجة اليت  

 عليها املقياس واليت تعرب عن رايه وانطباعه 
 ومن اجل إعداد مقياس املعان املتضادة ميكن للمؤسسة إتباع اخلطوات التالية: 

اليت   -1 املعايري  حول  املستهلك  ابستجواب  الباحث  قيام  خالل  من  الذهنية:  الصورة  تقييم  وأبعاد  معايري  حتديد 
 و مؤسسة. يستخدمها عند التفكري يف اختيار منتج أ

 ختفيض عدد املعايري: حيث يتم االكتفاء بتلك املعايري اليت متثل أمهية خاصة   -2
 تطبيق األداة على عينة من املستهلكني واستجواهبم حول تلك املعان  -3
فيها   -4 مبا  القياس  مؤسسة مشلها  هبا كل  تتصف  اليت  اخلصائص  معرفة  اجل  من  وذلك  اجملمعة:  املعطيات  حتليل 

 ت ابلبحث. املؤسسة اليت قام
قياس تباين الصورة: بعد حتليل املعطيات فان املؤسسة  ميكنها أن تالحظ تلك الفروقات املوجودة بني القطاعات   -5

السوقية املختلفة يف الصورة اليت حتملها عن املؤسسة ويف حالة وجودها فان املؤسسة ميكنها البحث يف أسباب  
 تلك االختالفات والفروقات. 

 (: عددة ) اخلرائط اإلدراكية مقياس األبعاد املت  -1-3
لصور   وهو املستهلكني  إدراك  ومقارنة  قياس   يف  فعاليتها  الوقت  نفس  يف  اثبت  واليت  تعقيدا  األكثر  املقاييس  من 

او ترغب يف احتالله املؤسسة املعنية ابلدراسة، يسمح لنا تطبيق  هذا     املؤسسات املختلفة وتباين املوقع الذي حتتله
معل بتمثيل  خريطة  املقياس  من خالل  وذلك  للقياس  اليت خضعت  املؤسسات  متوقع  بني  واالختالف   للتشابه  مي 

اإلدراك ..إن املنهجية اليت تقدمها اخلرائط اإلدراكية مهمة جدا، غري انه من النادر يف  الواقع العملي أن تقوم املؤسسة  
 ابختيار متوقعها اعتمادا على اخلريطة اإلدراكية. 

 : يتضمن التموقع الذهن  اخلطوات التالية :  وحتديد متوقع املنتوجخطوات بناء  

 ميزة ختتار املؤسسة حتديد كم   -1
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 اختيار التموقع املناسب  -2
 االتصال اخلاص ابلتموقع املختار                                            -3

يف السوق ال بد من من مراعاة ثالث عوامل رئيسية   ملنتجات املنظمة  موقع  مميز    و بناء  : ألجل أحدات  إحداث متوقع للمنتجات 
 تعرف ابملثلث الذهيب للتموقع وهي: 

 توقعات  الزابئن  -
 متوقع منتجات املنافسني  -
 اخلصائص املميزة املمكنة للمنتج املراد  متوقعه يف السوق   -

 
 

 حيث يسمح لنا ابالجابة عن التساؤالت التالية: 
 لتوقعات الزابئن املستهدفني؟ هل يستجيب املوقع املختار  -
 هل ينسجم املوقع املختار مع املزااي املمكنة للمنتج؟  -
 هل يسمح املوقع املختار ابلتميز عن املنافسني؟  -

 
 

 
 
 
 

توقعات الزبائن

تموقع منتجات 
المنافسين

خصائص المنتج
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 يار اإلسرتاتيجي وأنواع البدائل اإلسرتاتيجيةخت اال :رابعالفصل ال

 ماهية االختيار االسرتاتيجي املبحث األول 
 االسرتاتيجيات العامة  الثان املبحث 

 االسرتاتيجيات التنافسية  املبحث الثالث 
 اسرتاتيجيات املزيج التسويقي املبحث الثالث 
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   املبحث األول: ماهية اخليار االسرتاتيجي
 : توجد العديد من املداخل يف حتديد مفهوم اخليار االسرتاتيجي نذكر منها :   مفهوم اخليار االسرتاتيجي -1-1

القائم على األهداف ونتائج تقومي األداء  -1-1-1 به من بني    )Sawyer,1986(48  املفهوم  يتم األخذ  الذي  البديل  "هو 
ومي ومقارنة بينها لألخذ ابلبديل  جمموعة البدائل املمكنة، بعد أن تتم غربلة البدائل واإلبقاء على أفضلها، وإجراء عملية تق 

 الذي حيقق األهداف" 
ويرى  -1-1-2 القرار كأساس  اختاذ  مدخل  على  القائم  "    (Glueck,Jauch,1987 )49  املفهوم  اختيار  :  قرار  هو 

على   أو  العام  املستوى  على  تكون  قد  البدائل  من  بني عدد  من  املؤسسة  توافق ألهداف  أفضل  اليت حتقق  اإلسرتاتيجية 
 "  ال أو على مستوى الوظائفمستوى األعم

يرى أن اخليار االسرتاتيجـــــي هو "  :    Mc Glashan ) (1987 ,50:  املفهوم القائم على مدخل التحليل االسرتاجتي  -1-1-3
حالة انجتة عن املقابلة بني نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية للمؤسسة من جهة، والفرص والتهديدات اخلارجية هلا من  

 جهة أخرى" 
   صنع اخليار االسرتاتيجي خطوات  -1-2

 :  51متر عملية صنع اخليار االسرتاتيجي ابملراحل التالية 
   مرحلة توليد البدائل اإلسرتاتيجية  -1-2-1
 تقومي البدائل اإلسرتاتيجية  -1-2-2
 االختيار االسرتاتيجي   -1-2-3
االسرتاتيجي -1-3 اخليار  يف  املؤثرة  عند    العوامل  االعتبار  بعني  أخذها  ينبغي  اليت  العوامل  تتعدد  البدائل  :  بني  املفاضلة 

 اإلسرتاتيجية ومنها : 
 مؤثرات البيئية اخلارجية وما تتضمنه من فرص وهتديدات؛  -1
 قيم ومبادئ وخربات أعضاء اإلدارة؛  -2
 القدرات املادية والبشرية للمنظمة؛  -3
 أدوات التحليل االسرتاتيجي؛  -4
 منحىن التعلم؛  -5
 اهليكل التنظيمي.  -6

 

 
 162، ص 2000فالح حسن الحسيني ، اإلدارة االستراتيجية ، دار وائل للنشر ، عمان ،  48
 162المرجع نفسه ، ص  49
 98، ص 2000، عمان ، 1محمود جاسم الصميدعي ، إستراتيجية التسويق مدخل كمي وتحليلي ، دار حامد للنشر ، عمان ، ط  50
 99نفس المرجع ، ص 51



 حماضرات يف التسويق االسرتاتيجي 

34 

 

البدائل اإلسرتاتيجية -1-4 ا :    أنواع  املنظمات، ولعل  تعددت  أمام  املتاحة  البدائل اإلسرتاتيجية  أنواع  املقدمة خبصوص  لتصنيفات 

أمهها تلك اليت تركز على مستوايت صياغة اإلسرتاتيجية يف التصنيف وعلى هذا األساس ميكن تقسيمها إىل ثالثة أنواع رئيسية  

و  على مستوى  واالسرتاتيجيات  الكلي،  املستوى  على  "االسرتاتيجيات  على مستوى  هي:  األعمال، واالسرتاتيجيات  حدات 

 52الوظيفي" 

 : وتصنف بدورها إىل ثالثة أنواع رئيسية كمايلي: ) االسرتاتيجيات العامة(   االسرتاجتيات على املستوى الكلي للمنظمةاملبحث الثان:  

االسرتاتيجيات شيوعا، وهي تعن السعي إىل حتقيق أهداف جديدة  : تعترب إسرتاتيجيات النمو من أكثر  اسرتاتيجيات النمو    -2-1-1
 :  53مبستوى اعلي من مستوى أهدافها السابقة، وتتبع املؤسسات إحدى اسرتاتيجيات النمو إذا كانت تتوفر على إحدى اخلصائص التالية 

 لديها منتج جديد أو سوق جديد؛  -1
 لديها ابتكار أو براءة اخرتاع جديدة؛  -2
 اقتناصها؛  لديها فرص تود  -3
 لديها نقاط قوة ومتأكدة من فرص النجاح؛  -4

 إما عن دوافع تبن هذه اإلسرتاتيجيات فان العديد من كتاب اإلدارة اإلسرتاتيجية حيصروهنا يف : 
 حتقيق استمرارية وبقاء للمؤسسة؛  -5
 زايدة فاعلية للمؤسسة؛  -6
 الضغوط اخلارجية اليت تواجهها املؤسسة؛  -7
 احلجم؛ االستفادة من مميزات وفرات  -8
 االستفادة من الفروقات اجلغرافيا؛  -9

 وميكن أن أتخذ اسرتاتيجيات النمو عدة صور أو أشكال ومن أمهها : 
التنويع  -2-1-1-1 اإلسرتاتيجية،  إسرتاتيجية  وتتضمن هذه  أنشطتها،  تنويع حمفظة  اجل  من  اإلسرتاتيجية  املؤسسة هذه  وتتبع   :

أ أو إضافة أصناف  منتجات جديدة إىل خط املنتجات  ملنتج موجود. إضافة  أو مقاسات  أو طرازات  ألوان  أو  أو أحجام    54و أشكال 
 .وتنقسم هذه اإلسرتاتيجية إىل نوعني مها : التنويع املرتبط والتنويع غري املرتبط  

 وهي تعن إضافة وحدات جديدة للمؤسسة وتنقسم هذه اإلسرتاتيجية بدورها إىل نوعني   إسرتاتيجية التكامل:  -2-1-1-2
 يعن إضافة وحدات جديدة  خمتلفة يف نشاطها عن الوحدات القدمية   التكامل الراسي: وهو  -1

 
 281، ص2008صالح رشيد، حسان جالب، اإلدارة اإلستراتيجية مدخل تكاملي، دار المناهج، عمان،  52
 148، ص1999اإلدارة اإلستراتيجية ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،احمد ماهر ، دليل المدير خطوة بخطوة في  53
 265، ص 1980احمد عادل راشد ، مبادئ التسويق وإدارة المبيعات ، دار النهضة ، بيروت ، 54
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املؤسسة  حبيث يؤدي ذلك إىل    55التكامل األفقي: وهو شراء وحدة إنتاجية جديدة تقوم بتصنيع منتجات مشاهبة ملنتجات  -2
 56منو نشاطها  وابلتايل زايدة حصتها السوقية وحجم أرابحها. 

التوسع   -2-1-1-3 لزايدة  إسرتاتيجية  وذلك إبضافة خطوط جديدة  اإلنتاج  يف حجم  التوسع  إىل  اإلسرتاتيجية  هذه  : هتدف 
السوق مبيعاهتا   لنفس  منتج جديد  تقدمي  أو  احلايل  السوق  املنتج يف  نفس  و 57من  يزيد حجم  ،  عادة عندما  اإلسرتاتيجية  تستخدم هذه 

 :  58الطلب وتنقسم هذه اإلسرتاتيجية بدورها إىل نوعني 
إسرتاتيجية التوسع النشط : يتم من خالل االبتكارات اجلديدة يف جماالت املنتجات أو األنشطة الوظيفية ، كابتكار أساليب   -1

 تسويق جديدة  أو نظم إنتاج جديدة...اخل  
ة التوسع السليب : تتم من خالل عمليات التقليد، أي إضافة منتجات جديدة مقلدة عن منتجات مؤسسات أخرى،  إسرتاتيجي -2

وقد يكون التقليد اإلنتاج نفس األسلوب مع بعض التعديالت البسيطة ، وعادة ما تتمكن املؤسسات من حتقيق هذا من خالل األساليب  
 التجسس الصناعي.  املختلفة مثل احلصول على تراخيص اإلنتاج أو 

االستقرار   -2-1-2 هذه  اسرتاتيجيات  تتطلب  وال  واخلارجي،   الداخلي  احمليط  على  السيطرة  إىل  خالهلا  من  املؤسسة  وهتدف   :
لديها من مزااي   ما  تقوية وحتسني  احلالية  هبدف  إمكانيتها يف جماالت األعمال  تركز املؤسسة كل  االسرتاتيجيات تغريات كبرية ، حيث 

تتناسب مع املؤسسات الناجحة يف حالة احمليط الذي ميكن التنبؤ به، فهي ابختصار ال تعن اجلمود املطلق أو عدم القيام  تنافسية، وهي  
 : 59آبي تغيري ، وتتبىن املؤسسة هذه اإلسرتاتيجية يف احلاالت التالية  

 استمرار املؤسسة يف خدمة نفس السوق أو املستهلك بنفس السلعة أو نفس اخلدمة  -1
 املؤسسة حبصتها السوقية احلالية قناعة  -2
 إنتاج سلعة أو تقدمي خدمة غري قابلة للتطوير أو املنافسة من قبل السلع البديلة يف اآلجل القصري واملتوسط -3
 التالية :  وميكن أن أتخذ إسرتاتيجية االستقرار احد األشكال  -4

املبعثرة حتت إدارة واحدة قوية، واليت تواجه    : وتعن هذه اإلسرتاتيجية جتميع األنشطةإسرتاتيجية التوحيد أو التمركز  -2-1-2-1
مشاكل تراجع األداء نتيجة ضعف أو عدم التنسيق بينها، األمر الذي يتطلب توحيدها حتت إدارة موحدة حت ميكن جماهبة املنافسة،  

   60وبشرية يف حتقيق ذلك  واستخدام ما يتوفر من إمكانيات فنية 
واالنتعاش -2-1-2-2 التجديد  إإسرتاتيجية  يعن  على  :  توزيعها  وإعادة  ابملؤسسة،  املستخدمة  املوارد  حجم  حتديد  عادة 

له   االستخدامات املختلفة بطريقة جديدة، وذلك لعالج أعراض تراجع حجم األعمال، وتدهور األداء الداخلي، والتجديد واالنتعاش 

 
 154احمد ماهر ، مرجع سبق ذكره ، ص   55

 105، ص  2004جامعية ، اإلسكندرية ، مصطفى ابو بكر ، الموارد البشرية ، مدخل لتحقيق الميزة التنافسية ، الدار ال  56

 262احمد ماهر ، مرجع سبق ذكره ، ص 57

 297، ص 2002عبد السالم ابو قحف ، اإلدارة اإلستراتيجية وإدارة األزمات ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، اإلسكندرية ،  58
 282عبد السالم ابو قحف ، مرجع سبق ذكره ، ص 59
 172ذكره ، ص فالح حسن فالح ، مرجع سبق  60
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لتكاليف، والقيام حبمالت إعالنية  لتغري صورة  صور خمتلفة بدءا من انطالقا من إعادة حتديد األهداف، وإعادة توزيع مواردها وخفض ا 
 املؤسسة وصورة منتجاهتا. 

: وتعن هذه اإلسرتاتيجية إعادة تكوين نشاط املؤسسة بشكل جديد، واهلدف من هذه اإلسرتاتيجية  إسرتاتيجية إعادة التكوين  -1
تقوم هبا املؤسسة، ومن صورها ما يتعلق بتغري  هو التغلب على صعوابت حالية من خالل إجياد طرق بديلة ملمارسة األعمال اليت  
 الشكل القانون، أو االندماج مع مؤسسة أخرى، أو إعادة توزيع مصادر األموال . 

 .....يتبع 
االنكماش    -2-1-3 أو  إسرتاتيجية  األعمال  أو  األنشطة  عدد  ختفيض  إىل  املؤسسة  اجتاه  االنكماش  اسرتاتيجيات  وتعن   :

 .                                                61كما تعن أيضا ختفيض عدد األسواق اليت ختدمها  املؤسسة أو عدد قنوات التوزيع اليت تستخدمها..اخل املنتجات اليت تقدمها للسوق ،  
 ومن األسباب اليت تدفع املؤسسة لتبن مثل هذه االسرتاتيجيات جند :          

 اإلفالس و سوء اإلدارة؛  -
 الكفاءة التشغيلية؛ ضعف  -
 الضغوط التنافسية اليت تواجه املؤسسة؛  -
 الظروف االقتصادية مثل الكساد.  -

 وميكن أن أتخذ إسرتاتيجية االنكماش احد األشكال التالية:    
االنقباض -2-1-3-1 )  إسرتاتيجية  عليها  عبئا  الكبري  حجمها  يصبح  عندما  املؤسسة  حتجيم  االنقباض  إسرتاتيجية  ويعن   :

ضعف التنسيق بني أجزاء املؤسسة ، املشاكل الفنية ،زايدة التكاليف مبعدل يفوق اإليرادات (، و أيخذ ذلك عدة    مصاعب إدارية ، 
 صور أمهها :  

 ختفيض حجم اإلنتاج أو املبيعات؛  -
 ختفيض عدد اخلدمات املكلفة.   -
التجرد  -2-1-3-2 إحدى    إسرتاتيجية  من  التخلص  أو  القطاعات  احد  املؤسسة ابلتخلي عن  قيام  اإلسرتاتيجية  وتعن هذه   :

 وحداهتا اإلسرتاتيجية  أواحد خطوطها اإلنتاجية  وهذا نتيجة حتميله أسباب تدن أداء املؤسسة ومتاعبها. 
 إىل مؤسسة أخرى. : وتعن خروج املؤسسة من السوق، وذلك بنقل ملكية املؤسسة كليا إسرتاتيجية البيع  -2-1-3-3
التصفية  -2-1-3-4 تفشل ابقي اسرتاتيجيات االنكماش، وقد تكون  إسرتاتيجية  امللجأ األخري عندما  : ومتثل هذه اإلسرتاتيجية 

 .62التصفية املبكرة من وجهة نظر املسامهني أفضل  من الوقوع يف حالة اإلفالس  
 

 

 
 15نادية العارف ، اإلدارة اإلستراتيجية ،مرجع سبق ذكره ،ص 61
 288، ص1990،   ،معهد الصدارة العامة ، السعودية وآخرون ، ترجمة محمود عبد الحميد مرسي   اإلستراتيجية اإلدارةتوماس وهلين ،دفيد هنجر،  62
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 اسرتاتيجيات األعمال املبحث الثالث:  
هناك العديد من املنظمات اليت متارس أنشطة متعددة ومتنوعة، وهذا يستدعي أن تقييم تلك املنظمات وحدات عمل خمتلفة من اجل      

للمنظمة،فان   العامة  اإلسرتاتيجية  إطار  أعمال إسرتاتيجية...ويف  إىل وحدات  املنظمة  تقسيم  ذلك  ويتطلب  األنشطة،  تلك  بتنفيذ  القيام 
ذلك هو  اسرتاتيجيات وحد واهلدف من  قطاع سوقي معني،  أو  معينة  التنافس يف صناعة  تركز بشكل أساسي على كيفية  األعمال  ات 

، صفحة  2014)عبد الباري و انصر جرادات،   حتقيق ميزة تنافسية لوحدة العمل تلك مبا ينعكس يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة ككل
207) . 
يقصد إبسرتاتيجية األعمال تلك اإلسرتاتيجية اليت ترتبط بوحدة األعمال، واألساس يف هذه اإلسرتاتيجية هو حتسني املوقع التنافسي      

املنافسة   املنظمات  املنظمة مع  تنافس  بيان كيفية  فيه، وتركز اسرتاتيجيات األعمال على  تعمل  الذي  القطاع  العمل يف  للشركة أو وحدة 
 ( 208، صفحة 2014)عبد الباري و انصر جرادات،   ية حتقيق مكانة تنافسية ملنتج معني، أو سوق معني، أو قطاع معنيوكيف

 تصنف اخليارات اإلسرتاتيجية على مستوى وحدات األعمال إىل نوعني أساسيني من االسرتاتيجيات مها: 

 واليت تعن املواجهة مع كل املنافسني لتحقيق ميزة تنافسية   االسرتاجتيات التنافسية: -
اإلسرتاتيجية التعاونية: اليت تشري إىل االتفاق مع وحدة أو أكثر من الشركات املنافسة لتحقيق ميزة تنافسية تتفوق هبا على ابقي   -

 املنافسني. 

 

 : (417، صفحة 2009)الغاليب و ادريس،   وسيتم توضيح ذلك يف مايلي
 
 

ة الخيارات االستراتيجي
على مستوى وحدات 

االعمال

نيةاالستراتيجيات التعاو

يةالتحالفات االستراتيج استراتيجية التامر

استراتيجية المؤمرة 
الضمنية

استراتيجية المؤامرة 
الصريجة

سيةاالستراتيجيات التناف

استراتيجية التركيز

استراتيجية التركيز 
على التمايز

استراتيجية التركيز 
على التكلفة

استراتيجية التمايز كلفةاستراتيجية قيادة الت
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اإلسرتاتيجية التنافسية هتتم خبلق وإدامة امليزة التنافسية للمنظمة ضمن إطار قطاع اإلعمال الذي تعمل  : االسرتاتيجيات التنافسية  -3-1
 .  فيه 

تتبنها املنظمة هبدف جذب الزابئن وحتمل الضغط التنافسي  تعرف اإلسرتاتيجية التنافسية على أهنا كافة التحركات واملداخل  اليت    تعريفها: 
 وحتسني مركزها من خالل الصراع مع املنافسني وحتقيق امليزة التنافسية. 

 كما تعرف أبهنا جمموعة من التصرفات اليت تؤدي إىل حتقيق ميزة تنافسية مستدامة ومتواصلة عن املنافسني. 
األجل وشاملة تتعلق بتحقيق التوافق واالنسجام بني البيئة التنافسية وقدرة اإلدارة العليا على حتقيق  كما تعرف أيضا أبهنا خطط طويلة  

 األهداف . 

 أنواع االسرتاتيجيات التنافسية "حسب بورتر"  -3-1-1
األكثر أمهية وجاذبية  رغم أن هناك الكثري من الباحثني قدموا مناذج خمتلف لالسرتاتيجيات التنافسية، إال أن منوذج مايكل بورتر يبقى      

 ابلنسبة ملنظمات األعمال، ويرى هذا النموذج أن االسرتاتيجيات التنافسية تتحدد يف ضوء اإلجابة على السؤالني التاليني: 
ر أن  اوال: ما اإلسرتاتيجية اليت تستخدمها املنظمة لتحقيق متيز على منافسيها؟، او ما الذي  مينحها متيزا على منافسيها؟ حيث يرى بورت 

 هناك إسرتاتيجيتني نوعيتني للتفوق على املنافسني وحتقيق امليزة التنافسية مها إسرتاتيجية التكاليف وإسرتاتيجية التمايز 
 اثنيا: ما اجلزء من السوق الذي تركز عليه املنظمة؟ وهو ما يسمى ابملدى التنافسي اي هل ذلك املدى ضيق او عريض؟ 

لسابقني، مبعىن حتديد البعدين السابقني ) امليزة التنافسية/ املدى التنافسي(، فانه يتم وفقا لنموذج بورتر  ويف ضوء اإلجابة على السؤالني ا
والش الرتكيز،  وإسرتاتيجية  التميز،  إسرتاتيجية  التكلفة،  قيادة  إسرتاتيجية  وهي:  التنافسية،  لالسرتاتيجيات  رئيسية  أنواع  ثالثة  كل  حتديد 

 التايل يلخص ذلك: 

     
    

    
    

سي
تناف

ق ال
نطا

ال
  

سوق مستهدف   -3
 واسع 

 إسرتاتيجية التمايز  إسرتاتيجية الرايدة يف التكلف 

سوق مستهدف   -4
 ضيق

 اسرتاجيية الرتكيز 
 إسرتاتيجية الرتكيز على التمايز  إسرتاتيجية الرتكيز على التكلفة 

 امليزة التنافسية 
 

 إسرتاتيجية قيادة السعر أو إسرتاتيجية رايدة التكلفة( إسرتاتيجية التكاليف )   -3-1-1-1

تتمكن يف     التكاليف قدر اإلمكان حت  الرايدة ابلتكلفة كإسرتاتيجية شاملة، وذلك ابن من خالل خفض  تسعى املؤسسة إىل حتقيق 
فال اجلودة،  بنفس  منتجاهتا  يقدمون نفس  الذين  املنافسني  من  اقل  منتجاهتا بسعر  بيع  من  آن حتدد  النهاية  اإلسرتاتيجية  من هذه  غرض 

املؤسسة أسعارا اقل من املنافسني للحصول على حصة سوقية اكرب، وإخراج املنافسني متاما من الصناعة....وتستطيع املؤسسة جتسيد هذه  
 اإلسرتاتيجية من خالل ثالثة خيارات هي: 
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ة من اثر اخلربة، حيث يؤدي ذلك إىل تناقص  من خالل منطية املنتجات وبساطة النظام اإلنتاجي  واالستفاد  املنتج:  -1
وتعتمد شبكات   تنتج كميات كبرية،  أن  للمؤسسة  املالئم  من  فانه  اإلنتاج...لدى   تضاعف حجم  التكاليف كلما 

 توزيع مالئمة منخفضة التكاليف. 
جه منتجاهتا  ابلنسبة خليار السوق فان املؤسسة تتجاهل كل الشرائح واألجزاء اخلاصة يف السوق، حيث تو   السوق: -2

إىل املستهلك العادي، والدافع وراء هذا اخليار هو ارتفاع تكلفة املنتجات اليت جيري تصميمها وإنتاجها وفق طلبات  
خاصة من أجراء خاصة، ومهما كان فان السعر املنخفض ملنتجات املؤسسة يعترب عامل جدب قوي للعمالء، كما  

الرايدة   إسرتاتيجية  تتبىن  اليت  املؤسسة  إىل  أن  حت  تصل  جغرافيا  واسعة  أسواق  تغطية  عن  تبحث  جندها  ابلتكلفة 
 عوملتها. 

واالبتكار:  -3 اإلنتاج    التجديد  حبجم  فقط  ترتبط  تعد  مل  ابلتكاليف  الرايدة  فإسرتاتيجية  األمهية  ابلغني  عنصران  ومها 
املؤسسة   هتتم  حيث  السوق،  حلاجات  لالستجابة  املستمر  والتجديد  اإلنتاجية  ابلكفاءة  بل كذلك  التعلم،  ومنحىن 

 بتسيري املوارد تتميز ابلكفاءة. بتطوير املهارات اليت ترتبط بعمليات اإلنتاج املرن وتبن تقنيات خاصة  
 : شروط تطبيق إسرتاتيجية الرايدة ابلتكلفة 

 وجود طلب مرن للسعر حبيث يؤدي أي ختفيض يف السعر إىل زايدة الطلب على منتجات املؤسسة  -
 وجود طريقة واحدة الستخدام السلعة لكل املشرتكني -
 منطية السلع املقدمة  -
 السوق الواسع  -

 إسرتاتيجية التمايز:  -3-1-1-2

إسرتاتيجية تنافسية موجهة للسوق الكبري احلجم وتنطوي على االبتكار وتطوير املنتج أو اخلدمة على النحو الذي يتم إدراكه على انه    وهي
او   واملواصفات،املنافع  اجلودة  املنتج،  تصميم  يف  اإلسرتاتيجية   هذه  تتبع  اليت  للمؤسسات  ابلنسبة  التميز  ويتمثل  مميز.  أو  فريد  شيء 

ا على  اخلصائص،  القدرة  وهي  منتجاهتا،  متييز  املؤسسة  هبا  حتقق  ان  ميكن  أساسية  حماور  وهناك  العمالء..اخل...  خدمة  لتكنولوجيا، 
 التحديث واالستجابة للعميل: 

والتحديث  -1 اخلصائص  التجديد  متثل  التقن، حيث  ابلتعقيد  تتصف  اليت  للمنتجات  ابلنسبة  للتميز خاصة  مهم  مصدر  وهو   :
أو  اجلديدة   الكهرومنزلية  األدوات  مثل  اجلديدة واملتطورة  ملنتجات  دفع سعر عايل  من  العمالء  ميانع  التمييز وحيث ال  عناصر 

 السيارات. 
للعمالء  -2 وصيانة  االستجابة  البيع  بعد  ما  خدمات  تقدمي  مثل  العمالء  واهتمامات  السوق  ملتطلبات  ابالستجابة  وذلك    :

 املنتجات،  
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 إسرتاتيجية التمايز: شروط تطبيق  
أن يكون االختالف واضحا ما بني املنتج املراد تسويقه وبقية املنتجات املوجودة يف السوق، حبيث يتسىن للمستهلك أن حيس   -

 هبذا الفرق والتميز. 
 أن يتمتع املنتج الواحد بعدة استخدامات  -
 قلة عدد املنافسني الذين يتبعون إسرتاتيجية التميز   -

 يز إسرتاتيجية الرتك -3-1-1-3
تكمن أمهية هذه اإلسرتاتيجية يف االعتقاد أن املؤسسة اليت تركز جهودها تكون أكثر قدرة على خدمة اجلزء املستهدف من السوق،  
بكفاءة اكرب من منافسيها الذين خيتارون خدمة أجزاء أوسع  لكنها تتطلب املفاضلة بني الرحبية واحلصة السوقية....وعموما فان جناح  

ية يتوقف على تالؤم اجلزء املستهدف مع إمكانيات املؤسسة من انحية، ومن انحية أخرى على وجود احتماالت لنمو  هذه اإلسرتاتيج
 السوق وازدهاره دون أن تعتربه املؤسسات املنافسة الرئيسية حيواي وجذااب. 

فئة حمدود تركز على  أهنا  اإلسرتاتيجية مع سوق حمدودة وضيقة،أي  وفقا هلذه  املنظمة  قطاع حمدود من  تتعامل  أو على  الزابئن،  من  ة 
السوق، وابلتايل تقدم هلم منتجات أو خدمات إما بتكلفة منخفضة أو بتمايز عال عن املنتجات املنافسة األخرى، ويف بعض األحيان  

ا، وعموما تقسم هذه  ونظرا حملدودية السوق فان بعض املنظمات تستخدم إسرتاتيجية الرتكيز من خالل الرتكيز على التكلفة والتمايز مع
 : (219، صفحة 2014)عبد الباري و انصر جرادات،   اإلسرتاتيجية إىل نوعني مها

 إسرتاتيجية الرتكيز على التكاليف: وتركز على خدمة زبون أو جزء من السوق من خالل ختفيض األسعار  -
على سوق جغرافية حمددة وضيقة، أو خط إنتاج حمدد أو زبون معني لتميز نفسها عن    إسرتاتيجية الرتكيز على التمايز: وتركز -

 ابقي املنافسني . 
    الشروط املناسبة لتطبيق هذه اإلسرتاتيجية 

 عند وجود فئات خمتلفة من الزابئن لديهم حاجات خمتلفة أو ممن يستخدمون املنتج بطرق خمتلفة  -
 التخصص يف نفس القطاع السوقي عندما ال حياول أي منافس أخر  -
 عندما تشتد حدة املنافسة ) العوامل اخلمس( حبيث تكون بعض القطاعات أكثر جاذبية من غريها  -

 :  االسرتاتيجيات التنافسية لكوتلر -3-1-2
: تطلق على املنظمات اليت تشغل وضع مسيطر يف السوق، حبيث هتمني على السوق  اسرتاتيجيات الرائد  -2-1-2-1

وتصبح نقطة مرجعية ابلنسبة للمنافسني، واهم ما مييز املنظمة الرائدة هي القدرة على بناء مسعة رايدية  يف الصناعة وخفض  
 سرتاتيجيات التالية: اال إحدى فاهنا تطبق   الوضععلى هذا  وللمحافظة ، األسعارالتكاليف والتحكم يف 

جديدة للمنتج، زايدة معدالت    تاستخداما  إجياد: وذلك من خالل جدب مستخدمني جدد،  األساسيتوسيع حجم الطلب   -
 االستخدام 

 :  احملافظة على احلصة احلالية  -
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 : توسيع احلصة السوقية  -
احلصول على مزااي تنافسية، واملنظمة  تناسب هذه اإلسرتاتيجية املنظمات اليت ترغب يف  :  املتحدي  إسرتاتيجية   -2-1-2-2

او   القائد  هتاجم  للسوق،فهي  قائدة  لتصبح  إمكانيات كافية  وهلا  معينة،  صناعة  يف  متقدمة  مرتبة  حتتل  منظمة  هي  املتحدية 
 املنافسني اآلخرين يف حماولة منها للرفع من حصتها السوقية، 

ان    إتباع   إبسرتاتيجية   أيضاتسمى  :   التابع   إسرتاتيجية   -2-1-2-3 حيث  التعايش  املنظمات  بعض  ختتار  حيث  القائد، 
تكون هلا القدرة على مواكبة تطوير املنتجات، وهي تسعى    أن االكتفاء مبراكز متقدمة، لذلك جيب    إمنا هدفها ليس حتدي القائد  

 احد االسرتاتيجيات التالية:  إتباعاحملافظة على حصتها السوقية، وميكنها  إىل   إىل
 تقليد القائد ابلنسبة ملعظم مكوانت املزيج التسويقي  إىل حيث تسعى املنظمة   :التبعية عن قرب  -
بعد:   - املنظمة  التبعية عن  تتب  إىلتسعى  لكنها  الرائدة  املنظمة  مييزها عن  مبا  لنفسها   املزيج  عاالحتفاظ  بعض مكوانت  ها يف 

 التسويقي 
ختتار املنظمة التابعة بعض اجلوانب املتميزة يف املزيج التسويقي للمنظمة الرائدة ويتبعها بشرط أن تتالءم مع  التبعية االختيارية:   -

 إمكانيتها وظروفها،  
املنافسني،    اإلسرتاتيجية تعتمد هذه  :  املتخصص  إسرتاتيجية   -2-1-2-4 التصادم مع  اليت حتاول جتنب  املنظمات  قبل  من 

 قليلة ابلنسبة للمنظمات الكبرية، ويشرتط فيها:  أمهية صغرية ذات   أسواق استهداف  إىلحيث تسعى 
 يتضمن السوق حجما كافيا من الطلب والقدرة الشرائية   أن -
 النمو مستقبال؛  إمكانيةيتضمن    أن -
 ال يكون حمل اهتمام من جانب املنظمات الكربى  أن -
 تتوفر لدى املنظمة املوارد واملهارات الالزمة خلدمتهم   أن -
 تكون املنظمة قادرة على الدفاع يف حالة اهلجوم   أن -

 االسرتاتيجيات التعاونية:  -3-2

تنطوي هذه االسرتاتيجيات على التعاون مع املنافسني، وتعن االتفاق مع واحدة أو أكثر من املنظمات املنافسة لتحقيق ميزة تنافسية        
فوق هبا على ابقي املنافسني، وهي هبذا املعىن تذهب إىل ابعد من العالقات الطبيعية بني الشركات، لكنها ال تصل إىل  حد االندماج،  تت

 وتنقسم هده االسرتاتيجيات إىل نوعني رئيسني، مها: 
التأمر  -3-2-1 أو  التواطؤ  دااسرتاتيجيات  الشركات  من  بني جمموعة  أو صراحة   التعاون ضمنيا  وتعن  معينة  :  صناعة  خل 

 خلفض اإلنتاج ورفع السعار، وهي اسرتاتيجيات ميكن أن تكون خمالفة للقوانني، وتنقسم هذه االسرتاتيجيات إىل نوعني، مها: 
: تعن اتفاق املنظمة بشكل مباشر مع املنظمات املنافسة حول مستوى اإلنتاج أو مستوى األسعار،  إسرتاتيجية املؤامرة الصرحية  -أ

 حدة املنافسة.  من اجل ختفيض 
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: تعن قيام بعض املنظمات يف صناعة معينة مبراقبة التصرفات املتبعة من قبل املنافسني، واالستجابة  إسرتاتيجية املؤامرة الضمنية  -ب
 هلا من خالل تغيري قرارات اإلنتاج أو التسعري. 

اإلسرتاتيجية  -3-2-2 املنظما التحالفات  املؤسسات  من  أكثر  أو  اثنني  بني  الشراكة  تعن  إسرتاتيجية  :   أهداف  لتحقيق  ت 
رئيسية ذات منفعة متبادلة، ويتم اللجوء إليها عادة للحصول على التكنولوجيا أو القدرات التصنيعية، أو للحصول على منافذ ألسواق  

 معينة، أو خلفض املخاطر املالية، أو  لتقليل املخاطر املالية، أو لتحقيق أو أتكيد ميزة تنافسية. 

 االسرتاتيجيات الوظيفية املبحث الرابع :  
حت تنفد املنظمة اسرتاتيجياهتا اليت مت حتديدها على مستوى اإلدارة العليا أو على مستوى وحدات األعمال فان املنظمة حتتاج أن         

 ة إىل حتسني أداء املنظمة،. حتدد اسرتاتيجياهتا الوظيفية مثل : التسويق واإلنتاج واملالية واملوارد البشرية...وهتدف االسرتاتيجيات الوظيفي
ت تعريفها العمل   عرف  :  وأهداف وحدة  األم  املنظمة  أهداف  لتحقيق  تتخذه كل وحدة وظيفية،  الذي  املنهج  الوظيفية أبهنا  اإلسرتاتيجية 

 واسرتاتيجياهتا من خالل تعزيز اإلنتاجية. 
اإلسرتاتيجية على املستوى الوظيفي، حيث تزداد أو تنقص تبعا لطبيعة  :  تتعدد اخليارات  اخليارات اإلسرتاتيجية على املستوى الوظيفي

النشاط الذي متارسه املنظمة، وترتبط االسرتاتيجيات الوظيفية ابألهداف العامة للمنظمة، وتعمل على ترمجة تلك األهداف بشكل عملي،   
 ومن أهم هذه االسرتاتيجيات جند: 

 وزيع اإلرابح، أنواع األسهم... اإلسرتاتيجية املالية: مصادر التمويل، ت -
 اإلسرتاتيجية التسويقية: تتعلق ابسرتاتيجيات املزيج التسويقي  -
 إسرتاتيجية املوارد البشرية: التعيني، املهارات، أسس االختيار  -
 إسرتاتيجية اإلنتاج: أساليب االنتهاج، تكامل العماليات اإلنتاجية  -
 إسرتاتيجية البحث والتطوير  -
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 اسرتاتيجيات املزيج التسويقي: امسالفصل اخل

 أساسيةمفاهيم املبحث األول:               
 إسرتاتيجية املنتجاملبحث الثان:              
 إسرتاتيجية السعر املبحث الثالث:                 

 املبحث الرابع: إسرتاتيجية التوزيع               
 إسرتاتيجية الرتويجاملبحث اخلامس:             
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 أساسية اهيم مفاملبحث األول: 
 مفهوم املزيج التسويقي  -1-2

التسويقية  املزيج التسويقي جمموعة من األنشطة التسويقية املتكاملة واملرتابطة واليت تعتمد على بعضها البعض بغرض أداء الوظيفة  
 .  3النحو املخطط هلا على

 عناصر املزيج التسويقي  -1-3
ابسم العناصر األربعة    1976قدمها مكارثي يتألف املزيج التسويقي من  أربع عناصر أساسية ) ابلنسبة للتسويق السلع  (  كما      

ثالثة عناصر   (Booms&Bitner)أما ابلنسبة لقطاع اخلدمات فقد أضاف  ،  للمزيج التسويقي: املنتج ، السعر ، التوزيع ، الرتويج 
 املادية .  العمليات والدليل  ناس أو اجلمهور، أخرى وهي ال

 هي عملية فريدة لكل مؤسسة أو لكل خدمة. املزيج التسويقي أن عملية بناء وتوازن مالحظة:              
 إسرتاتيجية املنتج املبحث الثان:

يعترب املنتج من أهم عناصر املزيج التسويقي خاصة وأن عناصر املزيج التسويقي األخرى تعتمد بشكل أساسي على وجود سلعة معينة      
 : لتتجه جممل النشاطات لتسويقها  

 تعريف املنتج  -2-1
   شباعإلاحليازة  و االستخدام أوفان املنتج هو أي شيء ميكن تقدميه للسوق بغرض االستهالك أ : "حسب اجلمعية األمريكية للتسويق    

 " حاجة أو رغبة معينة  
  ممثلة يف السلع غري امللموسة مثلغري املادية  املادية واملنتجات جتدر اإلشارة إىل أن مصطلح املنتج يشمل املنتجات املادية ممثلة يف السلع

 اخلدمات واألفكار.  
فانه يرى يف املنتج مصدرا إلشباع احلاجات والرغبات االستهالكية ، كما انه مصدر للربح الذي  يسعى إليه كل من املوزع   أما ماكارت

 واملنتج  

   خصائص املنتج:-2-2
 : وتشمل بصفة عامة خصائص املنتج املادي  -1

املميزة، الصالحية، اجلودة، قابلية التداول، قابلية  احلجم، الشكل، الوظيفة، العالمة واالسم التجاري، التعبئة والتغليف، اخلواص  
 احلفظ، قابلية الصيانة 

 : وتشمل بصفة عامة خصائص املنتج اخلدمي  -2
 عدم امللموسية، عدم إمكانية احليازة، التالزمية، التفاعل بني مقدم اخلدمة واملستهلك، صعوبة تقييم جودة اخلدمة. 
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 املنتج   إسرتاتيجية -2-2
  األسواق بغرض تلبية احتياجات   جي املناسب اخلاص مبنتجات املنظمةاليت تقوم على حتديد البديل االسرتاتي اإلسرتاتيجيةهي تلك  

 املستهدفة . 
 منها: هناك عدة عوامل جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند إعداد إسرتاتيجية املنتج  املنتج:  إسرتاتيجية املؤثرة يف اختيار العوامل  -2-3

 خصائص املنتج أو اخلدمة؛  -1
 ؛ ، مناسبتيا( فصليا  ، لطلب على منتجات املؤسسة ) دورايتقلبات ا  -2
 ؛ الكفاءات البشرية (  اخلربة، املالية،الذاتية للمؤسسة ) املوارد  اإلمكانيات -3
 ؛ اإلنتاج مدى حتكم املؤسسة يف مصادر عوامل  -4
 ؛ نظمة القنوات التوزيعية اليت تعتمد عليها امل -5
 ؛ املستهدفة األسواقطبيعة  -6
 درجة املنافسة؛  -7
 ؛ ني املستهدفنيسلوك املستهلك -8
   ؛ الظروف االقتصادية السائدة -9

 ؛ املتغريات التكنولوجية  -10
 ابقي عناصر املزيج التسويقي؛  -11
 . 63 مرحلة دورة احلياة اليت متر هبا منتجات املنظمة -12

املنتج  -2-4 إسرتاتيجية  هذه  أمهية  أمهية  تكمن  تليب  :  منتجات  تقدمي  على  بقدرهتا  يتعلق  الشركة  جناح  ان  يف كون  اإلسرتاتيجية 
 حاجات ورغبات الزمالء 

 :64( عدة اسرتاتيجيات تسويقية تبعا لدورة حياة املنتج   Kotlerحدد ):   االسرتاتيجيات التسويقية خالل دورة حياة املنتج -2-5
السوق على خماطر كثرية  ولتجنب ذلك     إىل  ات اجلديدةحيث تنطوي عملية تقدمي املنتج  :  التقدمي اسرتاتيجيات التسويق يف مرحلة    -أ

 فينبغي على  املنظمة إتباع إحدى االسرتاتيجيات األربعة التالية : 

 
 

 

 242-246  ص,  1999,    اإلسكندرية,    اجلامعية  الدار,    التسويق,  صحن  فريد   64
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. واهلدف من  فع و مبستوى ترويج عايلعلى تقدمي منتج جديد بسعر مرت   اإلسرتاتيجيةتركز هذا    :السريع   االستخالص  سرتاتيجيةإ  1-ا
الرتويج وتقوم هذه املنظمة بتكثيف  ،  اإلنتاجلتغطية تكاليف    وحدة منتجة  استخالص ما ميكن من األرابح عن كل   البيع بسعر مرتفع هو 

 االفرتاضات التالية:  ظل  مقبولة يف تكون هذه اإلسرتاتيجية  و ، املستهلكني مبزااي املنتج اجلديد مجهور   إقناعو   لغرض تعريف 
 مدرك للمنتج. يكون جزء كبري من السوق احملتمل غري   -1
 يتحمس الذين يدركون املنتج القتنائه و يستطيعون دفع السعر املطلوب.  -2
 حاليا / ال توجد منافسة  تواجه املنظمة منافسة حمتملة و تريد بناء أولوية للعالمة التجارية.  -3
يساعد السعر    ، حيث  منخفضيد بسعر مرتفع و مستوى ترويج  نتج جدتقدمي  م  أساسعلى    نقوم:    إسرتاتيجية االستخالص البطيء-

توقع  و من امل ،  منخفضة يبقي تكاليف التسويق    املستوى املنخفض من الرتويج    أن ، يف حني  عادة ما ميكن من التكليفاملرتفع يف است
 ت التالية :  يف ظل االفرتاضا و تكون هذه اإلسرتاتيجية مقبولة     استخالص الكثري من األرابح من السوق،

 صغر حجم السوق؛   -1
   ؛يدرك املنتج  غالبية اجلمهور  -2
 دفع سعر مرتفع؛ل  املستهلكاستعداد  -3
 ؛ املنافسة احملتملة غري وشيكة ) قريبة( -4

قيق أسرع تغلغل يف  هبدف حت الرتويج،  اإلنفاق إبسراف علىمع   منخفض،منتج بسعر تقدمي   إىل تستند  : إسرتاتيجية التغلغل السريع 
 التالية:  يف ظل االفرتاضات و تكون هذه اإلسرتاتيجية مقبولة   فيه،  ممكنة سوقية ابلتايل احلصول على أكرب حصة  السوق و 

 ؛ كون السوق كبري احلجمي  -1
 ؛ غالبية مجهور املستهلكني ال يعرفون املنتج  -2
 أغلب املشرتين حساسني جتاه السعر؛ يكون  -3
 ؛ حمتملةهنالك منافسة قوية  -4
 . تبعا ملنحىن اخلربة   اإلنتاجاخنفاض تكلفة  إمكانية  -5

يشجع السعر املنخفض   ، حيث ى منخفض من الرتويج منتج جديد بسعر منخفض ومستو   تتعلق بتقدمي  :إسرتاتيجية التغلغل البطيء  
أن  ذلك  )  األرابحالتكاليف وابلتايل رفع  خفض املنخفضة إىل  ، و تؤدي تكاليف الرتويج نيمن قبل املستهلك على القبول السريع للمنتج  

  و تكون هذه اإلسرتاتيجية مقبولة  .  (أبن طلب السوق يكون حساسا للغاية جتاه السعر و لكنه قليل احلساسية جتاه الرتويج   تعتقد املؤسسة
 : يف ظل االفرتاضات التالية  

 ؛ احلجم يكون السوق كبري -1
 ؛ املستهلكنيمعرفة اتمة ابملنتج من جانب  -2
 حساسا ابجتاه السعر؛  ستهلك يكون امل -3
 هناك منافسة حمتملة.  -4
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                               مرتفع اسرتاتيجيات مرحلة التقدمي             شكل/                   

 ا     
 منخفض  مرتفع 

 اجلهد الرتوجيي  

 103، ص2008، عمان  إثراءالتسويق ، دار  إدارةاملصدر : د. انجي معال ـ 

للحفاظ على النمو السريع للسوق    املناسبة   املنظمة االسرتاتيجيات   خالل  هذه املرحلة  تتبىن    يف مرحلة النمو: اسرتاتيجيات املنتج  -ب
 : االسرتاتيجيات التالية  إحدى من خالل تبن و تقوية موقعها التنافسي و ذلك  قدر اإلمكان 

 حتسني وتطوير نوعية املنتج و إبضافة خصائص جديدة للمنتج.  إىلوهتدف  املنتج: تعديل  أو تطوير  إسرتاتيجية   -1
 إضافة مناذج جديدة ومنتجات جانبية.   : وتتضمنالتنويع إسرتاتيجية  -2
 قنوات توزيع جديدة  إبدخالتزيد من تغطيتها للتوزيع   و السوق،  الدخول يف أجزاء جديدة من  تتضمن  التوسع: إسرتاتيجية  -3
 ختفيض األسعار لكي جتذب املشرتين احلساسني جتاه السعر.  إسرتاتيجية  -4
النضج:  +املنتج   تسويق اسرتاتيجيات    -ج مرحلة  حياة   أطولوهي    يف  دورة  إلدارة  املنتج   مراحل  حتدايت كبرية  طياهتا  يف  وحتمل   ،

د املنافسني و  عد  د حيث يزدا  ، ( والنضج النازل  األفقي   والنضج وتتميز هذه املرحلة وبثالثة مراحل بدورها هي النضج الصاعد  )  التسويق،  
الربح هوامش  ذات    ، تنخفض  منتجات  تفضل  و  الضعيفة  املنتجات  عن  املنظمات  بعض  تتخلى  مرحلة  هذه  إن  ويف  العايل  الربح 

 االسرتاتيجيات املتبعة هنا هي: 
 زايدة الطلب على املنتج احلايل وذلك من خالل مايلي   إىل  اإلسرتاتيجية تلجا املنظمات اليت تتبىن هذه  : تعديل السوق  إسرتاتيجية  1-ج
 ؛  زايدة استعمال املنتج من قبل املستهلكني احلاليني -1
 مستخدمني له؛ لمنتج إىل  حتويل غري املستخدمني ل -2

استراتيجية 
االستخالص 
البطئ

استراتيجة 
االستخالص 
السريع

استراتيجية 
التغلغل 
البطيء

استراتيجية 
التغلغل 
السريع
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 الدخول يف أجزاء جديدة للسوق؛  -3
 تقدمي املنتج بطريقة جديدة.   -4
املنتج:   2-ج تعديل  بتعديل      إسرتاتيجية  قيامها  طريق  عن  احلالية  املبيعات  على  احلفاظ  مبحاولة  املنظمة  تقوم  اإلسرتاتيجية  هذه    يف 

 وميكن للمنظمة حتقيق ذلك من خالل : جتذب مستهلكني جدد للمنتج. حتافظ على املستهلكني  احلاليني و  املنتج حت وتكييف 
 أدائه تطوير جودة املنتج هبدف حتسني    -1
 إضافية تج هبدف توليد خصائص  تطوير خصائص املن  -2
 تطوير مناذج )موديالت(املنتج  هبدف زايدة جاذبية املنتج  وفرص قبوله من قبل الزابئن  -3
مزيج      3-ج تعديل  : إسرتاتيجية  التسويق   التسويق  مدراء  حياول  أن  ملزيج    ميكن  األخرى  العناصر  تعديل  طريق  عن  املبيعات  حتفيز 

 التسويق كأن يكون ختفيض أو زايدة السعر أو البقاء على منفذ توزيعي معني أو الدخول يف منافذ أخرى جديدة . 

املنتج      :االحندار   مرحلة   يفاملنتج      تسويق  ية إسرتاتيج  -د االحندار عندما  إىل يصل  امللحوظ   مرحلة  مبيعاته ابالخنفاض  وذلك  ،  تبدأ 
 وتتميز هذه املرحلة ابخلصائص التالية :   املنافسة، املستهلك واحتدام تغيري اهتمامات   أوالتقادم   بسب

 اخنفاض مستوى أسعار املنتج  -1
 منعدمة  أو   األرابح القليلة  -2
 اخنفاض قيمة االستثمارات يف املنتج -3
 التالية :  اإلسرتاتيجيةالتوجهات  إحدىتبن    إىلتلجاء املنظمة  األوضاع يف ظل هذه و 
 : االنسحاب من السوق كليا إسرتاتيجية  1-د

 أخرى الرتكيز على قطاعات معينة من السوق واالستغناء عن   العرض،ختفيض وتتضمن   :االنكماش  إسرتاتيجية  2-د
 تعديالت جوهرية او شكلية  إدخال:  التعديل إسرتاتيجية  3-د

نتجات من  جمموعة من القرارات اليت تتعلق ابمل إن إسرتاتيجيات مزيج املنتجات تتضمن  :  املنتجات  ملزيج  البديلة  االسرتاتيجيات:  اثنيا
توفر اإلمكانيات و  ، وهذا مبراعاة  الناحية الكمية و النوعية و األشكال و مستوايت اجلودة و عدد خطوط املنتجات الرئيسية و الثانوية 

 هي: اك أربعة خيارات إسرتاتيجية بشكل عام هنو  املنافسة القائمة.  درجة و   ، املوارد املتاحة

التمييز:   -1 العمق إبضافة    إسرتاتيجية  وتطوير  املقصود  النوع  نفس  من  أخرى  منتجات  عن  منتجاهتا  متيز  أن  هنا  املنظمة حتاول  إن 
حيث أن    ، تتخلى عن ما هو موجود من منتجات سابقا    أن تزيد عدد املنتجات  دون  نتجات أي  منتجات جديدة على خط امل

 : التمييز يكون عن طريق التصميم , العالمة و األغلفة ، وتستخدم هذه اإلسرتاتيجية عندما  
 تشتد املنافسة   -1
 اق احمليطة ابملنظمة زايدة يف عدد األسو  -2
 ووجود موارد مالية و بشرية.   عاطلة، يف حالة وجود طاقات إنتاجية فائضة أو  -3
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التنويع -4 تقوم على    : إسرتاتيجية  املنتجات    و  اليت ختتلف استخداماهتا عن  احلالية  إضافة خطوط جديدة إىل خطوط منتجاهتا 
ل إضافة خط أو عدة خطوط  من خال  منتجاهتا ابلتنويع ة تسعى إىل تعميق مزيج  وهذا يعن أن املنظم .  األخرى و لكن حتت نفس العالمة 

 :   ، وهذا يتطلب إنتاجية 
 مهارات عالية   -1
 تقنية جديدة  -2
 تسهيالت مالية متعددة   -3
 كما يتطلب األمر إحداث تغريات تنظيمية و مالية يف هيكل األعمال داخل املنظمة   -4
 البحث و التطوير إلنتاج منتجات جديدة يف املنظمة  العتماد على -5
 تطوير قنوات التوزيع  -6

 :     إىل    اإلسرتاتيجية وهتدف هذا 
 نتاج منتجات جديدة لكافة املواسم خماطر هبوط الطلب على بعض املنتجات و التقلبات املومسية و ذلك عن طريق إ  تقليل من 

التعديل -1 إبقاء عدد    : إسرتاتيجية  القائمة مع  للمنتجات  الصفات  تغيري بعض  أو  تطوير  يرجع  .  املنتجات اثبت يقصد هبا  وقد 
 إىل: السبب يف التعديل  

 ق أو حاجات و رغبات املستهلكني  أذوا يف  تغيري لل -1
   ات ايرة التطور سم -2
 ة نتيجة لعدم جناح بعض املنتجات قد تكون التعديالت تفرضها ظروف مومسية أو سنوي  -3

ب لذلك السيولة  فإذا كانت هذه الردود اجيابية تعدل و بذلك يكون املطلو   لى خط املنتجات،وميكن أن يتم التعديل على حنو تدرجيي ع  
 املعنية. التعديل التدرجيي يعاب عليه أنه قد يعطي فرصة للمنافسني للتعديل قبل املنظمة  أنالنقدية قليلة. غري 

االنكماش -4 ا  :إسرتاتيجية  بعض  تبسيط  أو  قائمة  منتجات  خطوط  استبعاد  اإلسرتاتيجية  هذه  خطوط  تعن  داخل  لتشكيالت 
أو إسقاط املنتجات  ،  على املنتجات املرحبة فقط إسقاط منتجات غري مرحبة و الرتكيز    اواملنتجات هبدف التبسيط يف خط املنتجات  

 . و ال تليب حاجات و رغبات املستهلكني، ليت أصبحت ال تشكل طموح املشرتينذات الطراز القدمي و ا
و أن حتقق أرابحا أعلى على املدى البعيد من املنتجات القائمة  .  فقط  تركيز جهودها على املنتجات املرحبة  وهذا حت تستطيع املنظمة    

 حاليا.  

كما ميكن للمنظمة أن تبسط من خط منتجاهتا عندما يكون هناك نقص يف الطاقة اإلنتاجية و أن الطاقة اإلنتاجية ال تستوعب إنتاج  
  املواد   توافر   أو يف حاالت احلروب و عدم  ،    و بنفس النوعية أو عندما تكون الظروف االقتصادية العامة سيئة ،  املنتجات املطلوبة  مجيع  
 . اإلنتاجية للعملية  الالزمة  األولية
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 املبحث الثالث: اسرتاتيجيات التسعي 
للمنظمة بينما    إيراداتالتسويقي الذي يولد    املزيجالسعر كونه العنصر الوحيد من بني عناصر    أمهيةالتسويق على    أدبياتجتمع  

 تؤثر ابقي العناصر يف التكاليف . 
   تقاس ابلسعر  القيمة اليتاملنفعة تشكل  أنحيث  والقيمة،يرتبط مفهوم السعر مبفهومي املنفعة   : السعرتعريف  -3-1

 املنتجاالستفادة من    أو استخدام    أو املنافع  املتحققة من امتالك    للتعبري عن   عن املستهلك    إليها " السعر هو جمموع القيم املتوقعة اليت  يستند  
 ذات قيمة "  منتجات يقابلها  من    ما  أوخالل فرتة زمنية معينة ويف مكان معني ويعرب عنه ابلنقود  

املنتج   على  احلصول  مقابل  يطلب  الذي  ،    أو "املبلغ  القيم    أو اخلدمة  على  جمموع  حصوهلم  منافع  مقابل  املستهلكون  يتبادهلا    أو اليت 
   اخلدمة " أواستخدامهم املنتج  
 "  للمنتج" القيمة املثبتة 1984ستنتون

 :   السعر  أمهية -3-2
 التسويقية للمنظمة   األهدافحتقيق يف املسامهة  -1
 مهمة يف مواجهة املنافسني  أداة -2
 يسمح للمستهلك ابملقارنة واملفاضلة بني املنتجات   -3
 لطلب السوق   األساسياحملدد  يعترب  -4

 مقابل نقدي    إىلقدمه من منتجات  وهو فن ترمجة قيمة املنتج  ت  ما  ألسعاريعن حتديد املنظمة    التسعي : -3-4
   التسعي :   أهداف -3-5

 حتقيق عائد مناسب عن االستثمار  -5
 احملافظة على احلصة السوقية للمبيعات  وحتسينها  -6
 جتنبها  أو مواجهة املنافسة  -7
 حاجة املستهلك مبراعاة دخله  إشباع -8
 تنشيط السوق  -9

 العوامل املؤثرة يف قرارات التسعري جند أهممن   : التسعيالعوامل املؤثرة يف  -3-6
سلوك املستهلك وقدرته  ،  احلصة السوقية املستهدفة ،  حجم الطلب على السلعة،  التكاليف  ، اإلسرتاتيجية  األهداف   ،رؤية املنظمة 

 . التشريعات والقوانني، التسويقيابقي عناصر املزيج ،  ) رد الفعل املتوقع من املنافسني( التفاعالت التنافسية ، الشرائية
 : خطوات التسعي

 اإلسرتاتيجية  األهدافحتديد  -1
 معرفة التكاليف  -2
 معرفة حجم الطلب  -3
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 األسعار دى استجابة املنافسني لتغريات يف دراسة م -4
 حتليل عالقة الطلب ابلسعر  -5
 حتليل املنتجات وأسعارها  -6
 ( على السعر  األخرىعناصر املزيج التسويقي  أتثريمراعاة )  سعرية تناسب السوق املستهدف  إسرتاتيجيةاختيار   -7
 اختيار سعر اختباري -8
 النهائي  حتديد السعر -9

 التسعي  أساليب -3-5
 التسعري على اساس الكلفة: ويعربعنه ابملعادلة: السعر= كلفة االنتاج+املصاريف+هامش الربح  -1
 هذه الطريقة على مستوى الطلب ابلرغم من ثبات كلفة االنتاج التسعري على اساس الطلب وتعتمد  -2
 التسعري على اساس املنافسة: حيث حتدد املؤسسة اسعار منتجاهتا على اساس اسعار منافسيها، وهذا النوع هو الشائع  -3
حتديد نقطة  التسعري على اساس نقط التعادل: يستخدم هذا االسلوب خاصة يف حتديد اسعار املنتجات اجلديدة، حيث يتم   -4

التعادل من خالل حتديد كمية املنتجات املراد بيعها بسعر يعطي على االقل التكاليف اي النقطة اليت يتحقق عندها تساوي  
 االيرادات مع التكاليف 

تسعري اجملموعة او التشكيلة: يعن حتديد سعر جملموعة منتجات كوحدة واحدة وتفضل هذه الطريقة لعدم حتديد املنتج الذي   -5
 قع عليه التخفيض ي

 التسعري من خالل املزادات:   -6
 التسعري من خالل املناقصات:  -7

التسعي -3-6 التسعري من    :   اسرتاتيجيات  التسويقي    أهمتعترب اسرتاتيجيات  املزيج    األهداف الكبري يف حتقيق    لتأثريها اسرتاتيجيات 
 . وامل اليت تواجهها املنظمةتوجد عدة اسرتاتيجيات للتسعري ميكن تطبيقها حسب الع التسويقية للمنظمة، و 

مرتفع هبدف احلصول على اكرب قدر من  وتتضمن    : السوققشط    إسرتاتيجية  -1 منتج بسعر  يكون    أن) جيب    األرابح تقدمي 
 مجهور املستهلكني غري حساسني للسعر( 

ودخول    : السوقاخرتاق    إسرتاتيجية  -2 السوقية  احلصة  وزايدة  املبيعات  رفع  منخفض هبدف  بسعر  منتج  تقدمي    اء إجز وتتضمن 
 .جديدة من السوق ) جيب مراعاة مرونة الطلب ( 

النفسي  إسرتاتيجية  -3 منتجالتسعي  تقدمي  تعتمد على  الزبون ابخنفاضها:  توهم  منتجات    أو ،  ات أبسعار  مرتفعة    أبسعارتقدمي 
 .التفاخر( أسعار مثل  توهم الزبون جبودهتا )  

قد متارس من قبل شركات القطاع العام    تطبق من قبل الشركات اليت حتتكر إنتاج منتج معني، :التسعي ابالحتكار   إسرتاتيجية  -4
، وقد متارس من قبل شركات القطاع اخلاص يف الدولة اليت ال يوجد هبا  ظل قوانني محائية  لذلك االحتكاراململوكة للدولة  يف  

 .تشريعات جترم االحتكار 
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،  بعد القضاء على الشركات املنافسة : تستهدف اخرتاق السوق مث السيطرة وممارسة احتكار واقعي ابإلغراقالتسعي  إسرتاتيجية  -5
  األساسية   األحكام ز  ر من اب  اإلغراق   أعمال ) تعترب قاعد مكافحة ممارسة    اإلغراق  أعمالوختتلف الدول يف درجة احلماية ضد  

 .ة املنظمة العاملية للتجارة (التفاقي
من االسرتاتيجيات السابقة وتتضمن ثالثة   أتثريا، وهي اقل السلع واخلدمات على: وتتضمن القيام خبصومات اخلصم إسرتاتيجية  -6

 اسرتاتيجيات فرعية هي : 
 : تعتمد على منح البائع للمشرتي خصم  هبدف تشجيعه على الدفع يف وقت مبكر اخلصم النقدي  -أ

 : خصم مينح للمشرتي بقصد تشجيعه على زايدة كميات الشراء اخلصم على الكمية -ب
  مئوية من نسبة    أساس تعتمد على قيام البائع ابلتنازل على السعر املكتوب على البضاعة وحيسب اخلصم على    : التجارياخلصم   -ت

 السعر املكتوب 
 اسرتاتيجيات التوزيع املبحث الرابع: 
وقد قدمت    إنتاجها،عملية    إمتاماملستخدم بعد    أواملستهلك    إىلتوصيل السلع    إىلوظائف التسويق حيث يهدف    أهميعترب التوزيع من  

 جند :  أمههاللتوزيع من    تعريفاتال العديد من 
 ...   : "  2004تعريف كونلر  

" التوزيع نشاط ديناميكي من النشاطات واجلهود التسويقية اليت ختتص ابنتقال ملكية السلع واخلدمات     تعريف املعهد القانون للتسويق 
 املستخدم "  أواملستهلك  إىل   إنتاجهامن مصادر  

متوفر  اليت  جتعل من املنتج    األنشطة انه تلك    أو ،  ادي للسلع من خالل قنوات توزيعية : " التوزيع عبارة عن جراين م  تعريف ماك كاريت 
  ، يرغبه  الذي  املكان  ويف  يطلبه  ما  وقت  واألشخاص    أوانه للمستهلك  املنظمات  فيها  تشارك  اليت  واخلدمات  السلع  انسياب  عمليات 

 املستهلك "  إىل وانتقاهلا من الشركة املنتجة 

قنوات التوزيع متثل   أن مها : قنوات التوزيع و وظائف التوزيع ، حيث  أساسيني ركنني   على التوزيع يشتمل نظام :    مكوانت نظام التوزيع
 ويف الوقت واملكان املناسبني مما  الالزمة ابلكميات  املنتجات وظائف التوزيع تتعلق ابنتقال  أن ، يف حني  حلقة الوصل بني املنظمة والزابئن
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. نية  الزم يسمح بتحقق املنفعة املكانية و 

 

تشري إىل مجيع األطراف ذات العالقات املتداخلة واليت تساهم يف جعل املنتج متاح الستهالك أو االستخدام من    التوزيع: مفهوم قناة    -5
 طرف املستهلك النهائي أو املشرتي الصناعي. 

ات تدفق املنتجات من  هي جمموعة املؤسسات أو األفراد الذين تقع على عاتقهم القيام مبجموعة من الوظائف الضرورية واملرتبطة بعملي    
 املنتجني إىل العمالء، يف السوق أو األسواق املستهدفة  

: يقصد مبستوى قناة التوزيع عدد طبقات الوسطاء الذين ينفذون جزء من األعمال املتعلقة بتدفق املنتجات    مستوايت قناة التوزيع  -6
 من املنتج إىل املشرتي النهائي. 
   :  لتوزيعية العوامل املؤثرة يف اختيار القناة ا 

يف احلسبان حاجات وهيكل وسلوك الشراء  ختيار القناة التوزيعية  هي األخذ : نقطة البداية يف ا  االعتبارات اخلاصة ابلسوق -1
 متغريات السوق املؤثرة يف االختيار هي :  أهمومن   أهدافهااملستهدفة وذلك حت تكون هذه القناة فاعلة وحتقق   لألسواق 

  اجلغرايف: الرتكيز  عادات الشراء؛ حجم السوق ؛  ؛  حجم الطلبية ؛    عدد العمالء احملتملني؛  صناعيني(  أو  طبيعيني)     الزابئنطبيعة  
 65حيث انه كلما كان تركز العمالء يف منطقة واحدة ميكن االتصال هبم مباشرة والعكس  

 :    االعتبارات اخلاصة ابملنتج
 أسلوب اإلنتاج احلجم والوزن، القابيلية للتلف؛   طبيعة املنتج : ؛   سعر الوحدة من املنتج 

 :   االعتبارات اخلاصة ابلوسطاء 
 اخلدمات املقدمة من قبل املوزعني وسطاء جتاه سياسات املنتج؛ ومواقف ال ؛ اجتاهاتتوفر الوسيط املرغوب فيها 

 
، ص  1988، دار الفكر العربي، مصر،  1محي الدين األزهري، إدارة النشاط التسويقي: مدخل استراتيجي كمي، الجزء الثاني، ط 65

 286،287ص

لتوزيعا

وظائف 
التوزيع

وظيفة النقل نوظيفة التخزي
وظيفة 
المناولة 

قنوات التوزيع

قنوات التوزيع 
المباشر

قنوات التوزيع
غير المباشر
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 :     االعتبارات اخلاصة ابملؤسسة
 للمؤسسة    اإلدارية اخلربات التسويقية والقدرات ؛والبشرية  املادية  اإلمكانيات

 :  االعتبارات اخلاصة ابلبيئة 
 التوزيع. أدوات سياسات و ؛ التشريعات والسياسات احلكوميةالعوامل االقتصادية؛  املنافسني؛خصائص 

  ميكن الذي من خالله تتدفق منتجات املؤسسة مبا حيقق أهدافها التسويقية،    اسرتاتيجيات التوزيع  ابألسلوبتتعلق    اسرتاتيجيات التوزيع:
بني الوقت   املنتج   بتوفري   خالهلما   من   الشركات   تقوم   للتوزيع  إسرتاتيجيتني  التمييز   توزيع   إما  ذلك   يتضمن  قد  و ،  املناسبني  املكانو   يف 

 .املستهلك إىل املنتجات  تصريف  عملية تتوىل  اليت املنشآت من  جمموعة  استخدام  خالل من أو  املستهلك إىل مباشر  بشكل  املنتجات 
 حسب معيار قناة التوزيع 

  قيام   يعن   هذا  و   األسواق  يف   املتاحة   التوزيع  منشآت  على  االعتماد  دون   منتجاته   بتوزيع  املنتج   قيام  هو   : اسرتاتيجيات التوزيع املباشر -1
،و  املنتج  بيع  حماولة  و  مباشرة  الصناعيني  املشرتين  أو   النهائيني  ابملستهلكني  ابالتصال  املنتج   تربر   اليت  األسباب  بعض  هناك  هلم 

 :هي  واملباشر  التوزيع إسرتاتيجية  استخدام
 .رغبة املنتج يف الرقابة على السوق و رقابة اجلهود البيعية لضمان فاعليتها  -1
   .حماولة التخلص من املخزون و البحث عن األسواق اجلديدة   -2
 .احلصول على املعلومات املتعلقة ابلسوق و التغريات يف سلوك املستهلك و معرفة ردود فعل املستهلك من املنتج بصورة سريعة   -3
احلصول على الربح دون مشاركة الوسطاء و ابلتايل يستطيع أيضا أن خيفض أسعاره قليال حيث سيوفر بعض هوامش  ضمان   -4

 .الربح اليت كان حيصل عليها الوسطاء
   عدم تعاون الوسطاء يف توزيع منتجات الشركة  جتنب -5

 التوزيع ابإلنرتنت  ،التوزيع اآليل  ، التوزيع املتحرك ،التوزيع الثابت  جند: التوزيع املباشر  أشكال من  
 :طرق التوزيع املباشر للسلع االستهالكية

و تعترب هذه الطريقة من أقدم الطرق املستخدمة، حيث يعتمد املنتج على رجال البيع التابعني له،الذين يطوفون  : طواف رجال البيع -أ
و   .النهائيني أو املشرتين الصناعيني دون احلاجة إىل فتح جمال يف أماكن اثبتة ابملنتجات أو عينات منها على مواقع املستهلكني سواء 

تعتمد هذه الطريقة على جهود رجال البيع حيث يقومون إبقناع املستهلك ابملنتج و تقدمي عينات له و أخذ الطلبات يف حالة جناح  
 .إىل املستهلك  اجلهود البيعية مث يقوم إبرسال البضاعة بعد ذلك أو بيع بضاعة مباشرة 

يقوم بعض املنتجون ابفتتاح معارض لبيع منتجاهتم مباشرة إىل املستهلكني و اندرا ما    :البيع عن طريق معارض ميلكها املنتجون  -ب
يعتمد املنتج على هذه الطريقة مبفردها و لكن تستخدم جبانب االستعانة خبدمات الوسطاء لصعوبة فتح معارض يف أماكن متعددة يف  

  .اق لضخامة االستثمارات اليت حتتاجها الشركة المتالك هذه املتاجر أو املعارض األسو 
وتتمثل هذه الطريقة بقيام املنتج إبعداد كتالوجات إىل املشرتين احملتملني، و الذين يتوقع منهم طلب هذه   By mail :البيع ابلربيد  -ج  *

املعد هلذا الغرض و إعادته إىل املنتج الذي سيقوم بدوره إبرسال السلعة املطلوبة   ( الكوبون)من خالل تعبئة القيمة  (بعد قراءهتم هلا)  السلع
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هتدف هذه الطريقة إىل خدمة املستهلك دون حتمل مشقة القيام ابلتسوق و تعتمد الشركات و   .إىل املستهلك و عن طريق الربيد كذلك
 .   الدفع النقدي مع التمتع خبصماملوزعني يف حماولة زايدة جاذبية هذه الطريقة على تطبيق طريقة 

  لألسباب اسرتاتيجيات التوزيع غري املباشر    إىلالشركات    تلجا   وحيث تعتمد الشركة على وسطاء      :اسرتاتيجيات التوزيع  غي املباشر
 :  التالية 

 ة الشركة يف االستفادة من خربة املوزعنيبرغ -1
 اعتقاد املنظمة ....  -2
 ديدةج أسواق ودخول  األسواق التوسع يف  -3
 املوزعني يف اجلهد الرتوجيي للشركة  إشراك -4

 كثافة التوزيع حسب معيار  
 ) الشامل(:   إسرتاتيجية التوزيع املكثف 

  وهي الطريقة اليت يكون هدف املنتجني من خالهلا هو التواجد يف كل نقاط البيع اليت تالءم منتجاهتم  أو على األقل أن يكون متواجدا يف 
هذه  اغلبها   وتعتمد  يريدونه،  الذي  املكان  ويف  هلا  املستهلكني  طلب  وقت  ومتاحة  متوفرة  املنتجات  هذه  جعل  هو  ذلك  من  والغرض 

 صة ابلنسبة للسلع امليسرة اليت ال يبدل املستهلك جهد للحصول عليها ) مثل املشروابت..اخل( ا اإلسرتاتيجية  خ
 (إسرتاتيجية التوزيع احملصور )املقتصر

والذي تتوفر فيه     ليها أيضا اسم إسرتاتيجية التوزيع الوحيد ويقصد هبا اعتماد املنتجني على موزع وحيد يف تسويق منتجاهتم، يطلق ع    
 ؤها. السلع املعمرة اليت ال يتكرر شرا  وتالءماملوزع كوكيل عن طريق عقد قانون، ويتم التعامل مع هذا  ... خصوصيات معينة  
 االنتقائي إسرتاتيجية التوزيع 

ختتار       إذا  املوزعني  على كل  يعتمد  وال  موزع واحد  على  يركز  ال  توزيعي  أسلوب  فهي  السابقني  النوعيني  بني  اإلسرتاتيجية  هذه  تقع 
انتقاؤهم على أساس معايري معينة مثل السمعة    املؤسسة املنتجة عدد معينا من املوزعني للتعامل معهم  يتم  اجليدة واملركز السوقي  واللذين 

، وتعرف هذه اإلسرتاتيجية على أهنا" قيام املؤسسة ابالعتماد على عدد حمدود من الوسطاء لتوزيع  واملوقع اجلغرايف والقدرات التنظيمية..اخل
 منتجاهتا حبيث يتم اختيارهم على أساس معني"  

 جانب اعتمادها على اسرتاتيجيات التوزيع املباشر ؟  إىل رة  سؤال : ملاذا تعتمد الشركات على اسرتاتيجيات التوزيع غي املباش

  ن  كل  مزااي  من  االستفادة  ميكن  حت املباشر  غري التوزيع  طريقة مع يستعمل    أنه  إال  ابلتوزيع املباشر  املرتبطة املزااي من ابلرغم  :  اإلجابة
  و   أقصر   املباشر التوزيع جتعل اليت  اخلصائص  ببعض   تتميز  حيث ابخلدمات املباشر  التوزيع  مفهوم  ارتبط  طويلة لفرتة  أنه يالحظ  و  .الطريقتني 

  خدمة  ،  احلالقة ،  البنوك  ،  الصحية  اخلدمات  مثل  اخلدمات  من العديد على املستهلك  فحصول .املنتج  على  للحصول  الطرق أنسب
  من   العديد قامت  فقد  ذلك   من وابلرغم ،( اخلدمة  مستقبل )  املستهلك و( اخلدمة مقدم )  املنتج  بني  مباشر  اتصال تتطلب  ،   السيارات
 .خيدمه الذي  السوق  رقعة توسيع   لضمان  خدماهتا توزيع يف  الوسطاء ابستخدام  ةاخلدمي  الشركات 
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   اسرتاتيجيات الرتويج املبحث اخلامس:  
 66تعاطاه الناس وشاع بينهم "   أي : كلمة ترويج ابلغة العربية تعن " راج الشيء   مفهوم الرتويج  -5-1

للمعلومات ويف تسهيل بيع السلع واخلدمات    منافذ إقامة بني اجلهود البائع يف   هو التنسيقالرتويج  :(Edwards William)تعريف  
 67" يف قبول فكرة معينة  أو

املبيعات وحتقيق   الطلب وزايدة انه ميثل االتصال ابآلخرين وتعريفهم ابملنتج وحثهم للحصول عليه وابلتايل تنشيط  : ( Stanton)تعريف  
 68" للمنظمة ويتم بوسائل االتصال   األرابح 
 69"  إقناعيجهد تسويقي وينطوي على عملية اتصال  إطار انه النشاط الذي يتم ضمن  : " ( Kotler)تعريف  

ميثل العنصر   املؤسسة وهووتعريف املستهلكني مبنتجات املؤسسة ودفعهم لشراء منتجات  إقناع  إىل وعليه فالرتويج هو عملية اتصال هتدف 
 من عناصر املزيج التسويقي     الرابع
 النشاط الرتوجيي يف :   أمهية : تربز   الرتويج  أمهية -5-2

 ؛ املسامهة يف حتقيق االتصال والتفاهم بني الطرفني ) البائع واملشرتي( -1
 ؛ هبم املنتج  ميكن أن يتصلالذين   األفراد  ع وزايدة عدد يتنو  -2
 ؛ يف السوق األقدامالتنافسية وترسيخ  املعارككسب  -3
ابملعلومات والبياانت عن كل ما يتعلق    األفرادمن خالل امدد  مبنتجات املنظمة  املسامهة يف احلفاظ على مستوى من الوعي -4

 ؛ ابلسلع واخلدمات 
 ؛ على قرار الشراء ابلنسبة للمستهلك التأثري -5
 اإلنتاج يف املرتبة الثانية من حيث التكاليف بعد تكاليف   أيت -6
 عن املؤسسة جيدة   ذهنيةاملسامهة يف حتسني صورة املؤسسة وذلك من خالل خلق صورة  -7

 :  عناصر املزيج الرتوجيي  -5-3
 : اإلعالن -5-3-1
كونه عملية تساعد املستهلك على    إىل املبيعات، من جمرد عملية لتنشيط تبعا لتطور النشاط التسويقي، حيث تطور     تطورا اإلعالنعرف   

   ضمان والئه للعالمة التجارية واملنظمة .   إىل  ابإلضافةقرار شراء  أفضل  اختاذ
 اليت ميكن تقدميها للتعريف جند مايلي :  ات ريفالتع : من أهم تعريف اإلعالن   -5-3-1-1

 
 387،ص2جوزيف الياس ، منجد المجاني المصور ، دار المجاني ،ط  66

 245،ص   2002الترويج واالعالن التجاري ، دار اليازوري ، عمان ، بشير عباس الغالق ، علي محمد رباعية  ،  67

 260، ص  2004محود جاسم محمد الصميدي ، استراتيجيات التسويق مدخل كمي ، دار حامد للنشر ، عمان ، 68

 35، ص 2002،  مؤسسة حورس الدولية ، عمان ، 3عصام الدين ابو علفة ، الترويج ، تسويق متقدم ،ج 69



 حماضرات يف التسويق االسرتاتيجي 

57 

 

  أو مبزااي منتجاهتا ودعوته القتنائها   وإقناعهخدمية    أوصناعية   أوهو جمموعة الوسائل املستخدمة لتعريف اجلمهور مبنظمة جتارية    إعالن     
 70له "  أبمهيتها املستهلك   إقناع تستهدف تكوين شهرة للسلع واخلدمات وما يبع ذلك من  اليت  األساليبه جمموعة ان

عن   اإلفصاح بواسطة جهة معلومة ومقابل اجر مدفوع مع   واألفكار  املنتجات واخلدمات الوسيلة غري الشخصية لتقدمي "   أبنهكما يعرف  
 71" هوية املعلن  

وبواسطة   األجر، عرب وسيلة متخصصة مدفوعة  الشخصية يتماالتصاالت غري  أشكال شكل من  "   أبنه  اإلعالنفيعرف  (kotler)  أما
 72" جهة معلومة  

عن طريق رسالة  ( مسموعة   أو مرئية )  اليت تقدم كمجموعة بطريقة غري شخصية  األنشطة كافة "   أبنه  اإلعالنفقد عرف   Stantonأما
 73" فكرة معينة   أو خدمة  أو معلومة املعلن تتعلق بسلعة 

متيزه عن غريه من    أن نستنتج عدة خصائص ميكن    أن ميكن    لإلعالن املقدمة    التعريفات من خالل    : اإلعالنخصائص    -5-3-1-3
 األخرى: النشاطات 

 ؛ جهود غري شخصية حيث يتم االتصال بطرق غري مباشرة -
 ؛ األجر يكون مدفوع   اإلعالن -
 واألفكار؛ على ترويج اخلدمات  اإلعالنيشمل  -
 . املعلن يفصح عن شخصيته  -
 : 74: يشتمل اإلعالن على جمموعة من األهداف واليت تتمثل يف مايلي أهداف اإلعالن  -5-3-1-4
 تكوين أو زايدة وعي املستهلك املرتقب ابالسم التجاري أو السلعة، وكيفية احلصول عليها؛  -
 ا)يناسب هذا اهلدف العديد من السلع امليسرة(؛ التذكري بوجود السلعة واحلث على استخدامه -
للسلعة..من   - استخدامات جديدة  على  املستهلكني  اهلدف حلث  هذا  يستخدم  للسلعة)  األصلي  االستخدام  عن  االجتاهات  تغيري 

 إظهار كيف ميكن استخدام السلعة بطريقة غري تقليدية(؛ 
جلذب جدد للسلعة من خالل الرتكيز على اخلصائص  )وهذا اهلدف يستخدم    عن خصائص وصفات السلعة  اإلدراك تثبيت    أو تغيري   -

 املميزة للسلعة واليت تعطيها مكانة فريدة بني السلع املنافسة(؛ 
وإ - املنافسني  بسلع  مقارنة  السلعة  خصائص  اختالف  إبراز  من   ( املنافسة  التجارية  األمساء  جتاه  املعتقدات  املستهلكني  تغيري  قناع 

 ابستخدام تلك السلعة بدال من السلع املنافسة(؛ 
 وتدعيم والئه؛  تدعيم االجتاهات من اجل احملافظة على تفضيل املستهلك لالسم التجاري  إعادة -
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 ترسيخ الصورة الذهنية للمنظمة؛  -
 تشجيع املوزعني على التعامل يف منتجات الشركة.  -
مقابلة بني    إجراءالرتوجيية الذي يتضمن    األنشطةذلك النشاط الشخصي من    أبنه يعرف البيع الشخصي    :الشخصيالبيع   -5-3-2

 75بشرائها "  إقناعه اخلدمة وحماولة   أو مشرتي صناعي وجها لوجه بغرض تعريفه ابلسلعة  أو رجل بيع ومستهلك هنائي 
 76االقتناع الفكرة "  أوفكرة هبدف دفع الزبون حنو شراء املنتج  أوخدمة   أو" التقدمي الشخصي والشفهي ملنتج    أبنهكما يعرف  
 77عملية التبادل "  إلمتام " اتصال شخصي بني البائع واملشرتي يف حماولة   أبنهكما يعرف  

الشخصي     البيع  الصناعي    إبمكانية يتميز  واملشرتي  النهائي  املستهلك  مع  البيع  رجل  يتبادهلا  اليت  املعلومات  بنوعية    وإمكانية التحكم 
 أن يستمر يف نفس النهج البيعي، أو يقوم بتغيري منهج البيع مبا يتناسب ورد الفعل.  فإما تعديلها عندما يرى رجل البيع رد الفعل 

 مزااي وعيوب البيع الشخصي: 
 خصي:  مزااي البيع الش

 يزود إدارة التسويق مبعلومات هامة عن ميول واجتاهات املستهلكني األمر الذي يؤثر على مضمون وشكل اإلسرتاتيجية التسويقية؛  -
 يعترب العامل الشخصي يف العالقة بني مندوب املبيعات والزبون عامال هاما وحامسا يف اختاذ قرار الشراء؛  -
 طريقة البيع الشخصي طريقة مرنة جدا؛ -
 .78زويد الزبون ابملعلومات الكافية عن السلعة والرد عن استفساراته ت -

 عيوب البيع الشخصي: 
 القدرة احملدودة على خدمة على خدمة كبري من العمالء؛  -
 زايدة تكاليف البيع الشخصي؛  -
 قد تؤثر شخصية مندوب البيع سلبيا يف حجم املبيعات.  -
 تنشيط املبيعات :   -5-3-3

 79ما"   توزيع وبيع السلع واخلدمات ملنظمةتنشيط   إىل اليت هتدف   األنشطة "هو القيام مبختلف   املبيعات:تعريف تنشيط 
لشراء    أبنه ويعرف كذلك   مباشر  يستخدم كحافز  الذي  النشاط  سلعة    أو "  توجيهه    أو جتربة  ميكن  والذي  املستهلكني   إىلخدمة  كل 

 80والوسطاء والبائعني " 
  أو والدعاية اليت حتفز فاعلية شراء املستهلك   واإلعالن التسويقية عدا البيع الشخصي    األنشطة "   أبنهللتسويق   األمريكية   اجلمعيةكما عرفته  

 81لفرتة حمدودة من الزمن "  للمنتج الوكيل حبيث تضيف قيمة 
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 ويتسم تنشيط املبيعات مبايلي : 
 املستهلكني والوسطاء والبائعني  إىلتوجيهه  إمكانية 

   واإلعالن البيع الشخصي  ألنشطة نشاط مكمل 
 مباشر وسريع   أتثريحتقيق  إىليهدف 

 عند اخنفاض املبيعات  أومرة   ألول يزيد استخدامه عند تقدمي منتج جديد 
ابختالف اجلهة اليت توجه    األساليب هذه    وختتلفلتنشيط املبيعات    إتباعها وسائل تنشيط املبيعات : هناك العديد من الوسائل اليت ميكن  

 اليها : 
 موجهة حنو املستهلكني   أساليب

"    الدعاية:  -5-3-4 ري  اخلدمات بصورة غري شرعية وغ   أوالسلع    أو   األفكار تقدمي    أشكالشكل من    أي الدعاية عبارة عن 
 82" األجرمدفوعة 

أبساليب غري شخصية ومن  املستهلكني ابملنتج    أخبار  أو الطلب على املنتج    إاثرة" عملية اتصال غري مباشرة هبدف    أبهناو تعرف كذلك  
 83لومة ويكون جماان " خالل وسائل مع

 84:    الدعاية أهداف   -5-3-4-1
 زايدة وعي املستهلكني ابملنظمة ومنتجاهتا  -1
 املستهلك  إىل تقدمي املعلومات عن املنتج  -2
 خلق صورة ذهنية طيبة عن املنظمة ومنتجاهتا   -3
 :  خصائص الدعاية  -5-3-4-2
 نوع من االتصال غري الشخصي  -1
 التكرار ال تتاح هلا فرصة  -2
 زمن نشرها   أوحجمها  أو عدم حتكم املنظمة يف مضمون الرسالة  -3
 دم حتمل املنظمة لتكلفة الدعاية ع -4
 فقط  إخباريةتتميز بكوهنا  -5
 :   وسائل الدعاية  -5-3-4-3
 ؛ املناسبات اخلاصة -
 ؛ اإلخباريالتصريح  -
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 85املؤمتر الصحفي  -
العامة  -5-3-5 العامة هبدف   :   العالقات  الثقة    إقامة ظهر مفهوم العالقات  صالت مستدامة بني املنظمة ومجهورها مبا يضمن حتقيق 

 واالنسجام املتبادلني. 
 تعريفات العالقات العامة جند مايلي   أهم: من بني تعريفها -5-3-5-1

خارجيا من خالل   أوحتقيق الرضا والتفاهم املتبادل بني املنظمة ومجاهريها، سواء داخليا   إىلنشاط خمطط يهدف   "هيالعالقات العامة     
فن معاملة   أو"العالقات مع اجلمهور  أبهنا، كما تعرف كذلك  86املسؤولية االجتماعية"  مببدأ د يف تنفيذها على األخذسياسات وبرامج تستن

وتعرف أيضا أبهنا"اجلهود اإلدارية املرسومة واملستمرة اليت  ،    87رضاهم وثقتهم وأتيدهم"    الكتساب     وجمازهتم  فن مسايرة الناس   أو   اجلمهور
 88هتدف إىل إقامة وتدعيم تفاهم وتبادل بني هيئة ما ومجهورها" 

 تنقسم العالقات العامة إىل نوعني وهذا حسب نوع اجلمهور املوجهة إليه كمايلي:  أنواعها:  -5-3-5-2
وتلطيف اجلو الداخلي    هتدئة  إىل ، و هتدف املوظفني هلا  وأتييدعالقات عامة داخلية : وهي اليت تسمح للمنظمة ابحلصول على ثقة  ال -1

 بني القوى الداخلية للمنظمة. للتنظيم الذي توجد فيه صراعات 
 تمثل يف: وهي تتعلق بتفاعل املنظمة مع احمليط الذي تعمل فيه والذي ي قات العامة اخلارجية : العال -2

 . 89املوزعني املوردين، املسامهني، الزابئن، 
 تتلخص أهداف العالقات العامة  عموما يف مايلي:  أهدفها:  -5-3-5-3
 خلق مسعة طيبة للمنظمة ومنتجاهتا يف أذهان املستهلكني؛  -
 الزابئن احلاليني وكسب زابئن جدد؛ احلفاظ على  -
 إقامة عالقة مستدامة بني املنظمة واملستهلكني؛  -
 االحتكاك املباشر ابملستهلكني هبدف فهم أفضل ملشكلتهم؛  -
 التعرف على أذواق املستهلكني هبدف حتديد أسلوب التعامل معهم.  -

   التجارية: املعارض   -5-3-6
التجارية    البعض    اآلراء : وقد تباينت    90تعريف املعارض  التجارية ضمن املزيج الرتوجيي فقد اعتربها  جزء من    أبهنا حول موقع املعارض 

املبيعات  أدوات  الشخصي  أو ،  تنشيط  البيع  من  هي  جزء  الواقع  يف  ولكنها  للميزات    أداة،  وذلك  الرتوجيي  املزيج  رئيسية ضمن  تروجيية 
 . أخرى تروجيية  إدارةاليت تؤديها املعارض التجاري وللصفات املشرتكة مع كل  واألدوارواخلصائص  
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ومع اجلمهور    مستهلكيها منشاة مع    أية التخطيط والتنفيذ والرقابة لعمليات االتصال اليت تتم يف  الرتويج :    إسرتاتيجيةمفهوم    -5-4
قطاعات سوقية وفئات حمددة من    إىلالرتويج " تلك اجلهود املخطط تنفيذها بصورة متناسقة للوصول    إبسرتاتيجيةوكذلك يقصد  ،  91

 92برسالة املؤسسة ومنتجاهتا "  وإقناعهمالعمالء بغرض التأثري عليهم 
 العوامل املؤثرة على اختيار املزيج الرتوجيي :  -5-5
 ؛ ة األهداف التسويقية للمنظم -1
 ؛ ابقي عناصر املزيج التسويقي -2
 ؛ مرحلة دورة حياة املنتج -3
 ؛ النطاق اجلغرايف للسوق ودرجة تركيزه -4
 ؛ طبيعة املستهلكني املستهدفني  -5
 ؛ ة طبيعة املنافسة السائد -6
 ؛ مرحلة جاهزية املشرتي -7
 . حجم ميزانية الرتويج -8

 :    اسرتاتيجيات الرتويج أنواع  -5-6
ا   -5-6-1 يف  املوزعني  إشراك  معيار  الرتوجييحسب  تسجلهد  اإلسرتاتيجيتني :  إحدى  تستخدم  التسويقية  اإلدارات  اغلب    تخدم 

 التاليتني 
املنتج    اإلسرتاتيجية: يف ظل هذه  الدفع  إسرتاتيجية  -5-6-1-1 اجلملة    التأثريحياول  ابحلصول على كميات    إلقناعهعلى اتجر 

ا من  وبنفس    ملنتجات معينة  اجلملة    األسلوب لتصريفها  اتجر  بدوره    ابلتأثري يقوم  يقوم  الذي  التجزئة  اتجر    املستهلك على    ابلتأثري على 
 . 93للشراء    الستمالته 

املنتج يف   عديدة    أتثريه ويستخدم  وسائل  املوزع  معينة واست  إلقناعه على  تقدمي خصومات  عايل،  ربح  هامش  منحه   : منها  تقدمي  مالته   ،
 . خدمات مرتبطة ببيع السلعة 

تصل   بقوة حت  التوزيع  قنوات  املنتجات خالل  دفع  يف  واملوزعني  املنتج  اشرتاك  يعن  الدفع    إسرتاتيجية وتناسب  94املستهلك   إىل والدفع 
 :95احلاالت التالية  
 التوزيع؛ يف ضعف إمكانيات املنظمة  -1
 كرب حجم السوق؛  -2
   ؛وحاجتها خلربة املوزعني املنظمة نقص خربة  -3

 
 287قحطان  العبدلي ، بشير عباس العالق ، مرجع سبق ذكره ، ص 91
 243، ص  2003ية ، مصطفى ابو بكر ، ادارة التسويق في المنشات المعاصرة مدخل استراتيجي ، الدار الجامعية ، االسكندر 92
 337محمد فريد الصحن ، مرجع سبق ذكره ص  93
 273محمود جاسم الصميدعي ، مرجع سابق ، ص 94
 50عصام الدين امين ابوعلقة ، مرجع سبق ذكره ،ص 95
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 املرتفعة  األسعاراملنتجات ذات  -4
 ؛ خصائصها إلبراز املنتجات اليت حتتاج   -5
 ؛ مرة ألول املنتجات اجلديدة اليت تقدم للسوق  -6
 املنتجات اليت حتقق هامش ربح مرتفع -7
 صغر حجم ميزانية الرتويج -8

 اإلسرتاتيجية والشكل التايل يوضح مضمون هذه 
 

2-  
 

 
 

  أو وحثه على شراء املنتج    إلقناعه تركز على املستهلك النهائي    ألهنااجلذب    إبسرتاتيجية تسمى    :اجلذب   إسرتاتيجية  -5-6-1-2
  اإلعالن تعتمد على    أهنا  اإلسرتاتيجية ن هذه  ويبدو واضحا االقناة  الرتويعية.   أعضاءاخلدمة وابلتايل خلق الطلب عليها وجعله يطلبها من  

العناصر    أكثر   أساسي بشكل   بقية  التكرار الذي    اإلعالن على    اإلسرتاتيجية للمزيج الرتوجيي حيث تعتمد هذه    األخرىمن  املكثف مع 
التجزئة الذي بدوره يطلبها م   أو ل املوزع عن املنتج  جعل املستهلك  يسأ   إىليؤدي   التاجر  ن  اخلدمة ....فاملستهلك يطلب السلعة من 

ة يف جمال  ظمالكبرية اليت تتمتع هبا املن  اإلمكانيات   اجلذب مناسبة يف حالة:  إسرتاتيجيةوتعترب  املنتج.  من   األخرياتجر اجلملة حيث يطلبها  
معروف؛  الرتويج؛ وغري  املنافسة   املنتج جديد  مبيعاهتا يف    طبيعة  وقيمة  منها  الوحدة  ربح  وهامش  سعرها  ابخنفاض  تتميز  اليت  املنتجات 

 الصفقة الواحدة
 :   اإلقناع  حسب معيار األسلوب املتبع يف -5-6-2
ينطلق من فكرة حماصرة املستهلك يف كل    اإلسرتاتيجية يف تطبيق هذه    األساس   إن  : العنيفة يف الرتويج   اإلسرتاتيجية  -5-6-2-1

 . ، وهذا يشكل ضغطا على املستهلك   اإلعالنيةمكان برسالة تروجيية تستخدم بشكل مستمر ولفرتة طويلة مستخدمة اغلب الوسائل 
  األفضل   ابن مناملستهلك    إقناع  على يعتمد    اإلسرتاتيجية يف استخدام هذه   األساس  إن   :للرتويج اللينة   اإلسرتاتيجية  -5-6-2-2
 . )أسلوب الضغط( . اآلمرةاخلدمة  دون استخدام الصيغة أو مبنافع السلعة    إقناعهالرتكيز على  اخلدمة  من خالل  أو يشرتي السلعة  إن له 
 
 

 

 

ج  ةئجد  الصضت
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ةئجد  الصحتهلظ
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 أدوات التحليل االسرتاتيجي: السادسالفصل 
 الداخلية واخلارجية للمؤسسةتشخيص وحتليل البيئة املبحث األول:  مصفوفة 

 املبحث الثان: مصفوفات حتليل حمفظة األنشطة اإلسرتاتيجية للمنظمة
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 متهيد 
  أنشطتها فظة  حتليل حم  أوابلغة ابلنسبة ملختلف املنظمات سواء تعلق بتحليل بيئة عمل املنظمة ،    أمهيةيكتسي التحليل االسرتاتيجي      

 للمنظمة   اإلسرتاتيجية  األنشطة حتليل وضعية  إىل  األخريةهتدف هذه   و .   وأعماهلا
سواء كانت   من    أو   أنشطة جماالت    أو  أعمالوحدات  )  وهذا   . منتجات...اخل  اختيار  امل  إدارةمساعدة  اجل  خطوط  على  نظمة 

 املناسبة لكل نشاط .  اإلسرتاتيجية 
 ( SWOT) مصفوفة التحليل الرابعي : مصفوفة التشخيص االسرتاتيجي األولاملبحث  

ظهر منوذج التشخيص االسرتاتيجي خالل ستينيات القرن املاضي من خالل االعمال املقدمة من قبل ابحثني من جامعة هارفرد    
 .96، والزال نفس النموذج يستخدم اىل اليوم مع بعض التعديالت األمريكيةابلوالايت املتحدة 

    مفهوم التشخيص االسرتاتيجي:  
 تعن القدرة على التمييز ( واليت Diagnosi)  للكلمة اليواننية لغواي: التشخيص ترمجة   

 تعريف التشخيص االسرتاتيجي:  
: حتليل جملموعة من  أبنه يعرف   أسلوب خاص ملعرفة الوضعية احلالية للمؤسسة وحتديد األهداف اخلاصة بنشاطاهتا، كما أبنه يعرف      

املتحصل عليها انطالقا من نظرة شاملة ومتناسقة للمؤسسة، حبيث متكن من التعرف بصفة واضحة على الوضعيات اليت جيب   املعلومات
 حتسينها واليت يتعني احلفاظ عليها، واليت جيب تغريها. 

 ثريات األطراف. هو فهم الوضعية اإلسرتاتيجية للمؤسسة من حيث احمليط اخلارجي واملوارد واملهارات الداخلية، ومواقف وأت -
هو جمموعة العمليات اليت تؤدي إىل دراسة احمليط الداخلي للمؤسسة ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف من جهة ودراسة احمليط   -

 . أخرىاخلارجي ومعرفة الفرص والتهديدات من جهة  
   .نقاط القوة )القدرات( ومواطن الضعف)السلبيات(   حتليلويتضمن : التشخيص الداخلي: أوال

 وميكن إجراء التحليل من خالل ثالثة مداخل خمتلفة هي: 
  Core Competenciesحتديد وتقييم موارد املنظمة لتحديد كفايتها اجلوهرية -1
 value chain analysis   حتليل سلسلة القيمة -2
 Functional Resources&Capabilities 97رصد بناء القدرات الوظيفية  -3

 
 
 
 

 
96 Johan Bouglet , Strategie d’entreprise, BERTI Editions, 2014, p22 

 127، مرجع سبق ذكره، ص(2014ناصر جرادات  )عبد الباري و  97
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 اليت ميكن للمنظمة إتباعها لتحليل وحصر العوامل اإلسرتاتيجية الداخلية شكل )( املداخل 
 

 
 127، مرجع سبق ذكره، ص(2014)عبد الباري و انصر جرادات  املصدر:

 
 
تقييم املوارد االساسية الضرورية للمنظمة لتمكينها من  : يقصد به تلك العملية اليت تركز على  التحليل التنظيمي املستند إىل املوارد -1

 حتقيق ميزة على منافسيها، ويهتم هذا التحليل حبصر الكفاايت اجلوهرية وامليزة اليت تتميز هبا املنظمة. 
اليت تتحكم هبا املنظمة، وتشمل املوارد املتاحة للمنظمة، واملتمثلة يف املوارد البشرية، واملوارد املعلوماتية، واملالية،    األصولفاملوارد هي  

 املادية ) آالت وجتهيزات ومبان وهياكل التوزيع(. 
ملنظمة، فقد تشمل القدرة على طرح  جمموعة املؤهالت والقدرات عرب الدوائر الوظيفية يف االكفاايت او املؤهالت اجلوهرية فتشمل    أما 

تطوير   يف  احلديثة  املعلومات  تكنولوجيا  استثمار  يف  قدرات  متتلك  أو  وتسويق،  وتطوير  حبث  قدرات  المتلكاها  جديدة  منتجات 
أدارية، وتتميز الكفاايت اجلوهرية بكوهنا موردا مثينا ال يستهلك، وقد متتلك املنظمة ما   يعرف  أساليب تسويق جديدة، أو قدرات 

 ، وهي كفاايت ومؤهالت جوهرية متميزة على ما يتوفر للمنافسني. (distinctive competencies)ابلكفاايت املميزة  
 هي:   أبعاد  أربعةيتم تقييم كل مورد من موارد املنظمة من خالل 

 سية على املنافسنيقيمة املرود؛ وتتحدد فيما اذا كان ذلك املورد يوفر قيمة للزبون، وبنفس الوقت لديه ميزة تناف -
 ندرة املورد؛ مبعىن مدى سهولة حصول املنافسني على هذا املورد  -
 أمكانية التقليد: ويبني مدى إمكانية تقليد اآلخرين هلذا املورد، وتكاليف ذلك  -
 ويبني ما إذا كان تنظيم املنظمة يسهل استثمار ذلك املورد  امتالك التنظيم:   -
القيمة  -2 التنظيمي املستند إىل سلسلة  املنظمة وحتقق كل منها جزء من  التحليل  اليت متارسها  الفعاليات  تلك  القيمة  : تعن سلسلة 

التحويل،  التصنيع وعمليات  النقل والتوزيع، وحت وصول املنتج اىل    القيمة املضافة؛ وتبدأ السلسلة من استالم املواد األولية، مث  إىل 

تحليل قوى البيئة 
الداخلية

تند التحليل التنظيمي المس
الى رصد وفحص 
الموارد والقدرات 

الوظيفية

تند التحليل التنظيمي المس
الى سلسلة القيمة

تند التحليل التنظيمي المس
الى الموارد
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القوة   نقاط  حتديد  وكذلك  عموما،  فيه  يعمل  الذي  القطاع  ضمن  العمل  قوة  حتديد  يف  القيمة  حتليل  ويساعد  النهائي.  املستفيد 
 والضعف يف فعاليات ذلك العمل، والشكل التايل يوضح ذلك 

 
 الشكل)( العمليات االساسية لتحليل سلسلة القيمة 

 
 132، مرجع سبق ذكره ) بتصرف(، ص(2014)عبد الباري و انصر جرادات  ملصدر:ا

: يركز هذا التحليل على الوظائف والقدرات التقليدية للمنظمة،  التحليل التنظيمي املستند على فحص املوارد والقدرات الوظيفية -3
والعمليات، املعلومات، وذلك لتحديد   اإلنتاج واملتمثلة يف: البناء التنظيمي، الثقافة التنظيمية، املالية، البحث والتطوير، املوارد البشرية، 

 ضعف والشكل املوايل يلخص ذلك: أو ل نقطة قوة حد تشك أي  إىلنقاط القوة والضعف يف كل هذه الوظائف لتحديد وتقييم 
 الشكل)( الوظائف والقدرات التقليدية للمنظمة 

 

تحليل سلسلة القيمة لمنظمة ما

تحليل سلسلة القيمة 
للمنظمة

فحص كيفية تحقيق 
التداؤب

اعداد سلسلة قيمة 
لكل منتج

تقييم مهمة كل 
فعالية

تصنيف الفعاليات 
االساسية للمنظمة

فعاليات مساندة فعاليات اولية

تحليل سلسلة القيمة 
للقطاع

تحديد مركز 
الجاذبية او الثقل

تقدير هامش الربح 
من كل فعالية

رسم سلسلة القيمة 
للقطاع

الوظائف 
والقدرات 
التقليدية 
للمنظمة

الهياكل -1
التنظيمية 
االساسية

يةالتقافة التنظيم

قيةالقضايا التسوي

القضايا المالية

قضايا البحث 
والتطوير

قضايا العمليات 
واالنتاج

قضايا ادارة 
الموارد البشرية

ا قضايا تكنولوجي
ونظم المعلومات
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القوى البيئة اخلارجية العامة  اثنيا: التشخيص اخلارجي: ويتعلق بتحليل جمموعة القوى البيئية اخلارجية اليت تؤثر على املنظمة واملتمثلة يف 
ارجية  والقوى الثقافية واالجتماعية (، والقوى البيئية اخلالقوى االقتصادية، والقوى والعوامل التكنولوجية، والقوى السياسية والقانونية،  )

 اخلاصة ) العمالء، املوردين، املنافسني، السلع واخلدمات البديلة ...(. 
 البيئة اخلارجية يف املسلمات التالية:  أمهية   "دوغالس برون "خلص  

 حمددات وعوامل النجاح تفرضها البيئة  -
 استجابة املؤسسة للتحوالت احلاصلة يف البيئة اخلارجية هو قرار اسرتاتيجي -
 للتحكم فيها   أساسيرجية شرط فهم البيئة اخلا -
السلطة  ، لني لعناصر املزيج التسويقي التقليدي ومها؛ العالقات العامة ديما يقرتح بداخلارجية عن البيئة  أمهيةعلى  " فيليب كوتلر"ويؤكد 

 والنفوذ. 

 SWOTمفهوم مصفوفة

 هي عبارة عن اداة لتحليل نقاد القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات اليت ميكن ان تتعرض هلا االعمال او املشاريع،  

T O W S 
Threats Oppprtunities Weaknesses Strenght 

 القوة  الضعف  الفرص  التهديدات 
 

 القوة  
 Strenght 

 الضعف 
 Weaknesses 

 
 الفرص

Oppprtunities 

1 2 

 التهديدات
Threats 

 

3 4 

 اغتنامها : وهي مثالية حيث الفرصة متاحة واملنظمة هلا القدرة 1الوضعية 
  D A Sهذا ال يعن ابلضرورة أن الوضع غري مناسب له. الستثمار   على اغتنام الفرصة : املؤسسة غري قادرة يف حالتها احلالية 2الوضعية

 ، جيب أن تكتسب أوالً ، على سبيل املثال ، املهارات اليت تفتقر إليها. 
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الشركة لديها ما يكفي من املوارد للتعامل معها. هنا ميكن تقدمي اجلواب من خالل   هتديد، لكن  حالة وجود: تدل على 3الوضعية
 أو شراكة  إسرتاتيجية منو 

  إسرتاتيجية يطرح مشكلة ألي عمل جتاري. يف الواقع ، تتعرض خلطر ولكن ال ميكنها التعامل معه ، وغالًبا ما ينتج عن ذلك   : 4الوضعية
 DASلفك االرتباط من 

 املبحث الثان: مصفوفات حتليل حمفظة األنشطة اإلسرتاتيجية للمنظمة 
النجاح األخرى تعرف أبهنا  :  األنشطةمفهوم حمفظة   -2-1 الثنائيات منتج/سوق، واليت تتقاسم املوارد واملهارات وعوامل  ،  98جمموعة 

 .99كما تعرف أبهنا جمموعة جماالت النشاط االسرتاتيجي اليت تتكون منها حمفظة املؤسسة 
املصفوفية ، واليت    األساليب  وأمهها ،  األنشطة املستعملة يف حتليل حمفظة    األساليب : هناك جمموعة من  األنشطةحتليل حمفظة   -2-2

التنافسي، ويهدف    أبعاد تستخدم   مركز كل نشاط    إىل حتديد  األنشطة حتليل حمفظة    أسلوب خمتلفة للتعبري عن جاذبية الصناعة  واملوقع 
الوحدات وفق هذه    إجراءاتاسرتاتيجي، وابلتايل تسهيل   املوارد،  األبعاد املقارنة بني هذه  املناسبة خبصوص ختصيص  القرارات  اختاذ  ، مث 

 100املناسبة  اإلسرتاتيجيةواختيار 
للمنظمة ومن    اإلسرتاتيجية  األنشطةالعديد من النماذج اليت تستخدم كأدوات لتحليل  يوجد     :مناذج حتليل حمفظة األنشطة  -2-3

 : بينها جند
 :    (BCG1)جمموعة بوسطن االستشارية مصفوفة  منوذج  -2-3-1

املكونة للمنظمة، وتقييم    األعمالوحدات    إدارة  ىعل  األعمال ملصفوفة ملساعدة منظمات  قامت جمموعة بوسطن االستشارية اببتكار هذه ا
 .   األعمالجدوها وهذا وفقا ملعيارين  مها : معدل منو السوق واحلصة السوقية النسبية لوحدة 

، ابستخدام  أداء املنظمة عرب الزمن هو اثر اخلربة ) التعلم ( على    أساسي: يقوم هذا النموذج على افرتاض    النموذجعرض    -2-3-1-1
 بعدي معدل منو السوق واحلصة السوقية النسبية . 

الصناعة   والتهديدات( وميثل الفرص    إىل) يشري    : السوقمعدل منو   للمصفوفة وهو يعرب عن جاذبية  العمودي    أو   على احملور 
 النشاط ويعرف ابلعالقة التالية : 
 مبيعات الصناعة للسنة )ن(  إمجايل -)1مبيعات الصناعة للسنة ) ن+  إمجايل

 مبيعات الصناعة للسنة )ن(   إمجايل
 : يقاس انطالقا من املعطيات احلالية املتوفرة   معدل النمو احلايل

 التنبؤ  أسلوب: يقاس ابستخدام    معدل النمو املتوقع

 
98 Christophe Bredillet, théorie de l’analyse stratégique, …… 

99 ….. 

 279، ص 1999اسماعيل محمد السيد، االدارة االستراتيجية، الدار الجامعية، االسكندرية،  100
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للمصفوفة ،    األفقي، وميثل هذا البعد على احملور  القدرات التسويقية للمنظمة   إىل : ويشري هذا املعيار    السوقية النسبيةاحلصة  
   أيوحدة موضوع الدراسة على حجم مبيعات اكرب منافس يقاس اعتمادا على حجم املبيعات لل و 

 مبيعات وحدة النشاط االسرتاتيجي 
 منافس يف السوق مبيعات وحدة النشاط ألكرب  

 :حالتني تظهر  وهنا
للمنشأة   السوقية  احلصة  وابلتايل تكون  ،  مباشرة بعدها  أيت الذي املنافس أنخذ ،  املسيطرة املنشأة هي كانت  إذا  : األوىل  احلالة 

 (DAS) 1من أكرب 
   أقل للمنشأة السوقية احلصة تكون وابلتايل  ،  املنشأة  من وأقوى  أكرب منافسني  هناك :الثانية  احلالة   

 1 من

 ابخلطوات التالية :  BCG 1مير تطبيق منوذج مصفوفةخطوات تطبيق  النموذج :  -2-3-1-2
 ؛ إسرتاتيجية  اتجماالت نشاط إىل تقسيم املؤسسة   -1
 ؛ النسيب  ة واحلصة السوقي النمو معدل   كل جمال نشاط اسرتاتيجي مقارنة ابملنافسني وذلك ابستخدام بعدين مها :  تقدير -2
 حتديد موقع كل وحدة نشاط اسرتاتيجي على املصفوفة  -3

 الشكل العام :  -2-3-1-3

 
 هي:  إسرتاتيجية أوضاع   أربعةاملؤسسة  أمام  أن من خالل الشكل السابق يتضح لنا 

مبعدل منو عايل  هذا الوضع    تميز ي : وتسمى كذلك ابجملموعة احلرجة لغموض وضعها ، و   ) عالمات االستفهام (   األولاملربع  
 ضعيفة ، ومن اهم خصائص هذا الوضع : نسبية وحصة سوقية 

 النشاط؛  نفس  يف املنظمات من  بغريها مقارنة  املنظمة  مبيعات  اخنفاض -1
 املبيعات؛  اخنفاض نتيجة األرابح  حمدودية -2



 حماضرات يف التسويق االسرتاتيجي 

70 

 

 املنشأة؛  منتجات على  إقباهلم من  أفضل بصورة ابملنافسنيمنتجات املنظمة مقارنة  على العمالء إقبال ضعف  -3
 .السوق يف  نظمةامل ومكانة  مسعة  استقرار  عدم -4

 لكي  كبرية بدرجة  االستثمار  إىل  يشري  الذي  ،  الثان   لوضعا  إىل  بنشاطها  االنتقال  إىل  يؤدي  مبا  ،  مركزها تدعيم حتاول  أن  نظمة امل  على  لذا
 .املربع هذا مميزات املنشأة  جتن

 وذلك  السوق، يف النشاط منو معدل من  واالستفادة  السوقية، حصتها من للرفع  املنشأة حماولة  هي احلالة هذه يف املناسبة اإلسرتاتيجية
 إحدى إتباع  فيفضل  مواتية  غري  الظروف كانت  إذا  أما  مواتية،  بظروف متر   املنشأة  كانت إذا  هذا النمو،  اسرتاتيجيات  إحدى  إبتباع 

 .االنكماش  اسرتاتيجيات

 نسبية  سوقية حصةو    عايل منو عدلمب  تنشط يف سوق يتميز  أعمالوهي وحدات     :) وضع النجوم( او اجملموعات املمتازة  الثان املربع 
 خصائص أهم ومن ، نظماتامل من لغريها القيادة  مركز   هلا يكون  قد بل مبنافسيها، مقارنة  السوق يف   ةنظم امل  حصة كرب يعن  مما  ،  مرتفعة

 وضع : ال هذا

 السوق  يف  القبول من  عالية بدرجة احلالة  هذه يف منتجات املنظمة  تتمتع    -

 . منتظمة بصورة مبيعاهتا  زايدة   -

 . طيبة  ومسعة مبكانة  املربع هذا يف ابلوجود حتظى اليت املنشآت تتسم   -

  و  البحث على ابإلنفاق وذلك التنافسي  مركزها على حتافظ لكي النمو  اسرتاتيجيات إحدى هي احلالة هذه يف املناسبة  اإلسرتاتيجية
  وغريها  التكاليف  ختفيض وحماوالت  ،  التوزيع يف والتوسع ، واستمرار الرتويج  التطوير،

  ومعدل منو  مرتفعةنسبية  تستحوذ على حصة سوقية    أعمال وتسمى كذلك مبدرة النقدية : وهي وحدات      احللوب  البقرة    :الثالث  املربع 
 :يلي ما الوضع هذا خصائص  أهم ومن،    إيراد أعلى ضعيف ، وابلتايل حتقق   سوق

 .واستمراره النقدي التدفق حجم كرب  -
 . املنتج  حياة دورة من  النضج  ملرحلة  املنتجات تصل  عندما احلالة  هذه إىل للوصول الظروف جتتمع  ما  غالبا   -

 .وبقوة إجيابيا  النقدي التدفق يستمر أن  جيب بل  فقط السوق  قيادة  ابستمرار  الرحبية ترتبط  ال -  
 إتباع يتطلب  مما مساعدة ،  أخرى أو ،  جديدة  متعددة  جماالت يف استثمارات عن  البحث ضرورة هي احلالة  هذه يف املناسبة اإلسرتاتيجية
 .االستقرار اسرتاتيجيات

 ، ض تتميز حبصة سوقية منخفضة ومعدل منو منخف  األعمال : جمموعة من وحدات    اجملموعة الضعيفة   أو وضع الكالب     :الرابع املربع 
 ومن حياهتا،  دورة هناية  يف تكون ما  وعادة فيها، االستثمار من ترجى فائدة وال تدهور حالة يف تكون املربع  هذا  إىل  تنتمي اليت واألنشطة

 : خصائص هذا الوضع جند  أهم
 . ممكن قدر أقل  إىل املبيعات  اخنفاض - 
 . اخلسائر  بعض  ظمة املن حتقق  قد  بل األرابح ،  تناقص - 
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 . عامة  بصفة السوق  يف التعامل حمل املنتجات  على  اإلقبال عدم   -
 .  منها  املرجوة للمنافع حتقيقها  وعدم املنتجات تقادم - 

 .االنكماش اسرتاتيجيات  إحدى هي احلالة هذه  يف املناسبة اإلسرتاتيجية 
 عيوب النموذج :   -2-3-1-4

 ؛ مبعىن عدم دقة املقاييس خفض( ن زم عند استخدام املستوايت ) عايل ، ممن الال أكثر البساطة  -
 ؛ حصته السوقية منخفضة( العالقة بني احلصة السوقية والرحبية ليس ابلضرورة قوية ) قد يكون املنتج مربح رغم ان  -
 ؛ املنافسني الصغار وإمهال الرتكيز على املنافسني الكبار  -
 ؛ احلصة السوقية ال متثل مظهر واحد من مظاهر الوضع التنافسي للمؤسسة -
 101استقاللية جماالت النشاط عن بعضها البعض  -

 اليت تواجه تطبيق النموذج : الصعوابت  -2-3-1-5
ذات    األسواق نمو يف السوق املستهدف حيث يهمل  نسبة ال   أوحبصة املنتج يف السوق    اآلمروذج سواء تعلق  م صعوبة قياس عناصر الن

 ذات احلصة السوقية املتوسطة يف السوق  واألعمال املنتجات  املتوسط أو النمو 
عاملي النمو و حصة املنتج    إىل املنظمة يتطلب حتليل عناصر  ومتغريات عديدة وليس فقط االستناد    أعمال  فظة التقييم االسرتاتيجي حمل  أن 

 يف السوق 
 :  BCG2منوذج   -2-2
، ويستخدم هذا مشوال  أكثر رتاح منوذجا  ق، االثمانينيات  خالل مجاعة بوسطن االستشارية    ارأتت ،    األول النموذج    ميزت   النقائص اليت   أمام   
السعر والتكلفةلنموذج  ا السعر    أي ،  بعدين مها  التكاليف    وامليزة عن طريق  لالسيطرة عن طريق  فان  النموذج  دى املؤسسة  ، وحسب هذا 

 ا مها : طريقني لزايدة مكاسبه
 ، عندما يكون الزبون مستعدا لدفع مثن للحصول على املنتجات اليت حيتاجها : عن طريق السعر  األول
من موارد اقل تكلفة من  ، وذلك ابالستفادة من اثر منحىن اخلربة ، واقتصادايت احلجم ، كما ميكنها من االستفادة  ة التكلف: عن طريق    الثان 

 ، وهكذا تتحقق ميزة عن طريق التكاليف املنافسني
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 التميز ابلسعر   -5
 السيطرة ابلتكاليف 

 :   أوضاع  أربعةمن الشكل نالحظ 
منحىن    أساستسيطر على السوق بواسطة التكاليف املنخفضة ، وهي تقوم على    أنيف هذه احلالة ميكن للمؤسسة    :  A  األولالوضع  

 ) اس .منو(  -اخلربة
اثر احلجم ال    أين املؤسسة تعمل يف حميط    أن  أيالتكاليف    أوميزة ال من خالل السعر    أي: يف هذه احلالة ال توجد    Bالوضع الثان  

 ) اس.استقرار(  -أزق(ميزة ) امل  أييعطيها  
املؤسسة طريقا للتنافس    أمام يف تزايد مستمر والتكاليف اثبتة  هلذا فان التميز يفتح    األسعار : يف هذه احلالة تكون    C الوضع الثالث 

 ) اس.منو(   -والكسب وذلك ابالستفادة من عالوة السعر
 . املؤسسة خيارين للتميز أمامتكون يف تزايد والتكاليف يف اخنفاض حيث يكون   األسعار : يف هذه احلالة Dالوضع الرابع 

 عدم التطرق إىل الوضع الذي تكون فيها األسعار يف اخنفاض والتكاليف يف ارتفاع  :االنتقادات  
 :  (GE/Mckinsey)مصفوفة ماك كينزي منوذج   -2-3

 الضوئية ، وهو يرتكز على بعدين الوضعية التنافسية  اإلشارات منوذج  أيضا يسمى :    النموذجعرض 
 ) قوة النشاط( ، وجاذبية الصناعة وحتتوي على تسع خاانت   

Cالتجزئة Dالتخصص

Bالمازق

Aالحجم
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  اخل وهي ..األسعار   مستوى  ، ثباتمنو السوق   ،حجم السوق: واليت تتحدد من خالل املعايي التالية :  (األفقي ) احملو  جاذبية الصناعة  
 ة ضعيف   /ة  متوسط  / ة  قوي  ثالثة مستوايت   إىلتنقسم على املصفوفة 

النشاط   التنافسي   أوقوة  التنافسية  أو  املركز  التالية ) مؤهالت جناح كل  ( :  احملور العمودي) الوضعية  واليت تتحدد من خالل املعايري 
  ثالث مستوايت :   إىل، نقاط القوة والضعف...اخل ، وهي تنقسم  التكنولوجية ، العائد، الوضعية  جمال نشاط اسرتاتيجي( : احلصة السوقية

 ضعيف  /  متوسط   قوي /
+ 

 
 
 التنافسي                       املركز  

الصناعة    جاذبية 
  أو النشاط 

االسرتاتيجيات  
 :    املناسبة

ذات    األنشطة
يف هذه احلالة جيب على املؤسسة  اخلاانت اخلضراء ( :  أيمتوسطة )   أومتوسط وجاذبية صناعة قوية   أو مركز تنافسي قوي 

اسرتاتيجيات    إحدىاملناسبة يف هذه احلالة هي    واإلسرتاتيجية.  أعماهلاواستثماراهتا ، والتوسع يف    إنفاقهاتستمر وتزيد من    أن
 النمو 

) ضعيف قوي(   أو) متوسط/متوسط(    أوضعيف(   /  ) مركز تنافسي / جاذبية الصناعة(  = ) قوي  داألبعاذات   األنشطة
تثمار وان تراقب املوقف  حذرها  وتنفق حبذر على االس  أتخذ  أن يف هذه احلالة  جيب على املؤسسة  اخلاانت الصفراء :    أي

احلالة هي  املناسبة    واإلسرتاتيجية،  ابستمرار  هذه  االستقرار    إحدىيف  مواتية   إذااسرتاتيجيات  الظروف  كانت    إذا  أما،  كانت 
 اسرتاتيجيات االنكماش  إحدى  إتباعالظروف غري مواتية فيفضل 

)ضعيفة / متوسط( ، )  ) اخلاانت   أيمتوسطة   آومتوسط ، وجاذبية صناعة ضعيفة   أومركز تنافسي ضعيف    ذات   األنشطة
  أو   األنشطة هذه    إزاء أتخذ حذرها    أن يف هذه احلالة جيب على املؤسسة  راء :  احلم(    متوسطة /ضعيف ( ،) ضعيفة / ضعيف( 

 اسرتاتيجيات االنكماش  إحدى، واإلسرتاتيجية املناسبة  هي رحبية   أكثرحتاول استبداهلا أبنشطة  
 :   102ابخلطوات التالية  إلكرتيك مير منوذج جنرال    :  النموذجخطوات تطبيق  

 يقوم املدراء ابالجتماع وحتديد مايلي :   :  األوىلاخلطوة  

 
 198و  194عبد الفتاح المغربي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص   102

  قوية  متوسطة  ضعيفة 

3 2 1 

وي 
ق

 

6 5 4 

سط
متو

 

9 8 7 

يف
ضع
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 وهيكل املنافسة...وغريها؛   والنمو،الصناعة مثل حجم الصناعة لتحديد جاذبية  زمة الالاختيار املعايري العامة  -1
 ؛، حبيث يكون اجملموع واحد صحيحاملؤسسة أهدافيف حتقيق   أمهيته لكل معيار حسب  مرجح حتديد وزن  -2
 ؛ اإلطالق على  جذابةغري  أو جدا  جذابة  أهنا   أساسيف ضوء كل هذه املعايري على   أو النشاط وضع تقدير للصناعة  -3
الرتجيحي لكل معيار، وتوزيع   -4 الوزن  للوصول    األوزان احلصول على  للصناعة، وذلك عن    إىل الرتجيحية  املقدرة  اجلاذبية  نتيجة 

 . طريق ضرب وزن كل معيار يف تقدير الوزن ) الوزن *التقدير ( 
 : تقدير املركز التنافسي للمؤسسة : يقوم املدراء ابالجتماع وحتديد مايلي :   طوة الثانيةاخل

  األفراد اليت متثل عناصر القوة والضعف للمؤسسة مثل احلصة السوقية واملنافسة السعرية  والتوزيع ومقدرة   األساسية حتديد املعايري -1
 واالنطباع العام ...اخل 

 النسبية يف حتقيق جناح املؤسسة  أمهيتهحتديد وزن لكل عامل حسب  -2
 وضع تقدير لعناصر القوة الداخلية اليت سبق حتديدها  -3
 نتيجة تقدير املركز التنافسي  إىلالرتجيحية للوصول   األوزان ي لكل عامل وجتميع احلصول على الوزن الرتجيح -4

حتديد املوقف احلايل اعتمادا على نتائج التحليل السابق ، وحتديد موقع كل    أيتقدير نتائج التقديرات السابقة :   الثالثةاخلطوة  
 املؤسسة من هذه الدوائر  أنشطةب جمال نشاط اسرتاتيجي على املصفوفة مع متثيلها بدوائر وحتديد نصي

ين مها  وهذا النموذج يقوم على بعد ، (Arthur Dehon Little)*مطوره    إىلمسي هذا النموذج نسبة    :  ADLمنوذج   -2-4
 .  103دورة حياة النشاط ) درجة نضج النشاط ( والوضع التنافسي للمؤسسة 

التقدمي ، النمو ، النضج ، التدهور، حيث تتميز كل مرحلة  : مير النشاط مثله مثل املنتج بعد مراحل هي :  دورة حياة النشاط
 خبصائص معينة كما هو مبني يف اجلدول التايل : 
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 0.23والذي عرف نجاحا كبيرا  1886حيث اسس اول مكتب استشارات في العالم سنة •

•  

 التدهور النضج  النمو  التقدمي  مؤشرات مراحل
معدل 

 منو)االستثمارات( 
ضعيف   اقل سرعة سريع جدا  سريع 

 جدا 
 أوجمهول  احتمال النمو 

 مقبول 
معروف  معروف  غي معروف

 جدا 
  أنممكن  عدد املنافسني 

 يرتفع 
يف  أومستقر  يف تناقص /  أقصى

 تناقص 
 أدىن
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sourceM kamel hamdi, op.cit,p102 
 ،  العائد ،  النمو :  عوامل  املنافسة مثل ب أساسا يتعلقو  ،  مبنافسيها املنشأة مقارنة  قوة يعكس وهو   الوضع التنافسي للمؤسسة :

املنظمة احد    أن..اخل ، حيث ميكن  للمنشأة.  التكنولوجي التطور ،   املنتجات نوعية السوقية،  احلصة   )املواقف( األوضاعتتخذ 
 واجلدو مالئم ، غري مالئم ، هامشي ، التنافسية اخلمسة التالية : مسيطر ، قوي ، 

 :موقف كل  للمنشأة وخصائص  املختلفة  التنافسية  املواقف لنا يبني  التايل  ل

  للمنشأة التنافسية  املواقف خصائص يوضح   جدول                   

 التنافسية  املواقف
 ) الوضع التنافسي( 

 اخلصائص 

 .واالسرتاتيجيات األداء طريقة خيص  فيما املنافسني سلوك رقابة على قادرة- مسيطر 

 . منافسيها عن واستقاللية اتساعا أكثر إسرتاتيجية خيارات لديها-

 البعيد املدى يف وضعيتها على  اخلوف دون  ، معينة اسرتاتيجيات إتباع على قادرة- قوي 

 .اسرتاتيجياهتا  إحدى  تطبيق أجل من ) املنظمة تواجه ظروف مناسبة(لالستغالل مؤهال الوضع- مالئم 

 .البعيد املدى يف التنافسية وضعيتها على للمحافظة اإلمكانية لديها-

 .النشاط مواصلة لتربير ومرضي كايف أداء- مالئم  غري

 . املنافسني من مهم عدد وجود-

 .البعيد املدى يف التنافسية  وضعيتها على للمحافظة (املتوسط من أقل أو متوسطة قدرة املنشأة لدى-

 التنافسية  وضعيتها حتسني ميكن لكن ، حاليا مرضي غري أداء- ( ضعيف جدا)هامشي 

 يف البقاء حظوظ على احلصول أجل من ، التنافسية وضعيتها حتسني إمكانية مع ، القصري األجل يف البقاء إمكانية-
 الطويل األجل

 املصدر:   

 اثبتة جدا  اثبتة  اثبتة ابلتدرج  غي اثبتة  احلصة السوقية 
  اقل ثبات  ثبات  أكثر غي اثبت ثبات العمالء 

سهولة احلصول 
 على القطاع

هادف  جد صعب صعوبة  أكثر سهل 
 قليال

معروفة وسهل  متغي  تطور سريع التكنولوجيا 
 احلصول عليها

معروفة وسهل 
 إليها الوصول 
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 : التالية  ابخلطوات  ADL منوذج   تطبيق مير :  ADL منوذج تطبيق  خطوات 
 مراحل دورة حياة النشاط أو املؤشرات املميزة لكل مرحلة  من   حتديد املعايري :  األوىل اخلطوة
 .نضجها  ودرجة  لكل منها، التنافسي ابلوضع والتعريف اسرتاتيجي، نشاط جماالت إىل التقسيم تتضمن :  الثانية اخلطوة

 حتديد املؤشرات احملددة للوضعية التنافسية للمنظمة اخلطوة الثالثة :  
 .املصفوفة  على  االسرتاتيجي  النشاط  جمال موقع حتديد بعد املوارد  ختصيص:  اخلطوة الرابعة 

  : املناسبة  انشطة املؤسسةو   20نالحظ هناك    ADLمن خالل منوذج  االسرتاتيجيات  ان حتتله  انه ميكن  ضعا ميكن  ، غري 
 تلخيصها يف ثالثة حاالت تقابلها ثالثة اسرتاتيجيات كما يوضحه الشكل التايل : 

 
   ADLمنوذج يف ابألنشطة اخلاصة شكل يوضح االسرتاتيجيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قابلة  اإلسرتاتيجية   هذه التنافسية ،  وضعيتها  على  واحملافظة  االستثمارات  مواصلة أجل  من اإلسرتاتيجية  هذه تتبع  :  الطبيعي   النمو     
 تنافسية وضعية ويف ابلنمو، يتميز سوق يف تعمل  املنشأة  تكون عندما وخصوصا النشاط، حياة دورة مراحل من مرحلة كل يف للتطبيق
  البدء  مرحلة يف األنشطة  وأيضا ،اإلسرتاتيجية هذه تتبع أن املهم من قوية، التنافسية ووضعيتها  قدما األكثر األنشطة على وحت  قيادية، 
 . ضعيفة تنافسية وضعية وذات
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 الوصول  هو   منه  واهلدف  الضعيفة،  وحت  متوسطة  تنافسية  وضعية  هلا اليت  األنشطة  اإلسرتاتيجية هذه تتبع :(االنتقائي ) االختياري النمو   
 . أحسن  عائد وابلتايل  أحسن تنافسية وضعية إىل

 يف  املواصلة   املنشأة  حتاول ملا  املردودية   وتقل  اخلطر  يزداد  أين  الضعيفة،  التنافسية  والوضعية  الضعيف،  العائد  ذات  لألنشطة يفضل:    احلذف  
 .األنشطة  هذه

 :    عيوب النموذج

 ؛ االسرتاتيجيات موضوع التنفيذ الفعلي مل يوضح كيف ميكن وضع  -5
 ؛ الصعوبة والتعقيد يف حتديد املعايري  -6

أن عملية التصنيف تتوقف على عوامل موضوعية إال أن إعطاء درجة متثل أمهية هدا العامل أو الوزن النسيب له هي عملية غري  
 ؛ موضوعية ) قد خضع للذاتية ( 

 يف موقع الوحدات أو األنشطة على شبكيت التقييم  مل يعطي أي أمهية للتغريات اليت ميكن حدوثها  

( رئيس إحدى  Williamson(  إىل انتقادات كبرية ، حيث صرح وليامسون )BCG;GE;MCKINESYلقد تعرضت مصفوفات ) 
لك لألسباب  الياابنية وذ ا مل تفعله املنافسة  اكرب اجلمعيات الصناعية األمريكية قائال : لقد فعلت املصفوفات  يف املؤسسات األمريكية م

 ذ :  104التالية 

 ؛ ابلضرورة  تستمر ولن ،  اترخيية   وضعية  إال  هي ما املصفوفات هده تصورها  اليت لوضعية -
 كون حتليلها يعتمد على بعدين فقط  مهما كثرت خانتها   -
 la synergieالتآزر أهنا تعتمد على التجزئة واليت هتمل أفضليات  -
 ؛ تربط تطور املؤسسة ابلثنائيات ) سوق / منتج ( بدال من مهارهتا وكفاءاهتا   أهنا -

  

 
،   2003، جامعة بسكرة ، ماي   04مجلة العلوم اإلنسانية  ، العدد ،   إلى النظرية SWOT  عبد الماليك مزهودة ، الفكر االستراتيجي التسييري من 104
 117ص
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   بعالفصل  السا
 تنفيذ االسرتاتيجيات التسويقيةالبحث األول: 

 االسرتاتيجيةاملبحث الثان: تقييم ومراقبة 
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عملية      متهيد:      عامة    تنفيذ متثل  بصفة  مرحلة    واسرتاتيجيات االسرتاتيجيات  خاصة  بصفة  عمليات    أساسية التسويق    اإلدارة من 
اإلسرتاتيجيات بنجاح    تنفيذ، وميثل  تنفيذية   أعمال   إىل متت صياغتها    ه املرحلة برتمجة االسرتاتيجيات اليت ، حيث تسمح هذاإلسرتاتيجية 
 . املنظمة  إلدارة حتداي كبريا

االسرتاتيجيات    تنفيذ  اخلطط  االسرتاتيج   بتنفيذيقصد  :  مفهوم  لوضع  املنظمة  متارسها  اليت  والفعاليات  النشاطات  جمموعة  يات 
إقر  مت  اليت  و واإلسرتاتيجية  السياسات  اعتماد  خالل  من  التنفيذ،  موضع  الربامج    ارها  واإلجراءات      إقرار  املالية  واملوازانت  التنفيذية  

  .105الضرورية لتنفيذ اإلسرتاتيجية 
  ذاهتا   اإلسرتاتيجية صعوبة من  صياغة    أكثر عملية  بصورة انجحة    اإلسرتاتيجية   تنفيذ: تعرب عملية  اإلسرتاتيجية   وتنفيذ العالقة بني صياغة  

 .  يعن فشل اإلدارة اإلسرتاتيجية ككل   التنفيذفشل  أنلك ذ
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Certo et Peter 1995 
 106اإلسرتاتيجية بشكل عام هناك ثالثة خطوات رئيسية لتنفيذ :    اخلطوات الرئيسية لتنفيذ اإلسرتاتيجية

من اجل سهولة    سنويةوضع أهداف تشغيلية    من خالل،  خطة تفصيلية  إىل   اإلسرتاتيجيةحتويل    أي:  ة اإلسرتاتيجيتفصيل   -1
 . حتقيقها

القيادية   -2 يؤثر    األساليبيعن  :  اإلحاطة ابلقدرات  اخلطط    من خالهلا اليت  بتطبيق  القيام  أي  األهداف  املدير يف حتقيق 
 ، جماالت الرتكيز يف بيئة العمل. اتيجية وتتكون من : طرق التحفيز، أسلوب اختاذ القرار اإلسرت 

، و كذلك حشد    أي مقدرة اإلدارة العليا على استقطاب وإجياد وجهات نظر داعمة لإلسرتاتيجية :  التعبئة اإلسرتاتيجية   -3
 الطاقات البشرية واملادية الالزمة ، لغرض تنفيذ اإلسرتاتيجية اليت مت اختيارها. 

وتتعلق هده األبعاد ابلتساؤالت اليت ينبغي اإلجابة عليها بطريقة صحيحة من اجل ضمان    : اإلسرتاتيجيةأبعاد عملية تنفيذ  
 املوايل: هو مبني ابلشكل  أسئلة كماه األبعاد تتمحور حول ثالثة  فان هذ عام وبشكل  اإلسرتاتيجية،النجاح يف تنفيذ 

 
 245، ص    2014، دار وائل للنشر ، عمان  1إبراهيم درة ، اإلدارة اإلستراتيجية في القرن الحادي والعشرين ،  طناصر جرادات و عبد الباري  105

 293،ص2005الدوري زكريا مطلك، اإلدارة اإلستراتيجية، مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية، دار اليازوري، عمان 106
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 الفشل  -4 املشكالت -3

 سيء جيد 
 صياغة اإلسرتاتيجية  
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 الشكل رقم: أبعاد تنفيذ االسرتاتيجيات

 
 252، ص  2014، دار وائل للنشر ، عمان  1اري إبراهيم درة ، اإلدارة اإلسرتاتيجية يف القرن احلادي والعشرين ،  طاملصدر: انصر جرادات و عبد الب

فيذية  وضع الربامج التن   عن القيام بتنفيذ اإلسرتاتيجية من خالل   : كل فرد يف املنظمة  حسب موقعه مسؤول  من الذي  سيقوم ابلتنفيذ ؟
 بعملية التنفيذ على أكمل وجه .  اليت تسمح

 أساسية: بثالثة أنشطة  اإلسرتاتيجية القيام : تتضمن عملية تنفيذ    ما املطلوب من اجل القيام بعملية التنفيذ ؟
امج  ه الرب ، واهلدف من وضع هذاخلطط املختلفة حتديد اخلطوات والنشاطات املطلوبة الجناز  يتم  ، اليت من خالهلا  وضع الربامج التنفيذية   -

 التنفيذية هو نقل اخلطط اإلسرتاتيجية اليت مت إقرارها إىل موضع التنفيذ الفعلي. 
لك هبدف ختصيص اإلعتمادات املالية الالزمة  تنفيذي، وذه احلالة يتم حتديد الكلفة املرافقة لكل برانمج  ويف هذ  املالية، وضع املوازانت    -

 إبطاء. للقيام بعملية التنفيذ بشكل فاعل ودون 
كيف   ، حيث تعرف اإلجراءات أبهنا نظام من اخلطوات املتالحقة واملتتابعة اليت توضع بشكل مفصل لبيانتطوير اإلجراءات املختلفة   -

 . األنشطة املختلفة الوجهة السليمة ، وهتدف اإلجراءات لتوجيه ميكن اجناز املهام املختلفة
، أي أن عملية  ملنظمة وتدريب العاملني وتوجيههممن خالل تنظيم وإعادة تنظيم اويتم    :    ما هو مطلوب ؟بتنفيذ  كيف سيتم القيام  

العاملني بشكل أساس ليكونوا قادرين على    أتهيل تنفيذ البديل االسرتاتيجي تتطلب أوال إجراء تغيريات مهمة يف البناء التنظيمي، واثنيا  ال
 القيام بعملية التنفيذ بشكل ممتاز . 

 : يرى اغلب املهتمني ابلفكر االسرتاتيجي أهنا تتمثل  يف مايلي :   نجاح عملية تنفيذ اإلسرتاتيجيةاملتطلبات الضرورية ل
 املختارة؛ املنظمة وإسرتاتيجيتها خلق التزام قوي على مستوى املنظمة ككل جتاه أهداف  -1
 ؛ والسياسات املختلفةضرورة وضع وبناء هيكل تنظيمي مناسب قادر على تنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية  -2
 ؛ إجراءات وسياسات تساعد على تنفيذ اإلسرتاتيجية بشكل فاعلتطبيق   -3
 ؛ خلق وتشجيع القيادة الداخلية اليت حتتاجها عملية دفع التنفيذ إىل األمام  -4
يجية  ضرورة وجود وخلق ثقافة تنظيمية تشجع على العمل واالجناز، أو مناخ تنظيمي داخلي يتناغم أو ينسجم مع اإلسرتات -5

 ؛ بشكل يساعد على جناحها 
 ؛ ختصيص املوارد املالئمة للقيام بعملية التنفيذ، ووضع وختصيص املوازانت والربامج الداعمة لتنفيذ اإلسرتاتيجية -6

ابعاد تنفيد 
ةاالستراتيجي

من الدي ( 1
د خطط سيقوم بتنفي

؟املنظمة 

كيف سيتم (3
د ماهو القيام بتنفي

مطلوب

ماالمطلوب (2
من اجل القيام 

يد؟بعملية التنف
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مدى تقدم عملية تنفيذ    فعالة للحصول على املعلومات الالزمة يف الوقت املناسب، ومن اجل متابعة ومراقبة   أنظمة  وضع -7
 ؛ اخلطط

 . بشكل مباشر بتحقيق أو اجناز النتائج املستهدفة   وربطهوضع نظم للمكافآت واحلوافز  -8
هدا    و تنفيذ اإلطار  ضمن  عملية  لنجاح  ضرورية  وتنظيمية  إدارية  عناصر  سبعة  يتضمن  أمنوذجا  االستشارية  ماكينزي  شركة  قدمت 

 :  كما هو مبني يف الشكل التايل ،   The Seven  S  Framework (7s)االسرتاتيجيات ، وأطلقت عليها الشركة اسم العناصر السبعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعبري  ، وهذإليه   والوصوليد أعضاء املنظمة حتقيقه  التطلعات والطموحات ملا ير املبادئ و   واليت متثل  : املشرتكةالقيم والغاايت   ه يصعب 
 األهداف. عنها بشكل صريح يف 

  :  جمموعة من املمارسات اليت متارسها املنظمة هبدف حتقيق السبق على املنافسني ، حيث حتدد من خالل تلك املمارسات اإلسرتاتيجية 
ورسالتها وغاايهتا املنظمة  أطار رؤية  ونقا  ، ويف  البيئية،  والتهديدات  الفرص  الداخليةتقييم  والضعف  القوة  التواط  ومبا حيقق  تلبية  ،  زن يف 

 ، أي أهنا تعن رسم االجتاه املستقبلي للمنظمة وبيان غاايهتا على املدى البعيد . مصاحل كل األطراف
،  قع عمليوا   ىل إواملعلومات    األفكار، ما ميكنهم من حتويل  وقدرات وكفاءات  إمكاانت يف املنظمة من    : متثل ما ميتلكه األفراد املهارات

 . ها قادرة على املنافسة بشكل أفضل، وجتعلعن األخرى وابلتايل فاملهارات هي اليت متيز منظمة
التع م: جماألنظمة  املنظمة مبوجبهاوعة من  تعمل  اليت  قيام  ليمات  إىل كيفية  واليت تشري  أنظمة  ،  املختلفة، وتشمل  أعماهلا  املنظمة ابجناز 

 ، وغريها من األنظمة . الرقابة، وأنظمة املعلومات اإلنتاج، وأنظمة 

 

 األنظمة 
systems 

Structure 
 الهيكل 

 القيم

 المشتركة 

shared 

Skillls 
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 اإلستراتيجية 
strategy 

 

 الهيئةاإلدارية 
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Style 

 نمط اإلدارة 
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، وينبغي على املنظمة  هما من عناصر تنفيذ اإلسرتاتيجية، مبا ميلكونه من مهارات وقدرات: ويعتربون عنصرا م( اإلدارية) اهليئة    العاملون 
 سرتاتيجية. يتعلق ابخلصائص اليت تفيد تنفيذ اإل  خاصة ما، خبصائص أولئك العاملني بشكل كبريأن هتتم 

لك األسلوب القيم  ة يف إدارة عملياهتا املختلفة، حيث تظهر من خالل ذ : أي طريقة الفكرية اليت تعتمدها إدارة املنظم  أسلوب اإلدارة 
 األساسية واجلوهرية اليت ينبغي أن تعتمدها املنظمة .  

حتديد خطوط السلطة    ابلتايل   ، والتنظيمية   التنظيمية اليت حتددها اخلريطة: ميثل اهليكل التنظيمي جمموعة من العالقات  اهليكل التنظيمي 
 واملسؤولية، وتوضيح عمليات التنسيق اليت تتم بني األنشطة املختلفة . 

 : اإلسرتاتيجيةمداخل تنفيذ  
، وغالبا ما  اإلسرتاتيجية بشكل فاعل، فان على املنظمة ان حتدد املدخل املناسب الذي ميكنها من تنفذ   اإلسرتاتيجيةحت تتم عملية تنفيذ  
املهتمون عددا من املداخل    أورد خل على طبيعة نشاط املنظمة، ونوع اهليكل التنظيمي، وطبيعة الثقافة السائدة، وقد  يعتمد اختيار هذا املد

 : 107تلك املداخل  أهم، ومن سرتاتيجية اإل لتنفيذ   أحداهااليت ميكن اعتماد 
استنادا  األوامر  إصدارمدخل   بعمليات  إىل:  العليا  املستوايت  يف  املديرون  يقوم  املدخل  صياغة    هذا  وكذلك  االسرتاتيجي،  التحليل 

على هذا املدخل    يؤخذاليت قاموا بتطويرها،...وما    اإلسرتاتيجية االسرتاتيجيات املختلفة، مث يطلبون من العاملني يف املنظمة تنفيذ البدائل  
 . هو الفصل بني القيام بعملية تنفيذ  

من خالل تقبلهم لبعض التغريات،    اإلسرتاتيجيةفع العاملني لتنفيذ  د  لساسذلك املدخل الذي يقوم على    : هومدخل التغيي التنظيمي 
بعض التغيريات    إجراءانه ومن اجل تنفيذ االسرتاتيجيات اجلديدة، ينبغي    أي على صعيد سلوكيات العاملني،    أوسواء على صعيد املنظمة  

 . املنظمة أولوايت يف اهليكل التنظيمي ويف املوارد البشرية ويف حتديد 
التنفيذ التعاون  املدخل  عملية  أن  املنظمة...أي  يف  املختلفة  األطراف  بني  واملسؤوليات  الصالحيات  توزيع  يتم  املدخل  هلذا  استنادا   :

 ابلتعاون بني مجيع املدراء العاملني يف املنظمة كل حسب موقعه. 
الثقايف  فبينما  املدخل  ذكره،  السابق  التعاون  للمدخل  مكمل  يعترب كمدخل  امل: وهو  املديرين يف  يقوم  إدماج  فكرة  على  التعاون  دخل 

الدنيا    عمليات التخطيط واقرتاح آليات التنفيذ اليت تتم ابلتعاون بني مجيع العاملني يف املنظمة، أيت هذا املدخل ليدمج املستوايت اإلدارية 
 ة السائدة لتقبل مشاركة الفئات الدنيا. التغيري يف الثقافة التنظيمي  إىل   األمريف عمليات الصيغة والتنفيذ، وحيتاج هذا 

استنادا هلذا املدخل فان عمليات صياغة وتنفيذ اإلسرتاتيجية متالزمتان أي ال يكون بينهما فاصل، وابلتايل فان تنفيذ :  املدخل اإلبداعي 
ما يرونه مناسبا من أساليب يكون فيه روح  اإلسرتاتيجية ينبغي أن يتم بطرق إبداعية ، حيث ترتك اإلدارة العليا للمنفذين احلرية يف اختيار  

 التحدي واإلبداع، ويناسب هدا املدخل الشركات الكبرية.  
 

 
،ص  2009دارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل، دار وائل، عمان،الغالبي طاهر محسن منصور وادريس وائل محمد صبحي، اال 107

 461-460ص 
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تعترب عملية الرقابة اإلسرتاتيجية  إحدى أهم مراحل اإلدارة اإلسرتاتيجية  وحيث تضطلع هده العملية بنشاطيني أساسيني مها :  :  متهيد    
فة املستوايت اإلدارية ألي  لك  خالل خمتلف مراحل اإلدارة اإلسرتاتيجية وعلى كاالتصحيحية، وجيب أن يتم ذ قييم واختاذ اإلجراءات  الت

لتأكد من أن عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية متوافقة مع بعضها البعض بطريقة تساهم  منظمة، وتكمن أمهية هذه العملية يف كوهنا تسمح اب 
 من أن األهداف املخططة مت حتقيقها. ، و يف حتقيق األهداف بكفاءة وفعالية 

 تتعدد التعريفات اليت تناولت مفهوم الرقابة اإلسرتاتيجية ومن أمهها جند :   :اإلسرتاتيجية تعريف الرقابة  
لك  وغايتها، وذ ا يف الوصول إىل أهدافها ، أي مدى جناحهى مدى تنفيذ اسرتاتيجيات املنظمة " الرقابة اإلسرتاتيجية هي نظام للتعرف عل-

لك تتحسن قدرة املنظمة على  تيجية على أساس نتائج التنفيذ وبذ ، وتعديل اإلسرتافعال مع ما هو خمطط من خالل مقارنة ما مت تنفيذه  
 اجناز أهدافها وغاايهتا " 

لتغذية العكسية ومقارنة االجناز  ، وتصميم أنظمة معلوماتية لالجناز يف ضوء األهداف التنظيمية جهد نظامي لوضع معايري ا" الرقابة تعن    -
 الفعلي ابملعايري املوضوعة من قبل " 

املتعلقة ابلتحليل البيئي    األنشطة،وتركز على    تنفيذها من كفاءة    التأكدككل من اجل    اإلسرتاتيجية" الرقابة هي عملية ترشيد وتقييم    -
 التنفيذ" املتبعة واتساقها مع عمليات  واإلجراءاتسالمة املخططات على   التأكيد من اجل  اإلسرتاتيجية  وتنفيذوالتوجه التنظيمي  وتصميم 

لك النظام الذي يساعد اإلداريني على قيامهم بتقييم مدى التقدم الذي حترزه املنظمة يف حتقيق أهدافها ويف حتديد بعض  " الرقابة هي ذ -
 جماالت التنفيذ اليت حتتاج إىل عناية واهتمام اكرب " 

 : هتدف الرقابة اإلسرتاتيجية إىل القيام بنشاطيني متتابعني مها: الرقابة اإلسرتاجتية أهداف 
 تقييم أداء املؤسسة فيما يتعلق بفعالية التنفيذ أي التأكد من األهداف تنجز حسبما خطط له   -2
 اختاذ اإلجراءات التصحيحية يف حالة النتائج ال تساوي األهداف   -3

 :   أمهية عملية الرقابة والتقييم
 لتقييم موقف املنظمة واليت على ضوئها يتم صياغة اس تعترب مصدر هام للمعلومات الضرورية  -1
تسمح الرقابة أثناء عملية التنفيذ حبل أو جتنب املشكالت الداخلية  أو اخلارجية اليت قد متنع او حتد من حتقيق األهداف )   -2

 تغريات بيئية طارئة ، ظهور قوانني جديد ...اخل ( 
 حتديد مكامن اخللل  إمكانيةمن مث    حتديد مدى جناح املنظمة يف حتقيق أهدافها -3
 مجع معلومات هامة ختدم عملية حتسني اإلدارة اإلسرتاتيجية  -4
لتع -5 العناصر الكفوءة  للعمل على  زيز مكانتها حتديد  للحوافز وفقا    أتهيلها، والعناصر غري املهارة  وتدريبها ابلتايل وضع نظام 

 املتحقق. حلجم االجناز 
   األطراف اليت تشارك يف عملية الرقابة والتقييم 

،  كي تتم هده العملية بنجاحلك بشكل دقيق   يكون ذ أن ، وينبغي  ة التقييم والرقابة اإلسرتاتيجيةجيب حتديد اجلهة اليت تتوىل عملي    
 اليت تتوىل عملية التقييم االسرتاتيجي من مايلي :  األطرافوعموما ميكن أن تتألف 
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 املنظمة  إدارةاجلمعية العامة وجملس  -1
 ني املدراء العام -2
 ابلتعاون مع العاملني  األقسامورؤساء  األعمال رؤساء وحدات  -3
 مستشار خارجي  -4
 احد األطراف مع مستشار خارجي  -5

 األطراف اليت تشارك يف عملية الرقابة والتقييم 
 

 
 

ا و جيب تتصف ابلتكامل  كمتتم عملية الرقابة عند كل مستوى من مستوايت اإلدارة اإلسرتاتيجية  :    مستوايت عملية الرقابة والتقييم
 :  فيما بينها 

ويهدف إىل إحكام العمليات الرقابية    العليا   اإلدارة: ميارس هذا املستوى من الرقابة من قبل  الرقابة على املستوى االسرتاتيجي -1
 على االجتاه االسرتاتيجي العام للمؤسسة ويتضمن عالقة املؤسسة مع البيئة اخلارجية واجملتمع الذي تسعى خلدمته. 

: ميارس هذا املستوى من الرقابة من قبل اإلدارة الوسطى ويهدف إىل أحكام عمليات الرقابة  لرقابة على املستوى التكتيكيا -2
األنشطة ذات العالقة بنظام التخطيط االسرتاتيجي املطبق يف املؤسسة ويتضمن ذلك القيام ابألنشطة الرقابية على عمليات  على  

 . التنفيذ للتأكد من أن اخلطط اإلسرتاتيجية تنفد حسب األصول وان النتائج متطابقة مع األهداف املخططة
الرقابة من قبل اإلدارة الدنيا يف املؤسسة ويهدف إىل أحكام النشطات  : ميارس هذا النوع من  الرقابة على املستوى التشغيلي -3

 . الرقابية على األنشطة واخلطط قصرية املدى واليت يتم تنفيذه خالل فرتة اقل من سنة
 : تتألف عملية الرقابة اإلسرتاتيجية من اخلطوات التالية خطوات الرقابة اإلسرتاتيجية

ئج األداء اليت جيب مراقبتها وتقييمها واليت ينبغي ان تتصف ابخلصائص التالية: أمهيتها  حتديد ما جيب قياسه إي حتديد نتا  -1
 ابلنسبة لنجاح املؤسسة، موضوعيتها وقابليتها للقياس. 

   حتديد معايري قياس األداء   -2

تقييم 
استراتيجية 

المنظمة

الجمعية 
العامة او 
مجلس 
االدارة

احد االطراف 
مع مستشار 

خارجي

مستشار 
خارجي

رؤساء  
االعمال 
الوحدات 
واالقسام

المدراء 
العامين
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 نقطة زمنية حمددة الفعلي عند   األداءقياس  -3
 التأكد من تطابق النتائج مع األهداف. مقارنة نتائج األداء احلايل مع املعايري هبدف  -4
 .وأسباهبااختاذ اإلجراءات التصحيحية وهذا يف حالة عدم تطابق النتائج مع األهداف من اجل معاجلة االحنرافات  -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


