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 :مقدمـــــــة

، أصبح الشغل الشاغل يف ظل الظركؼ الديناميكية كاؼبتغَتة اليت تواجو منظمات األعماؿ يف الوقت الراىن

أم دبا ينسجم  ،ية منظمة ىو كيفية االستخداـ الكفء للموارد احملدكدة كدبا يساعد على البقاء ك االستمرارإلدارة أ

ات كأحجامها، كارتفاع حدة ػو اؼبضطرد يف أعداد اؼبنظمػكمع النم، ارجيةػة كاػبات الداخليػئة اؼبنظمػمع التغَتات يف بي

لإلدارة االسًتاتيجية اليت تعمل على اكتشاؼ اجملهوؿ يف عمل اؼبنظمة، كتعمل على  برزت اغباجة ،اؼبنافسة فيما بينها

  .تنفيذىاكضع االسًتاتيجيات ك رسم اؼبسارات الواجب اتباعها من خالؿ 

يركز يف دكره االسًتاتيجي على أىداؼ ابعتباره حلقة الوصل بُت اؼبنظمة كالبيئة اػبارجية، فهو  كالتسويق

حيث يساىم يف كشف الفرص  قيقها،كرباالسًتاتيجية التسويقية ىداؼ وؽ حيث يعترب كسيلة إدراؾ لألالعمل يف الس

ككذا نقاط الضعف ؼبعاعبتها ، تعزيزىا كربليل السوؽ، كما أنو يبكن اؼبنظمة من معرفة نقاط قوهتا كالعمل على

فبعد االنتهاء من ربليل كربسينها، كىذا ما يساعد اؼبنظمة على التعرؼ على االسًتاتيجية اؼبناسبة اليت ستنطلق منها، 

اؼبمكنة على  سًتاتيجيةاؼبوقف االسًتاتيجي على مستول اؼبنظمة، تتوجو اعبهود كبو توليد ؾبموعة من البدائل اإل

 اؼبتغَتات القائمة. نظمة مث اختيار أفضلها يف ضوءاؼبمستول 

التسػػػػػػػويق فكرا كعمال، كفلسفة تتبناىا  التسويق االسًتاتيجي يعترب فبارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لإلدارة اإلسًتاتيجػػػػػػية على صعيدف   

جية كتطبيقها حىت تواجو اؼبنافسة الشرسة، كربقق اإلدارة العليا للمنظمة، من أجل الوصوؿ إذل أفضل البدائل اإلسًتاتي

 أىداؼ النمو كالبقاء.

لتسويق ل األساسيةكاؼبضامُت أىم اؼبفاىيم  علىالتعرؼ  علىمن خالؿ ىذه اؼبطبوعة اىتمامنا  سوؼ ينصبلذا     

  فصوؿ كما يلي: ستةإذل  منا بتقسيمهاحيث ق اإلسًتاتيجي

 اتيجي.التسويق االسًت  أساسياتاألكؿ:  الفصل

 ( swotالتحليل ابستعماؿ ) ربديد اؼبوقف االسًتاتيجي الثاين: الفصل

 التسويق االسًتاتيجي)حبوث التسويق، ذبزئة السوؽ، االستهداؼ كالتموقع( عملياتالثالث:  الفصل

 إسًتاتيجيات التسويق الفصل الرابع:

 البدائل كاػبيارات االسًتاتيجية. الفصل اػبامس:
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 ًتاتيجيات اؼبزيج التسويقيالفصل السادس: اس

 قائمة البحوث لألعمال ادلوجهة:
 ماىية التسويق االسًتاتيجي -1

 التوجو االسًتاتيجي -2

 التشخيص االسًتاتيجي للبيئة الداخلية -3

 التشخيص االسًتاتيجي للبيئة اػبارجية -4

 أدكات التحليل االسًتاتيجي -5

 االسًتاتيجيات التنافسية العامة لبورتر -6

 عة لكوتلراالسًتاتيجيات األرب -7

 اسًتاتيجية اؼبنتج -8

 اسًتاتيجية التسعَت -9

 اسًتاتيجية التوزيع -11

 اسًتاتيجية الًتكيج -11

 التسويق االسًتاتيجي كاؼبيزة التنافسية -12

 أهداف ادلقياس:
، كالًتكيز على الدكر  مفهـو كجوىر التسويق االسًتاتيجيهندؼ من خالؿ ىذا اؼبقياس إذل التعرؼ على  

دبمارستو لإلدارة االسًتاتيجية ابعتباره حلقة الوصل بُت اؼبنظمة كبيئتها اػبارجية، لتسويق االسًتاتيجي الذم يلعبو ا

كمصدر للمعلومات الضركرية إلعداد االسًتاتيجيات، اليت تسمح إبهباد كخلق اؼبيزة التنافسية اليت تواجو هبا اؼبنظمة 

 ها لضماف مبوىا كبقائها كاستمرارىا.ها إذل زابئنها كأسواقماؼبنافسة الشرسة من خلق قيمة أفضل كتسلي

  طريقة التقييم:
 يتم تقييم الطالب من خالؿ:

 .امتحاف جزئي يف هناية السداسي على مستول احملاضرة 

 .البحوث كالعركض كالتقييم اؼبستمر على مستول األعماؿ اؼبوجهة 
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 .اغبضور كاؼبشاركة على مستول احملاضرة كاألعماؿ اؼبوجهة 

 :ادلكتسبات القبلية
حىت يتمكن الطالب من دراسة كاستيعاب ىذا اؼبقياس، البد عليو أف يكوف ملما بوظيفة التسويق كمدركا ألنبيتها  

ية دبفهـو و أف يكوف على دراية عالكأحد أىم الوظائف داخل اؼبؤسسة كعالقتها ابلوظائف األخرل، كما هبب علي

ألف التسويق االسًتاتيجي ما ىو إال فبارسة لإلدارة كصبيع مراحلها كوهنا صلب زبصصو، اإلدارة االسًتاتيجية 

 االسًتاتيجية من قبل التسويق فكرا كعمال.
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 :األول فصلال
 
 

 التسويق االسرتاتيجي أساسيات 
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 دتهيد:

يث يعترب كسيلة إدراؾ ح على اؼبدل الطويل  يركز التسويق يف دكره االسًتاتيجي على أىداؼ العمل يف السوؽ  
كىذا الشيء ـبتلف سباما عن اإلدارة التسويقية اليت تتعامل مع تطوير كتنفيذ كتوجيو الربامج  قيقها،لتلك األىداؼ كرب

 لتحقيق األىداؼ اؼبعنية.
 :التسويق االسرتاتيجي مفهوم -1
اجات كالرغبات، لكونو السبيل و بال شك إشباع اغبإف اؽبدؼ لكل أنشطة اؼبؤسسة يف ظل اؼبفهـو التسويقي ى   

لتحقيق األىداؼ اػباصة ابؼبؤسسة، فالتسويق يبكن النظر إليو كمنهج حبيث يتألف ىذا اؼبنهج من اؼبراحل اؼبختلفة 
 اليت هبب أف سبر هبا اؼبنظمة بدءا من الزبوف كاؼبتمثل يف معرفة حاجاتو كرغباتو كصوال إذل الزبوف عرب اؼبنتج أك اػبدمة.

 اؼبنهج التسويقي من كجهاف متكامالف كمتناسقاف بشكل دقيق يتم ترصبتهما من قبل:كيتألف 
الذم يبثل عملية التخطيط كالتحليل على اؼبدل اؼبتوسط ك/أك اؼبدل الطويل ؼبختلف القرارات  التسويق االسرتاتيجي

خالؿ كظيفة التسويق حبيث يتشارؾ  كالنتائج، فالتسويق االسًتاتيجي ىو اؼبسانبة يف االسًتاتيجية العامة للمنظمة من
لعامة للمنظمة، حبيث يقـو بتحليل مستمر غباجات السوؽ مع ابقي الوظائف األخرل يف تطوير ككضع االسًتاتيجية ا

كمن مث تطوير منتجات ذات  أداء جيد توجهها اؼبؤسسة لفئة ؿبددة من اؼبستهلكُت يبثلوف سوقها اؼبستهدؼ، حيث 
يزىا عن غَتىا من منتجات اؼبنافسُت كابلتارل تضمن للمنتوج كمنو للمؤسسة ميزك تنافسية يركف فيها جودة خاصة سب

 قوية كدائمة.
كىو اعبانب األكثر كضوحا من ىذه العملية، فهو اؼبنهج التجارم الكالسيكي )تنفيذ اؼبزيج  التسويق العملي

ابح( ابالعتماد على الوسائل التكتيكية اؼبتعلقة ىدؼ تطوير رأس اؼباؿ )ربقيق األر التسويقي( كالذم يركز على ربقيق 
بسياسات اؼبنتج، التسعَت، التوزيع كالًتكيج، حبيث يعمل على تنظيم عملية البيع كاالتصاؿ من أجل تعريف 
اؼبستهلكُت دبنتجات اؼبؤسسة كإقناعهم دبدل جودتو كسبيزه كابلتارل ذبنيبهم عناء كتكلفة البحث عن منتجات اؼبؤسسة 

 وؽ .يف الس
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 كقد تعددت التعريفات اؼبتعلقة ابلتسويق االسًتاتيجي نذكر منها مايلي:

إف التسويق االسًتاتيجي "ىو النشاط الذم يركز على الوسائل اليت تستطيع بواسطتها اؼبنظمة سبييز التعريف االول :
 ة أفضل للمستهلك".نفسها بشكل فعاؿ عن منافسيها ك االستفادة من نقاط قوهتا اؼبتميزة لتقدًن قيم

 ".التسويق االسًتاتيجي ىو الًتكيز على اختيار اؼبنتوجات الصحيحة يف األسواؽ الصحيحة": لثاينالتعريف ا
ظباعيل السيد فيعرؼ التسويق اإلسًتاتيجي على أنو " خطة وويلة األجل لتنمية اؼبزيج إل التعريف الثالث أما

 ."اؼبستهدؼظمة من خالؿ إشباع حاجات السوؽ التسويقي الذم يساعد على ربقيق أىداؼ اؼبن
فالتسويق االسًتاتيجي يعترب فبارسة لإلدارة االسًتاتيجية على صعيد التسويق فكرا كعمال، كفلسفة تتبناىا اإلدارة   

العليا للمنظمة من أجل الوصوؿ إذل أفضل البدائل االسًتاتيجية، كتطبقها حىت تواجو اؼبنافسة الشرسة كربقق أىداؼ 
  النمو كالبقاء كاالستمرار.

على الفهم العميق للبيئة اغبالية كرسم توقعات السيناريوىات اؼبستقبلية يبثل التسويق االسًتاتيجي فلسفة ترتكز   
 لتتمكن من استباؽ كاقتناص الفرص، مع إعداد االسًتاتيجيات األنسب الستغالؽبا.

 جوهر التسويق االسرتاتيجي: -2
ىاما يف العملية االسًتاتيجية للمؤسسة فهو اؼبوجو الرئيسي ؽبا، حبيث يعترب حلقة الوصل بُت  يلعب التسويق دكرا  

 اؼبؤسسة كالبيئة اػبارجية، كما يبثل مصدر اؼبعلومات الضركرية إلعداد اػبطط االسًتاتيجية.
 ؾباؿ التسويق االسًتاتيجي يتحدد يف : جوهركمنو فإف 
 التنافسية. ادليزة خلق 
 زبوف.التوجو ابل 
 .قيادة السوؽ 
 .تعظيم القيمة للزبوف 

، مث اإلبداع يف األداء كالتنفيذ كتطوير نظرة كل ذلك ال يتأتى إال من خالؿ صياغة اسًتاتيجية تسويقية مبتكرة كفعالة
 بعيدة اؼبدل لألنشطة التسويقية. كابلتارل فإف التسويق أصبح لو دكرا اسًتاتيجيا يف قدرة اؼبؤسسة على خلق كتسليم

 لزابئنها كأسواقها. القيمة
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 مثلث التسويق االسرتاتيجي: -3

عالقة الثالثية يف كاؼبعرب عنها ابل (3c's)ىي ك تتفاعل فيما بينها  عوامل كما أف التسويق االسًتاتيجي يتكوف من ثالثة
 الشكل التارل:

 مثلث التسويق االسرتاتيجي (:11)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 111  ص 4112اسرتاتيجيات التسويق: مدخل كمي و حتليلي"  دار احلامد للنشر و التوزيع   عمان    الصميدعي  ادلصدر: حممود جاسم دمحم

 
التسويق بلغة ىذه العناصر الثالث الرئيسية كمعادلة من الشركة لتمييز نفسها بشكل  إسًتاتيجيةإذف هبب أف تعرؼ 

 تياجات الزبوف بشكل أفضل يف ؿبيط بشيء معُت.إهبايب عن منافسيها ، ابستخداـ نقاط قوهتا لتلبية اح
 التسويق القرارات الثالثة التالية:  إسًتاتيجيةيتطلب تشكيل  اإلسًتاتيجية (3c’s)كاعتمادا على نقاط 

 أم ربديد السوؽ )خصائص جزء منو أك أكثر(. مكان التنافس:-
 اجات الزبوف(.أم كسيلة التنافس )مثل تقدير منتج جديد لتلبية ح كيفية التنافس:-
 أم بتوقيت الدخوؿ يف السوؽ. وقت التنافس:-
 
 
 
 
 
 

 الشركة

 المنافسة االزبون
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 التسويق االسرتاتيجيت ايمستو  -2

أنبية كبَتة يف اؼبنظمة ، كما  يدخل التسويق االسًتاتيجي ضمن اىتمامات اؼبنظمة ككل لذا فإف كظيفة التسويق ربتل
 ك على النحو التارل: ًتاتيجيةاإلساسًتاتيجيا تتوزع حبسب مستوايت  اأف القرارات اػباصة هب

 التسويق االسرتاتيجي على ادلستوى الكلي للمؤسسة:  ادلستوى األول-2-1
إف التسويق االسًتاتيجي يفًتض قبل كل شيء الوقوؼ على السياسة الكلية للمؤسسة من خالؿ إعطائها تعريفا 

ربقيق التوازف فيما بينها عن وريق ربليلها إذل كاضحا كمناسبا ؼبهمتها فبا يبكنها من إعداد أنشطة متعددة تسعى 
 كتشخيصها ابنتظاـ كابستخداـ األدكات اؼبتاحة من أجل ذلك.

 االسًتاتيجيةلصياغة   أساسا ،حركية السوؽ، التحوالت البيئية، ...إخل ،كتكوف مدخالت التسويق كالتحليل التنافسي
 التسويقية على مستول اؼبنظمة.

 ادلهمة )الرسالة(:  - أ

مؤسسة تبدأ أكال بتحديد كتعريف مهمتها كرسالتها قبل كضع االسًتاتيجية التسويقية، فاؼبهمة ىي السبب إف كل 
 الرئيسي لوجودىا.

إف مفهـو اؼبهمة يندرج سباما ضمن بناء االسًتاتيجية التسويقية للمؤسسة، فاؼبهمة كالرسالة اعبيدة ىي اليت ربدد 
ىا عن غَتىا من اؼبؤسسات ذات األنشطة اؼبتشاهبة، كقد أكضحت بوضوح الغرض األساسي للمؤسسة كاليت سبيز 

من اؼبؤسسات تلتـز ابلرسالة الرظبية اليت تضعها، كأف  61%بعض الدراسات يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية أف 
 الشركات الناجحة عادة ما تكوف قد أعدت رسالة كاضحة ابؼبقارنة مع الشركات ذات األداء األضعف.

 نشاط االسرتاتيجية:جماالت ال - ب

كلذلك فإف التسويق االسًتاتيجي إف تعريف مهمة كرسالة اؼبؤسسة ال يكفي كحده لتقييم الوضعية التنافسية للسوؽ  
ينتقل إذل مستول أدىن من السابق الذم وبدد اؼبهمة الكلية للمؤسسة، فإف التقسيم االسًتاتيجي يساعد على ربسُت 

خدمات اؼبؤسسة فقد مت تنظيم كل ؾباؿ أك كحدة اسًتاتيجية على أهنا تضم ؾبموعة الوضعية التنافسية ؼبنتجات أك 
من اؼبنتجات اؼبتشاهبة مثال: األدكات اؼبنزلية أك األجهزة الكهرابئية أك اؽبواتف النقالة.....، كعادة ماتعامل اإلدارة 

  إوار االسًتاتيجية العامة للمؤسسة.العليا كحدة األعماؿ االسًتاتيجية ابعتبارىا كحدة مستقلة بذاهتا كذلك يف
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داخل اؼبؤسسة يقـو إبنتاج كتسويق منتوج أك ؾبموعة أم مركز رحبية : " أبهنا  وحدة األعمال االسرتاتيجيةكتعرؼ 

منتجات مًتابطة زبدـ ؾبموعة معينة من العمالء كتتعامل مع عدد معُت من اؼبنافسُت، كىي أصغر كحدة داخل 
 راء زبطيط اسًتاتيجي ؽبا."اؼبؤسسة يبكن إج

  التسويق االسرتاتيجي عل مستوى جمال النشاط:  ادلستوى الثاين -2-4
بعد ربديد ؾباالت النشاط االسًتاتيجية اؼبختلفة كازباذ القرارات الالزمة بشأف كل نشاط فإف اؼبؤسسة تسعى بعد 

ص كالتهديدات كربديد نقاط القة تشخيص الفر ذلك إذل ربليل أعمق لوضعية كل نشاط على حدا، فبا يضمن 
ينصب اىتماـ  حبيث كحدات األعماؿ اسًتاتيجية من خالؿ كالضعف اليت قد تعُت أك تعيق ربقيق األىداؼ اؼبرجوة

 ة للمنظمة.يعلى اؼبنتوجات اؼبقدمة لتحقيق اؼبيزة التنافس يف ىذا اؼبستول التسويق االسًتاتيجي
 :حتليل وضعية النشاط - أ

يقـو رجا التسويق بتحليل البيئة الداخلية كاػبارجية للمؤسسة كتدعى ىذه اؼبرحلة غالبا بتحليل يف ىذه اؼبرحلة  
SWOOT .الذم يرمز إذل جوانب القوة كالضعف من جهة، كإذل الفرص كالتهديدات من جهة أخرل 

 حتديد األهداف:  - ب

ت اليت تود اغبصوؿ عليها من خالؿ أف تنتهي اؼبؤسسة من ربليل كضعيتها فيمكنها أف تقرر ماىي تلك الغااي بعد
 جهودىا التسويقية كلذا فإف اػبطوة القادمة يف ربقيق النشاط التسويقي ىي القياـ بتحقيق األىداؼ.

تبعا ؼبهمتها األساسية، ؿبددة بكميات كيبكن تعريف األىداؼ أبهنا: "النتائج النهائية اليت تسعى اؼبؤسسة لتحقيقها 
ة." كيف اؼبؤسسات ذات األنشطة االسًتاتيجية اؼبتعددة فإنو البد من كضع أىداؼ كلية معينة كمرتبطة آبجاؿ زمني

 كأىداؼ جزئية لكل نشاط.
 التسويق التسويق االسرتاتيجي على مستوى إدارة : ادلستوى الثالث -2-1

عد ربديد األىداؼ ب، فينصب اىتماـ إدارة التسويق على ربليل الفرص كزبطيط برامج التسويق كإدارة األنشطة كغَتىا
يكوف مستعدا لوضع اػبطة االسًتاتيجية اليت يبكن أف ربقق اليت تسعى إدارة التسويق إذل ربقيقها فإف مدير التسويق 

 تلك األىداؼ.
 حتليل الفرص:-أ
تعترب أكؿ خطوة كتكوف موجودة على اؼبدل الطويل يف السوؽ كشركط النجاح يف استثمارىا، فاؼبؤسسة ربتاج إذل  

سة السوؽ من أجل اغبصوؿ على معلومات عن حاجات كرغبات اؼبستهلكُت كسلوكهم الشرائي كالبياانت احملصل درا
 عليها يتم ربليلها ابلوسائل اإلحصائية كالنماذج.
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 بناء االسرتاتيجية التسويقية: -ب

ات ـبتلفة كزبتار بعد ذلك  اختيار سوقها اؼبستهدؼ فتلجأ إذل ذبزئتو إذل قطاعبعد ربليل الفرص تعتمد اؼبؤسسة إذل
القطاع الذم يشكل أكلوية ؽبا، كبعد ذلك يتم ربديد اسًتاتيجية للتميز عن اؼبنافسُت فيقـو مدير التسويق بعد كل 

 ىذا بتنمية اؼبزيج التسويقي.
 تكوين خمطط العمل:-ج

زانية، اؼبزيج التسويقي، توزيع كنعٍت بو ترصبة االسًتاتيجية التسويقية إذل ـبطط عملي يعتمد على ثالثة أمور: اؼبي
كزبصيص اؼبيزانية. فمن أجل توحيد اعبهود اليت تبذؽبا اؼبؤسسة فهي تقـو إبنشاء ميزانية إصبالية سبثل غالبا نسبة مئوية 

 من رقم األعماؿ.
 التنفيذ والرقابة:-د

بغض النظر عن مدل جودهتا كسبيزىا يًتتب على تغَت البيئة الداخلية كاػبارجية للمؤسسة تقدـ االسًتاتيجية التسويقية 
كلذا فمن الضركرم القياـ دكراي ابؼبراجعة كالتقييم. إف ىذه الرقابة تساعد يف ربديد مواون اػبلل يف أكجو النشاط 

 التسويقي فبا يؤدم يف النهاية إذل ترقية أداء ىذا األخَت من أجل ربقيق األىداؼ اؼبسطرة سلفا.
 الشعب التابعة إلدارة التسويقمستوى سرتاتيجي على التسويق اال دلستوى الرابع :ا
 كينصب االىتماـ كبو خطط عناصر اؼبزيج التسويقي كتفرعاهتا كبرامج العمل اليومية...إخل. 

 :وأهدافه أمهية التسويق االسرتاتيجي-3
ن اؼبزااي ك الفوائد اإلسًتاتيجي الفعاؿ حصوؿ اؼبنظمة على العديد مالتسويقي يًتتب على إعداد التخطيط  األمهية:

 : تذكر أنبها يف
مساعدة اؼبنشأة على التعرؼ على البيئة اليت تعمل فيها ك الكشف عن الفرص البداية اؼبتاحة أمامها، ك القيود ك  - 

 .التهديدات اليت تؤثر على عملها
 .ربقيق التوازف بُت اؼبنشأة ك البيئة اليت تعمل فيها-  
 .ك ربليل خصائص السوؽ الذم تعمل فيو يف اؼباضي ك اغباضر ك اؼبستقبلمساعدة اؼبنشأة على ربديد  - 
مساعدة رجاؿ التسويق على التنبؤ ابؼبستقبل ك الكشف عن اؼبشكالت التسويقية احملتمل حدكثها، فبا يتيح -  

 .الفرصة لالستعداد ؼبواجهتها
 .م اغباليةمساعدة رجاؿ التسويق على التعرؼ على اآلاثر اؼبستقبلية لقراراهت - 
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 .مساعدة اإلدارة على ربديد ك ربليل مواون القوة ك الضعف يف اؼبنشأة ابؼبقارنة دبنافسيها - 
 .مساعدة اؼبنشأة على قياس ك ربليل ك تقييم الفرص التسويقية ك اختيار أسسها ك ربديد أىداؼ أكثر كاقعية - 
ن جهة، ك بينها ك بُت أنشطة ك عمليات اؼبنشأة من ربقيق التكامل ك الًتابط بُت أنشطة ك عمليات التسويق م - 

 .جهة أخرل
 .تسهيل مهمة الرقابة على أنشطة التسويق ك التخلص من أك تطوير كحدات األعماؿ سيئة األداء - 
 هتدؼ إذل ربقيق األىداؼ اآلتية:  اإلسًتاتيجيالتسويق اليت يطبقها التسويق  إسًتاتيجياتإف  :هدافاأل

 اإلسًتاتيجيةاألىداؼ العامة للمنظمة كاألىداؼ اػباصة بوحدات األعماؿ  السعي إذل ربقيق . 
  .اإلسهاـ يف التعرؼ على كفهم حاجات اؼبستهلكُت أك اكتشاؼ الفرص التسويقية اعبديدة 
 .اإلسهاـ يف ربديد ماىية اغباجات ذات الطبيعة اػباصة كاليت يبكن ربويلها إذل فرص تسويقية مرحبة 
 للمنظمة.  ة التنافسيةلتوازف بُت حاجات السوؽ كبُت إمكانيات اؼبنظمة كمن مث ربقيق اؼبيز السعي لتحقيق ا 

 متغريات التسويق االسرتاتيجي: -4
 ض اآلخر خارجها كتنقسم إذل:عيف ظل ؾبموعة من اؼبتغَتات، داخل حدكد اؼبنظمة كالبيعمل مدير التسويق 

ن التحكم فيها بدرجة كبَتة، كربديد البدائل الالزمة لتنفيذ اػبطة : سبثل اؼبتغَتات اليت يبكمتغريات داخلية -4-1
، اؼبكاف، األفراد، الًتكيج، السعر، اؼبنتجاؼبتمثلة يف التسويقية كتتمثل ىذه اؼبتغَتات يف عناصر اؼبزيج التسويقي 

 .احمليط الفزايئيك  العمليات
رج نطاؽ ربكم رجل التسويق، كعليو أف يالئم : كىي ؾبموعة من اؼبتغَتات اليت تعمل خامتغريات خارجية -4-4

 كيكيف تصرفاتو كاسًتاتيجياتو حسب اذباه ىذه اؼبتغَتات، كمن بُت ىذه اؼبتغَتات:
 على سلعة أك خدمة معينة حيث أف حاجات كرغبات  : ال يبكن للنشاط التسويقي خلق الطلبالطلب

ويل الطلب الكامن إذل ظاىر، كالطلب اؼبستهلكُت ىي مصدر الطلب. كسبثل دكر التسويق يف ؿباكلة رب
 احملتمل إذل ولب فعلي عن وريق تقدًن منتجات تشبع حاجات اؼبستهلك.

كألف اذباىات الطلب يف تغَت مستمر هبب على مدير التسويق دراسة ىذه االذباىات كتعديل االسًتاتيجيات للتأقلم 
  دة اؼبنتجات.مع الطلب اعبديد، من خالؿ التطوير كالتحسُت اؼبستمر يف جو 

 :يف عمل مدير التسويق كأساليب كضعو للخطط إف للمنافسة اغبالية أك اؼبتوقعة أثر كبَت ادلنافسة 
االسًتاتيجية، فتصرفات اؼبنافسُت تؤثر على الوضع التنافسي للمنظمة كتدفعها إذل تغيَت اسًتاتيجياهتا ؼبواجهة 

 األكضاع اعبديدة.
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 :لة اليت سبر هبا الدكلة من ركاج أك كساد اقتصادم دكرا ىاما يف ربديد تلعب اؼبرح التغريات االقتصادية
قيود على الكثَت من اػبطط كالربامج التسويقية اؼبسار االسًتاتيجي ألم منظمة. فالكساد االقتصادم يضع 

إذل تبٍت سياسة التبسيط يف اؼبنتجات كاالقتصار على خطوط منتجات ؿبدكدة كربديد فتلجأ اؼبنظمات 
ر تتناسب مع القوة الشرائية للمستهلكُت بينما يف حالة الركاج تكوف اؼبنظمة حرة يف ربديد األسعار أسعا

 كتقدًن منتجات جديدة كمنح حوافز كبَتة لرجاؿ البيع كاؼبوزعُت.

 :يؤثر ىذا العنصر من حيث أساليب التوزيع اؼبتاحة كسياسة الوسطاء كالقوة النسبية ؽبيكل  هيكل التوزيع
 التالية: اعبوانبكيؤثر ىيكل التوزيع يف إعداد االسًتاتيجيات يف السوؽ، 

 اؼبناسبة كمدل قدرهتا على تصريف اؼبنتج. توافر أك عدـ توافر منشآت التوزيع 

 .القوة النسبية للوسطاء يف السوؽ من حيث قدرهتم على فرض سيطرهتم كشركوهم على اؼبنتجُت 

 التوزيع. االذباىات اغبالية كاؼبستقبلية على منشآت 

 .سياسات الوسطاء السائدة فيما يتعلق هبامش الربح كورؽ اإلعالف كاؼبساعدات الًتكهبية 

 عن وريق :  تلعب اغبكومات دكرا ىاما يف تنظيم االقتصاد كالتجارة يف الدكلةالدور احلكومي والقوانني ،
ي، كيزداد ذلك الدكر رسم السياسات كإصدار القوانُت اليت تضمن ضباية اؼبستهلك كاالقتصاد القوم

خاصة يف الدكؿ النامية قصد ضباية االقتصاد القومي كربقيق أىداؼ التنمية، كيتجلى الدكر اغبكومي 
كأتثَته على النشاط التسويقي يف فرض قيود التسعَت) التسعَت اعبربم( كرسـو االستَتاد كاعبمارؾ...اخل، 

الحية كالوزف كالًتكيب، إضافة إذل القوانُت اليت تنظم اػباصة بتاريخ الصإضافة إذل ضركرة كتابة البياانت 
اتفاقات الوكالة الوحيدة يف بعض الدكؿ كغَتىا من القوانُت اليت سبثل قيدا على بعض اؼبنظمات كفرصا 

 للبعض اآلخر.

 فهناؾ بعض التكاليف اليت ال يستطيع مدير التسويق التأثَت عليها، كأسعار  :التكاليف غري التسويقية
كتكاليف العمالة اؼبرتبطة بسوؽ العمل، تكاليف اؼبواد اؼبساعدة كغَتىا اد األكلية اليت يقدمها اؼبوردكف اؼبو 

من تكاليف اإلنتاج اليت تؤثر على قدرة مدير التسويق يف تسعَت اؼبنتجات كسياسة اغبوافز كتكاليف 
  اإلعالف.
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 الفصل الثاين:
  

 حتديد ادلوقف االسرتاتيجي
 SWOTل ابستعمال التحلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حدادو لدكتورة: رقيةا                               التسويق االستراتيجيمقياس:                        

 Page 14 
 

 
 دتهيد:

سوؼ نتناكؿ يف ىذا الفصل ما يقع على االدارة االسًتاتيجية يف كضع التوجهات االسًتاتيجية األكلية للمنظمة، أم 
، كاليت تتضمن ربليل العوامل الداخلية اؼبتمثلة swotربديد اؼبوقف االسًتاتيجي من خالؿ قيامها بتحليل مصفوفة 

إذل معرفة اؼبوقف  swotكالعوامل اػبارجية اؼبتمثلة ابلفرص كالتهديدات. كهبدؼ ربليل مصفوفة  ابلقوة كالضعف،
اغبقيقي للمنظمة، كماىي االسًتاتيجيات العامة اليت يبكن ازباذىا انسجاما مع إمكاانت اؼبنظمة الداخلية )القوة 

 كالضعف( كمواقفها اػبارجية )الفرص كالتهديدات(.
 وقف:تعريف حتليل ادل -1

ىو عملية البحث عن اؼبواءمة االسًتاتيجية بُت الفرص اػبارجية كؾباالت القوة الداخلية مع ذبنب التهديدات 
 اػبارجية كؾباالت الضعف الداخلية.

ىي األشياء اليت تتميز هبا اؼبنظمة كتكوف متوفرة لديها مثل: موارد مالية، مهارات  Strengths:نقاط القوة-
 ية، ركح الفريق، قيادة فعالة، ظبعة جيدة،...اخل.تقنية، كفاءات بشر 

ىي األشياء اليت تعاين منها اؼبنظمة أك ال تتفوؽ فيها مقارنة ابؼبنافسُت مثل:  Weaknesses:نقاط الضعف-
 تكاليف إنتاج عالية، تكنوعبيا قديبة، ضعف اؼبورد البشرم، مشاكل مالية،...اخل.

 ة يبكن للمنظمة االستفادة منها كاستغالؽبا.ىي عوامل خارجي Opportunities: الفرص-

ىي الظركؼ البيئية اليت ال تتعلق بنقاط القوة، كترتبط بنقاط الضعف اغبالية، مثل:  Threats: التهديدات-
 منافسُت أقوايء، ضعف النمو،....اخل.

 
  القوة كالضعف.الفرص كالتهديدات ال تؤثر دبفردىا يف جاذبية موقف اؼبنظمة كإمبا يشًتؾ يف ذلك نقاط 
  تستطيع اؼبنظمة معاعبة نقاط الضعف )عوامل داخلية( ألهنا ربت سيطرهتا بينما يكوف الوضع أصعب يف

 العوامل اػبارجية.

 : swotحتليل مصفوفة  -4 
جوانب القوة كالضعف كالفرص كالتهديدات. كل ذلك  swotيوضح الشكل التارل ربليل ؼبصفوفة اؼبتغَتات األربعة 

ربديد اؼبوقف االسًتاتيجي عرب دمج تقوًن عناصر البيئة اػبارجية )الفرص كالتهديدات( مع أنشطة اآلداء  يساعد على
 الداخلي )القوة كالصعف(.
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 SWOT(: منوذج دلصفوفة 14الشكل رقم )

 
 تقييم البيئة الداخلية             

 
 تقييم البيئة اخلارجية

 نقاط الضعف نقاط القوة

 ط القوة الستغالؿ الفرصاستخداـ نقا الفرص

 اسرتاتيجيات هجومية
 تغلب على نقاط القوة الستغالؿ الفرص

 اسرتاتيجيات دفاعية )عالجية (
 استخداـ نقاط القوة لتفادم  التهديدات التهديدات

 اسرتاتيجيات دفاعية
 تقليل قدر اإلمكاف من نقاط الضعف لتفادم التهديدات

 اسرتاتيجيات انكماشية
 

ئج التفاعالت لتحليل تلك العناصر تظهر اسًتاتيجيات متعددة فبا يتوجب على اإلدارات القياـ ابختيار كيف ضوء نتا
أك بناء اسًتاتيجية تتطابق كموقف اؼبنظمة إزاء أىدافها كإزاء اؼبنافسُت يف الصناعة. كىذه النتائج تتلخص دبا أييت من 

 اسًتاتيجيات: 
اؼبنظمة فرص متاحة ابإلضافة إذل امتالكها نقاط قوة كبَتة. فبا يدفعها  ىنا تتوافر أماـ اسرتاتيجيات هجومية:-

 الختيار اسًتاتيجية ىجومية الغرض منها زايدة استغالؿ ىذه الفرص اؼبتاحة، كتعظيم قوهتا الداخلية.
غالؿ :ىنا تتوافر أماـ اؼبنظمة فرص مناسبة لكنها تعاين من نقاط ضعف قد سبنعها من استاسرتاتيجيات عالجية-

تعانيو اؼبنظمة من نقاط  تلك الفرص اؼبتاحة. عليو ينبغي من اإلدارة االسًتاتيجية ازباذ اسًتاتيجية ؼبعاعبة كتصحيح ما
 ضعف داخلية.

نقاط القوة اليت سبلكها، كبنفس الوقت، تتوجو للدفاع  ىنا تستطيع اؼبنظمة أف تعزز كتستثمر اسرتاتيجيات دفاعية:-
 يطة هبا.ضد ـباور التهديدات احمل

تعانيو من هتديدات خارجية كمن نقاط  اؼبنظمة إذل ىذه االسًتاتيجية بسبب ما تتجو اسرتاتيجيات انكماشية:-
 ضعف داخلية.

 تقومي القوة التنافسية للمنظمة: -1
 كلغرض القياـ بشكل كمي فيما إذا كانت الشركة ىي األقول أك األضعف بُت الشركات اؼبنافسة، يتطلب منا اتباع

 اػبطوات الرئيسية التالية:
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 : كضع قائمة بعوامل النجاح الرئيسية يف الصناعة.اخلطوة األوىل-
: تصنيف اؼبنظمة كاؼبنافسُت اآلخرين إزاء كل عامل من العوامل إبعطائو درجة معينة، كتكوف حدكد اخلطوة الثانية-

وة االستخداـ تصاعداي مع ازدايد ( سبثل أضعف استخداـ، كتزداد ق1( حيث الدرجة )11-1الدرجات بُت )
 ( لتمثل أفضل كأقول استخداـ لكل عامل من عوامل النجاح الرئيسية.11الدرجة، حىت تصل إذل )

 : افًتاض تقييم القول الذاتية من أجل اغبصوؿ على مقياس شامل ككلي للقوة التنافسية لكل منافس.اخلطوة الثالثة-
حوؿ حجم كمكوانت شبكة اؼبيزة أك عدـ اؼبيزة التنافسية. كأخذ اؼبالحظات : تثبيت االستنتاجات اخلطوة الرابعة-

 اؼبساعدة يف ربديد قوة اؼبوقع التنافسي للمنظمة فيما إذا كاف ىو األقول أـ األضعف.
 

لنجاح إف تقوًن القوة التنافسية أيخذ شقُت األكؿ التقوًن إزاء اؼبنافسُت اآلخرين، كالثاين إزاء أقول الدرجات لعوامل ا
 ( درجات.11الرئيسية كاليت تبلغ )
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 : لثالفصل الثا
 

 التسويق االسرتاتيجي عمليات
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 دتهيد:

 حبوث التسويقاالسًتاتيجي لوظيفة التسويق، كيتضمن عدة خطوات تتمثل يف  األداءيبثل التسويق االسًتاتيجي   
حوؿ حاجات العمالء كأذكاقهم، األسواؽ كاؼبنافسُت كىي اػبطوة اليت سبكن  كاليت يتم من خالؽبا صبع اؼبعلومات

 السوق استهدافك كمن مث اختيار جتزئة السوقرجاؿ التسويق من القياـ ابػبطوات االسًتاتيجية األخرل كاؼبتمثلة يف 
 التسويقية االسرتاتيجية فيها من خالؿ تبٍت والتموضعأك القطاعات السوقية اليت تستطيع اؼبؤسسة خدمتها بكفاءة، 

 اؼبناسبة.

 ق:حبوث التسويق ودراسة السو  -1

سبثل اؼبنظمات على كبو عاـ أداة للتنمية االقتصادية كذلك من خالؿ تلبيتها الحتياجات اجملتمع من السلع       
عنها من حرية  كاػبدمات، كالعمل الدؤكب على راحة كإسعاد الزبوف. ففي ظل ظاىرة العوؼبة االقتصادية كما سبخض

انتقاؿ عناصر اإلنتاج، فإف اؼبنظمات ابتت ؾبربة على إحداث تغيَتات جذرية كإجراءات سريعة للتكيف مع ؿبيطها 
 .اػبارجي، كالتعرؼ عن قرب بسلوكية الزبوف كالسوؽ الذم تنشط فيو

ف لكل مستهلك عادات فعلى اؼبنظمات معرفة احتياجات كرغبات اؼبستهلكُت كدكافعهم كعاداهتم الشرائية، إذ إ
كدكافع شرائية كرغبات كامنة كظاىرة من حيث نوع السلع كاػبدمات اليت يريدىا، كمستول جودهتا كأسعارىا 

كأشكاؽبا كمواصفاهتا، ككقت كمكاف التسليم. كل ىذا يدفع اؼبنظمات إذل صبع قدر كاٍؼ من اؼبعلومات، كالذم 
 .السوؽ، كىذا ىو ؾباؿ دراسة السوؽ يسمح ؽبا دبسايرة تلك التحوالت اليت ربدث يف

إف توفر اغبجم الكبَت من اؼبعلومات لدل متخذم القرار التسويقي يسمح ابزباذ القرارات التسويقية السليمة، كما 
سبكن صانعي القرار من ربسُت أدائهم ابلوظائف األخرل مثل اؼبالية كاإلنتاج كاؼبوارد البشرية كالبحث كالتطوير كغَتىا. 

 .وث التسويق إال كاحدة من ىذه األنشطة اليت يزاكؽبا اؼبختصوف يف حقل التسويقكما حب
لذا فبحوث التسويق ىي ليست قرار، كإمبا أساس كنشاط للوصوؿ إذل القرار السليم، كهبذا فإف فعالية القرارات على 

ليت تقـو حبوث التسويق كبو عاـ، كالقرارات التسويقية على كبو خاص تعتمد على جودة كدقة كصحة اؼبعلومات ا
 .جبمعها ؼبتخذم القرار. كمن ىنا يالحظ األنبية البالغة لدكر حبوث التسويق يف تفعيل القرارات التسويقية

 :مفهوم حبوث التسويق -1-1
إف االىتماـ ببحوث التسويق يف الوقت اغباضر لدل إدارة التسويق، فهي نظرة إسًتاتيجية صائبة كمستمرة إلدارة 
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لكوف حبوث التسويق تقدـ معلومات ـبتلفة تساعد يف كضع االسًتاتيجيات كاغبلوؿ اؼبناسبة للمشاكل التسويق 
 .التسويقية

 
على أهنا "عملية اإلعداد، كاعبمع، كالتحليل، كالتوظيف للبياانت كاؼبعلومات اؼبتعلقة حبالة  حبوث التسويقعرفت 
 ."تسويقية

اؼبعلومات، كاختيار اؼبتغَتات اؼبالئمة اليت دبوجبها يتم صبع كما جاءت على أهنا "تشخيص االحتياجات من 
 ."اؼبعلومات كتسجيلها كربليلها سليمة كموثوؽ فيها

أبهنا "الوظيفية اليت تربط اؼبنظمات كاؼبستهلكُت برجاؿ التسويق من خالؿ  وعرفت اجلمعية األمريكية للتسويق
الفرص التسويقية، كتساعد على تكوين كتقييم كتنقية األنشطة اؼبعلومات اليت تستخدـ يف ربديد كتعريف اؼبشكالت ك 

 ."التسويقية، فضالن عن الرقابة كرصد كتقوًن األداء التسويقي، كربقيق كربسُت الفهم اػباص ابلعمليات التسويقية
لك األخَت أك كما إهنا "صبع كتسجيل كربليل البياانت اؼبتعلقة دبشاكل انسياب السلع كاػبدمات من اؼبنتج إذل اؼبسته

 ."الزبوف الصناعي
كاستغالؿ  كاعبوىر يف حبوث التسويق إهنا تقـو على إتباع اؼبنهج العلمي بغرض إهباد اغبلوؿ للمشكالت التسويقية

، لذا فإف مصطلح حبوث التسويق أكثر عمومية كمشولية من مصطلح دراسة السوؽ أك أحباث للفرص التسويقية
 .السوؽ

أبهنا:" صبع كربليل البياانت اؼبتعلقة  دراسة السوق من ؾباالت حبوث التسويق، كتعرؼ فدراسة السوؽ تعد ؾباالن 
 .ابؼبشًتين اغباليُت كاؼبرتقبُت للسلعة أك اػبدمة اليت تقدمها اؼبنظمة"

 أمهية حبوث التسويق: -1-2
اؼبؤسسة ككل كعلى اؼبؤسسة ككل كعلى مستول ت على مستول اتلعب حبوث التسويق دكرا حيواي يف ازباذ القرار 

ابؼبتابعة كتقييم النتائج اؼبنجزة، كفيما يلي أىم  كانتهاءمستول النشاط التسويقي، بدءا بتحديد األىداؼ كاػبطط 
 نواحي استفادة اؼبؤسسة من حبوث التسويق:

وث التسويق تعترب حبوث التسويق اػبطوة األكذل يف التسويق االسًتاتيجي، على أساس أف التسويق الفعاؿ، تعترب حب -
فيو نقطة البداية اليت تبٌت عليها ابقي اػبطوات، ابلنظر ألنبية اؼبعلومات الناذبة عنها سواء تعلق األمر بتحديد ؾباؿ 

 عمل اؼبؤسسة، ؾباؿ التنافس، االسًتاتيجيات....اخل.
تياجات العمالء يف االعتماد على نتائج حبوث التسويق يف ربديد مواصفات السلع كاػبدمات اليت تتوافق مع اح -

 السوؽ ككذا تسعَت تلك السلع كاػبدمات دبا يتفق مع خصائص الطلب عليها كتقديبها لألسواؽ األكثر ركاجا.
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يف زايدة اؼببيعات كيف زبفيض تكلفة التسويق، كذلك عن وريق رفع كفاءة اعبهود التسويقية مسانبة حبوث التسويق  -

 يها.كالكشف عن نواحي اإلسراؼ للقضاء عل
يف رفع الركح اؼبعنوية للعاملُت يف ؾباؿ التسويق، كذلك عن وريق توعيتهم ابؼبوقف  حبوث التسويق تساىم بفعالية -

التسويقي للمؤسسة كاذباىها كبو ربقيق األىداؼ اؼبطلوبة بكفاءة عالية، فبا يدفعهم إذل بذؿ اؼبزيد من اعبهود يف 
ثقة يف منتوجات اؼبؤسسة من حيث التصميم، السعر، اإلعالف كفقا  تركيج السلع كاػبدمات، على أساس أف لديهم

 لظركؼ السوؽ.
مسانبة حبوث التسويق يف فتح ؾباالت جديدة أماـ رجاؿ التسويق لدراسة السوؽ كحاجات العمالء غَت اؼبشبعة  -

غالؽبا للحصوؿ على يف إشباع ىذه اغباجات كاكتشاؼ الفرص التسويقية كؿباكلة است كبياف مدل إمكانية اؼبؤسسة 
 ميزة تنافسية، سبكن اؼبؤسسة من التفوؽ أماـ منافسيها.

تساىم حبوث التسويق يف ربديد اؼبشكالت اليت تواجو اؼبؤسسة يف ؾباؿ التسويق، أبسلوب علمي يبكن اإلدارة من  -
      كالتغلب عليها. معرفتها يف الوقت اؼبناسب، كربديد أسلوب مواجهتها

 :وقـــــــــــــجتزئة الس -2
ؤسسات ىو أهنا استطاعت ربديد احتياجات كرغبات اؼبستهلكُت إف السبب الرئيس لنجاح العديد من اؼب   

اؼبختلفُت يف السوؽ الذم تتواجد هبا ذكم االحتياجات كالرغبات اؼبختلفة، كؽبم خصائص متباينة، كذلك بتقدًن 
 جزئة السوقية. فما مفهومها؟ كما فبيزاهتا كأنبيتها؟خدمات كسلع مناسبة ؽبم، كىذا ما تعٌت بو عملية الت

 :تعريف جتزئة السوق -2-1
  market)ُيشَت مفهـو تقسيم السوؽ أك ذبزئة السوؽ أك كما يُطلق عليو يف اؼبيداف اإلدارم ابإلقبليزية 
 segmentation)ث وبمل كّل إذل ذلك النشاط الذم يقسم السوؽ الُكلي إذل ؾبموعة من األقساـ الفرعية، حي

قسم خصائص كصفات معّينة، كتكوف ىذه األقساـ على ىيئة قطاعات كؾبموعات ربمل كل منها صفات مشًتكة  
كالزابئن أك العمالء كاؼبستهلكُت، كيطلق على ىذه اجملموعات اسم القطاعات السوقية، حبيث تسعى اؼبنظمات من 

كاتباع الطرؽ الكفيلة بتلبية ىذه االحتياجات، يف كل خالؿ ىذا النشاط إذل ربديد احتياجات الفئات اؼبختلفة، 
 .قطاع سوقي كفرعي من خالؿ توفَت اؼبزيج التسويقي الكفؤ الذم يناسب كّل منها
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 :دميزات جتزئة السوق -نيااث
تُعػػػػػػػػػػّد ذبزئػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػوؽ مػػػػػػػػػػن اؼبصػػػػػػػػػػطلحات اغبديثػػػػػػػػػػة  حيػػػػػػػػػػث اىتّمػػػػػػػػػػت اؼبنشػػػػػػػػػػآت اإلنتاجيّػػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػػناعة كميػػػػػػػػػػات   

لتػػػػػػػػػػػػزامن مػػػػػػػػػػػػع اسػػػػػػػػػػػػتخداـ العديػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػن اإلعػػػػػػػػػػػػالانت كعمليػػػػػػػػػػػػات التوزيػػػػػػػػػػػػع ؽبػػػػػػػػػػػػذا كبػػػػػػػػػػػػَتة مػػػػػػػػػػػػن منػػػػػػػػػػػػتج كاحػػػػػػػػػػػػد اب
اؼبنػػػػػػػػػػتج، كلكػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػع زايدة اؼبنافسػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػُت اؼبنشػػػػػػػػػػآت، كقلّػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػعار اؼبنتجػػػػػػػػػػات، كتراُجػػػػػػػػػػع اإليػػػػػػػػػػرادات اػباصػػػػػػػػػػة 
ابؼبنشػػػػػػػػػػػػػآت، أصػػػػػػػػػػػػػبح مػػػػػػػػػػػػػن الصػػػػػػػػػػػػػعب السػػػػػػػػػػػػػيطرة علػػػػػػػػػػػػػى ُمعػػػػػػػػػػػػػّدؿ األسػػػػػػػػػػػػػعار  فبّػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػجع أصػػػػػػػػػػػػػحاب بعػػػػػػػػػػػػػض 

ت فبيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة، كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج عػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػك تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ع يف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػلع اؼبنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػآت إذل تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًن منتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ذات مواصػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا
كخصائصػػػػػػػػػػػػػها  فبّػػػػػػػػػػػػػا أّدل إذل ظهػػػػػػػػػػػػػور ذبزئػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػوؽ هبػػػػػػػػػػػػػدؼ تقسػػػػػػػػػػػػػيمو إذل قطاعػػػػػػػػػػػػػات متنوعػػػػػػػػػػػػػة، كتسػػػػػػػػػػػػػاعد 

 اؼبنشآت على ربقيق اؼبمّيزات اآلتية:
  قارنػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػُت الُفػػػػػػػػػػرص اػباصػػػػػػػػػػة ابلتسػػػػػػػػػػويق  حيػػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػػدرس حاجػػػػػػػػػػات كػػػػػػػػػػّل قطػػػػػػػػػػاع  فبّػػػػػػػػػػا ُيسػػػػػػػػػػاىم يف

ُ
اؼب

، كخصوصػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػع سبيّػػػػػػػػػػػػز أجػػػػػػػػػػػػزاء السػػػػػػػػػػػػوؽ دبسػػػػػػػػػػػػتول قليػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػن مواجهػػػػػػػػػػػػة اؼبنافسػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػػلع
اإلشػػػػػػػػػػباع  إذ مػػػػػػػػػػن اؼبمكػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػوفَت خػػػػػػػػػػدمات كسػػػػػػػػػػلع تسػػػػػػػػػػاىم يف الوصػػػػػػػػػػوؿ إذل ربقيػػػػػػػػػػق الرضػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػاـ 

 عند اؼبستهلكُت. 
  إعػػػػػػػػػػداد بػػػػػػػػػػرانمج خػػػػػػػػػػاص ابلتسػػػػػػػػػػويق  مػػػػػػػػػػن أجػػػػػػػػػػل ضػػػػػػػػػػماف تػػػػػػػػػػوفَت خصػػػػػػػػػػائص كػػػػػػػػػػّل جػػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػػن أجػػػػػػػػػػزاء

 السوؽ. 

ـــــــــــة الســـــــــــوق -2-2 ـــــــــــة جتزئ وؽ ذات أنبيّػػػػػػػػػػػة للُمنشػػػػػػػػػػػآت  بسػػػػػػػػػػػبب الفوائػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػيت : تُعتػػػػػػػػػػػرب ذبزئػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػأمهي
تُقػػػػػػػػػػػدمها للمنشػػػػػػػػػػػآت عنػػػػػػػػػػػد تقسػػػػػػػػػػػيمها لألسػػػػػػػػػػػواؽ إذل عػػػػػػػػػػػّدة أجػػػػػػػػػػػزاء، كمػػػػػػػػػػػن اؼبمكػػػػػػػػػػػن تلخػػػػػػػػػػػيص ىػػػػػػػػػػػذه األنبيػػػػػػػػػػػة 

 كفقان للنقاط اآلتية:
نشػػػػػػػػػػأة علػػػػػػػػػػػى  -

ُ
اؼبسػػػػػػػػػػانبة يف ربديػػػػػػػػػػد أىػػػػػػػػػػداؼ كاضػػػػػػػػػػحة للتسػػػػػػػػػػويق  حيػػػػػػػػػػػث ُتسػػػػػػػػػػاعد ىػػػػػػػػػػذه األىػػػػػػػػػػداؼ اؼب

 ائج اؼبطلوبة.إعداد اػبُطط اؼبناسبة للوصوؿ إذل النت
الوصػػػػػػػػػػػػوؿ إذل أفضػػػػػػػػػػػػل موقػػػػػػػػػػػػع تنافسػػػػػػػػػػػػّي  بسػػػػػػػػػػػػبب دكر ذبزئػػػػػػػػػػػػة التسػػػػػػػػػػػػوؽ يف مسػػػػػػػػػػػػاعدة اؼبنشػػػػػػػػػػػػأة علػػػػػػػػػػػػى   -

ذبػػػػػػػػػػػػاكز اؼبنافسػػػػػػػػػػػػػة اؼبباشػػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػػع اؼبنشػػػػػػػػػػػػػآت الرئيسػػػػػػػػػػػػػّية اأُلخػػػػػػػػػػػػػرل يف السػػػػػػػػػػػػػوؽ  عػػػػػػػػػػػػػن وريػػػػػػػػػػػػػق تػػػػػػػػػػػػػوفَت 
نتجػػػػػػػػػػػػػات ذات اػبصػػػػػػػػػػػػػائص التنافسػػػػػػػػػػػػػّية الواضػػػػػػػػػػػػػحة، مقارنػػػػػػػػػػػػػةن مػػػػػػػػػػػػػع اؼبنافسػػػػػػػػػػػػػُت اآلخػػػػػػػػػػػػػرين يف اعبػػػػػػػػػػػػػزء 

ُ
اؼب

 ن السوؽ.اؼبستهدؼ م
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نشػػػػػػػػػػػػأة علػػػػػػػػػػػػى معرفػػػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػػػاكن اؼبنافسػػػػػػػػػػػػُت -

ُ
  مػػػػػػػػػػػػن أجػػػػػػػػػػػػل ذبن ػػػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػػػػذه األمػػػػػػػػػػػػاكن. دعػػػػػػػػػػػػم مسػػػػػػػػػػػػاعدة اؼب

 اؼبنشأة لتوفَت حاجات اؼبستهلكُت أبفضل الطُرؽ كالوسائل مقارنةن مع اؼبنافسُت. 
 اؼبشاركة يف بناء اؼبزيج اػباص ابلتسويق  هبدؼ تطبيقو بطريقة تتمّيز ابلكفاءة.  -

 
نشػػػػػػػػػػػػأة  -

ُ
علػػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػػوفَت اؼبػػػػػػػػػػػػوارد اؼبناسػػػػػػػػػػػػبة  مػػػػػػػػػػػػن أجػػػػػػػػػػػػل تصػػػػػػػػػػػػدير اؼبنتجػػػػػػػػػػػػات أك اػبػػػػػػػػػػػػدمات مسػػػػػػػػػػػػاعدة اؼب

سػػػػػػػػػػتهدؼ مػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػوؽ، بػػػػػػػػػػدالن مػػػػػػػػػػن توفَتىػػػػػػػػػػا ألجػػػػػػػػػػزاء مػػػػػػػػػػن الصػػػػػػػػػػعب التعامػػػػػػػػػػل معهػػػػػػػػػػا يف 
ُ
للجػػػػػػػػػػزء اؼب

 السوؽ.

 ُأسس جتزئة السوق: -2-3
إف تطبيػػػػػػػػػػق ذبزئػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػوؽ تعتمػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػتخداـ ؾبموعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن اأُلسػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػيت تسػػػػػػػػػػتهدؼ اؼبسػػػػػػػػػػتهلكُت  

 كفيما أييت معلومات عن أىّم أنواع ىذه اأُلسس:كالعمالء، 
: ىػػػػػػػػػػو توزيػػػػػػػػػػع األسػػػػػػػػػػواؽ علػػػػػػػػػػى ؾبموعػػػػػػػػػػٍة مػػػػػػػػػػن الوحػػػػػػػػػػدات اعبغرافيّػػػػػػػػػػة، كتشػػػػػػػػػػمل أســــــــــاس التقســــــــــيم اجلغــــــــــرا ي -

ػػػػػػػػػػػدف أك الػػػػػػػػػػػوالايت أك الػػػػػػػػػػػدكؿ، كيعتمػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػذا األسػػػػػػػػػػػاس يف التقسػػػػػػػػػػػيم علػػػػػػػػػػػى أّف األفػػػػػػػػػػػراد يبتلكػػػػػػػػػػػوف عػػػػػػػػػػػادات 
ُ
اؼب

ؼبكػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػذم يعيشػػػػػػػػػوف فيػػػػػػػػػو  لػػػػػػػػػذلك هتػػػػػػػػػتّم اؼبنشػػػػػػػػػآت ابلًتكيػػػػػػػػػز ـبتلفػػػػػػػػػة يف الشػػػػػػػػػراء، كتػػػػػػػػػرتبط مػػػػػػػػػع اؼبنطقػػػػػػػػػة أك ا
علػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػذه اؼبنػػػػػػػػػػاوق اعبغرافيّػػػػػػػػػػة، كتسػػػػػػػػػػعى إذل تػػػػػػػػػػوفَت حاجػػػػػػػػػػات األفػػػػػػػػػػراد فيهػػػػػػػػػػا أك تعزيػػػػػػػػػػز كجػػػػػػػػػػود خػػػػػػػػػػدماهتا يف 
أجػػػػػػػػػػزاء السػػػػػػػػػػوؽ، كمػػػػػػػػػػا يتميّػػػػػػػػػػز ىػػػػػػػػػػذا التقسػػػػػػػػػػيم بسػػػػػػػػػػهولة معرفػػػػػػػػػػة االختالفػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػُت األفػػػػػػػػػػراد، كاغبػػػػػػػػػػرص علػػػػػػػػػػى 

 عريف ابؼبنتجات ضمن اؼبنطقة اعبغرافّية.استخداـ وُرؽ اإلعالف احمللّية للت
ــــــــــد وغرا ي  - (: ىػػػػػػػػػػو ذبزئػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػوؽ بنػػػػػػػػػػاءن علػػػػػػػػػػى ؾبموعػػػػػػػػػػٍة مػػػػػػػػػػن العوامػػػػػػػػػػل أســــــــــاس التقســــــــــيم الســــــــــكايني )ال

الديبوغرافيّػػػػػػػػػػػػة، كمنهػػػػػػػػػػػػػا الُعمػػػػػػػػػػػػػر، كالػػػػػػػػػػػػدخل، كحجػػػػػػػػػػػػػم العائلػػػػػػػػػػػػػة، كالتعلػػػػػػػػػػػػػيم، كغَتىػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػن العوامػػػػػػػػػػػػػل اأُلخػػػػػػػػػػػػػرل، 
تأثرة ابلعوامل السابقة.كمن مّث االىتماـ بتوجيو كافة عمليات التسويق كب

ُ
 و حاجات األفراد اؼب

: ىػػػػػػػػػػػػػػػػػو ذبزئػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ إذل ؾبموعػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍت كفقػػػػػػػػػػػػػػػػػان ػبصائصػػػػػػػػػػػػػػػػػهم أســـــــــــــــــاس التقســـــــــــــــــيم الســـــــــــــــــيكوجغرا ي  -
 الشخصّية أك أمباط حياهتم اليت تُؤثر على كسائل االتصاؿ، كاػبدمات، كالسلع االستهالكّية.

تمػػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػػلوؾ اػبػػػػػػػػػػػػاص : ىػػػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػّدة متغػػػػػػػػػػػػَتات تعأســــــــــــاس التقســــــــــــيم الســــــــــــلوكيي  -
تغػػػػػػػػػَتات: اؼبنػػػػػػػػػافع الناذبػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػن 

ُ
ابؼبسػػػػػػػػػتهلكُت اذّبػػػػػػػػػاه خػػػػػػػػػدمات أك سػػػػػػػػػلع معينػػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػػن األمثلػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذه اؼب
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اؼبنػػػػػػػػػػػتج: ىػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػوفَت حاجػػػػػػػػػػػػات اؼبسػػػػػػػػػػػػتهلكُت عنػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػرائهم للمنػػػػػػػػػػػػتج  لػػػػػػػػػػػػذلك يهتّمػػػػػػػػػػػػوف ابغبصػػػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػػػى 
 اؼبنتجات اليت تساىم يف تلبية حاجاهتم. 

السػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ إذل نػػػػػػػػػػػػػػػػوعُت  األكؿ وبتػػػػػػػػػػػػػػػػوم علػػػػػػػػػػػػػػػػى األفػػػػػػػػػػػػػػػػراد الػػػػػػػػػػػػػػػػذين : ىػػػػػػػػػػػػػػػػي ذبزئػػػػػػػػػػػػػػػػة طبيعــــــــــــــــة االســــــــــــــــت دام -
يسػػػػػػػػػػػػػتخدموف اؼبنػػػػػػػػػػػػػتج، كالثػػػػػػػػػػػػػاين وبتػػػػػػػػػػػػػوم علػػػػػػػػػػػػػى األفػػػػػػػػػػػػػراد الػػػػػػػػػػػػػذين ال يسػػػػػػػػػػػػػتخدموف اؼبنػػػػػػػػػػػػػتج  حيػػػػػػػػػػػػػُث تسػػػػػػػػػػػػػعى 

 اؼبنشآت إذل استهداؼ النوع الذم يوفر ؽبا اإليرادات كالعوائد اؼبناسبة.
أك السػػػػػػػػػػػلعة خػػػػػػػػػػػالؿ : ىػػػػػػػػػػػو كصػػػػػػػػػػػف لعػػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػػرات اسػػػػػػػػػػػتخداـ اؼبسػػػػػػػػػػػتهلك للخدمػػػػػػػػػػػة ُمعـــــــــــديل االســـــــــــت دام -

ُمػػػػػػػػػػػػّدة ؿُبػػػػػػػػػػػػددٍة مػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػزمن، كيُقسػػػػػػػػػػػػم إذل األجػػػػػػػػػػػػزاء اآلتيػػػػػػػػػػػػة: اؼبسػػػػػػػػػػػػتخدمُت بكميػػػػػػػػػػػػات كبػػػػػػػػػػػػَتة، كاؼبسػػػػػػػػػػػػتخدمُت 
 بكميات متوسطة، كاؼبستخدمُت بكميات قليلة.

 

 :األسواق ادلستهدفة( اختياراالستهداف)  -3
ا دفع البعض إذل اعتبار ىذه اؼبرحلة من إف اختيار القطاع السوقي تعترب مرحلة مهمة يف التسويق االسًتاتيجي، فب   

أعقد اؼبشاكل اليت تواجهها اؼبؤسسات يف الوقت اغباضر، خاصة يف ظل اؼبنافسة الشديدة يف األسواؽ، كما أف 
اختيار السوؽ اؼبستهدؼ اؼبراد توجيو اعبهود التسويقية كبوه، يساعد اؼبؤسسة على ربديد الفرص التسويقية اؼبتاحة 

ا على خدمة أسواقها بكفاءة، كإف ذباىل أك اػبطأ يف اختيار القطاع السوقي اؼبستهدؼ سيؤدم إذل كيزيد من قدرهت
 خسارة كبَتة تنعكس على إمكانية ربقيقها لألىداؼ اؼبستمدة من رسالتها كرؤيتها اؼبستقبلية.

 تعريف االستهداف: -3-1

عدـ إمكانية خدمة صبيع اؼبستهلكُت أك على  لقد أدركت معظم اؼبؤسسات االقتصادية يف الوقت اغباضر فكرة   
األقل عدـ القدرة على خدمتهم بنفس الكفاءة، فاختالؼ حاجات كرغبات اؼبستهلكُت ككذا اختالؼ اؼبؤسسات يف 

كإمكانياهتا ػبدمة القطاعات السوقية اؼبختلفة، يفرض عليها ربديد القطاع أك القطاعات السوقية اليت يبكنها قدرهتا 
 .فاءة، كىذا ما يقصد بو يف ؾباؿ التسويق ابلسوؽ اؼبستهدؼخدمتها بك

كالذم يبكن تعريفو على أنو:" اختيار القطاع السوقي أك ؾبموعة من القطاعات السوقية اليت يبكن الوصوؿ إليها  
 كخدمتها من خالؿ اؼبزيج التسويقي اؼبقدـ."

 

 
 



 حدادو لدكتورة: رقيةا                               التسويق االستراتيجيمقياس:                        

 Page 24 
 

 

 االسرتاتيجيات ادلعتمدة   االسواق ادلستهدفة: -3-2

اؼبنظمة يبكنها اختيار اسًتاتيجية من ثالثة اسًتاتيجيات للسوؽ ىف مواجهة السوؽ غَت اؼبتجانس كفيما إف 
 :يلى استعراض لبعض ىذه االسًتاتيجيات

 : اسرتاتيجية التسويق غري ادلتنوع-أ

السوؽ كلكنها اؼبوجودة ىف أقساـ  االختالفاتىف التسويق غَت اؼبتنوع فإف اختيار اؼبنظمة ال تًتكز على معرفة 
 .بُت الناس االختالفاتتنظر إذل العوامل اؼبشًتكة ابلنسبة لرغبات كاحتياجات الناس أكثر من تركيزىا على ما ىى 

ففى ىذه اغبالة رباكؿ اؼبنظمة تصميم اؼبنتج ككضع برانمج تسويقى عبذب عدد أكرب من اؼبستهلكُت ، 
ف بشكل مكثف حىت يبكن خلق صورة ذىنية دبنافذ التوزيع كلذلك فهناؾ اىتماـ دبنافذ التوزيع ككسائل اإلعال

ككسائل اإلعالف بشكل مكثف حىت يبكن خلق صورة ذىنية جيدة خاصة ابؼبنتج لدل أكرب عدد فبكن من 
اؼبستهلكُت ، كاؼبثاؿ اؼبمتاز ىف اسًتاتيجية التسويق غَت اؼبتنوع ىو شركة الكوكاكوال عندما بدأت إبنتاج مشركب 

 . جة ذات حجم كاحد كوعم كاحد ليناسب اعبميعكاحد ىف زجا

من مزااي  االستفادةعليو   أف التسويق غَت اؼبتنوع وبقق كفورات ىف التكاليف بشكل أساسى حيث يًتتب
التنميط كاإلنتاج الكبَت ىف عمليات التصنيع حيث تقل تكاليف اإلنتاج كالنقل كالتخزين إذل حدىا االدىن ، كما أف 

ىن غَت اؼبتنوع كيبكن من اغبصوؿ على خصم من كسائل اإلعالف نظرا لتكرار اإلعالف ، ابإلضافة إذل الربانمج اإلعال
 . أف غياب البحوث اػباصة بتخطيط كتقسيم السوؽ من شأنو توفَت تكاليف حبوث التسويق

عندما  كىذه االسًتاتيجية تؤدل إذل زبفيض العديد من التكاليف إال أف من عيوهنا أك أف خطورهتا تظهر
يلجأ كثَت من اؼبنظمات إذل نفس األسلوب حيث يًتتب على ذلك كجود منافسة شديدة فبا يزيد من التكاليف 
التسويقية كؽبذا فإف بقاء كاستمرارية اؼبنظمة ىف السوؽ تتوقف على قدرهتا أك استطاعتها أف ترشد تكاليف انتاج 

 .كتسويق اؼبنتج إذل أدىن درجة فبكنة

 : تسويق ادلتنوعاسرتاتيجية ال-ب

ىف التسويق اؼبتنوع تقرر اؼبنظمة أف تعمل من خالؿ قسمُت أك أكثر من أقساـ السوؽ كابلتاذل فإهنا تقـو 
بتصميم منتج كبرامج تسويقية خاصة بكل قسم من أقساـ السوؽ ، من جانب آخر فإف اسًتاتيجية التسويق اؼبتنوع 

 : كاليف التالية سرتتفعفالت يًتتب عليها زايدة تكاليف أداء األعماؿ،
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تكاليف تعديل اؼبنتج ؼبقابلة اغباجات اؼبختلفة لألقساـ أك القطاعات اؼبختلفة للسوؽ ، كتشمل بعض تكاليف    -
 . البحوث كالتطوير كتكاليف ىندسية

ج سلع تكلفة اإلنتاج تتزايد بسبب تعدد اؼبنتجات كيرجع ذلك إذل زايدة كقت ذبهيز كإعداد اآلالت إلنتا        -
 . ـبتلفة

عبوء اؼبنظمة إذل كضع تطوير اػبطط التسويقية اػباصة بكل قسم اك قطاع من قطاعات السوؽ وبتاج إذل حبوث    -
 . تسويقية إضافية ، تنبؤات كربليل مبيعات ، تركيج كيًتتب على ذلك زايدة التكاليف اإلدارية

لسلع متنوعة أكثر تكلفة عما إذا كاف ىناؾ سلعة  زكف زايدة تكاليف التخزين ، بصفة عامة تعترب إدارة اؼبخ   -
كاحدة . أف التكاليف اإلضافية بسبب زايدة السجالت كمراجعتها ، ابإلضافة إذل أف كل سلعة ربتاج إذل ربديد 
الكمية الواجب توافرىا ؼبواجهة الطلب ابإلضافة إذل رصيد احتياوى ؼبواجهة الطلب غَت اؼبتوقع كبذلك تتزايد 

 . ف التخزينتكالي

زايدة تكاليف الًتكيج ، ذلك أف اسًتاتيجية التسويق اؼبتنوع تتطلب تنوع ىف كسائل اإلعالف اػباصة كاؼبناسبة    -
 . لكل قسم من أقساـ السوؽ حيث وبتاج إذل خطة إعالنية مبتكرة ككل ذلك يؤدل إذل زايدة تكاليف الًتكيج

ًتتب عليها زايدة اؼببيعات يقابلها زايدة ىف التكاليف كترتب على ذلك كىكذا فإف اسًتاتيجية التسويق اؼبتنوع ي   -
  أف بعض اؼبنظمات أصبحت تفضل إنتاج كتسويق عدد قليل من اؼبنتجات لتغطى كذبذب عدد كبَت من اؼبستهلكُت

 : اسرتاتيجية التسويق ادلركز-ج

على حصة صغَتة من سوؽ كبَت ، كىى اسًتاتيجية تناسب اؼبنظمات ؿبدكدة اؼبوارد ، فبدال من اغبصوؿ 
فإف اؼبنظمة تفضل أك هتدؼ إذل اغبصوؿ على نصيب كبَت من أسواؽ فرعية قليلة حيث يتم تركيز قوة اؼبنظمة ىف 
مناوق ؿبدكدة ، كدبعٌت آخر فبدال من أف تبعثر اؼبنظمة نفسها ىف كثَت من أجزاء السوؽ ، فإهنا تركز كل قواىا 

سوؽ ىف قليل من اجملاالت . فهناؾ كثَت من األمثلة على ذلك شركة فولكس كاجن للحصوؿ على مركز جيد ىف ال
ركزت على سوؽ العرابت الصغَتة ، شركة جربر لألغذية ركزت على أغذية األوفاؿ ، منظمة ريتشارد أيركين ركزت 

ا ابحتياجات كيرجع ذلك إذل معرفته زبدموعلى سوؽ كتب اإلقتصاد كاألعماؿ كمن خالؿ سياسة الًتكيز الذل 
 ذلك القسم من السوؽ اؼبتخصصة ىف تلبية احتياجاتو كاألكثر من ذلك أف عملياهتا تكوف أكثر اقتصادية بسبب 
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جيد فإف اؼبنظمة يبكنها أف  اختيارالتخصص ىف اإلنتاج كالتوزيع كالًتكيج، كإذا مت اختيار القسم أك القطاع من السوؽ 
 . راهتاربقق معدالت عالية للعائد على استثما

ىف نفس الوقت فإف اسًتاتيجية التسويق ؼبركز تشتمل على ـباور غَت عادية ، فإذا ما تغَتت أذكاؽ 
اؼبستهلكُت فإف اؼبنظمة تكوف ىف منطقة اػبطر أك حىت إذا قررت إحدل اؼبنظمات اؼبنافسة دخوؿ قطاع السوؽ الذل 

 . تسيطر عليو اؼبنظمة

 واق ادلستهدفة:اختيار اسرتاتيجية األس معايري -3-3

 : موارد ادلنظمة -أ

عندما تكوف موارد اؼبنظمة ؿبدكدة لدرجة أهنا ال تكفى لتغطية السوؽ فإنو من األفضل اختيار اسًتاتيجية التسويق 
 . اؼبركز

 : جتانس ادلنتج -ب

اؼبتنوعة مثل آالت السكر...أما اؼبنتجات  اؼبلح،التسويق غَت اؼبتنوع ىو األكثر مالءمة للمنتجات اؼبتجانسة مثل   
 .التصوير كالسيارات فإنو من األفضل أف تناسبها اسًتاتيجية التسويق اؼبتنوع أك اؼبركز

 : مرحلة ادلنتج ىف دورة حياته -ج

عندما تقدـ اؼبنظمة منتج جديد للسوؽ ، فعادة يفضل البداية بشكل كاحد أك أشكاؿ ؿبدكدة حىت يبكن خلق   
الصدد فإف التسويق غَت اؼبتنوع ىو االسًتاتيجية اؼبناسبة أك الًتكيز على جزء معُت من الطلب اؼببدئى عليو كىف ىذا 

  السوؽ منذ البداية . كعند كصوؿ اؼبنتج إذل مرحلة النضج فإنو من اؼبفضل أف تتبع اؼبنظمة اسًتاتيجية التسويق اؼبتنوع

 : جتانس السوق -د

يات كل فًتة كردكد أفعاؽبم للمثَتات التسويقية متماثلة إذا كاف للمشًتين نفس األذكاؽ كيشًتكف نفس الكم
 . فإف اسًتاتيجية التسويق غَت اؼبتنوع ىى اؼبناسبة

 : اسرتاتيجية ادلنافسني-ه

عندما يتبع اؼبنافسوف سياسة تقسيم فعالو فإنو من الصعب على اؼبنظمة أف تنافس من خال اسًتاتيجية 
دما يتبع اؼبنافسوف اسًتاتيجية التسويق غَت اؼبتنوع فإف اؼبنظمة يبكنها التسويق غَت اؼبتنوع ، كعلى عكس ذلك عن

 . االستفادة من خالؿ سياسة تقسيم السوؽ إذا كجدت عوامل أخرل تؤيد ذلك
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 :السوقي( )ادلركز التموضع االسرتاتيجي-4
يف أذىػػػاف ركاد السػػػوؽ ىػػػي العمليػػػة الػػػيت مػػػن خالؽبػػػا وبػػػاكؿ اؼبسػػػوقوف إنشػػػاء صػػػورة أك ىويػػػة  التموضـــع أك التمركـــز 

 .شركة ككللأك ل لعالمة ذبارية اؼبستهدفة إما ؼبنتوج أك
أك اؼبركػػػز كنهػػػا خػػػدمتها بكفػػػاءة، هبػػػب أف ربػػػدد اؼبوقػػػع أم القطاعػػػات السػػػوقية الػػػيت يب بعػػػد أف تقػػػـو اؼبؤسسػػػة بتحديػػػد

الذم ترغ يف الوصوؿ إليو داخل ىذه القطاعات، كيقصد ابؼبركز السوقي" الصػورة الذىنيػة الػيت يشػغلها اؼبنتػوج يف ذىػن 
كػػػات يتحػػػدد مػػػن خػػػالؿ ؾبموعػػػة مػػػن االدرا اؼبسػػػتهلك مقارنػػػة دبنتوجػػػات اؼبنافسػػػُت"، كؽبػػػذا فػػػإف اؼبركػػػز السػػػوقي اؼبنتػػػوج 

جػػة لػػو، مقارنػػة دبنتوجػػات اؼبنافسػػُت، كاالنطباعػػات كاؼبشػػاعر الػػيت يكوهنػػا اؼبسػػتهلك يف ذىنػػو عػػن اؼبنتػػوج كاؼبؤسسػػة اؼبنت
كيكوف دكر رجل التسويق ىنا ىو ربط اؼبنتوج ابؼبزااي كاؼبنافع اليت وبققهػا لتثبيػت صػورتو يف ذىػن اؼبسػتهلك، عػن وريػق 

 أدكات الًتكيج كاإلعالف اؼبختلفة.
: مػن السػهولة دبػا كػاف أف زبتػار اؼبؤسسػة كضػعا فبيػزا ؽبػا يف السػوؽ، كلكػن اختيار اسرتاتيجية ادلركز السـوقي -4-1

من الصعب االحتفاظ هبذا الوضع لفًتة وويلة، فإذا قررت اؼبؤسسػة أف تسػتخدـ خصػائص السػلعة، مثػل اعبػودة كميػزة 
ية، فبػا وبػتم علػى اؼبؤسسػة تعػديل ىػذه اػباصػية، مثػل أف تعػد نافسػُت ابتبػاع نفػس االسػًتاتيجؽبا، فإف ذلك قد يغرم اؼب

 جبودة عالية مع أقل سعر، جودة عالية مع خدمات مصاحبة أك ضماانت أك سبديد  آجاؿ التسديد كغَتىا.
: عمليػا فػإف اؼبؤسسػات يبكػن أف ربقػق اؼبركػز السػوقي اؼبطلػوب مػن خػالؿ تطبيق اسـرتاتيجية ادلركـز السـوقي -4-2

 أساسية: ثالث خطوات
 ربديد ؾبموعة من اؼبزااي التنافسية احملتملة، كاليت يبكن على أساسها بناء كضع معُت يف السوؽ. - أ

 اختيار اؼبزااي التنافسية اؼبالئمة. - ب
 ربقيق االتصاؿ كالتسليم الفعاؿ ؽبذه اؼبزااي للسوؽ اؼبستهدؼ. - ت

ؾبموعػة مػن اؼبػزااي التنافسػية كالػيت يبكػن ربقيقهػا  كيبكن للمؤسسة ربقيق التمايز كالتفوؽ اؼبطلوب عن اؼبنافسُت بواسطة
مػػن خػػالؿ تقػػدًن اؼبنتػػوج بسػػعر مػػنخفض أك تقػػدًن ؾبموعػػة مػػن اؼبنػػافع الػػيت تػػربر السػػعر اؼبرتفػػع...اخل. أم زبتػػار اؼبػػزااي 

عليهػػا زبفػػيض تكػػاليف اؼبنتػػوج كمػػن مث التنافسػػية القػػادرة علػػى ربقيقهػػا، فمػػثال قػػد ذبػػد بعػػض اؼبؤسسػػات أنػػو يصػػعب 
تقديبػػو بسػػعر مػػنخفض، كلكػػن يبكػػن تػػدارؾ ذلػػك إذا كانػػت إمكانياهتػػا تسػػمح ؽبػػا بتػػوفَت اؼبنتػػوج علػػى نطػػاؽ كاسػػع أك 
تقدًن خدمات مصاحبة للبيع، فاؼبهم أف ذبد اؼبؤسسة كربدد اؼبيػزات التنافسػية الػيت يبكػن أف ربققهػا كتوظيػف األدكات 

 كأعُت مستهلكيها.ىذه اؼبيزات يف أذىاف الًتكهبية القادرة على إظهار 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 دتهيد: 

كؼبواجهة حالة  ،ضركرية ؼبنظمات األعماؿ اؽبادفة إذل البقاء كاالستمرار حاجةالتسويق اليـو  اسًتاتيجيةأصبحت   

 متحركة غَت مستقرة ابذباه خدمة اؼبستهلك.كالتعامل مع بيئة  ،التنافس اؼبتصاعدة اليت تشهدىا أغلب أسواؽ العادل

 ماهية إسرتاتيجية التسويق -1
 التسويق: إسرتاتيجيةتعريف  -1-1

التسويق، سوؼ نتطرؽ  إسًتاتيجيةلقد كردت تعريفات كثَتة تعكس كجهات نظر الكتاب كالباحثُت حوؿ 

 لبعض ىذه التعريفات حبسب تعاقبها الزمٍت: 

التسويق ىي الصلة اؼبباشرة ابلغاايت كاالسًتاتيجيات  إسًتاتيجية:" Hofer and schendel 1978 حسب

ضمن التسويق  إسًتاتيجيةالتنافسية للمنظمة، كيتعُت أف توجو  سًتاتيجيةكاليت تشكل صبيعها اإل ،الوظيفية األخرل

سة يف نفس القطاع ة اؼبنافكيفيكثر كفاءة فبا يفعلو اؼبنافسوف،  الغاايت التالية: تلبية حاجات اؼبستهلك بشكل أ

 ، االستخداـ األمثل للمزيج التسويقي".الصناعي

إذل األىداؼ التسويقية على  ؿ"الطريقة اليت من خالؽبا يتم الوصو : فقد عرفها على أهنا Thompson كحسب-

 األمد الطويل كالقصَت".

إذل دعم كإسناد اؼبيزة التنافسية  اليت تقودك "سلسلة من األفعاؿ اؼبتكاملة فقد عرفها على أهنا: Jhon scully أما  -

 للمنظمة".

التسويق ىي اؼبنهج ك الوسيلة الذم ال يبكن أف يصمد أمامو  إسًتاتيجية" :Porterفقد عرفها  1996كيف سنة 

 اؼبنافسوف".

ال من السوؽ اليت يبكن خدمتها بشكل فعاؿ بد ألجزاء"ىي ربديد اؼبنظمة فقد عرفها كوتلر:  1997كيف سنة 

التسويق جباذبية السوؽ كاؼبيزة التنافسية للمنظمة كاؼبخاورة اؼبتوقعة كتطوير  إسًتاتيجية يف كل مكاف، كتعٌت التنافس

 الربامج التسويقية تبعا لذلك".

ُت من أجل ربقيق سلقد مت الًتكيز يف التعاريف السابقة على الغاايت ك االسًتاتيجيات الوظيفية األخرل مقارنة ابؼبناف

 االستخداـ األمثل للمزيج التسويقي. خالؿمن  ميزة تنافسية
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"تطوير لرؤل اؼبنظمة حوؿ األسواؽ اليت هتتم  التسويق فقد عرفت على أهنا: سًتاتيجيةكيف تعريف أمشل كأكثر بعدا إل

 تطويرىا كإعداد الربامج التسويقية دبا وبقق مكانة للمنظمة ك تستجيب ؼبتطلبات قيمة الزبوف يفك هبا ككضع األىداؼ 

 السوؽ اؼبستهدؼ".

 ك ىذا التعريف يشَت يف مضمونو إذل التارل: 

 نظمة كاألىداؼ اؼبطلوب ربقيقها  كوهنا تطوير لرؤل كرسالة اؼب-

 خلق قيمة كمكانة للمنظمة يف السوؽ كذىنية الزبوف   -

   يف السوؽ اؼبستهدؼلق قيمة مضافة للزبوف خ -

 كالبيئة احمليطة ابؼبنظمة من خالؿ اؼبسؤكلية اليت تتحملها ذباه اجملتمع.التسويق  إسًتاتيجيةالًتابط الوثيق بُت  -

 :التسويق إسرتاتيجيةادلزااي ادلتحققة من  -1-4

دبا ىبص اؼبنظمة ككل أك يف  ك اؼبزاايتل ركتتأشإسًتاتيجية التسويق يبكن أف ربقق اؼبنظمة عددا من اؼبزااي ابعتمادىا   

 يت: ذه اؼبزااي تتمثل يف اآلخاص، كى نشاوها التسويقي بشكل

 اليت تعمل هبا أداة رئيسية إلدارة اؼبنظمة يف ربديد توجهاهتا بشكل دقيق للتعامل مع متغَتات البيئة اػبارجيةتعد  -أ

عالقة ابلبيئة اػبارجية أنشطة اؼبنظمة ذات ال بُتلكوف التسويق ىو النشاط األبرز من ك  ،اصة يف مواجهة اؼبنافسُتخبك  

 ا مع اؼبنافسُت.كاحتكاك

سلوؾ إدارة اؼبنظمة يف إعداد أىدافها بشكل يتوافق مع اؼبتغَتات اؼبؤثرة يف تتيح اجملاؿ كبشكل فعاؿ أماـ -ب

كالسوؽ ىو  ،على اعتبار أف اؼبستهلك ىو جوىر عمل اؼبنظمة ك غايتها يف العمل ،اؼبستهلك كتعاملها مع السوؽ

 .لعملها اؼبيداف الفعلي

نظرة بعيدة األمد ؼبا يبكن أف وبصل يف بيئة األعماؿ اليت تعمل هبا اؼبنظمة، كقدرهتا يف تعبَت عن  يبكن اعتبارىا-ج

 ك.االستجابة غباجات السوؽ كبناء مكانتها لدل اؼبستهل

لفة تحديد كتقييم بيئتها الداخلية كمدل التوافق اؼبتحقق يف األداء بُت األقساـ اؼبختل إدارة اؼبنظمة تتيح اجملاؿ أماـ-د

 يف اؼبنظمة.
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يف ذلك فضال تخطيط االسًتاتيجي اؼبعتمد الذ يعطي مؤشران كاضحان لدقة التسويقية يف التنفي سًتاتيجيةاإلقباح -ق

 التوجو الصحيح لرسالة اؼبنظمة كتوجهها االسًتاتيجي.عن 

 من شأهنا إقباح هبب أخذىا بعُت االعتبار ك اليت حمدداتكفق  سًتاتيجيةك لتحقيق ىذه اؼبزااي يتم كضع اإل 

 التسويق اؼبراد تطبيقها يف اؼبؤسسات اؼبعاصرة ك ىي كالتارل: إسًتاتيجية

كعامة كذلك استجابة لكافة كمشركعة  تكوف تلك اؼبهمة فبكنة أفالتحديد الواضح ؼبهمة اؼبؤسسة فبا يستلـز -أ

 .اؼبتغَتات الداخلية كاػبارجية احمليطة

مة األساسية للمؤسسة، كما هبب أف تكوف مكملة لبعضها البعض كقادرة من اؼبهيتم اشتقاؽ األىداؼ  أف -ب

، ك كما يفًتض أف تكوف األىداؼ فبكنة التنفيذ  اؼبستهدفة األسواؽكرغبات اؼبستهلكُت يف على إشباع حاجات 

 من انحية توفر اؼبوارد اؼبالية ك البشرية.

 .اؼبزااي التنافسية أكيزة ربديد نقاط القوة كالضعف يف اؼبؤسسة من أجل ربديد اؼب -ج

 .اؼبستهدفة األسواؽكتوقعات اؼبستهلكُت يف  إمكانيات، أذكاؽ، رغبات، غباجات،اؼبتابعة اؼبستمرة  -د

الربامج اليت سبكنها من التفوؽ على اؼبنافسُت  أكساعد اؼبؤسسة يف تبٍت اػبطط تأكضاع اؼبنافسُت ، كما أف   -ىػ

 . الرئيسُت ؽبا

 األسواؽلديبوغرافية كالنفسية للمستهلكُت يف يف فهم اػبصائص كاؼبواصفات ااؼبستهدفة  ألسواؽاليل ربيساعد  -ك

 .اؼبستهدفة

 للعالمة إذل إقباح عملية التخطيط االسًتاتيجي.Appropriate positioning اؼبناسب  تموضعكما يساعد ال  -ز

اؼبوضوعة  ابألىداؼ مقارنة ذلك عمداخل اؼبؤسسة  كأنشطة أعماؿاؼبتابعة اؼبستمرة كالدقيقة ؼبا يتم تنفيذه من  -ح

 .، كللمؤسسة بشكل عاـاة عمل على حدحدلكل ك 

 أنواع االسرتاتيجيات التسويقية: -4
ينها إزاء بيئتها احمليطة ك خاصة يف جوانب ية دبثابة خيارات تفاضل اؼبنظمة فيما بتعد االسًتاتيجيات التسويق

 اؼبنافسُت. توجهها كبو اؼبستهلك كسلوكها إزاء
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 التسويق يبكن إدراجها كالتارل:  سًتاتيجيةىناؾ عدة تصنيفات إل

 : Dayتصنيف  -
فتتعلق أنواع االسًتاتيجيات ابؼبزيج التسويقي )اؼبنتوج/السعر/اؼبكاف/ الًتكيج( فهي جوىر  Day  1995حسب -

    أم إسًتاتيجية تسويقية تنتهجها اؼبنظمة.

  : Porterتصنيف  -

فإف اؼبؤسسات تستخدـ ؾبموعة من االسًتاتيجيات، تعرؼ عموما ابالسًتاتيجيات العامة  Porterكحسب -

ابل القول التنافسية للتنافس، كذلك ؼبواجهة الضغط التنافسي يف السوؽ، فهي تساعد اؼبنظمة يف ربقيق سبركزىا مق

اؼبنتوجات ك  ًتكف، اؼبنافسوف التقليديوف اؼبش دة لدرجة اؼبنافسة الصناعة )الداخلوف اعبدد، اؼبوردكف،اػبمس احملد

 البديلة(، حيث يتم التمييز بُت ثالث اسًتاتيجيات عامة ؼبواجهة القول التنافسية.

ثل مفهـو االسًتاتيجيات التنافسية العامة، األساس أك الفلسفة اليت تستمد منها إدارة اؼبؤسسة أىدافها كيب

االسًتاتيجيات أبهنا عبارة عن إوار وبدد أىداؼ اؼبؤسسة يف ؾبارل  كتعرؼ ىذه ،كربقق من خالؽبا األداء األفضل

 ربديد التكاليف كالتميز يف اؼبنتجات.

 كىذه االسًتاتيجيات موضحة يف الشكل التارل: 
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 تيجيات التنافسية الشاملة لبورترخمطط يوضح االسرتا (: 11الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .146، ص 2115ساسيات اإلدارة اإلسًتاتيجية"، دار كائل للنشر، األردف، الطبعة األكذل، اؼبصدر: مؤيد سعيد السادل "أ

 
 :القيادة   التكلفة إسرتاتيجية -4-1

يف النهاية  على اؼبؤسسة زبفيض تكاليفها إذل أقصى ما يبكن زبفيضو، حىت تستطيع سًتاتيجيةكفقا ؽبذه اإل

أك حوافز تشجع  دوافع  كىناؾ عدة ،يعرضوف نفس اؼبنتجات يف السوؽ بسعر أقل من اؼبنافسُت الذين بيع منتجاهتا

فرص كجود  ،منحٌت اػبربةاآلاثر اؼبًتتبة على ، توافر اقتصادايت اغبجممنها:  سًتاتيجيةاؼبؤسسات على ربقيق ىذه اإل

 .مستهلكُت كاعُت سباما ابلسعركأخَتا سوؽ مكوف من  مشجعة على زبفيض التكاليف كربسُت الكفاءة

 ها: أنبك  شروطتوافر عدة  سًتاتيجيةكما يتطلب ربقيق ىذه اإل

 ر.السعأم زايدة اؼبشًتايت دبجرد البفاض  ،كجود ولب مرف على السعر-

 عدـ كجود ورؽ كثَتة لتمييز اؼبنتج.-

 يف التشكيلة.قليل من النماذج كخصائص ؿبدكدة تنميط اؼبنتجات أم عدد -

 

 

 سوؽ مستهدؼ كاسع 

 سوؽ مستهدؼ ضيق 

 ميزة إسًتاتيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 كضع اؼبؤسسة بتمييز بتكاليف منخفضة ميزة خاصة للمنتج من كجهة نظر العمالء

 
 التمايز 

 
 القيادة   التكلفة 

 
 
 الرتكيز

تيج
سًتا

ؼ ا
ىد

ي 
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اليت قد توفر أرابح عالية ابلرغم من الضغوط التنافسية القوية حبيث ، ك  التكلفةالقيادة يف إسًتاتيجيةإف تبٍت 

 تسمح التكاليف اؼبنخفضة من اغبصوؿ على األرابح بعدما يقـو اؼبنافسوف بتخفيض ىامش الربح إذل اغبد األدىن

ر أقل إضافة إذل أف كما أهنا ربد ضغوط اؼبستهلكُت لتخفيض األسعار، حبيث ال هبدكف مؤسسة تقدـ منتجات بسع

 أكال.حيث أف اؼبنتجات البديلة ربل ؿبل اؼبنتجات األكثر تكلفة  ،تقلل من التأثَت احملتمل للبدائل سًتاتيجيةىذه اإل

 لة من اؼبخاور ك اؼبتمثلة فيما يلي: سًتاتيجية، إال أنو قد تتخللها صبك رغم اؼبزااي اليت ربملها ىذه اإل

 الستثمارات السابقة نولوجي يبطل االتغيَت التك-

 سرعة التقليد من جانب اؼبنافسة -

 تكلفة.ابلعدـ القدرة على تتبع حاجات اؼبستهلكُت، أك اؼبستجدات التسويقية بسبب االىتماـ اؼبفرط -

 :ايزـالتم إسرتاتيجية -4-4
ت رغبات ك حاجاليناسب إذل تقدًن منتج ـبتلف عما يقدمو اؼبنافسوف  سًتاتيجيةكهتدؼ ىذه اإل  

االنفراد يف اؼبنتج  سًتاتيجيةك يقصد هبذه اإل ،اؼبستهلكُت الذين يهتموف ابعبودة ك التميز أكثر من اىتمامهم ابلسعر

  كتقديبو بصورة سبيزه عن اؼبنتجات اؼبنافسة.
حدد  اؼبوزعُت كما شبكةأك  ،أك خدمة اؼبستهلكُت ،أك التقنية ،أك النوعية ،كقد أيخذ التمييز عدة أشكاؿ كالتصميم

(Kotler)  العمالء للمؤسسة طبسة أبعاد سبكنها من التمايز يف السوؽ من منظور تسويقي كىي )اؼبنتج أكاػبدمة ،

 نقاط البيع ، كصورة اؼبنتج ك اؼبؤسسة(. الداخليُت،

 ز منتجاهتا البد أف تراعي صبلة من اؼبعايَت كاؼبتمثلة فيما يلي: كبغية أف تصل اؼبؤسسة إذل سبي

 ابلتارل احتياجات العميل ك حبيث تليب  ،سبييز اؼبنتج يهدؼ إذل تقدًن قيمة مضافة إليو احتياجات العميل:حتليل  -أ

 يتقبل دفع سعر أعلى يف اؼبنتج، ك يتم التعرؼ على احتياجات العميل ابستخداـ حبوث التسويق.

ت تسويقية عالية من أجل إقناع إف اؼبؤسسات اليت تبيع منتجات متميزة ربتاج إذل قدرا قدرة تسويقية عالية:-ب

 كأف القيمة اؼبضافة فيو ستعود عليهم بفائدة تتناسب مع السعر الذم سيدفعونو. ،العمالء بفائدة منتجهم

 الرتكيز على التطوير و البحوث: -ج
  وير.إف اؼبؤسسة اليت تنافس عن وريق سبييز منتجاهتا ربتاج إذل أف تشجع العمالء الداخليُت على اإلبداع كالتط
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 البحوث:-د
 تعترب البحوث األساس مهم الذم تعتمد عليو اؼبؤسسات، ك خصوصا اؼبتقدمة بتكنولوجيا لتقدًن منتجات جديدة 

 كذبدر اإلشارة ىنا إذل أف كظيفة البحث ك التطوير ال تزاؿ حكرا على اؼبؤسسات الرائدة ك الكبَتة فقط.

 الكفاءة العامة للمؤسسة لتقليل التكلفة: -ه
  التمايز وبتم على اؼبؤسسة أف تعطي اىتماما خاصا لكل عنصر من عناصر اؼبزيج التسويقي  إسًتاتيجيةتبٍت إف 

تسويقية على أساس ذلك العنصر ابعتباره احملور  إسًتاتيجيةكاختيار العنصر الذم يبيل إليو اؼبستهلك كيتم بناء 

ؤسسة أف هتتم خبصائص كمواصفات اؼبنتج، ك تعترب أىم االسًتاتيجي ؽبا، فقد يكوف العنصر ىو اعبودة كىنا على اؼب

 اجملاالت اليت تتيح للتمييز كالبقاء لفًتة زمنية أووؿ كىي تلك العناصر اؼبتمثلة فيما يلي: 

  التفوؽ التقٍت-

  اعبودة -

  تقدًن خدمات مساعدة أكرب للمستهلك-

 تقدًن قيمة أكرب يف اؼبنتج نظَت اؼببلغ اؼبدفوع فيو.-

تتمتع اؼبؤسسة دبيزة التمايز إذا اختلفت عن ابقي اؼبنافسُت يف السوؽ،ك لكنها دائما معرضة للتقليد كالتكليف  عموما

مع تكنولوجياهتا ككذا مع مستهلكيها لذلك فمن كاجب اؼبؤسسة يف ىذه اغبالة أف تتبٌت تغيَتات سريعة ، كاليت هبب 

 أف تكوف صعبة التحصيل من ورؼ اؼبنافسُت.

  :الرتكيز اتيجيةإسرت  -4-1
روبة ؿبددة من اؼبستهلكُت، كتكوف أنبية ىذه شموجهة إذل قطاع ؿبدد من السوؽ، أك على  سًتاتيجيةتكوف ىذه اإل

كيبكن  كوهنا تنتج للمؤسسة فرصة الًتكيز على ىدؼ معُت فبا هبعلها أكثر فعالية ككفاءة من اؼبنافسُت  سًتاتيجيةاإل

 بعدين رئيسُت كنبا :  ؿخال أف تتحقق من سًتاتيجيةؽبذه اإل

كالذين  يقصد بو تقليل التكاليف مع الًتكيز على قطاع معُت من السوؽ أك ؾبموعة من اؼبستهلكُت، البعد األول:-أ

 كز اؼبؤسسة على ربقيق ميزة تعتمد على التكاليف اؼبنخفضة.ر م خدمتهم فقط كقطاع كليس السوؽ ككل، كىنا تتت
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سبيز اؼبؤسسة منتجها اؼبوجو إذل قطاع ؿبدكد ك ليس السوؽ االصبارل، ك ىنا تسعى اؼبؤسسة  : يعٍت أفالبعد الثاين-ب

 إذل ربقيق ميزة تعتمد على سبييز اؼبنتج ك خلق الوالء لعالمة منتجاهتا.

ويقية اء ابسًتاتيجيات تسز سبثل يف دخوؿ اؼبنافسُت الكبار ؽبذه اإلج سًتاتيجيةك أىم اؼبخاور اليت قد تواجو ىذه اإل-

 متنوعة.

كاحدة من اسًتاذبيات السابقة ك بشكل كاضح كيبكنها  إسًتاتيجيةأف اؼبؤسسات اليت تطبق  porterكلقد أكد 

ربقيق معدالت أداء عالية، من خالؿ ما تتمتع بو قدرات لكن التنقل من كاحدة إذل كبو األخرل دكف الًتكيز على 

  إسًتاتيجية  كل كذلك بسبب اختالؼ وبيعة ك متطلبات   شيء ؿبدد ، فقد يؤدم ابؼبؤسسة إذل نتائج سيئة

كاحدة ؿبددة  إسًتاتيجيةككذلك اختالؼ األساليب الالزمة للتطبيق الناجح لكل منها، إف اؼبؤسسات اليت ال تتبع 

 كبوضوح غالبا ما ربقق معدالت متوسطة كمنخفضة.  
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 دتهيد:
التهديدات ديد الفرص ك حدبا يسمح ؽبا بت ةيبعد قياـ منظمة األعماؿ بتحليل كتشخيص بيئتها الداخلية كاػبارج   

 االسًتاتيجي ديد اذباىهاحمنظمة األعماؿ بتابإلضافة إذل قياـ  .واحي قوهتا كضعفها اليت تتسم هبا، كبُت ناحمليطة هبا

 اإلسًتاتيجيةاؾ غاايهتا كأىدافها اليت تتطلع إذل ربقيقها ، يصبح أماـ اؼبنظمة ؾبموعة من اػبيارات كالبدائل دبا يف ذ

كاليت يبكن النظر إليها ابعتبارىا كسيلة لتحقيق االسًتاتيجيات األساسية  اليت من اؼبفًتض القياـ ابالختيار منها.

 لبورتر.

  اإلسرتاتيجيةماهية البدائل واخليارات: 
اػبيار االسًتاتيجي ىو حاصل عملية متسلسلة كمًتابطة أف على  اإلسًتاتيجيةيتفق أغلب الباحثُت يف ؾباؿ اإلدارة 

ل األفضل كفق معايَت تفرضها عملية االختيار يكمن مث ربديد البد اإلسًتاتيجيةػبطوات تتمثل بدايتها بعض البدائل 

تنعكس نتائجو  تيجي، تتوج عملية االختيار يف هنايتها بقرار اسًتاتيجياالسًتاتيجي تعتمد على نتائج التحليل االسًتا

البدائل اؼبتاحة لكونو يعد األكثر مواءمة لوضع اؼبنظمة من بُت ؾبموعة  هخبيار اسًتاتيجي يبثل أفضل بديل يتم انتقاؤ 

مؤداي يف النهاية إذل فرصة أكرب لتحقيق أىداؼ ك رسالة اؼبنظمة ك ابلتارل  ،، كيعزز تكيفها مع بيئتها اػبارجيةيالداخل

 يبثل البديل الذم ينقل اؼبنظمة إذل كضع أفضل.

 على النحو التارل:  اإلسرتاتيجيةمتطلبات عملية تطوير و توليد البدائل  (Hatten & Hatten)  ك وبدد

  نظمة عن منافسيها عند اختيارىا ألحد ىذه البدائليف عملية توليد البدائل حبيث تتميز اؼب اإلبداع *

  *اؼبركنة يف استغالؿ اؼبوارد لتحقيق اؼبيزة التنافسية

 .اإلسًتاتيجية*االىتماـ بتوقيت عملية توليد كعرض البدائل 

  :مفهوم اخليار االسرتاتيجي -أوال
 كفيما يلي نقدـ ؾبموعة تعريفات حوؿ اػبيار االسًتاتيجي: 

اليت  اإلسًتاتيجية"ىو قرار اختيار  :أف اػبيار االسًتاتيجي Glueck & Jauch 1987يرل :ولاأل التعريف

 عدد من البدائل قد تكوف على اؼبستول العاـ أك على مستول األعماؿ بُتربقق أفضل توافق ألىداؼ اؼبؤسسة من 

 أك على مستول الوظائف". 
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 ر كأساس ؽبذا اؼبفهـو دكف ذكر عملية التقوًن ك اؼبقارنة.نالحظ أف ىذا التعريف اعتمد على مدخل ازباذ القرا

البديل الذم يتم األخذ بو من بُت :"يرل أف اػبيار االسًتاذبي   SAWYER1986  : حسب  التعريف الثاين

 عملية تقوًن كمقارنة بينها  إجراءك ؾبموعة من البدائل اؼبمكنة ، بعد أف تتم غربلة البدائل كاإلبقاء على أفضلها ،

 ."لألخذ ابلبديل الذم وبقق األىداؼ

 اآلداء كأساس للخيار االسًتاتيجي.كيعتمد على ىذا التعريف على االىداؼ اؼباضية كنتائج تقوًن 

"حالة انذبة عن اؼبقابلة بُت :فَتل أف اػبيار االسًتاتيجي ىو    Mc Glashan   1987 : أما  التعريف الثالث

 للمؤسسة من جهة ك الفرص ك التهديدات اػبارجية ؽبا من جهة أخرل". نقاط القوة كنقاط الضعف الداخلية

 كىذا التعريف يعتمد على التحليل االسًتاتيجي كمدخل أساسي لتحديد اػبيار االسًتاتيجي.

من خالؿ التعاريف السابقة نستخلص منها أف اػبيار االسًتاتيجي ىو عملية توليد ؾبموعة من البدائل اؼبمكنة  -

مث اختيار أفضلها لكونو أكثر مالءمة  ذلك حىت ذبرم عملية التقوًن ؽبا،درات اؼبؤسسة اؼبتاحة ، ك على ضوء ق

 .ألىداؼ اؼبؤسسة ككضعها اغبارل كيعزز من قدرهتا التكيفية مع ؿبيطها اػبارجي

ي الذم تبناه كمنو يبكن النظر إذل اػبيار االسًتاتيجي على أنو مفتاح ربقيق قباح اؼبنظمة ، فهو اػبيار األساس 

 ،اؼبنظمة كالذم يضمن قباحها اؼبستقبلي، حبيث أف الوصوؿ إذل خيار اسًتاتيجي يعمل على ربقيق أىداؼ اؼبنظمة

فاؼبنظمة لديها عدد ؿبدكد من  شاقة.يليب وموحاهتا كيرضي كافة األوراؼ اؼبرتبطة هبا ىو عملية صعبة إذا دل تكن 

ذه البدائل إذا ما مت النظر إليها من زاكية التطبيق الفعلي ، ابإلضافة إذل األساسية  تقلص ى اإلسًتاتيجيةالبدائل 

 اؼبنظمة حىت تكوف قادرة على تطبيقو.إمكانيات  ضركرة مالءمة اػبيار االسًتاتيجي ؼبوارد ك

 

 :صعوابت اخليار االسرتاتيجي -اثنيا
التوجو كبو اػبيار االسًتاتيجي اليت أكردىا كذبدر اإلشارة إذل كجود عدد من احملددات كالصعوابت اليت قد ربد من 

 جواد كىي : 
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قد يكوف أعماؽبم يف ضوء معلومات  أك: قد ال تتوفر كامل اؼبعلومات لصانعي اػبيار االسًتاتيجي  ادلعلومات -1

ع اػبيار لتارل فإف استمرارية صنابمن البدائل، ك  تاحأك غَت صحيحة كيف كلتا اغبالتُت يتأثر العدد اؼبغَت كاملة 

 االسًتاتيجي تبدكا أمرا غَت مناسبا.

إذا أنو يف حالة زبطي صانع اػبيار االسًتاتيجي األبعاد الزمنية احملددة لو ك ذباكز   الوقت و ضوابط التكلفة: -2

 ف عملية قراره ستتدىور، كابلتارل تتأخر مناىج العمل عن التنفيذ.إكلفواي ما مسموح بو ، ف

ذ قد تكوف اؼبعلومات اؼبفيدة كاؼبناسبة متوافرة فعال يف اؼبنظمة إال أهنا بعيدة عن متناكؿ إ انقطاع االتصال : -1

 أيدم اإلداريُت اؼبشاركُت يف صنع اػبيار االسًتاتيجي.

التفكَت عند صانعي اػبيار  عة قد تفسدو السابقة كالسياسات اؼبوض األفعاؿإذ أف  : السوابق ادلماثلة  -2

 ربوؿ األعماؿ السابقة دكف دراسة كتفهم البدائل اؼبغرية.االسًتاتيجي ، إذ قد 

إف اػبيار االنتقائي اؼبقصور من بُت ما ىو موجود يؤثر كبشكل ملحوظ على عملية اػبيار االدراك والتبصر:  -3

ة يمكلكن ابلقدرة اإلدراكية السل ،االسًتاتيجي كيف ىذه اغبالة يكوف سلوؾ صانعي اػبيار معتمدا على اؼبشاىدة 

 التبصر كاغبكم اؼبوضوعي، يف ضوء احملددات الداخلية كاػبارجية ، يصل صانعوا اػبيار إذل مبتغاىم من دكف تقصَت.ك 

  اإلسرتاتيجيةأنواع البدائل:  
الباحثُت يف ؾباؿ اإلدارة العامة، كإدارة من قبل  خاص،ابىتماـ  اإلسًتاتيجيةلقد حظي موضوع دراسة البدائل 

 أغصاف الشجرة.ع ىذه البدائل كما تتفر  عبوا يف تفريالذين أسه األعماؿ،

كعموما ىناؾ ثالث ؾبموعات كربل لالسًتاتيجيات متفق عليها من ورؼ العديد من الكتاب كتندرج ربت كل 

 ؾبموعة صبلة من البدائل كفيما يلي عرض ألىم ىذه االسًتاتيجيات: 

 د و اسرتاتيجيات النمو احملد:أوال 
اليت دبقتضاىا تستمر اؼبنظمة خبدمة عمالئها بنفس الطريقة اليت  اإلسًتاتيجيةد تلك ك نمو احملدال سًتاتيجيةيقصد إب

يظل كل شيء على حالو، منافذ التوزيع، األداء، القطاع  اإلسًتاتيجيةي ظل ىذه فخدمتهم هبا يف اؼباضي ف

 اؼبستهدؼ ، معدؿ النمو، دكف أم تغيَت. 

 اف من االسًتاتيجيات: ؽبا نوعاف رئيسي اإلسًتاتيجيةكىذه 



 حدادو لدكتورة: رقيةا                               التسويق االستراتيجيمقياس:                        

 Page 41 
 

 

 ما هو عليه )االستقرار و الثبات(:إبقاء الوضع على  إسرتاتيجية-1
كتنافس ابلدرجة  تعتقد أبف أدائها يف السوؽ مرضي، االستقرار تستخدمها اؼبنظمات اليت إسًتاتيجيةكىذه ىي  

 ستمر اؼبنظمة على ىذا اؼبسار؟ ت ال فلماذا ،ألكضاع السوؽ ومأنينةف يف و الكافية، فرجاؿ اإلدارة العليا يعيش

فهي ال تعٍت أف نعمل أم شيء بل العكس تعٍت عمل تغيَتات وفيفة على منتجاهتا كخدماهتا كورؽ االنتاج كىي 

تعٍت اؽبدؼ الذم تسعى اؼبؤسسة إذل ربقيقو من أجل السيطرة على العوامل البيئية الداخلية كاػبارجية كاليت تسبب 

يف العمليات ،كهتدؼ اؼبؤسسة من جراء اعتماد اسًتاتيجية االستقرار إذل مواجهة االستقرار حالة من التذبذب كعدـ 

ظركؼ الكساد ك التقلبات االقتصادية، كما أهنا ال تعٍت اعبمود ، أك عدـ القياـ أبم تغيَت أك ازباذ أم قرار يرتبط 

دىا يف ؾباالت األعماؿ اغبالية هبدؼ تقوية ابلسلع أك اػبدمات اؼبقدمة أك االنشطة أك األسواؽ بل تركيز كل موار 

  ربسُت ما لديها من مزااي تنافسية.ك 

  :االستقرار إسرتاتيجيةأهداف -1-1

 :هتدؼ اسًتاذبية االستقرار إذل مايلي

   ربسُت أداء اجملاالت الوظيفية-

   مواجهة ظركؼ الكساد كالتقلبات االقتصادية-

ئها بنفس األسلوب الذم كاف متبعا يف اؼباضي، فيما ىبص مزيج من خالؽبا تستمر اؼبؤسسة يف خدمة عمال-

 اؼبنتوجات ك قنوات التوزيع ، كاألسواؽ كالعمالء ىذا إذل جانب األىداؼ التسويقية اليت تبقى نسبيا بال تغيَت.

 

 : االستقرار إسرتاتيجيةأسباب اللجوء إىل -1-2

 لتالية: لألسباب ا اإلسًتاتيجيةتلجأ اؼبؤسسة إذل اتباع ىذه 

   استمرار اؼبؤسسة يف خدمة نفس السوؽ ك اؼبستهلك بنفس اؼبنتج )سلعة، خدمة(-

  على إجراء التحسينات اإلضافية أك تطوير أساليب الوظائف اإلسًتاتيجيةتركيز القرارات -

  قناعة اؼبؤسسة حبصتها اغبالية يف السوؽ-

  كصوؿ اؼبنتج الذم تقدمو اؼبؤسسة إذل مرحلة النضج-
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إنتاج السلعة أك تقدًن خدمة غَت قابلة للتطوير أك اؼبنافسة من قبل السلع البديلة ؼبدة وويلة أك على األقل ألجل -

  قصَت

  إدراؾ اؼبؤسسة ك اقتناعها دبستول النجاح أك األداء احملقق-

 األخطاء.االستقرار أقل خطورة من غَتىا ، فالتغيَت غالبا ما وبمل يف وياتو الكثَت من  إسًتاتيجية-

 :اإلسًتاتيجيةتواجو اؼبؤسسة عند اتباعها ؽبذه  خماطرىناؾ 

 .للتغيَت يف ظركؼ البيئةتصبح اؼبؤسسة كما تقدمو من منتجات إذل األسواؽ متقادمة نتيجة -

، فصغر حجم اؼبؤسسة قد يؤدم إذل أف يقـو اإلدارم يف ةيقىناؾ ـباور عدـ إاتحة الفرص للعاملُت هبا للتنمية كالًت -

لعدـ تغيَت وبيعة  ا، كلكن نظر  اإلسًتاتيجيةمرحلة مبكرة من العمل دكف خربة سابقة ابزباذ العديد من القرارات 

 هذه العمليات تصبح عمليات ركتينية بعد فًتة قصَتة فبا ال يسمح لألفراد بزايدة معارفهم كخرباهتم.فالنشاط 

  االستقرار: إسرتاتيجيةأهم أشكال -1-3

 اسًتاتيجيات االستقرار ما يلي:  ك أبرز من أىم

ؤسسات اليت : كتعٍت ذبميع األنشطة اؼببعثرة ربت إدارة كاحدة كقوية كذلك أف اؼبالتوحيد والتمركز إسرتاتيجية-أ

اليت ضمت إليها كحدات جديدة عرب عدة سنوات، تواجو مشاكل لتقادـ اآلداء فيها  أكمرت فًتة على إنشائها، 

كؾباهبة اؼبنافسة، كاستخداـ ما يتوفر من تقدـ فٍت جديد كالتقدـ يف أساليب االتصاالت  كعليو زايدة قوة اؼبؤسسة

  إذلإدارة كاحدة كقوية ، يتم فيها إصدار التعليمات بصورة مركزية كما ىو يساعد على إمكانية قياـ  كنقل اؼبعلومات

 ا.كن إحداث التعاكف كالتنسيق بينهكل الوحدات اؼبعنية حيث يب

: تعٍت إعادة ربديد حجم اؼبوارد اؼبستخدمة ابؼبؤسسة كإعادة توزيعها على ديد و االنتعاشجالت جيةإسرتاتي-ب

االستخدامات اؼبختلفة بطريقة جديدة كذلك لعالج ىبوط يف حجم األعماؿ كتدىور يف األداء الداخلي كترجع 

 َت سلمية ؽبذه اؼبوارد. ستخدامات غا كأ ، اؼبشكلة يف جذكرىا إما إذل أحجاـ غَت سلمية من اؼبوارد

كاالنتعاش لو صور ـبتلفة بدءا من إعادة ربديد أىداؼ اؼبؤسسة كإعادة تنظيمها إذل اغبصوؿ على موارد   ديدػكالتج

  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ صورة اؼبؤسسة كصورة منتجاهتَتكالقياـ حبمالت إعالنية لتغي ،كإعادة توزيع مواردىا كزبفيض التكاليف جديدة

 ىو البقاء كاالبتعاد عن مرحلة الركود اليت قد تصلها اؼبؤسسة. كاؽبدؼ منها 
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 :  إعادة التكوين إسرتاتيجية-ج

كىي هتدؼ للتغلب على صعوابت حالية إبهباد ورؽ بديلة  جديد،تعٍت فبارسة نشاط اؼبؤسسة كإعادة تكوينو بشكل 

 ؼبمارسة األعماؿ اليت تقـو هبا اؼبؤسسة.

إذل شركة تضامن كاسعة أك مسانبة، أك أف تندمج يف يتعلق ابلشكل القانوين كأف تتغَت من شركة أفراد  من صورىا ما

مؤسسة أخرل ، كردبا إعادة تكوين اؼبؤسسة من الناحية اإلدارية كالتنظيمية، كذلك من حيث اإلدارة العليا، اؽبياكل 

م التخطيط كالرقابة ، كقد يكوف من الضركرم إعادة ظناألىداؼ كالسياسات كإجراء توزيع السلطات ، ، التنظيمية 

التكوين السًتاتيجيات السوؽ مع الًتكيز على تنويع اؼبنتجات ك التمركز يف األنشطة كالقرارات التسويقية كالتحوؿ إذل 

 سلع ك أسواؽ جديدة.

 : النمو البطيء إسرتاتيجية-4
ة ال تسمح بقياـ اؼبنظمة ابلنمو السريع ألف ىذا التوسع يؤدم إف أنصار البيئة يذىبوف إذل أف عناصر االنتاج يف البيئ

النمو البطيء تساعد كربافظ على توازف عناصر  إسًتاتيجيةإذل آتكل عناصر االنتاج كانداثرىا.كمن ىذا اؼبنطلق فإف 

زايدة يف اؽبيكل االنتاج يف الطبيعة، فاؼبنظمة مطالبة أف أتخذ حذرىا من التغَتات اليت ربدث يف البيئة من جراء ال

النمو البطيء كيركزكف  إسًتاتيجيةالسكاين، ك معدؿ التلوث البيئة أك يف حجم اؼبوارد اؼبتاحة للعملية االنتاجية فأنصار 

على معدؿ النمو السكاين احملدكد فمثل ىذا اؼبعدؿ ال يساعد على خلق عدد كاؼ من اؼبستهلكُت للمنتجات ذات 

 ـ ك األنواع اؼبتعددة.احجاأل

إف اؼبنظمات اليت تسلك وريق االسًتاتيجيات التوسعية تغفل حقيقة حجم اؼبوارد اؼبتاحة، فهذه اؼبوارد ال تتوفر 

 ابستمرار.

 كذلك فإف ارتفاع تكلفة النقل قد أدل إذل بناء اؼبعامل إذل جوار اؼبصادر األكلية بدال من كجودىا جبوار السوؽ.

 ة على معدالت تلوث البيئة فبا كضع قيودا على التوسع كالنمو السريع.لقد تنامت رغبات الرأم العاـ يف السيطر 

كمع أف التطور التكنولوجي يساىم يف زايدة اإلنتاج كلكنو خلف ؿباذير حقيقية على اؼبدل البعيد كما ىو اغباؿ يف 

كرب حجمو كظهور وؿ ك ية اليت أدت إذل زايدة احملصاؼبخصبات الزراعية كالكيماك اآلاثر اعبانبية اػبطَتة الستخداـ 

  اآلاثر السلبية على الصحة العامة مثل اإلصابة ببعض األمراض اػبطَتة.

  التوسع: اسرتاتيجيات النمو و نيا اث
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اليت تعمل يف حركية إذل النمو الذم يؤدم إذل زايدة اؼببيعات كاذل االستفادة من منحٌت اػبربة يف  اتتسعى اؼبنظم 

كيكتسب ىذا األسلوب أنبية خاصة إذا كاف السوؽ الذم تعمل فيو  .ايدة األرابحكمن مث ز خفض الوحدة اؼبباعة 

إذا عبأ اؼبنافسوف إذل حرب األسعار لكسب حصص سوقية أكرب، ك يعد النمو مؤشر على ك نمو بسرعة ، ياؼبنظمة 

 قباح اؼبنظمة اسًتاتيجيا.

ظمة عندما تسعى لتحقيق أىداؼ جديدة دبستول عارل سًتاتيجة اليت تتبعها اؼبناالالنمو أبهنا  إسًتاتيجيةكيعرب عن 

من مستول أىدافها السابقة ، من خالؿ خدمة العمالء كاألسواؽ كذلك بتقدًن سلع كخدمات جديدة ، اك التوسع 

النمو جهود إضافية تقـو هبا اإلدارة العليا يف سبيل بناء  إسًتاتيجيةيف أسواؽ جديد بسلع كخدمات جديدة كتتطلب 

كيف كتفاعل مع فرص االستثمار الناذبة عن ربليل ىذه العناصر كأساس لنجاح اسًتاتيجية النمو اليت تسعى آليات ت

 التباعها.

  اعتماد اسرتاتيجيات النمو و التوسع: وأسبابمربرات -1

 فضل أبف األكرب ىو األ االيبافإف أحد األسباب اليت تؤدم أك تدعو اؼبؤسسة إذل األخذ هبذه االسًتاتيجيات، ىو 

 كمن مربرات ىذا التوجو ما يلي : 

  ربقيق ديبومة كبقاء اؼبؤسسة اليت تعمل يف صناعة تقلبات حادة-

التوسع ابلفعالية، أم التوسع يرتبط بفعالية نشاط اؼبؤسسة ، حيث أف انتهاج  إسًتاتيجيةيربط العديد من اؼبديرين -

ا ، فاؼبؤسسات كبَتة اغبجم ك اليت تعمل يف أسواؽ   ويتهيمؤشر على مدل نشاط اؼبؤسسة ك ح اإلسًتاتيجيةىذه 

 ك اليت تعمل يف سوؽ ؿبدكد. يكوف ؽبا عدد من اؼبزااي إذا ما قورنت بتلك اؼبؤسسات صغَتة اغبجم كبَتة

 من الطرؽ اليت سبكن اؼبؤسسات أف زبفض التكاليف األداء هبا ك أىم ىذه الطرؽ:كقد ذكر بورتر عددا 

ة اليت تعمل يف سوؽ يتسم ابلكرب قد يؤدم إذل االستفادة من الوفرات االقتصادية لإلنتاج أف حجم اؼبؤسسة الكبَت -

  حبجم كبَت ، كذلك للبيع أبحجاـ كبَتة

فرات اؼبًتتبة عن التعلم ك اػبربة فاؼبؤسسة ذبٍت شبار اػبربة من و إف اؼبؤسسات الكبَتة اغبجم يبكنها االستفادة من ال-

  جم كبَتخالؿ اإلنتاج أك البيع حب

ربسُت وبيعة العالقة كالربط بُت العمليات األخرل لإلنتاج فمثال اغبجم الكبَت قد يؤدم إذل ربسُت العالقة بُت -

  اؼبؤسسة كاؼبديرين ،  كيبكنها من اغبصوؿ على شركط أفضل عند حصوؽبا على مستلزمات اإلنتاج
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  اعتقاد اؼبؤسسة أبف النمو سوؼ يكسبها قوة احتكارية-

  اع حاجات األسرة اؼبؤسسة ، كمن خالؿ النمو كزايدة اؼببيعات كاألرابح كابلتارل زايدة أجورىم كحوافزىماشب-

االستفادة من الفركقات اعبغرافية كتتضح ىذه اؼبيزة بصفة خاصة للشركات اؼبتعددة اعبنسيات  فمثل ىذه الشركات -

الضرائب حيث يعمل على توزيع  أكمعدالت األجور،  تستطيع أف تستفيد من الفركؽ بُت الدكؿ كاليت قد تواجو يف

 كحداهتا اإلنتاجية يف أكثر من دكلة كذلك هبدؼ زبفيض تكلفة اإلنتاج إذل أدىن حد فبكن.

 ابلرغم من ىذه اإلهبابيات كالسلبيات فإف اتباع ىذه االسًتاتيجيات قد ينتج عنو سلبيات ك مساكئ تتمثل يف اآليت:

ليل اآلاثر اػباصة ابغبجم االقتصادم يف حالة سواء استخدمها ك فقداهنا التنسيق ك التعاكف زايدة يف التكاليف كتق-

  بُت الوحدات كاؼبؤسسة

 إذا كاف ىناؾ خلل سوؼ يؤدم إذل عبء كبَت على اؼبؤسسة،بسبب احتياجها إذل موارد كبَتة يف ىذه اغبالة .-

ديد من من البدائل اليت تندرج ربتها ، ك اليت ربقق فإف أمامها الع اإلسًتاتيجيةكعند اعتماد اؼبؤسسة ىذه 

 مبو اؼبؤسسة بشكل أك آبخر كفق ظركؼ اؼبؤسسة ك فلسفتها ك قيم مديرىا ، ك أىم ىذه االسًتاتيجيات ما يلي: 

 

 : اسرتاتيجيات النموأهم -2

  :سًتاتيجيات النمو كالتوسع ما يليامن أىم 

ابلًتكيز على منتوج كاحد أك خدمة كاحدة أك  اإلسًتاتيجية تعتمد على ىذه سم اؼبنظمة اليتتت الرتكيز: إسرتاتيجية-أ

أك تتخصص يف خدمة نوع معُت من العمالء أك  د جدا من اؼبنتجات أك اػبدمات اليت سبتاز ابلتقارب.ك على عدد ؿبد

السوؽ من خالؿ  عن وريق التغلغل يف اإلسًتاتيجيةتقدـ منتجاهتا إذل سوؽ معُت كيبكن للمؤسسة أف ربقق ىذه 

وريق تطوير السوؽ للتوجو  عن  أكالزايدة يف اغبصة السوقية ، أك زايدة اؼببيعات ابتباع سياسات تسويقية جديدة ، 

كبو األسواؽ اعبديدة يف مناوق جغرافية أخرل يف حالة توقف السوؽ اغبارل، أك الًتكيز على تقسيمات سوقية جديدة 

 ير اؼبنتج اغبارل لتحسُت نوعيتو كجعل السعر كاألداء متناسبُت.أك عن وريق تطو  ،لزايدة اؼببيعات

 :(1988)كىي تتميز خبمس خصائص عند كوتلر 

  تقدـ معدؿ ربح معترب -

    تعطي معدؿ مبو-
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   سبلك جاذبية أقل ابلنسبة ؼبنافسة-

   تتوافق مع اؼبنافسات اؼبتنوعة للمؤسسة-

 تعترب كحاجز دفاعي للدخوؿ.-

حيث اػبربة كالتجربة الكبَتة يف synergy   اؤباؼبنظمة على التد حصوؿ الًتكيز ىو  إسًتاتيجية كمن أىم مزااي 

 قطاع األعماؿ.

 إمكانياتالًتكيز ىو عدـ التنويع الذم يؤدم إذل زايدة اؼبخاور اليت تتعرض ؽبا موارد ك  إسًتاتيجيةأما ما يعاب على 

لسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتشريعية اؼبفاجئة أك ظهور منظمة األعماؿ ، كالناذبة عن الظركؼ البيئية ا

 منافسُت جدد يعملوف يف اجملاالت نفسها.

ـبتلف  األعماؿالتنويع أف زبتار إدارة اؼبؤسسة الدخوؿ يف ميداف جديد من  إسًتاذبيةتعٍت : التنويع  إسرتاتيجية-ب

  منتجات جديدة أك غَت تقليدية  إنتاج وقت اغباضر، كما تعٍتهبا اؼبؤسسة يف ال تقـوأك مرتبط ابألعماؿ اليت  اسبام

مألوفة لبيعها يف أسواؽ جديدة فالتنويع قد يكوف امتدادا للنشاط األصلي أك خركجا عنو، مثل شركة  غَت أك

 هة. ؿبطات توليد الكهرابء ، كمزارع لًتبية األظباؾ كتعليبها ، كعصائرىا للفاك إنتاجميتسوبيشي اليت اذبهت إذل 

أهنا تدر ك دبنظمات األعماؿ، خاصة  ة ذبالتكامل من اسًتاذبيات النمو احمل إسًتاتيجيةتعد  اسرتاتيجة التكامل:-ج

يف إوار دراسات متكاملة، كىناؾ نوعُت من  أتتأرابح إذا ما كضعت موضع تنفيذ فعاؿ ، ك  األعماؿعلى منظمة 

عمودم خلفي أما النوع الثاين من تكامل  دم أمامي كالتكامل ، التكامل العمودم ، كلو شكالف تكامل عمو 

 .األفقي تكاملال التكامل ىو

 كفيما يلي توضيح ؽبذه األنواع من اسًتاتيجيات التكامل: 

اليت تتبعها اؼبنظمة اليت تدخل يف ؾباؿ أك ؾباالت أعماؿ  اإلسًتاتيجية: تشَت إذل  التكامل العمودي إسرتاتيجية*

ع منتجاهتا حيث كانت ىذه اؼبنظمة تشًتم ىذه اؼبتطلبات أك اػبدمات من شركات أخرل ضركرية لتصنيع أك توزي

مزااي التكامل  أىممستقلة  كيًتاكح ىذا النشاط بُت السيطرة على اؼبوارد األكلية كتسويق اؼبنتجات اتمة الصنع، كمن 

 كالرقابة ك تنقسم إذل:  التنسيق  العمودم خفض النفقات كربسُت

:  عندما تتجو منظمة األعماؿ كبو السيطرة على اؼبواد األكلية فإهنا ربقق اخللفي يالتكامل العمود إسرتاتيجية-

يتعلق ابؼبواد اػباـ  اخاصة م اإلنتاجيةالتكامل العمودم اػبلفي ، فقد تكوف من خالؿ السيطرة على التسهيالت 
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رة على إنتاج مواد خاـ جديدة ليس ؽبا عالقة اؼبستعملة يف العمليات أك عند رغبة منظمة األعماؿ يف تنمية القد

 ابؼبنتج اغبارل.

 كالتكامل اػبلفي يبكن منظمة األعماؿ من السيطرة بصورة أكرب على جودة اؼبواد األكلية اليت ربصل عليها.

: هتدؼ إذل الدخوؿ يف ؾباؿ توزيع منتجات منظمة األعماؿ عن وريق  األمامي يالتكامل العمود إسرتاتيجية-

 يطرة على منافذ التوزيع اؼبوصلة إذل اؼبستهلك النهائي.الس

فيأخذ شكل ،كىنا قد يتم التكامل عند دخوؿ منظمة األعماؿ ؼبيادين عمل جديدة  : التكامل األفقي إسرتاتيجية*

نظمة بيع اؼبنتج نفسو إذل أسواؽ جديدة ، كما قد يكوف عن وريق شراء اؼب أكا نفسه لألسواؽ ةجديد منتجات ورح

عض منافذ بتقـو بشراء منظمة أخرل سبتلك  أكاؼبنتج نفسو كابلعملية االنتاحية نفسها ،  إبنتاجنظمة أخرل تقـو ؼب

لتدعم موقف اؼبنظمة األصلية ك تساعدىا على  إبنتاجوالتوزيع يف أسواؽ جديدة لنفس اؼبنتج الذم تقـو اؼبنظمة 

بزايدة منتجات ك اػبدمات يات اؼبنظمة إذل مواقع أخرل الدخوؿ إذل قسم جديد من أقساـ السوؽ ، أك توسيع فعال

 اؼبقدمة لألسواؽ اؼبتداكلة .

رفع مستول أدائها بشكل أعلى من ؾبرد  لى: فيها تعتمد منظمة األعماؿ عالتملكاالندماج و  إسرتاتيجية-د

  .اآلتية اتيجياتاالسًت  إبتباعالعادم يف اؼباضي ، كذلك عن وريق زايدة مبيعاهتا كأرابحها  ءاألدامستول 

: كيقصد ابالندماج ضم منظميت أعماؿ أك أكثر معا ، كتكوف نتيجة االندماج تكوين منظمة  االندماج إسرتاتيجية*

إذل أف ( 171-1995عزاب )أعماؿ كاحدة كيتم االندماج عادة ما بُت منظمات متماثلة يف اغبجم ، كيشَت 

 اج ىي:األسباب اليت تدعو منظمات األعماؿ إذل االندم

   زايدة سعر سهم منظمة األعماؿ يف السوؽ -

   التوجو كبو االستثمار اعبديد-

   زايدة معدؿ النمو بنسبة تفوؽ ما وبققو التنويع الداخلي-

   زايدة درجة استقرار أرابح  منظمة األعماؿ -

   اغبصوؿ على موارد إضافية-

 تقليل الضرائب.-
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ابعتبارىا ابلكامل يف القياـ بشراء منظمة أك كحدة أعماؿ كاحتوائها  سًتاتيجيةاإل: كتتمثل ىذه التملك إسرتاتيجية*

م بطريقة كدية أك غَت كدية تي نظمات متفاكتة يف اغبجم كقدكوبدث التملك عادة بُت اؼب ،منظمة اتبعة للمنظمة اؼبقتنية

 ك يسمى الشراء  غَت الودم ابالستيالء أك السيطرة.

إذل النمو كالتوسع عن وريق االندماج اؼبؤقت  اإلسًتاذبيةىذه  تشَت:  شرتكة والتحالفاتادلشاريع ادل إسرتاتيجية*

  :لعدة أسباب سًتاتيجيةبُت منظمتُت أك أكثر ، كذلك لتحقيق أىداؼ معينة كتتم االستعانة هبذه اإل

   االستفادة من اقتصادايت اغبجم الكبَت-

   يات الكبَتةتوزيع تكاليف البحوث كالتطوير خاصة يف العمل-

ك ذلك من خالؿ مزج اؼبعارؼ كاؼبعلومات  االستفادة من اػبربات كالكفاءات التنظيمية كالبشرية يف ؾباالت ـبتلفة-

   لكال اؼبنظمُت 

 الضعف التكامل بُت اؼبنظمتُت لالستفادة من مزااي كل منظمة كنقاط قوهتا كرباشي نقاط  -

 سة أنشطة التصدير.دخوؿ األسواؽ الدكلية كالرغبة يف فبار -

 لكن مهما كاف شكل تلك التعاقدات إال أهنا تتميز ابػبصائص التالية:

  اتفاقيات وويلة اؼبدل-

  توافق كتظافر أىداؼ الشركاء على األقل يف ؾباؿ نشاط التعاكف-

  زبفيضها ويلة فًتة التعاكف  أكإلغاء اؼبنافسة بُت الشركاء كذلك ابستبعادىا هنائيا -

تشَت إذل التنسيقات اليت تقـو فيها منظمات األعماؿ بربط قواىا لتشكل قوة تضامنية  اإلسًتاتيجيةفات إف التحال

 تعاكنية.

  اسرتاتيجيات االنكماش: اثلثا 
تعٍت اذباه اؼبؤسسة كبو زبفيض عدد من األنشطة أك األعماؿ أك اؼبنتجات اليت تقدمها للسوؽ كردبا تعٍت أيضا 

 زبدمها أك عدد قنوات التوزيع اليت تستخدمها، كىي ليست شائعة ألهنا تدؿ على الفشل زبفيض عدد األسواؽ اليت

 أم ىناؾ خطأ يف االسًتاتيجيات السابقة يؤدم تبنيها إذل ضغوط مكثفة لتحسُت اآلداء.

 ي:ى اإلسًتاتيجية: من أىم األسباب اليت ذبعل اؼبنظمة تتبٌت ىذه االنكماش إسرتاتيجيةأسباب اللجوء إىل -1

  تعرض اؼبنظمة إذل مشاكل مالية انذبة عن ضعف آداء بعض أك كل أجزائها-
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  تنبؤ اؼبؤسسة دبركرىا أبكقات صعبة بسبب بعض العوامل كدخوؿ منافسُت جدد يف السوؽ-

  ظهور منتجات جديدة ك حصوؿ تغَتات يف التشريعات اغبكومية-

  ع بسبب ربملهم للمتاعب مع البقاء هبذه األعماؿ رغبة اؼبالكُت يف اغبصوؿ على فرص بديلة عن وريق البي-

 .اإلنتاجيةالضغوط التنافسية اليت تواجهها اؼبؤسسة ك الظركؼ االقتصادية كضعف الكفاءة التشغيلية ك -

كىذا النوع من االسًتاتيجيات يهتم ابلبيئة الداخلية للمؤسسة حيث تستهدؼ إما عالج جوانب الضعف، سواء كاف 

 يض عدد السلع اؼبنتجة أك إعادة بناء اؽبيكل التنظيمي أك تدريب كتنمية القول العاملة.ىذا من خالؿ زبف

كما أهنا هتدؼ إذل مواجهة هتديدات السوؽ كالبيئة اػبارجية العامة أك البيئة اػبارجية اػباصة التنافسية كمثاؿ ذلك 

 سلعة. على مواجهة حرب األسعار أك التقدـ التكنولوجي يف ؾباؿ تقدًن خدمة اك

 :أهم اسرتاتيجيات االنكماش -2

 من أىم اسًتاتيجيات االنكماش ما يلي: 

تعمل اؼبنظمة على ربسُت الكفاءة يف أداء العمليات عندما  اإلسًتاتيجية: كدبوجب ىذه  االلتفاف إسرتاتيجية-ا

يض االستثمار أك تكلفة لًتىل كتعمل على ربسُت الكفاءة التشغيلية عن وريق زبفامن  تالحظ اؼبنظمة نفسها تعاين

ذؿ كل اعبهود للمحافظة على مستول األرابح ك اؼببيعات علما أف ىذه االسًتاتيجيات ربتوم على بالعمليات مع 

 مرحلتُت: 

:مرحلة االنكماش من أجل زبفيض اغبجم كالتكاليف كتشمل ىذه اؼبرحلة عادة زبفيض حجم  ادلرحلة األوىل-

 العاملُت ك زبفيض التكاليف.

 ؼبنظمة يف كضعها اعبديد.اكتشمل ىذه اؼبرحلة ربقيق الدعم ك االستقرار ك تثبيت رحلة الثانية: ادل-

مشكالت اؼبنظمة اذل تدين أداء  إرجاعإذا أمكن  اإلسًتاتيجيةىذه  إتباع: من اؼبمكن  التجرد إسرتاتيجية-ب

 مع ابقي القطاعات ـ أحد القطاعاتأك يف حالة عدـ انسجا ،أك احد خطوط اإلنتاج اإلسًتاتيجيةإحدل الوحدات 

لقى على تربقيق أحد ىذين اؽبدفُت إما اختيار اعبزء الذم  اإلسًتاتيجيةؽبذا  إبتباعهاكتستطيع اؼبنظمة  .ةػػػيف اؼبنظم

 ب الوقت.ػػػػػػػػػعاتقو كل متاعبها أك ربقيق سيولة كبَتة من عملية البيع كاستخداـ ىذه اإليرادات يف سداد الديوف ككس

 ادلنشأة األسرية:  إسرتاتيجية-ج
 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيث تقـو اؼبنظمة ببيع معظم منتجاهتا إذل زبوف كاحد من أجل زبفيض تكاليف العمل ، كحجم قول العامل
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فاؼبنظمة يف ىذه اغبالة ذبد نفسها يف حالة كوهنا أسَتة منظمة أخرل  ، نظرا لعدـ قدرة اؼبنظمة على تسويق منتجاهتا

 التصفية. إسًتاتيجيةكأهنا تنزلق إذل ك 

: تعد ىذه االسًتاذبية أقصى أنواع االسًتاتيجيات االنكماشية ك اليت تعٍت غلق اؼبنظمة كبيع التصفية إسرتاتيجية-د

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالنكماشي اإلسًتاتيجيةل ػػػػػػػػػػػػػػأصوؽبا ، كمعظم اؼبنظمات ال تلجأ إليها إال عندما رباكؿ استخداـ عدد من البدائ

 كتفشل فيها.

حيث تلجأ اؼبنظمة  ،عندما يكوف البديل الوحيد إهناء األعماؿ كإعالف اإلفالس ،اػبيار األخَت إسًتاتيجيةكىي 

، كعند القياـ هبا هبب ذبزئة موارد اإلنتاجيةللتصفية، عند حدكث كارثة أك أزمة شديدة مثل اؽببوط الشديد يف 

ت، ككل جزء يباع على حدا يف مرحلة اخام،ة للبيع مثل سلع اتمة الصنع ، سلع نصف مصنعة اؼبنظمة يف صور قابل

 .أك ابؼبناقصة التصفية كتكوف يف عدة صور أنبها: البيع ابؼبزاد العلٍت

 مراحل صنع القرار االسرتاتيجي: 
ف السمة اؼبميزة لإلدارة جوىر عمل اؼبدير االسًتاتيجي يف اؼبنظمة، كما أ اإلسًتاتيجيةسبثل صناعة القرارات 

فهي تؤكد على ربليل اؼبشكالت كالفرص اليت  اإلسًتاتيجيةىي أتكيدىا على أنبية صناعة القرارات  اإلسًتاتيجية

يواجهها أعضاء اإلدارة العليا، كما أهنا تتعامل مع القضااي ذات األثر اؼبستقبلي وويل األجل على اؼبنظمة ، كمع مبو 

أكثر صعوبة كتعقيدا من حيث  اإلسًتاتيجيةتصبح القرارات  بيئة سريعة التغَت كغَت مؤكدة ، اؼبنظمة ك تعقدىا يف 

 :كما يلي   مًتابطة مع بعضها مراحلسبر بثمانية  اإلسًتاتيجيةصناعتها ك عليو فإف عملية صناعة القرارات 

  : تقوًن نتائج األداء اغبارل للمنظمة من منطلق:أكال 

  ، األرابح،...اخل العائد على االستثمار-

 .االسًتاتيجيات ك السياساتالرسالة اغبالية ، األىداؼ -

  فحص ك تقوًن اؼبدراء االسًتاتيجيوف : ؾبلس اإلدارة كاإلدارة العليا:اثنيا

  مسح البيئة اػبارجية للمنظمة للتعرؼ على الفرص كالتهديدات: اثلثا 

  د نقاط القوة كالضعفمسح البيئة الداخلية للمنظمة من أجل ربدي: رابعا 

  اإلسًتاتيجيةربليل العوامل : خامسا

  بديلة يف ضوء التحليل الذم أقبز يف اػبطوة اػبامسة إسًتاتيجيةإهباد ك تقوًن ك اختيار أفضل : سادسا 
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  تطبيق االسًتاتيجيات اؼبختارة من خالؿ الربامج كاؼبيزانيات كاإلجراءات : سابعا

صوؿ حالسيطرة على األنشطة لضماف ك  ،ت اؼبختارة اؼبنفذة من خالؿ نظم التغذية العكسيةتقوًن االسًتاتيجيا: اثمنا

  أقل ما يبكن من األخطاء كاالكبرافات كالعمل على تالفيها يف الوقت اؼبطلوب.
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 :ت أمريكية عديدةكاؼبطبقة فعليا كبنجاح يف شركا اإلسًتاتيجيةكالشكل التارل يوضح عملية ازباذ القرارات  

 اإلسرتاتيجيةعملية اختاذ القرارات  : (11)رقم  الشكل
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65اؼبصدر: مؤيد سعيد السادل، مرجع سابق ،ص 

 مي نتائج األداء احلايلو تق

 فحص و تقومي:
 األهداف-الرسالة -

 االسرتاتيجيات و السياسات-
 

 فحص و تقومي ادلدراء االسرتاجتيون  

 

اختيار العوامل اإلسرتاتيجية   ضوء 
 ادلوقف احلايل 

 

 مسح البيئة اخلارجية 
 

 جية حتليل العوامل اخلار 
 

 مسح البيئة الداخلية 
 

 حتليل العوامل الداخلية 
 

مراجعة و تعديل الرسالة و األهداف 
 حسب الظروف 

 

 وضع و تقومي اختيار أفضل البدائل 

 

 تطبيق االسرتاتيجية 

 

 التقومي و ادلتابعة 

 

1 

2 

5 

6 

4 

7 

8 

9 
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  اإلسرتاتيجيةادلفاضلة بني البدائل اعتبارات: 

اؼبناسبة لظركؼ  اإلسًتاتيجية يجيةبُت البدائل االسًتات تتعدد العوامل الواجب دراستها كربليلها عند اؼبفاضلة

 كإمكاانت اؼبؤسسة كمن أنبها:

 :العوامل اخلارجية-1

حبيث  ،راسات البيئة اػبارجية سواءا كاف ذلك ىبص البيئة العامة أك البيئة اػباصةدهبب مراعاة ما أسفرت عليو نتائج 

رىا ابلكامل مع نقاط القوة الداخلية اليت تقف اؼبؤسسة على النقاط اليت سبثل فرصا أمامها، هبب انتهازىا كاستثما

 جنبها أك تقلل من آاثرىا.تتتمتع هبا كما تقف على النقاط اليت سبثل ـباور كمعوقات أمامها فت

 :العوامل اخلاصة -4

تتضمن ؾبموعة العوامل الشخصية كاإلدارية كالسلوكية اػباصة ابؼبديرين االسًتاتيجيُت)قيم اإلدارة كأخالقياهتا  

إضافة إذل ما سبق على القيم  اإلسًتاتيجيةحيث يتوقف اتباع أم من البدائل  ،هارات اإلدارية كالتنظيمية اؼبتاحة(كاؼب

ككذا على اذباىاهتم كميوؽبم كبو اؼبخاورة كاؼبهارات اإلدارية  ،فراد اإلدارة العلياالشخصية كالتنظيمية السائدة لدل أ

تو الشخصية للقول السياسية كمهاراتو كقدرتو على تطوير مصادر اؼبعلومات ، كللمدير االسًتاتيجي تفضياللتنظيميةاك 

 كمهاراتو يف تقييم نوعية اؼبعلومات.

  :العوامل الداخلية -1

كتشمل القدرات اؼبادية كالبشرية اليت تتمتع اؼبنظمة أك اؽبيكل التنظيمي ، الثقافة التنظيمية  النمط اإلدارم، حجم 

اؼبنظمة عن وريق استخداـ نقاط  إسًتاتيجيةط القوة كالضعف اليت على أساسها يتم بناء اؼبؤسسات، كىي سبثل نقا

 ضعف فيها دبا يكسبها قوة.ؿباكلة التقليل أك التغلب على نقاط الك القوة بشكل علمي صحيح، 

 

 

 

 

 



 حدادو لدكتورة: رقيةا                               التسويق االستراتيجيمقياس:                        

 Page 54 
 

 

 كالشكل التارل يبثل العوامل اؼبؤثرة على اػبيار االسًتاتيجي: 

 ؤثرة على اخليار االسرتاتيجيالعوامل ادل(: 12الشكل رقم )
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .113دمحم جاسم الصميدعي ، مرجع سابق، ص :اؼبصدر 

يتم على أساس تقابل  يتضح من خالؿ الشكل أعاله أف اختيار البديل االسًتاتيجي ىو اختيار عملي كمناسب، 

تنفيذه أم ك ية حبيث يبكن تطبيقو وانب اإلدارية ك الشخصاعبنقاط القوة كالضعف كالفرص كالتهديدات ابإلضافة إذل 

 ال يكوف خارج نطاؽ قدرات اؼبؤسسة.

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل داخلية
 )نقاط القوة و الضعف(

  عوامل خارجية
 )الفرص و التهديدات(

 

 خاصةعوامل 
 (اإلدارة السلوكية و القيم)

 

 البدائل االسرتاتيجية اجملدية 

 

 البدائل االسرتاتيجية 

 

البدائل االسرتاتيجية 
 ادلرغوبة 

 

 اختيار البديل ادلناسب
 و العملي  
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 الفصل السادس:

 
 

 اسرتاتيجيات ادلزيج التسويقي
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 دتهيد:
اغبديث كىو عبارة عن ؾبموعة األدكات اليت  من أىم مفاتيح التسويق Marketing Mixاؼبزيج التسويقي يعترب      

  مات األعماؿ يف عمليات تسويق منتجاهتا كربقيق أىدافها التسويقية. تستخدمها منظ
إف اؼبزيج التسويقي يعترب األداة اليت تساعد يف تنفيذ اسًتاتيجية التسويق، ككذلك أتثَته الواضح على صياغة     

ج التسويقي ماىي إال الوسيلة االسًتاتيجية التسويقية كارتباوو الوثيق هبذه االسًتاتيجية ابعتبار أف اسًتاتيجيات اؼبزي
 اليت تًتجم اسًتاتيجية التسويق  على كاقع التطبيق كالتنفيذ.

فإهنا حتما سوؼ تؤثر على قباح إف اسًتاتيجيات اؼبزيج التسويقي اليت تتضمن إذا ما أعد ؽبا إعدادا صحيحا     
االسًتاتيجية اليت تتوذل نقل التوجهات  تنفيذ اسًتاتيجية التسويق ابعتباره أف ىذه العناصر تشكل كحدات األعماؿ

 االسًتاتيجية التسويقية إذل حيز العمل الفعلي كالواقعي.
إف ميزانية التسويق اليت تتضمن توزيع اإلنفاؽ كالتكاليف على عناصر اؼبزيج التسويقي كفقا للرؤية االسًتاتيجية   

تتم إال من إف عملية كضع ميزانية التسويق ال يبكن أف اؼبتوازنة بُت وبيعة اؼبهاـ كمتطلبات عملية التنفيذ. كذلك ف
خالؿ التحديد الدقيق لدكر كل عنصر من عناصر اؼبزيج التسويقي، كفقا لذلك فإف اسًتاتيجية التسويق البد ؽبا من 
أف ربدد مؤشرا كوبيعة عمل كل عنصر سواء على األمد الطويل، القصَت أك اؼبتوسط، كدبعٌت آخر فإف اسًتاتيجية 

 التسويق هبب أف ربدد الدكر االسًتاتيجي كالتكتيكي لكل عنصر من عناصر اؼبزيج التسويقي.
 اسرتاتيجيات ادلنتج:-1

إبعداد اسًتاتيجية اؼبنتجات هبب أف تراعي أنبية ىذه االسًتاتيجية، الوضع اغبارل للمنظمة عندما تقـو إدارة التسويق 
اؼبنظمة، كنتيجة للتغَتات السريعة يف بيئة األعماؿ بكل جوانبها كالطلب  كأتثَتاهتا اؼبستقبلية على مبو كتطور أرابح

اؼبتزايد علة ـبتلف اؼبنتجات كخاصة ذات اعبودة العالية كاؼبتميزة يف يف سوؽ يتسم ابؼبنافسة الشديدة فبا أدل إذل 
 زايدة اىتماـ اإلدارة التسويقية ابالسًتاتيجية اؼبتعلقة ابألسعار.

االسًتاتيجيات متعلق دبجمل القرارات اليت زبص اؼبنتجات من حيث التصميم كربديد األحجاـ  إف ىذا النوع من
كاألشكاؿ كالتمييز كالتغليف، اعبودة، اإلصالح كالضماف....اخل، كىناؾ العديد من ىذه االسًتاتيجيات  اليت سيتم 

 تناكؽبا.
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 اسرتاتيجيات التسويق خالل دورة حياة ادلنتج:-1-1

 : عدة اسًتاتيجيات تسويقية تبعا لدكرة حياة اؼبنتج كالتارل Kotlerحدد 

 خالل مرحلة التقدمي:اسرتاتيجيات التسويق -أ
 يف ىذه اؼبرحلة إبمكاف اؼبنظمة إتباع االسًتاتيجيات األربعة التالية:

كتتقاضى تتألف من البدء دبنتج جديد بسعر مرتفع كدبستول تركهبي عارل  اسرتاتيجية االست الص السريع:-
 اؼبؤسسة سعرا مرتفعا لغرض استعادة ما يبكن من األرابح لكل كحدة.

: كتتألف من البدء دبنتج جديد بسعر مرتفع كدبستول تركهبي منخفض كيشجع اسرتاتيجية االست الص البطيء-
منخفضة كمن السعر اؼبرتفع من استعادة ما يبكن من األرابح كيبقى اؼبستول اؼبنخفض من الًتكيج كتكاليف تسويق 

 اؼبتوقع أف تستخلص ىذه الًتكيبة الكثَت من األرابح من السوؽ.
نفاؽ إبسراؼ على الًتكيج، بسعر منخفض عن اإل جديد تتألف من البدء ابؼبنتج اسرتاتيجية التغلغل السريع:-

يؤدم إذل  تقـو ىذه االسًتاتيجية بتحقيق أسرع تغلغل يف السوؽ كأكرب حصة يف السوؽ حيث أف السعر اؼبنخفض
 جذب العمالء كاؼبنافسة بقوة مع اؼبنافسُت.

تتألف من البدء دبنتج جديد بسعر منخفض كمستول منخفض من الًتكيج، يشجع  اسرتاتيجية التغلغل البطيء:-
السعر اؼبنخفض على القبوؿ السريع للمنتج كتؤدم تكاليف الًتكيج اؼبنخفضة إذل رفع األرابح حيث يكوف االعتماد 

 عر اؼبنخفض يف جذب العمالء.على الس
 اسرتاتيجيات التسويق خالل مرحلة النمو:-ب

 قدر اإلمكاف عن وريق: خالؿ مرحلة النمو تسعى اؼبنظمات للحفاظ على مبو سريع للسوؽ
 ربسُت كتطوير نوعية اؼبنتج كربسُت األسلوب. -
 من اؼبنتج. إضافة مباذج جديدة -
 الدخوؿ يف قطاعات سوقية جديدة. -
 افة قنوات توزيع جديدة.إض -
 الًتكيز على كسائل الًتكيج كخاصة اإلعالف التنافسي. -
زبفيض األسعار يف الوقت اؼبناسب عبذب الطبقة التالية من اؼبشًتين اغبساسُت للسعر كذلك إلرضاء أذكاؽ  -

 العمالء اليت تتغَت ابستمرار كالقدرة على اؼبنافسة.
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 لة النضج:اسرتاتيجيات التسويق خالل مرح -ج

يف ىذه اؼبرحلة تتخلى بعض اؼبنظمات عن اؼبنتجات الضعيفة كتفضل اؼبنتجات ذات الربح العارل كاعبديدة، 
 كاالسًتاتيجيات اؼبتبعة ىنا ىي:

 على اؼبنظمة أف توسع السوؽ ؼبنتجاهتا كذلك من خالؿ: اسرتاتيجية تطوير السوق: -
 مة جذب غي اؼبستخدمُت للمنتج.ربويل غَت اؼبستخدمُت: يبكن أف رباكؿ اؼبنظ -
دخوؿ قطاعات السوؽ اعبديدة: رباكؿ اؼبنظمة دخوؿ قطاعات السوؽ اعبديدة، كاليت تستخدـ اؼبنتج كلكن ليس  -

 العالمة.
 ذبذب اؼبنظمة زابئن اؼبنافسُت حملاكلة شراء أك تبٍت منتجاهتا. اغبصوؿ على زابئن اؼبنظمة اؼبنافسة: قذ -
يف ىذه االسًتاتيجية تقـو اؼبنظمة دبحاكلة اغبفاظ على اؼببيعات اغبالية عن وريق قيامها  ادلنتج:اسرتاتيجية تطوير  -

 بتعديل اؼبنتج حىت ذبتذب مستهلكُت جدد للمنتج كسبلك القدرة على اؼبنافسة مع تطور منتجات اؼبنافسُت.
اؼببيعات عن وريق تعديل العناصر األخرل  يبكن أف وباكؿ مدراء اؼبنتج ربفيز اسرتاتيجية تطوير ادلزيج التسويقي: -

ؼبزيج التسويق كأف يكوف زبفيض أك زايدة السعر، أك اإلبقاء على منفذ توزيعي معُت أك الدخوؿ يف منافذ أخرل 
 جديدة.

 اسرتاتيجيات التسويق   مرحلة االرمدار:-د
ة كتقرر اؼبنظمة ىنا ما إذا كانت ستوقف إنتاج يف ىذه اؼبرحلة إف االسًتاتيجية اؼبتبعة ىي اسًتاتيجية كقف إنتاج السلع

السلعة بسرعة أك ببطء أك تدرهبيا عندما ذبد اؼبنظمة أف منتجاهتا ال ترضي احتياجات العمالء كال تستطيع اؼبنافسة 
 يف السوؽ.

 االسرتاتيجيات البديلة دلزيج ادلنتجات:-1-4
 اؼبنتج االعتيادية كىي: بشكل عاـ ىناؾ أربع خيارات اسًتاتيجية سبثل اسًتاتيجيات

بواسطتها رباكؿ اؼبنظمة سبييز منتجاهتا عن منتجات أخرل من نفس :  Branding Strategyاسرتاتيجية التمييز-أ
النوع، كالتمييز يكوف عن وريق التصميم، العالمة، التغليف....اخل، كمن خالؿ ىذا التمييز تستطيع أف ترضي 

 عمالئها كتتفوؽ عن منافسيها.
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: يعٍت ذلك إضافة خطوط جديدة إذل خطوط منتجاهتا اغبالية كاليت  Diversity Strategyاسرتاتيجية التنويع -ب

زبتلف استخداماهتا عن اؼبنتجات األخرل كلكن ربت نفس العالمة كذلك عندما تتوسع رغبات عمالئها كيبدأ 
 ك عبذهبم.اؼبنافسُت ابالعتماد على اؼبنتجات اعبديدة اليت تشبع رغباهتم كذل

يقصد هبا تطوير أك تغيَت بعض الصفات للمنتجات القائمة : Modification of Productاسرتاتيجية التعديل-ج
مع بقاء عدد من اؼبنتجات اثبتة، كقد يرجع السبب يف التعديل إذل تغَت أذكاؽ أك حاجات كرغبات اؼبستهلكُت أك 

 البقاء كاالستمرار يف اؼبنافسة. ؼبسايرة التطورات اغباصلة كىي تعديالت للقدرة على
قائمة أك  تعٍت ىذه االسًتاتيجية استبعاد خطوط منتجات:  Contration of Product اسرتاتيجية االنكماش-د

تبسيط بعض التشكيالت داخل خطوط اؼبنتجات هبدؼ التبسيط يف خط اؼبنتجات كإسقاط منتجات غَت مرحبة 
 كالًتكيز على اؼبنتجات اؼبرحبة فقط.

 
 اسرتاجييات التسعري: -4

تتبٍت اؼبنظمة  من عناصر اؼبزيج التسويقي الذم يعترب إيرادا كليس تكلفة، حبيث يبثل السعر العنصر الوحيد    
 كاؼبتمثلة فيما يلي: َت اؼبنتجات اعبديدةتسعاسًتاتيجيات 

عر مرتفع للمنتج كتعٍت ىذه االسًتاتيجية ربديد س:   Skimming Strategyالسوقاسرتاتيجية كشط -4-1
اعبديد غبصاد أقصى عائدات وبقة تلو وبقة من قطاعات السوؽ اليت ترحب بدفع سعر مرتفع ، كربقق الشركة 

 . مبيعات أقل لكنها أكثر رحبية
ىذه Sony كانت الشركات اليت تبتكر منتجا جديدا ربدد أسعارا ابتدائية مرتفعة . غالبا ما تستخدـ شركة سوين  

 -high ، كاليت تسمى تسعَت كشط السوؽ ، عندما قامت سوين أكؿ تلفاز مرتفع الوضوحيةاالسًتاتيجية 
definition television (HDTV)   كانت تكلفة األجهزة مرتفعة التقنية ىذه  1991للسوؽ الياابين يف سنة ،

فع للتقنية اعبديدة . كقللت الف دكالر ، كدل يستطع أف يشًتيها اال الناس الذين لديهم اؼبقدرة على دفع سعر مرت 43
بلغت تكلفة جهاز التلفاز  1993سوين بسرعة السعر خالؿ العدة سنوات التالية عبذب مشًتين جدد . كمع سنة 

يف  HDTV دكالر ا، كىو سعر يستطيع الكثَت من العمالء ربملو . كيباع 20111بوصة  28مرتفع الوضوحية 
الر يف الوالايت اؼبتحدة ، كيستمر السعر يف االلبفاض . كهبذه الطريقة ، دك  10111اؼبستول االبتدائي اآلف أبقل من 

 . حصدت سوين أكرب كمية عائد من قطاعات السوؽ اؼبختلفة
كتتبع ىذه االسًتاتيجية يف السوؽ اؼبتباينة حسب فئات الدخل كمركنة الطلب على اؼبنتج ، كيتم ربديد سعر مرتفع 

عر اذل الفئة األكذل يف السوؽ كاليت يهمها اغبصوؿ على اؼبنتج مهما كاف السعر للمنتج اعبديد حبيث يوجو ىذا الس
مرتفعا . كعندما تقل الفرص البيعية اعبديدة أك تنعدـ ابلنسبة ؽبذه الفئة . يتم زبفيض السعر حبيث يكوف مالئما 

 . للفئة اليت تليها يف السوؽ . كىكذا يتم التخفيض ابستمرار لكسب الفئات اعبديدة
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 العوامل ادلساعدة على ذماح اسرتاتيجية كشط السوق: - أ

 : كىناؾ بعض العوامل اليت تساعد على قباح ىذه االسًتاتيجية كمنها
  يف حالة قلة مركنة الطلب على اؼبنتج ككذلك اذا دل يكن ىناؾ وريقة لقياس الطلب احملتمل على اؼبنتج

 . اعبديد
  اذل قطاعات حسب الدخل كاؼبقدرة الشرائية مع رغبة االدارة يف يف حالة السوؽ اجملزئة كاليت يبكن تقسيمها

 . الًتكيز على القطاعات السوقية ذات الدخل اؼبرتفع
 هلك بتكلفة انتاج كتسويق مثل ىذا النوع من اؼبنتجات مع عدـ كجود بدائل للمنتج تيف حالة قلة معرفة اؼبس

 . تسهل لو عملية اؼبقارنة
 اذل السوؽ قليل يف االجل القصَتةاذا كاف احتماؿ دخوؿ منافسُت  . 

 ادلزااي ادلتحققة من اسرتاتيجية كشط السوق: -ب
 : كربقق اسًتاتيجية كشط السوؽ من كجهة نظر البائع العديد من اؼبزااي

 وبقق السعر اؼبرتفع االيرادات اليت تسمح بتغطية جزء كبَت من التكاليف كتنمية اؼبنتج اعبديد . 
  سع يف انتاج اؼبنتج اعبديد مستقبال كادخاؿ ربسينات عليها عند دخوؿ منافسُت جدد سبكن الشركة من التو

 . يف األسواؽ
 اؼبرتفع  يبكن اف تنمي ىذه االسًتاتيجية ظبعة ويبة كصورة ذىنية معينة يف السوؽ عن وريق ربط السعر

 . ابعبودة اؼبرتفعة
  كة أف زبفض من سعر اؼبنتج على أف تقـو سبكن الشركة من مواجهة أخطار التسعَت .فمن السهل على الشر

 . برفعو
  ؿ بسرعة اذل السوؽ كخاصمن انحية أخرل قبد ىذه االسًتاتيجية ذبذب اؼبنافسُت للدخو 

فالسعر اؼبرتفع الذم تتبناه ىذه االسًتاتيجية ربقق ايرادات عالية ذبذب معها  اخًتاع.اؼبنتجات غَت ؿبمية برباءة 
اذل ذلك فاف اتباع ىذه االسًتاتيجية قد  كابإلضافةاكلة الدخوؿ يف ىذا السوؽ اؼبربح العديد من الشركات األخرل حمل

يؤدم اذل تعديل كبَت يف عناصر اؼبزيج التسويقي عند قياـ الشركة بتخفيض أسعارىا يف اؼبستقبل فعلى سبيل اؼبثاؿ : 
الف بدال من البيع الشخصي كتغيَت فعند قياـ الشركة بتخفيض أسعارىا ػبدمة السوؽ العريض هبب استخداـ االع

منافذ التوزيع من اؼبتاجر اػباصة دبنافذ التوزيع الواسعة النطاؽ . كىكذا فهذه التغيَتات تتطلب مهارات ادارية 
 .كتسويقية كموارد مالية لكي ذبعل ىذه االسًتاتيجية تعمل بكفاءة
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 : Penetration strategy )التمكن من السوق( اسرتاتيجية اخرتاق السوق -4-4

كتعٍت ىذه االسًتاتيجية ربديد سعر منخفض للمنتج اعبديد هبدؼ جذب عدد كبَت من اؼبشًتيُت، كحصة سوؽ  
فبدال من ربديد سعر ابتدائي مرتفع ألخد الكشط من قطاعات سوؽ صغَتة ك لكنها مرحبة ، تستخدـ  . كبَتة

السوؽ بسرعة ، كعمق  penetrate منخفضا كي ىبًتقوا بعض الشركات تسعَت اخًتاؽ السوؽ فيحددكا سعرا ابتدائيا
عبذب عدد كبَت من اؼبشًتين بسرعة ، ككسب حصة سوؽ كبَتة . كينتج عن أحجاـ اؼببيعات اؼبرتفعة البفاض يف 
التكاليف فبا يسمح للشركة بتقليل سعرىا أكثر . مثاؿ ذلك ، تستخدـ سلسلة كاؿ مارت ، كذبار التجزئة اآلخركف 

تسعَت االخًتاؽ من خالؿ قنوات التوزيع اؼبباشرة األقل تكلفة .  dell خًتاؽ. كاستخدمت شركة داؿتسعَت اال
، كمنافسُت آخرين التوافق مع أسعارىا من  APPLE ، كابل IBM كازدىرت مبيعاهتا عندما دل تستطع ام يب اـ

 . خالؿ ؿبالت ذبارة التجزئة
اذل اغبصوؿ على حجم كبَت من السوؽ غَت اجملزأ حسب الدخل أك  اذف هتدؼ الشركة من اتباع ىذه االسًتاتيجية

 . مركنة الطلب حبيث تسعى اذل الوصوؿ اذل السوؽ الكلية كذلك عن وريق ربديد أسعار منخفضة ؼبنتجاهتا
 : كيفضل اتباع ىذه االسًتاتيجية يف اغباالت التالية

 . خفض عدد كبَت من السوؽعندما تزيد حساسية السوؽ للسعر كعندما هبذب السعر اؼبن -
 . اذا كاف اؼبنتج يواجو منافسة ؿبتملة قوية -
يف حالة اذباه تكلفة انتاج كتسويق الوحدة لاللبفاض مع زايدة الكميات اؼبباعة فبا يؤدم اذل االستفادة من كفورات  -

 . االنتاج كبَت اغبجم
ؿ على نصيب أكرب من السوؽ. كيفضل اتباعها اذا  كسبكن اسًتاتيجية التمكن من السوؽ الشركة من االنتشار كاغبصو 

كاف ىدؼ الشركة ىو زايدة معرفة السوؽ ابلشركة كمنتجاهتا كربقيق حصة سوقية كبَتة . كما أف ىذه االسًتاتيجية 
تؤدم اذل فتح أسواؽ جديدة دل يتم دخوؽبا كقطاعات جديدة دل توجو اليها أم جهود تسويقية ، كىذا ما فعلتو بعض 

دكالر أك عندما قامت  236 بػػػػػدًن رحلة من نيويورؾ اذل جاتويك بتق ليكرثالطَتاف عندما قامت شركة شركات 
شركة وَتاف ساكث كست بتخفيض أسعارىا للرحالت الداخلية بُت اؼبدف كقبحت يف جذب قطاعات جديدة من 

 . اؼبستهلكُت دل يكونوا ليستخدموا ىذه الوسيلة نظرا الرتفاع أسعارىا
ا ينبغي التنويو اذل ىاتُت االسًتاتيجيتُت أهنما ليستا متنازعتُت دبعٌت أف اتباع كاحدة ال يبكن من اتباع االخرل ، كأخَت 

ففي بعض األحياف يبكن للشركة اتباع اسًتاتيجية كشط السوؽ مث تتبعها بعد فًتة اسًتاتيجية اخًتاؽ السوؽ كالعكس 
 صحيح .
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 اسرتاتيجية التوزيع:-1

 .ية التوزيع ىي عملية شاملة إلاتحة اؼبنتجات كاػبدمات للشركات كالعمالء اؼبستهدفُت الستخدامهااسًتاتيج
بطريقة أخرل ، يبكن تعريف اسًتاتيجية التوزيع ىي اسًتاتيجية أك خطة إلاتحة منتج أك خدمة للعمالء اؼبستهدفُت 

 .من خالؿ سلسلة التوريد اػباصة هبا
نهج الكامل لتوافر العرض بدءنا من أخذ اؼبدخالت من ما أكصت بو الشركة يف اغبمالت ُتصمم اسًتاتيجية التوزيع ال

 .التسويقية إذل اعبمهور اؼبستهدؼ الذم سيتم تقديبو
يبكن للشركة أف تقرر ما إذا كانت تريد خدمة اؼبنتج كاػبدمة من خالؿ قنواهتا اػباصة أك الشراكة مع شركات أخرل 

 .ػباصة هبا للقياـ ابؼبثلالستخداـ قنوات التوزيع ا
يبكن لبعض الشركات استخداـ متاجرىا اغبصرية ؼبنتجاهتا اػباصة أك يبكنها استخداـ سالسل البيع ابلتجزئة اؼبتاحة 

 .كيبكن أف يكوف مزهبنا من االثنُت. لبيع منتجاهتا
 .هتا أك خدماهتاتستخدـ العديد من الشركات ىذه األايـ أيضنا قنوات حصرية عرب اإلنًتنت لبيع منتجا

 .:ليت يتم تطبيقها يف السوؽ اغبارلاألنواع الرئيسية السًتاتيجيات التوزيع ا كفيما يلي أىم
 :اسرتاتيجية التوزيع ادلباشر-1-1

التوزيع اؼبباشر ىو ابلضبط ما يبدك عليو األمر ، حيث يقـو اؼبصنع ابلبيع اؼبباشر للمستهلك. قد تتضمن منصة بيع 
ة اإللكًتكنية ، كلكن واؼبا أف ووؿ قناة التوزيع ىو اغبد األدىن ، فسيتم اعتبار العملية كعملية توزيع مثل متجر التجار 

 .مباشر
العالمات التجارية اغبديثة للبيع ابلتجزئة ىي أيضنا أمثلة على قنوات التوزيع اؼبباشر. تفضل ىذه العالمات التجارية 

 .رنا خاصنا هبا لبيع منتجاهتاأف يكوف ؽبا مصنعو قناة كاحدة كأف تنشئ متج
تستفيد ماركات اؼبالبس كالعالمات التجارية للوجبات السريعة كما إذل ذلك من اسًتاتيجية التوزيع اؼبباشر للوصوؿ 

 .السريع إذل قاعدة اؼبستهلكُت
 :اسرتاتيجية التوزيع غري ادلباشر-1-4

، تعترب العملية توزيعنا غَت مباشر. إذا أنشأت  عندما تكوف سلسلة قنوات التوزيع وويلة كتتضمن خطوات ـبتلفة
، الذين يرسلونو بعد ذلك إذل موزع يتبعو ابئع التجزئة حيث  C&F عالمة ذبارية منتجنا ، فأرسلتو إذل متخصصي

 .يشًتيو العميل أخَتنا ، فسيتم تسمية العملية ابلتوزيع غَت اؼبباشر
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ثلة رائعة على التوزيع غَت اؼبباشر. تستخدـ ىذه العالمات ىي أم Nestlé أك Pepsi العالمات التجارية مثل
 .التجارية قنوات توزيع متعددة تشمل موزعُت كذبار ذبزئة ـبتلفُت إلاتحة منتجاهتم يف صبيع أكباء العادل

 :اسرتاتيجية التوزيع ادلكثف-1-1
فحسب ، بل يعتمد أيضنا على  يف بعض األحياف ، ال يعتمد تصنيف اسًتاتيجيات التوزيع على حجم قناة التوزيع

 .ىي التوزيع اؼبكثف االسًتاتيجياتأىدافها كقدراهتا. إحدل ىذه 
وبدث ىذا عندما رباكؿ العالمة التجارية دفع منتجاهتا إذل أقصى إمكاانت السوؽ كتغطية أكرب قدر فبكن من 

 .األرض
وزيع مكثفة لضماف تلبية منتجاهتا ألكرب عدد تستخدـ السلع اؼبنزلية أك العالمات التجارية للسيارات اسًتاتيجية ت

فبكن من اؼبستهلكُت. يبكن أف تتضمن ىذه االسًتاتيجية قناة توزيع وويلة أك قناة قصَتة ، اعتمادنا على احتياجات 
 .السوؽ اؼبستهدفة

 :اسرتاتيجية التوزيع احلصرية-1-2
ستهدؼ. ىناؾ العديد من العالمات التجارية اليت تتمتع ال ربتاج العالمة التجارية دائمنا إذل دفع نفسها يف السوؽ اؼب

 .بقيمة عالية للعالمة التجارية حبيث أف كجود صاالت عرض خاصة يف اؼبنطقة زبدـ غرضها بشكل أفضل
دعوان أنخذ مرسيدس على سبيل اؼبثاؿ. ال رباكؿ ىذه العالمة التجارية أف يكوف ؽبا منفذ يف كل مدينة ، كلكن فقط 

 .دف الكربل. ىذا مثاؿ على اسًتاتيجية التوزيع اغبصريةيف بعض اؼب
ُتستخدـ مثل ىذه االسًتاتيجيات يف الغالب للتأكد من أف قيمة العالمة التجارية ربافظ على معيار معُت على الرغم 

 .من أف قاعدة اؼبستهلك تصبح أصغر
مع اؼبنتجات  Louis Vuitton ثل متاجريتم استخداـ اسًتاتيجيات التوزيع اغبصرية من قبل العالمات التجارية م

 .الراقية كأيضنا تلك اليت تستهدؼ الطبقات االقتصادية العليا
 :اسرتاتيجية التوزيع االنتقائي-3-5

ىناؾ عالمات ذبارية رباكؿ كضع نفسها يف كل زاكية شارع ، مث ىناؾ عالمات ذبارية ؽبا عدد ؿبدد من اؼبنافذ يف كل 
 .مدينة

منافذ بيع يف أم مدينة رئيسية. يف حُت أف  11-8سبيل اؼبثاؿ ، سوؼ سبارس ما ال يقل عن  ماكدكانلدز ، على
منافذ بيع يف مراكز التسوؽ اؼبتميزة.  5-3 سيكوف لديها ردبا Versace أك Gucci ماركة اؼبالبس الفاخرة مثل

 .تُعرؼ ىذه العملية ابلتوزيع االنتقائي
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التوزيع ىذه بناءن على ووؿ قناة التوزيع اػباصة هبا كلكن على أساس مرة أخرل ، ال يتم تصنيف اسًتاتيجية 
 .التسويقية اسًتاتيجيتها

، كابلتارل فهي تضع قنوات التوزيع ا شراء منتجاهتا يف مواقع معينةتدرؾ العالمات التجارية اؼبتميزة أنو من اؼبستبعد جدن 
 .اػباصة هبا يف مناوق ؿبددة

اػبمس الرئيسية اليت تستخدمها الشركات كالعالمات التجارية لبناء سلسلة التوريد ىذه ىي اسًتاتيجيات التوزيع 
 .اػباصة هبم

يعد إنشاء سلسلة توريد آمنة كعالية األداء أحد العوامل األكثر أنبية ألم عالمة ذبارية تتطلع إذل النجاح ، كابلتارل 
 .فإف اختيار اسًتاتيجية التوزيع الصحيحة أمر ضركرم للغاية

ستخدـ العديد من الشركات االسًتاتيجيات عرب اإلنًتنت ككذلك االسًتاتيجيات غَت اؼبتصلة معنا لتحسُت اؼببيعات ت
 .على سبيل اؼبثاؿ ابل ام فوف

هبب ربسُت اسًتاتيجية التوزيع كربديثها ابنتظاـ كفقنا ؼبعايَت السوؽ من خالؿ ربليل الطلب كربليل العرض حىت 
يوىات السوؽ اغبالية كالقياـ دبا يُفًتض القياـ بو ، أم جعل اؼبنتج يصل إذل العمالء تتمكن من مواكبة سينار 

 .احملتملُت
لن تنجح اسًتاتيجيات التسويق يف الدفع أك السحب إذا دل تكن اسًتاتيجية التوزيع اػباصة ابلشركة يف مكاهنا 

 .الصحيح
 :العوامل ادلؤثرة   اسرتاتيجية التوزيع

 :التوزيع على اؼبعايَت التالية أيضنا تعتمد اسًتاتيجية
 موقع العمل -
 موقع السوؽ اؼبستهدؼ -
 الوصوؿ إذل السوؽ اؼبستهدؼ -
 التخزين -
 .النقل كاػبدمات اللوجستية -
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  اسرتاتيجية الرتويج: -2
من أنواع  يف الًتكيج، كيوجد نوعُت اسًتاتيجيتهاقبل البدء بعمل ضبلة تركهبية، ربديد  نظمةهبب على اؼب  

 الًتكيج كنبا كما يلي:  اسًتاتيجيات
 إسرتاتيجية الدفع:-2-1

نتجات اليت ينتجها، ُمستخدمان يف  االسًتاتيجيةيف ظل ىذه     
ُ
نِتج إقناع اتجر اعبُملة، ابلتَّعامل يف مزيج اؼب

ُ
وُباكؿ اؼب

نتج لتصريفها، كبنفس ذلك جهود البيع الشخصي للتأثَت عليو، فهو يهدؼ إذل إقناعِو لطلب كّميات مُ 
ُ
عّينة من اؼب

نتجات كالذم يقـو بدكره ابلتأثَت على 
ُ
الطريقة يقـو اتجر اعبملة ابلتأثَت على اتجر التجزئة، للتَّعامل يف ىذه اؼب

وزِّع كإقناعو من خالؿ كسائل كثَتة منها، 
ُ
نِتج التأثَت على اؼب

ُ
ستهلك النهائي كاستمالتِو لشرائها، كما وُباكؿ اؼب

ُ
كمنحو اؼب

باعة أك تقدًن ُخصومات أك من خالؿ تدريب رجاؿ البيع لدل ذُبَّار التجزئة كاؼبوّزِعُت، 
ُ
ىامش ربح ُمرتفع للوحدة اؼب

نتج، كيلعب نشاط اإلعالف دكران ؿبدكدان يف ظل ىذه 
ُ
ساندة اليت قد ُتساعدىم يف عرض اؼب

ُ
كإعطائهم بعض الوسائل اؼب

نتج كاظبو التجارم، كقد ُيستخدـ اإلعالف التعاكين مع ، كيقتصر دكره على تعر االسًتاتيجية
ُ
ستهِلك النهائي ابؼب

ُ
يف اؼب

نتج.
ُ
 اؼبوزعُت لزايدة كتدعيم اىتمامهم بتصريف اؼب

 اجلذب:  اسرتاتيجية -2-4
ُنت   االسًتاتيجيةيف ظل ىذه 

ستهلك النهائي لشراء اؼب
ُ
نِتج التأثَت على الطلب يف السوؽ، كاستمالة اؼب

ُ
ج، وُباكؿ اؼب

ُنت ج بكمّيات كبَتة، من قبل 
ُمستخدمان يف ذلك نشاط اإلعالف الواسع النطاؽ، كيًتتَّب على ذلك كجود ولب على اؼب

ُنت ج من اتجر التجزئة، كالذم بدكره يطلبها من اتجر اعبملة 
ستهلك بطلب اؼب

ُ
ستهلكُت، كيف ىذه اغبالة يقـو اؼب

ُ
اؼب

نِتج، 
ُ
نشآت كالشركات اليت تػ ّتِبع ىذه كالذم بدكره يقـو ابالّتصاؿ ابؼب

ُ
لطلب كميات كبَتة منها، كتُنفق غالبية اؼب

ُنت ج، كينحصر ُىنا دكر  االسًتاتيجية
ستهلك النهائي ابؼب

ُ
مبالغ كبَتة على اإلعالف، كاليت رُباكؿ من خاللو إقناع اؼب

 .، على االتِّصاؿ ابؼبوزعُت فقطاالسًتاتيجيةنشاط البيع الشخصي يف ظلِّ ىذه 
 االسرتاتيجية ادل تلطة:-2-1

ىناؾ العديد من اؼبؤسسات اليت هتدؼ إذل إنشاء اتصاالت تسويقية مع كل الوسطاء كاؼبستهلكُت النهائيُت، حيث 
تقـو أبنشطة البيع الشخصي كتنشيط اؼببيعات اؼبوجو للوسطاء من أجل استخداـ اسًتاتيجية الدفع لبيع منتجاهتا إذل 

الوقت فإهنا تقـو ابالستخداـ اؼبكثف لإلعالف كتنشيط اؼببيعات اؼبوجو للمستهلكُت  ؿبالت التجزئة، كيف نفس
النهائيُت من أجل جذهبم القتناء منتجاهتم، فاالسًتاتيجية اؼبختلطة مكلفة للغاية، كلذلك فإف اؼبؤسسات اليت ال تتوفر 
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تار اسًتاتيجية الدفع، كإذا توفر ؽبا قدر ية كإمبا زبلديها اؼبوارد اؼبالية الكافية ال تستطيع االعتماد على ىذه االسًتاتيج
 من اؼبوارد فإهنا زبتار اسًتاتيجية اعبذب.

 اسرتاتيجية الضغط:-2-2
إف األساس يف تطبيق ىذه االسًتاتيجية ينطلق من فكرة ؿباصرة اؼبستهلك من كل مكاف برسالة تركهبية تستخدـ 

ما اإلعالنية، كىذا يشكل ضغطا على اؼبستهلك كيستخدـ  بشكل مستمر لفًتة وويلة مستخدمة أغلب الوسائل
ابلرسالة اإلعالنية األخرل مثل استخداـ عبارات مثل: اآلف قبل فوات األكاف، إدفع قليال اليـو بدال من أف  ونسمي

 تدفع غدا مبلغا كبَتا...إخل.
كرية، حبيث تستعمل اؼبنظمات إف ىذه األمور قد تولد لدل اؼبستهلك انطباعا أبف عملية الشراء ىي عملية ضر 

من أسلوب اإلقناع القوم للخدمة أك السلعة، كذلك إلقناع اؼبستهلك بشىت الطرؽ كاغبمالت االعالنية اؼبتكررة، 
  خالؿ ؿباصرة الزبوف كإغوائو ابلسلع كاػبدمات.

 اسرتاتيجية اإلحياء:-2-3
تهلك أبف من األفضل لو أف يشًتم السلعة أك إف األساس يف استخداـ ىذه االسًتاتيجية يعتمد على إقناع اؼبس

اػبدمة كال تستخدـ صيغة األمر كلكن يتم الًتكيز فيها على اؼبنافع اليت ستتحقق للمستهلك جراء شرائو كاستخدامو 
 للسلعة أك اػبدمة كيتم تكرار الرسالة الًتكهبية مع إهباد ضماف ابلشراء عن وريق اإلقناع الودم.
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 ة:ــادتـــــخ
أم مؤسسة لن تستطيع البقاء وويال إذا دل تعمل على إشباع حاجات اؼبستهلك كربقيق رضاه كاحملافظة عليو، إف     

كيف ىذا اػبصوص فإف الرجوع إذل التسويق ؽبو أمر البد منو لتحقيق النجاح، غَت أف ذلك غَت كايف إذا اكتفت 
كر االسًتاتيجي كتطبق االدارة االسًتاتيجية من خالؿ مايسمى اؼبؤسسة ابؼبفهـو التسويقي دكف أف تتبٌت أيضا الف

التسويق االسًتاتيجي ، فاؼبفهـو التسويقي يعتمد أساسا على خدمة األسواؽ اغبالية بربانمج قصَت اؼبدل، أما اؼبفهـو 
ى كضعيتها يف االسًتاتيجي فإنو يتبٌت نظرة بعيدة اؼبدل من أجل ربديد كتوجيو أنشطة اؼبؤسسة، كما أنو يركز عل

اؼبدل البعيد ذباه ؿبيطها كأسواقها، إف ىذ اؼبفهـو اعبديد يعطي أنبية أكرب للتسويق من خالؿ دكره كعامل أساسي 
  يف كضع االسًتاتيجية العامة للمؤسسة.

 ويق فكراػػػػػػػعلى صعيد التس يةػػػػػػاإلسًتاتيجة لإلدارة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفبا سبق لبلص إذل أف التسويق االسًتاتيجي يعترب فبارس  
حيث سبر ، كتطبيقها اإلسًتاتيجية، من أجل الوصوؿ إذل أفضل البدائل ؤسسةكفلسفة تتبناىا اإلدارة العليا للم ،عمالك 

ىذه العملية بعدة خطوات بدءا من حبوث التسويق كدراسة السوؽ، مث ذبزئتو كاستهداؼ القطاعات السوقية اؼبرحبة 
، إذ أف اختيار البديل األفضل يعترب مفتاح ربقيق قباح اؼبنظمة، فاؼبنظمة يها من خالؿ االسًتاتيجية اؼبناسبةكالتمركز ف

أمامها عدد من االسًتاتيجيات اؼبتاحة تندرج ضمن ثالث ؾبموعات، اسًتاتيجيات النمو احملدكد، اسًتاتيجيات 
العتماد على أدكات التحليل االسًتاتيجي اؼبعركفة على كماش،اسًتاتيجيات النمو كالتوسع. كما أهنا مطالبة اباالن

الذم تطرقنا لو بنوع من التفصيل خالؿ دراستنا ؽبذا اؼبقياس ابعتباره الطريقة  swotاؼبستول العاؼبي على غرار ربليل 
 ، كما تطرقنامديرم التسويق كاألكاديبيُت خاصة الطلبة الفعالة األكثر شيوعا كاألبسط يف فهمها من قبل

 .السًتاتيجيات اؼبزيج التسويقي )اسًتاتيجية اؼبنتج، اسًتاتيجية التسعَت، اسًتاتيجية التوزيع كاسًتاتيجية الًتكيج(
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