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ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى مساهمة بحوث التسويق في التخطيط واإلعداد
 ويتجلى ذلك في تزويد املؤسسة بمختلف املعلومات التسويقية الالزمة،لالستراتيجية التسويقية في املؤسسة االقتصادية
 ونخص بالذكر تلك التي لها عالقة باملحيط الذي تنشط فيه (البيئة الداخلية والخارجية،لصياغة االستراتيجية
 أضف إلى ذلك املعلومات املتعلقة باملزيج، وكذلك تلك املعلومات املرتبطة باملنافسين والسوق على حد سواء،)للمؤسسة
.) الترويج، التوزيع، السعر،التسويقي (املنتوج
وإلثراء هذا البحث ارتأينا القيام بدراسة ميدانية في مؤسسة "الحضنة حليب" التي تعد واحدة من املؤسسات
 ونظرا لوجود منافسة كبيرة في قطاع،االقتصادية الجزائرية التي تنشط في السوق الوطنية في مجال الحليب ومشتقاته
 وذلك من أجل ابراز دور،  ولقد قمنا في هذا البحث بإسقاط الجانب النظري على الجانب التطبيق.الحليب ومشتقاته
 ومن ثم الخروج بالنتائج.وأهمية بحوث التسويق في إعداد االستراتيجية التسويقية في املؤسسات االقتصادية الجزائرية
.والتوصيات الالزمة
Résumé
Cette étude vise à exposer le rôle de l’étendue de la contribution des recherches marketing
quant à l’élaboration de la stratégie marketing dans l’entreprise économique.Cela se manifeste dans
la fourniture de l’entreprise de différentes informations marketing nécessaires à formuler la
stratégie، on cite à titre d’exemple celle qui a un rapport avec l’environnement dans lequel s’exerce
(environnement intérieur et extérieur)، de même que les informations dépendant des concurrents et
aussi le marché، davantage، les informations dépendant de mix marketing (produit، prix، distribution،
propagande).
Pour enrichir cette recherche، on a tenu d’effectuer une étude، sur le terrain، l’entreprise
SARL «Hodna Lait»، qui est considérée comme l’une des entreprises économiques algériennes qui
s’exercent au niveau du marché national dans le cadre du lait et ses dérivés et suite à l’existence
d’une large concurrence dans le secteur du lait et ses dérivés.
Dans cette recherche، on a reflété l’aspect théorique sur l’aspect pratique et cela dans le but de
connaître les différences et l’étendue de la contribution des recherches marketing à l’élaboration de
la stratégie marketing dans les entreprises économiques algériennes.
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مقدمة
تعد املعلومات التسويقية هي رشيان العملية التسويقية ،وال يمكن ألي قرار تسويقي أن يتخذ يف غياب
املعلومات التسويقية  ،وتتأثر القرارات التسويقية بالعديد من العوامل واملتغريات البيئية الداخلية واخلارجية منها ،لذا
فأن متخذ القرار التسويقي يف حاجة إىل قدر كبري من املعلومات عن هذه املتغريات والتنبؤ باجتاهاهتا املتوقعة وتأثرياهتا
عىل األنشطة الداخلية للمنظمة والسوق ،حتى يمكنهم اختاذ القرارات التسويقية الصحيحة يف ظل عدم التأكد البيئي
الذي يواجه اإلدارة التسويقية.
لذلك يعتمد النجاح التسويقي يف املنظمة باألساس وبشكل رئييس عىل مدى توافر املعلومات التسويقية
ودقة تلك املعلومات من مصادرها املتعددة ،إذ تعد البحوث التسويقية أحد تلك املصادر املهمة يف احلصول عىل
املعلومات التسويقية.
فكل املنظامت التسويقية حتاول معرفة وحتديد طبيعة السوق واجتاهاته واحتياجاته والتغريات التي حتدث
فيه ،فضال عن حماولتها معرفة املنافسني واألسعار والبدائل وغريها من املعلومات التسويقية التي تعد مفتاح النجاح
ألي قرار تسويقي.
كام تعد بحوث التسويق جزءا هاما من نظام املعلومات التسويقية يف مؤسسة األعامل الذي يتضمن مالحظة
ودراسة وحتليل وتفسري املشكالت ذات الطابع التسويقي بغرض ترشيد القرارات التسويقية املتعلقة بالسوق،
املستهلكني ،السلع ،والتي تغطي جمموعة واسعة من األنشطة التسويقية كالتسعري ،الرتويج ،والتوزيع...الخ .فقد
فأصبحت بحوث التسويق بذلك معيارا لقياس جودة وكفاءة كل القرارات اإلدارية اإلسرتاتيجية وخاصة التسويقية
منها ،ملا لوظيفة التسويق من أمهية داخل املؤسسة وملا من تأثري للبيئة الداخلية واخلارجية العميقة واملبارشة فيها.
فبحوث التسويق هي تلك املجهودات املبذولة من أجل مجع وتسجيل وحتليل البيانات اخلاصة باملشاكل
التسويقية التي تواجه اإلدارة والتي تتعلق بانسياب وتدفق السلع واخلدمات من مراكز إنتاجها إىل األسواق ،وذلك
بقصد مساعدة رجال اإلدارة يف اختاذ القرارات عىل أساس من الدراسة والتحليل املوضوعي الدقيق للمعلومات
اخلاصة باملشاكل التي يوجهوهنا ،متجنبني بذلك االعتامد عىل التخمني واخلطأ عند اختاذ القرارات ،ومن ثم فإن
بحوث التسويق تساعد عىل إعداد االسرتاتيجيات التسويقية الفعالة والتي تقوم عىل أساس حتليل البيانات
واملعطيات.
وعىل هذا األساس فاملؤسسة مطالبة بأن تنظر إىل االسرتاتيجية التسويقية من زاوية كوهنا رشطا من رشوط
بقائها وأن تتعامل معها كمتغرية رئيسية يف اختاذ قراراهتا كي تضمن لنفسها النمو والتطور ،فاالسرتاتيجية التسويقية
وليدة املنافسة ورمز من رموز اقتصاد السوق واجلرس الواصل بني املؤسسة ومجهور املستهلكني يف كل مكان.
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ومن خالل هذا التحليل ستظل العالقة بني االسرتاتيجية التسويقية وبحوث التسويق من املواضيع
اهلامة التي تشغل رجال التسويق يف ظل املنافسة احلادة بني املؤسسات مما يزيد االهتامم باالسرتاتيجية
التسويقية وأساليب صياغتها وذلك من أجل حتقيق أهداف املؤسسة ،وكذا حتقيق حاجات و رغبات
املستهلكني ،وذلك عن طريق املعلومات والبيانات املستقاة من طرف جهاز بحوث التسويق .ومما تّقدم
يمكن حرص إشكالية هذا البحث يف التساؤل التايل:
ما مدى مسامهة بحوث التسويق يف التخطيط واإلعداد لالسرتاتيجية التسويقية يف املؤسسة
االقتصادية اجلزائرية؟
ولإلجابة عىل هذه اإلشكالية تم تقسيم البحث إىل جانبني:
اجلانب النظري :وينقسم إىل حمورين:
 أوال ـ اإلطار النظري لبحوث التسويق ثانيا ـ مسامهة بحوث التسويق يف التخطيط واإلعداد لالسرتاتيجية التسويقيةاجلانب التطبيقي :الدراسة امليدانية ملؤسسة حضنة حليب
أوال -اإلطار النظري لبحوث التسويق
حتتل بحوث التسويق مكانة كبرية يف معظم املشاريع وباختالف أنواعها وطبيعة منهاجها ،وهذه
األمهية تنبع أساسا من الدور الذي تسهم فيه هذه املشاريع يف احلياة االقتصادية ،إذ مل تعد أعامل هذه
املشاريع أعامال روتينية بعيدة عن الدراسة والتدقيق والتمحيص ،بل العكس ،فإن أية خطوة ختطوها جيب
أن تكون سليمة وسديدة ،والتي من شأهنا أن تعزز من مكانة املرشوع يف السوق  ،وأصبح لزاما عىل
اجلهات أن تلجأ إىل أساليب وخطوات وطرق من شأهنا أن تسهم يف إعطاء املعلومات مستندة عىل حقائق
والتي تعتمد أساسا يف اختاذ القرار.
ومهام كانت هذه األساليب وحتى لو امتازت بالبساطة فالبد هلا من أن تدخل يف مفهوم البحث
العلمي وإجراءاته ،فهذه األساليب ختتص بدراسة السوق واملستهلك واألسعار وغري ذلك من الظواهر.
وهذا ما يميز بحوث التسويق ،لذا البدا أن جتتمع هذه األساليب حتت مفهوم بحوث التسويق.
ويف هذا املحور سنحاول اإلملام باجلانب النظري لبحوث التسويق من تعريف وأمهية بحوث
التسويق ،جماالت بحوث التسويق.
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ـ مفهوم وأمهية بحوث التسويق
ظهر نظام بحوث التسويق ألول مرة يف بداية القرن العرشين نتيجة للثورة الصناعية التي أدت
خللق ظاهرة اإلنتاج الواسع النطاق ،وما ترتب عيل ذلك من إغراق السوق بالسلع ومن ثم حدوث الفجوة
بني املنتج واملستهلك ،التي استلزمت وجود وسيلة لسد الفجوة ،فكانت بداية فكرة بحوث التسويق .وفيام
ييل مفهوم بحوث التسويق وأمهيتها يف املؤسسة-:
أ – تعريف بحوث التسويق :هناك عدة تعاريف لبحوث التسويق ،بالرغم من أهنا تصب يف مفهوم
واحد ،ويف هذا املحور سنحاول عرض أهم الكتابات التي تناولت مفهوم بحوث التسويق والتي من بينها:
– تعرف اجلمعية األمريكية للتسويق بحوث التسويق بأهنا "عملية منظمة لتجميع وحتليل وتقييم
املعلومات ذات الصلة بمشكلة تسويقية معينة تواجه الرشكة"  .من خالل التعريف يتضح أن بحوث
( ).

التسويق هي عملية منظمة ومضبوطة ،تستخدم يف مواجهة مشكلة تسويقية معينة ،وذلك من خالل مجع
املعلومات ومن ثم تقييمها ،ثم استخدامها يف اختاذ القرارات الصائبة.
– كام تعرف بحوث التسويق بأهنا " تلك العملية التي تقوم عىل مجع وتبويب وحتليل البيانات
واملعلومات واحلقائق املتعمقة الشاملة حول املشاكل أو الظواهر التسويقية املختلفة ،وذلك بأسلوب علمي
منظم ،بام يساعد عىل اختاذ القرار السليم جتاه املشاكل" .
( )

– وتعرف بحوث التسويق بأهنا " نظام متكامل ،ينطوي عىل سلسلة من العمليات ذات الطبيعة
الذهنية وامليدانية املصممة ،هبدف مجع املعلومات عن ظاهرة أو مشكلة تسويقية معينة ،وتصنيف هذه
املعلومات وحتليلها وتفسريها بأسلوب منطقي علمي ،يستطيع الباحث من خالله الوصول إىل جمموعة من
احلقائق التي يمكن أن تساعده عىل فهم تلك الظاهرة أو املشكلة ،ومن ثم التنبؤ بام سيكون عليه سلوكها يف
املستقبل ،وبالتايل مساعدة إدارة التسويق عىل اختاذ القرارات الالزمة بخصوص أساليب الترصف املمكنة
للتصدي لتلك املشكالت أو الظواهر ،واختاذ إجراءات احليطة واحلذر إزاء احتامالت حدوثها

) (.

من خالل التعاريف السابقة يتضح لنا أن بحوث التسويق هتدف إىل مجع وتسجيل وحتليل
البيانات واملعلومات من أجل مواجهة مشكالت تسويقية معينة ،وتتمثل املعلومات التي هتدف بحوث
التسويق إىل مجعها يف اآليت:
 حتديد السوق املتوقعة ملنتوج معني - .حتديد فرتات التوزيع. معرفة املنافسة السائدة يف السوق ومدى قوهتا وتقدير القوة البيعة يف املناطق البيعية للمنظمة. معرفة مدى رضا الزبائن عن املنتجات املطروحة ودراسة كل ما يتعلق باملنتج من حيث الشكل واللونواحلجم...الخ.
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 -معرفة الفرص التسويقية...الخ.

إذن مما سبق ،يمكن القول أن بحوث التسويق تبدأ منذ حلظة التخطيط لعميلة اإلنتاج ،فهي تالزم
حياة املنتج من وقت إنتاجه إىل مرحلة زواله.
ب ـ أمهية بحوث التسويق:
تكمن أمهية بحوث التسويق فيام ييل:

( )

– تساعد بحوث التسويق يف حتديد احتياجات املستهلك من املنتجات.
– تساهم بحوث التسويق عىل تنشيط جمهودات البيع ،وذلك بتحديد أفضل املواصفات ،أفضل طرق
التوزيع ،أفضل طرق اإلعالن.
– تساهم بحوث التسويق يف ختفيض التكاليف وزيادة األرباح وزيادة حجم املبيعات.
– تساعد بحوث التسويق عىل إعادة النظر باألهداف والسياسات التسويقية للمنظمة ،بطريقة علمية
وعملية.
– كذلك تقوم بحوث التسويق بتحديد اسرتاتيجيات التسعري املناسبة.
 تساعد بحوث التسويق عىل دراسة السوق وحتيد القطاعات السوقية للمؤسسة. -تساهم بحوث التسويق يف دراسة املنافسني وحتليل خصائص منتجاهتم وخدماهتم.

ـ جماالت بحوث التسويق :إن جماالت بحوث التسويق متعددة وخمتلفة حيث تشمل( بحوث
املنتوج ،بحوث املستهلك ،بحوث الرتويج ،بحوث منافذ التوزيع ،بحوث التكاليف التسويقية..،الخ).
والشكل رقم (

) املوايل يبني ذلك:
الشكل رقم (

) :جماالت بحوث التسويق

بحوث
الترويج

بحوث
المستهلك
ـ تحليل خصائص
المستهلكين
....

بحوث المنتج

جماالت حبوث
التسويق

ـ التصميم
ـ التعبئة
ـ طريقة اإلستخدام
....

املصدر :من إعداد الباحث
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ـ طرق ترويج
المبيعات
ـ وسائل نشر
اإلعالنات
ـ أنواع الرسائل
بحوث
ا؟إلعالنية
التوزيع
....
ـ تحديد قنوات
التوزيع
ـ خصائص قنوات
التوزيع
...
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وفيام ييل رشح خمترص ملجاالت بحوث التسويق:

( )

 بحوث املستهلك :هتدف هذه البحوث إيل توفري املعلومات عن خصائص املستهلكني املتمثلة يفاجلنس ،العمر ،مستوي الدخل ،املهنة ،احلالة االجتامعية ،والتوزيع اجلغرايف) فض ً
ال عن املعلومات اخلاصة
بسلوكية الرشاء املتمثلة بالعادات والدوافع ونمط االستخدام....الخ.
 بحوث املنتج :تنصب هذه البحوث عىل توفري املعلومات اخلاصة ،بمدي تلبية املنتج حلاجاتاملستهلك ورغباته من حيث اجلودة والسعر واحلجم واللون وطبيعة العبوة وطريقة االستخدام....الخ.
 بحوث الرتويج :تنقسم بحوث الرتويج إىل:* بحوث اإلعالن :وهتدف إيل توفري املعلومات اخلاصة بأنواع اإلعالنات والوسائل املستخدمة يف
اإلعالن ،وتصميم الرسالة اإلعالنية ووقت اإلعالن وتكلفته ومدى مالئمة اإلعالن مع طبيعة السلعة
املعلن عنها.
* بحوث البيع :تنصب هذه البحوث عيل هتيئة املعلومات اخلاصـة برجـال البيـع ومؤهالتـهم
واملهـام امللقـاة علـى عاتقهـم وكفاءهتـم.
* بحوث منافذ البيع :هيدف هذا النوع من البحوث إىل توفري املعلومات عن منافذ التوزيع التي
تعتمد عليها املنظمة وكفاءة وفاعلية هذه املنافذ واحتامالت توسيعها أو تقليصها مستقب ً
ال وهامش العمولة
املدفوعة...الخ.
* بحوث التكاليف التسويقية :وهتدف إيل حرص التكاليف التسويقية املبارشة والغري مبارشة
وخاصة للحمالت الرتوجيية لتحديد مدى كفاءة هذه احلمالت من حيث مقابلة التكاليف باإليرادات
الناجتة عن هذه احلمالت.
ثانيا ـ مساهمة حبوث التسويق يف التخطيط واإلعداد لالسرتاتيجية
التسويقية

تعد بحوث التسويق حلقة الربط بينها وبني املعلومة هذا من جهة ،وصياغة االسرتاتيجية من جهة

أخرى ،إذ تساعد بحوث التسويق عىل توفري متطلبات إدارة التسويق من املعلومات املطلوبة واملناسبة ،هذا
من أجل صياغة االسرتاتيجية التسويقية والتي تتضمن القيام بتشخيص البيئة الداخلية بنقاط قوهتا
وضعفها ،وكذا حتليل عوامل البيئة اخلارجية والرتكيز أكثر عىل حتليل املنافسة وذلك هبدف تقيص الوضعية
التنافسية لتحقيق امليزة واللحاق باملؤسسات الرائدة ويساندها يف هذا خمتلف أدوات التحليل االسرتاتيجي،
وهذا لتحقيق أهدافها وتنمية مزجيها التسويق من خالل هذه األداة الفعالة واملتمثلة يف جهاز بحوث
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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التسويق ومسامهتها يف إعداد االسرتاتيجية التسويقية ،والتي يتم التطرق إليها يف هذا املحور من خالل
عرض النقاط التالية:
 مفهوم االسرتاتيجية التسويقية :لقد وردت تعاريف كثرية تعكس وجهات نظر الكتابوالباحثني حول االسرتاتيجية التسويقية ،نذكر من بينها:

( )

االسرتاتيجية التسويقية بأهنا " سلسلة من األفعال املتكاملة والتي تقود

 -يعرف

إىل دعم وإسناد امليزة التنافسية للمنظمة".
من هذا التعريف يتضح أن توجه االسرتاتيجية التسويقية ،ينصب عىل اجلانب الكيل السرتاتيجية
املنظمة أكثر مما ينظر إليها عىل كوهنا تنصب حتديدا عىل زيادة املبيعات.
– كام عرفت اإلسرتاتيجية التسويقية عىل أهنا " التخصيص الدقيق ملوارد املزيج التسويقي يف
املنظمة عىل وفق ما تتطلبه األسواق املستهدفة".
نالحظ أن هذا التعريف ال خيتلف عن السابق من حيث اجلوهر ،ولكن اليشء الذي تم الرتكيز
عليه هو اخلصوصية السرتاتيجية التسويق من خالل الربط بني عنارص املزيج التسويقي والتي متثل اجلوهر
الرئييس للنشاط التسويقي ،واألسواق املستهدفة التي متثل امليدان الطبيعي لتطبيق النشاط التسويقي وعرب
املنتج املصمم حتديدا لذلك السوق أو أكثر من سوق مستهدف.
– ويف تعريف آخر السرتاتيجية التسويق فقد عرفت عىل أهنا "تطوير لرؤى املنظمة حول األسواق
بام حيقق مكانة للمنظمة وتستجيب ملتطلبات قيمة الزبون يف السوق املستهدف".
وهذا التعريف يشري يف مضمونه إىل ما ييل:
كوهنا تطوير لرؤى ورسالة املنظمة واألهداف املطلوب حتقيقها.
خلق قيمة ومكانة للمنظمة يف السوق ويف ذهنية الزبون.
ج – حتقيق قيمة مضافة للزبون يف السوق املستهدف.
د – الرتابط الوثيق بني إسرتاتيجية التسويق والبيئة املحيطة باملنظمة من خالل املسؤولية التي
تتحملها جتاه املجتمع.
– املزايا املتحققة من إسرتاتيجية التسويق :يمكن أن حتقق املنظمة عدد من املزايا باعتامدها من
املزايا باعتامدها إسرتاتيجية التسويق وتتأثر تلك املزايا بام خيص املنظمة ككل أو نشاطها التسويقي بشكل
خاص .وهذه املزايا تتمثل يف:

( )

 تعد اإلسرتاتيجية التسويقية أداة إلدارة املنظمة يف حتديد توجهاهتا بشكل دقيق للتعامل مع املتغريات البيئةاخلارجية التي تعمل هبا.
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 تعرب اإلسرتاتيجية التسويقية عن نظرة بعيدة األمد ملا يمكن أن حيصل يف بيئة األعامل التي تعمل هبااملنظمة ،وقدرهتا يف االستجابة حلاجات السوق وبناء مكانتها لدى املستهلك.
 تتيح املجال وبشكل فعال أمام إدارة املنظمة يف إعداد أهدافها بشكل يتوافق مع املتغريات املؤثرة يف سلوكوتعاملها مع السوق .عىل اعتبار أن املستهلك هو جوهر عمل وغايتها يف العمل ،والسوق هو امليدان الفعيل لعملها.
 كذلك تتيح اإلسرتاتيجية التسويقية املجال أمام إدارة املنظمة لتحديد وتقييم بيئتها الداخلية ومدى التوافقاملتحقق يف األداء بني األقسام املختلفة يف املنظمة.
 -نجاح اإلسرتاتيجية التسويقية يف التنفيذ يعطي مؤرش واضح لدقة التخطيط االسرتاتيجي املعتمد يف ذلك،

فضال عن التوجه الصحيح لرسالة املنظمة وتوجيهها االسرتاتيجي.
 أنواع اإلسرتاتيجية التسويقية :تصنف اإلسرتاتيجية التسويقية للمؤسسة حسب املزيجالتسويقي (املنتوج ،السعر ،التوزيع ،الرتويح) ،وفيام ييل سنتطرق إىل أنواع اإلسرتاتيجية التسويقية بشكل
خمترص:
– إسرتاتيجية املنتوج :إن هذا النوع من االسرتاتيجيات متعلق بمجمل القرارات التي ختص
املنتوجات من حيث التصميم ،وحتديد األحجام واألشكال والتمييز ،والتغليف ،...إذ تلعب هذه
االسرتاتيجيات دورا هاما يف تقييم املشرتي هلذه السلعة وتفضيله إلحداها عن األخرى

) (.

– إسرتاتيجية التسعري :تعرف إسرتاتيجية التسعري بأهنا قبول مبادئ التسعري يف حاالت التطبيق هلا
وعىل مدار الفرتة الزمنية ،بمعنى أن إسرتاجتية التسعري املعتمدة من قبل املنظمة جيب أن تتوافق مع الواقع
احلقيقي املوجود يف السوق وعىل مدار الوقت ،ألن أي تعارض حيصل بني الطرفني يعني توقف العملية
التسويقية برمتها ،وأن ذلك يعني بأن السوق سوف لن يشرتي منتجات الرشكة ،وهذا ما ينعكس عىل
استمراريتها يف تلك األسواق.

( )

– إسرتاتيجية التوزيع :يعرف التوزيع بأنه العملية التي يتم من خالهلا نقل السلع واخلدمات من
مكان إنتاجها إىل مكان استهالكها واستعامهلا ،أما قنوات التوزيع فيشار إليها بأهنا مؤسسات التسويق
املتعددة وكذلك العالقات املتبادلة فيام بينها واملسؤولة عن تدفق املنتجات وحقوقها من املنتجني إىل
املستهلكني النهائيني أو املشرتين الصناعيني وهلذا فإن قنوات التوزيع جتسد الفجوة ما بني املنتج واملستهلك
النهائي أو املشرتي الصناعي

(.

)

ونظرا للتطورات واملستجدات التي حدثت وأثرت إىل حد كبري يف كفاءة وإمكانيات
مؤسسات األعامل يف التعامل مع البيئة املحيطة ،كان لزاما عىل هذه املؤسسات إعداد إسرتاتيجية توزيع
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تشمل األسس اهلامة الختيار قنوات التوزيع املناسبة التي متكنها من خدمة أسواقها بطريقو مالئمة ومربحة
وكذا مواجهة املنافسة ،وتوفري املنتجات للمستهلكني يف الوقت واملكان املناسبني.
– إسرتاتيجية الرتويج :يقصد بالرتويج جمموعة اجلهود التسويقية املتعلقة بإمداد املستهلك
باملعلومات عن املزايا اخلاصة بسلعة أو خدمة معينة ،وإثارة اهتاممه هبا وإقناعه بمقدرهتا عن غريها من
السلع واخلدمات األخرى بإشباع احتياجاته وذلك هبدف دفعه إىل اختاذ قرار برشائها ثم االستمرار يف
استعامهلا يف املستقبل.

(

)

ونظرا الزدياد حدة املنافسة ،زادت أمهية الرتويج وأصبحت املؤسسة مطالبة بإعداد
اسرتاتيجيات تروجيية من أجل احلصول عىل موقف متميز يف السوق ،وتشمل إسرتاتيجية الرتويج ،دراسة
متغريات البيئة املحيطة باملؤسسة ،وكذا أهم طرق تنشيط املبيعات ،ووسائل نرش اإلعالنات...،الخ.
ويمكن أن تقسم إسرتاتيجية الرتويج إىل نوعني ،النوع األول متثل يف إسرتاتيجية الدفع واملقصود
هبا دفع السلعة أو اخلدمة نحو املستهلكني عرب قنوات التوزيع معتمدة يف ذلك عىل البيع الشخيص .أما النوع
الثاين فيتمثل يف إسرتاتيجية اجلذب واملقصود هبا جذب املستهلكني نحو منتجات املؤسسة عن طريق
األنشطة الرتوجيية.
– مسامهة بحوث التسويق يف التخطيط واإلعداد لإلسرتاتيجية التسويقية :يلعب جهاز بحوث
التسويق دور كبريا يف التخطيط واإلعداد لإلسرتاتيجية التسويقية يف املؤسسة ،نظرا للمعلومات التي
يقدمها والتي تعترب حجر الزاوية أثناء صياغة االسرتاتيجيات التسويقية بمختلف أنواعها الطويلة
واملتوسطة والقصرية األمد ،وكذلك يف الرقابة عىل تنفيذها ،ألنه بدون هذه املعلومات يتعذر حتديد
األهداف التسويقية ومعرفة الفرص املتاحة أو تشخيص املشاكل ،إضافة إىل ذلك فإن عملية تقييم اخلطط
ومعرفة مدى تنفيذها بشكل سليم يستلزم معرفة اإلنجاز الفعيل و اإلنجاز املخطط لكي يتسنى إجراء
املقارنة بينهام وكشف االنحرافات احلاصلة وتصحيحها.
وهلذا يتضح دور بحوث التسويق يف التخطيط واإلعداد لالسرتاتيجية التسويقية ،من خالل توفري
املعلومات الرضورية إلعدادها ،وينبغي مالحظة أن دور البحوث ال يقترص فقط عىل مجع املعلومات ،بل
يف إعدادها وتوفريها بشكل يسهل فهمه بام يساعد عىل حتديد االسرتاتيجيات املناسبة .واجلدول رقم()10
املوايل يوضح أهم أنواع املعلومات املطلوبة إلعداد االسرتاتيجية التسويقية.

(
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اجلدول رقم ( :)10أنواع املعلومات املطلوبة للتخطيط وإعداد اإلسرتاتيجية التسويقية
ثانيا – خصائص السوق:

أوال – تحليل الموقف:

حجم السوق المرتقب

ماذا يتم شراءه؟ ومن يقوم بالشراء؟

أين يتم الشراء؟ ولماذا يقومون بالشراء؟

القطاعات السوقية

متى يقومون بالشراء؟

اتجاهات السوق المستقبلية.

الطلب االنتقائي

حجم المشتريات وكيفية الشراء.

حصة الشركة من السوق.

كم يدفعون للشراء؟

كيف يتغير سلوك المشتري وخصائصه في

الظروف العامة السائدة في السوق.

خصائص المستهلكين وأذواقهم ومواقع

العوامل االقتصادية المؤثرة في حجم المبيعات.

المستقبل؟
تواجدهم.

 -مستويات دخولهم

رابعا  -البيئة:

عدد المنافسين ومواقع تواجدهم.

ما هي برامجهم التسويقية.
المنافسين.

المستقبلية.

القوة

والضعف

وخصائص

الظروف واالتجاهات االقتصادية

الرئيسية

البيئة

التقلبات الفصلية.

التغييرات في أهمية مجموعات المستهلكين.

ثالثا – المنافسين:

نقاط

المبيعات الربحية المتعلقة باألسواق المختلفة.

لدى

التنافسية

اإلجراءات والقواعد الحكومية واتجاهاتها المستقبلية.
الجوانب المتعلقة بالبيئة والتلوث وحماية المستهلك.
المناخ السياسي والتشريعي.
االتجاهات التكنولوجية.

مواردهم وسلوكهم في السوق.

السكان وتقسيمهم.

خصائص السلع المنافسة.

 -المناخ الثقافي.

التغيرات في الحصة السوقية.
اختالف السلع المنافسة.

العادات والتقاليد والقيم السائدة.

االستراتيجيات المعتمدة من قبل المنافسين.
سادسا ـ المزيج التسويقي:

خامسا ـ البيئة الداخلية:

-1المنتج أو الخدمة:

لموارد والمهارات التسويقية.

الموارد والمهارات اإلنتاجية.

ما هي الخصائص والمنافع الهامة للسلعة.

الموارد والمهارات التكنولوجية.

ما هي القطاعات التي يمكن جذبها.

الموارد والمهارات المالية.

كيف يمكن تحقيق تمايز السلعة.

االتجاهات المستقبلية لهذه الموارد.
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والضمان...الخ

ما هي أهمية التغليف.

كيف يمكن إدراك أهمية السلعة مقارنة بالمنافسين.

 -2السعر:

ما هي مرونة الطلب.

ما هي سياسات التسعير المناسبة.
كيف يجب تسعير خط المنتجات.

كيف أن نحدد االختالفات في السعر للسلعة.

ما هي أهمية السعر بالنسبة للمستهلك...الخ.
 -3التوزيع:

ما هي أنواع التوزيع المناسبة لتصريف السلعة.

ما هي اتجاهات ودوافع منافذ التوزيع تجاه تصريف

السلعة.

ما هي الكثافة المطلوبة لتجار الجملة وتجار التجزئة.
ما هو هامش الربح المناسب لكل عضو في المنفذ.

ما هي أشكال التوزيع المادي.
 -4الترويج:

ما هي أفضل ميزانية للترويج.

ما هي األهمية النسبية لكل من اإلعالن والبيع

الشخصي وتنشيط المبيعات في استمالة الطلب.

ما هو أنسب مزيج ترويجي يمكن استخدامه..

املصدر :حممد فريد الصحن ،مصطفى حممود أبو بكر ،بحوث التسويق مدخل تطبيقي ،لفعالية
القرارات التسويقية ،الدار اجلامعية للطباعة والنرش والتوزيع ،اإلسكندرية ،مرص.0991 ،ص .89-81
مما سبق يمكن القول أن املؤسسات ويف ضوء املعلومات املجمعة من طرف جهاز بحوث التسويق يمكن
هلا إعداد اسرتاتيجية تسويقية ناجحة قادرة عىل احلفاظ عىل احلصة السوقية ،وكذا مواجهة املنافسة ودخول أسواق
جديدة .وذلك عن طريق جتزئة السوق ح تتعامل فيه املؤسسة وفقا للمعلومات املجمعة سابقا من طرف بحوث
التسويق ،حيث يتم تقسيمه إىل جمموعة من األسواق عيل أساس( العمر ،اجلنس ،الثقافة ،الدخل ،احلالة االجتامعية،
نمط احلياة...الخ) ،كل سوق يتكون جزء من جمموعة من املشرتين الذين لدهيم رغبات وحاجات متشاهبة ومحددة،
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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وعليه ينصب الرتكيز عيل جانب الطلب يف السوق ،إذ أن التجزئة متثل خطة هتدف ال نجاز النشاطات الصحيحة ،
ألهنا توفر اإلجابة عيل السؤال التايل :إيل من سوف نبيع سلعتنا ،وماذا سنبيع له؟.
كذلك وعىل ضوء ما سبق متكن املعلومات التسويقية من جتهيز املنتوج باالجتاه الصحيح ،أي بالشكل الذي
يلبي رغبات املستهلكني ،حيث يفرتض وجود عدد من جداول الطلب عيل السلعة وليس بالرضورة جدول واحد
أو منحني واحد .حيث يكون لكل جمموعة متشاهبة باخلصائص ومشرتكة يف الصفات جدول طلب خاص
وبالشكل الذي يشمل صياغة املزيج التسويقي ،والذي يناسب أفراد هذه املجموعة ،ومن ثم إعداد وتنفيذ الربامج
التسويقية التي تنسجم واحتياجات السوق .باإلضافة إىل اختيار السوق واملنتوج كذلك تفيد املعلومات التسويقية يف
إعداد االسرتاتيجيات الفعالة لبقية عنارص املزيج التسويقي األخرى (السعر ،التوزيع ،الرتويج) ،فمن خالل هذه
املعلومات يمكن للمؤسسة أن تعد تسعريا وتروجيا وتوزيعا يتوافق ورغبات واحتياجات املستهلكني ،هذا ما يفيدها
يف زيادة الطلب عىل منتوجاهتا وبالتايل زيادة احلصة التسويقية وحتقيق األرباح .والشكل رقم( )22املوايل يوضح
خمطط يتناول أهم العنارص املكونة لإلسرتاتيجية التسويقية الناجحة املبنية عىل املعلومات التسويقية.
الشكل رقم( :)10مكونات االسرتاتيجية التسويقية
مقدمو الخدمة:
مهارة مقدمو
الخدمة.
قدرات شخصية.
انتماء األفراد.
الدعاية.
المزيج السعري:
 سعر األساس. شروط االئتمان.-الخصم.

المزيج السلعي:
العالمة,التعبئةةةةة,اللون,ال
خدمةةةةةةةةةةة ,التصةةةةةةةةةةميم,
اإلستراتيجية
التسويقية:
المزبج التسويقي الذي
يركز علي سوق محدد

الطراز,الضمان.
المزيج الترويجي:
المبيعات الشخصية. اإلعالن. -الترويج .

المزيج العملياتي:
إجراءات
ميكانيكية.
إجراءات روتينية.
-

خدمة الزبون:
-

الخدمة.

المزيج المكاني:

منافذ التوزيع:

خدمات مرافقة مع

-

خدمات مجانية.

 تجارة الجملة. تجارة المواد. المكاتبالتجارية.

SOURCE: http://www.ao-academy.org/docs/ao-nodhom_almaalomat_01062
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نالحظ من خالل املخطط ،أن اإلسرتاتيجية التسويقية املبنية عىل املعلومات التي يقوم جهاز بحوث
التسويق بجمعها ،تستهدف اخلطة التسويقية وضامن تسويق املنتج بشكل يلبي احتياجات املستهلكني
احلاليني واملحتملني وضامن توزيعه يف املكان املناسب وبرشوط وظروف البيع املناسبة ،وضامن تسعري املنتج
بشكل تنافيس ودعمه بنشاط اإلعالن وبرامج الرتويج وتوجيه قوى البيع وغريها من النشاطات التي
تندرج يف إطار جمموعة خدمات املنتج بشكل يضمن حتقيق اهلدف اخلاص ،وهو كل ما أريد بيعه قد تم بيعه
بالفعل،
إن جمموعة املكونات املوضحة يف الشكل رقم ( ،)22متثل العنارص اجلوهرية للخطة التسويقية
وجيب التنسيق فيام بينها وتكاملها ،لكي تكون حمصلة التأثري الكيل هلا أقوى من جمموع تأثريات العنارص
وهي مستقلة .ويتم هذا التكامل عن طريق التخطيط الذي تقوم به بحوث التسويق التي تضمن للمنتج
تصميم جيد جيذب املستهلك املحتمل ويلبي رغباته واحتياجاته.
اجلانب التطبيقي :دراسة حالة مؤسسة احلضنة حليب " "SARL HODNA LAITباملسيلة
بعدما تطرقنا يف اجلانب النظري لدور بحوث التسويق يف ختطيط االسرتاتيجية التسويقية ،ومدى
مسامهتها يف إمداد املؤسسة باملعلومات الكفيلة باختيار أفضل البدائل االسرتاتيجية ،سنحاول يف هذا
املحور إسقاط ما جاء يف اجلزء النظري عىل إحدى املؤسسات االقتصادية اجلزائرية استكامال ملعاجلة إشكالية
البحث املطروحة ،ولقد تم اختيار مؤسسة احلضنة حليب ) (SARL HODNA LAITإلنتاج احلليب
ومشتقاته كنموذج ،وذلك ملا حيظى به هذا القطاع من منافسة حملية ودولية .ومن أجل اكتشاف واقع بحوث
التسويق يف املؤسسة وكذا دورها يف إعداد االسرتاتيجية التسويقية .وعىل هذا األساس سيتم يف هذا املحور
التطرق إىل النقاط التالية:
أوال ـ التعريف بميدان الدراسة.
ثانيا ـ مدى مسامهة بحوث التسويق يف التخطيط واإلعداد لإلسرتاتيجية التسويقية يف مؤسسة
"احلضنة حليب".
أوال ـ التعريف بميدان الدراسة " مؤسسة احلضنة حليب" باملسيلة:

 – 1ملحة عن مؤسسة "احلضنة حليب" " (:)SARL HODNA LAIT
مؤسسة احلضنة حليب هي مؤسسة ذات مسؤولية حمدودة  ،SARLكانت تسمى سابقا "ملبنة
احلضنة" ،القتصارها عىل إنتاج احلليب فقط ،وبعد ختصصهـا يف إنتـاج احلليب ومشتقاتـه ،أصبحت

تسمى "حضنة حليب" (.)SARL HODNA LAIT
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تم إنشاء املؤسسـة يف .1991/12/ 11وبدأت نشاطها يف  2222/21/11برأس مال قدر بــ:
 0222222دج ،ناتج عن رشاكة بيـن أربـع أشخاص هم :األخوين ديلمـي ،و شخصيـن آخـرين مـن
واليـة باتنـة ،باإلضافة إىل قـرض بنكي من القرض الشعبي اجلزائري ( ) %12موجه لالستثمـار (طويلة
األجل) ،ليصل رأس مالـها إلـى  122222222دج.
يف  2221/12/11قامت املؤسسة بتوسيع نشاطها وبلغت قيمة التوسع  12مليون دينار جزائري
وهذا املبلغ هو عبارة عن  %122أموال ذاتية .وارتفع بذلك عدد املوظفني إىل  11عامال .وزادت الطاقة
اإلنتاجية من  4222إىل  142222لرت يوميا وكان اإلنتاج مقترصا عىل:
 حليب مبسرت يف أكياس. حليب غربة مبسرت يف أكياس. -لبن يف أكياس.

يف  2221/12/11قامت املؤسسة بتوسيع ثاين بمبلغ  92مليون دينار جزائــري وهو مقسـم
إىل  %32أموال ذاتية % 02 ،قروض بنكية لالستغالل .حيث قامت املؤسسة بتقديم قطعة األرض
املخصصة للمؤسسة (املبنية وغري املبنية) كضامن للبنك .وبذلك ارتفعت الطاقة اإلنتاجية من  142222إىل
 312222لرت يوميا ،وأصبحت هناك منتوجات جديدة متثلت يف:
 لبن يف قارورة بحجم 1ل. رايب يف قارورة بحجم 1ل. -حليب بقر يف قارورة بحجم 1ل.

لإلشارة تقع مؤسسة "حضنة حليب" يف اجلنوب الشـرقي للمنطقـة الصناعيـة باملسيلـة ،تبلـغ
مساحتـها 32222م12222 ، 2م 2غيـر مبنيــة.

 - 2منتوجات املسؤسسة:
لقد مرت منتوجات املؤسسة بعدة تطورات وحتسينات فبعدما كانت تقترص عىل إنتاج احلليب
بمعدل  42222لرت يف اليوم ( )2222موجهة عىل  222222مواطن ،توسعت منتوجاهتا وتنوعت
لتصبح كالتايل:
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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اجلدول رقم ( :)10منتوجات مسؤسسة حضنة حليب)(SARL HODNA LAIT
الوحدة()1

وحدة ()2

اإلنتاج

التجميع

حليب  1لرت

يف كيس ناعم

لبن  1لرت

يف كيس ناعم

رايب  1لرت

يف كيس ناعم

اإلنتاج

التجميع

ياغورت ممزوج بالفواكه

قارورة

ياغورت معطر ( 1لرت )

قارورة

لبن (  1لرت )

قارورة

رايب (  1لرت )

قارورة

ياغورت معطر (112غ121،

علب

غ)
 Crème dessertبالكراميل
والشكوالطة والفانيال( 122غ )

علب

املصدر  :إدارة اإلنتاج باملسؤسسة.
يتضح من خالل اجلدول أن منتوجات املؤسسة متنوعة ،فقد امتدت لتشمل مشتقات احلليب
(ياغورت) والقشدة و بأوزان ،وأذواق وعطور خمتلفة.
وتتحصل املؤسسة عىل جمموعة املواد األولية املكونة لكل من احلليب والياغورت عن طريق ما
ييل:
 بالنسبة ملسحوق احلليب :يشكل هذا املسحوق امليزانية األكرب ،وهو يستورد من آسيا (اهلند) ،أمريكااجلنوبية ،أوروبا ( فرنسا ،بلجيكا ،ايرلندا الشاملية ،بولونيا ،أوكرانيا) ،أمريكا الالتينية ( الربازيل واألرجنتني)-2 .
السكر :يعرف سعر هذه املادة زيادة مطردة ،هذا ما يسبب قلق لإلدارة بشكل دائم ،وحتصل عىل املؤسسة عىل هذه
املادة من الواليات املتحدة األمريكية.
 نكهات وأصباغ :وتتحصل عليه املؤسسة من فرنسا وسويرسا. مستحرضات بطعم الفواكه :جزء منه إنتاج وطني ،وجزء آخر تستورده من سويرسا. كاكاو :تستورده املؤسسة من هولندا -0 .علب الكرتون :إنتاجها حمليي. اخلمرية اللبنية :تتحصل عليها من الدنامرك.جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 - 3اهليكل التنظيمي ملؤسسة حضنة حليب.
تتضمن مؤسسة حضنة حليب وحدتني إنتاجيتني وهي يف تطور مستمر نظرا لإلسرتاتيجية
التوسعية التي تنتهجها ،وبذلك نجد أن هيكلها التنظيمي غري ثابت بل يف تغري مستمر ،وعىل الرغم من
ذلك نجد أنه يعكس تكاملها بصورة واضحة  ،وفيام ييل سيتم رشح مكونات اهليكل التنظيمي للمؤسسة .
 املدير العام :وهو يعترب قمة اهلرم التنظيمي ويقع عىل عاتقه مسؤولية حسن اختاذ القرار وهو املسؤولاألول يف تسيري املؤسسة و ضامن السري احلسن هلا .
 األمانة العامة :تعترب األمانة العامة عنرص اتصال بني اإلدارة العامة و مجيع املصالح الداخلية و اخلارجية-

التي ختتص بتنظيم امللفات ومواعيد املسري ومترير املكاملات ، ...فهي بمثابة مساعد للمسري.

مصلحة

التسويق :ومن مهامها تسويق وتوزيع املنتوجات يف السوق ،االستامع الدائم للزبائن ،انجاز الفواتري ،متابعة الزبائن،
إيداع واستقبال املراسالت ( بنك ،نقود ، )..معرفة مدى صدى املنتوج يف السوق ،تسليم الطلبيات ...الخ
 مصلحة اإلدارة واملحاسبة :ومن مهامها االتصال املبارش باإلدارة العامة. مصلحة املالية :وتقوم بمتابعة املعامالت مع البنك وكذلك هتتم بالفواتري وآجال تسديدها. مصلحة التجارة :وهتتم بكل ما خيص باملبيعات واسرتاتيجية التوزيع ،كام تتضمن االهتامم بكل ما يتعلقبالفواتري ،كام ترشف كذلك عىل تنظيم كافة السلع املنتجة داخل غرف التربيد.
 مصلحة اإلنتاج :وهي املسؤولة عىل تسيري عملية اإلنتاج بمختلف أنواع املنتوجات وهذا من خاللالسهر عىل مراقبة السري احلسن لإلنتاج ،واإلرشاف أيضا عىل النظافة والعامل ،كام تساهم يف تطوير نوعية املنتوج
واجلودة ،باإلضافة إىل ذلك اإلرشاف عىل عملية التموين باملواد األولية.
 املصلحة التقنية :وهتتم بالصيانة وتنقسم إىل فرع الكهرباء وفرع امليكانيك. مصلحة النوعية :ويتم فيها املراقبة الدائمة واملستمرة لنوعية املنتوجات من طرف املختصني يف هذا املجال.وكذا القيام بعملية البحث والتطوير الذي يتم فيه القيام ببحوث ودراسة السوق واملنتوجات...الخ

ثانيا ـ استخدام حبوث التسويق كأداة للتخطيط واإلعداد لالسرتاتيجية
التسويقية يف املؤسسة حضنة حليب

تعترب بحوث التسويق مدخل أسايس إلعداد االسرتاتيجية التسويقية ،ويف هذا املحور سيتم
دراسة مدى تطبيق املؤسسة هلذا املفهوم .من خالل التطرق إىل:
 واقع املعلومات التسويقية وأثرها عىل إعداد االسرتاتيجية التسويقية يف املؤسسة. النتائج املحققة من خالل االسرتاتيجية التسويقية للفرتة 2220./2222جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 - 1واقع املعلومة التسويقية يف مؤسسة حضنة حليب خالل الفرتة :2220/2222
يرى مسؤويل مؤسسة احلضنة حليب أن أثناء التخطيط واإلعداد االسرتاتيجية التسويقية البدا
من األخذ بعني االعتبار خطوات البحث التسويقي ،أي البدا من حتديد األهداف واملشكلة املراد معاجلتها
ومن ثم مجع املعلومات وحتليلها ويأيت يف األخري اختيار االسرتاتيجيات التسويقية التي تتالءم مع األهداف
املوضوعية ،وفيام ييل سيتم التطرق إىل:
 واقع طرق وأساليب مجع املعلومات يف املؤسسة. أنواع املعلومات التسويقية التي قامت املؤسسة بجمعها. واقع إعداد االسرتاتيجية التسويقية يف مؤسسة حضنة حليب يف ظل املعلومات املجمعة سابقا:أ  -طرق وأساليب مجع املعلومات التسويقية  ي املسؤسسة :من بني األساليب والطرق التي تعتمد
عليها املؤسسة يف مجع معلوماهتا يمكن ذكر ما ييل:
 تعتمد مؤسسة حضنة حليب يف احلصول عىل املعلومات التسويقية عىل جتار اجلملة ،املوزعني عرب خمتلفمناطق الوطن ،والذين يقدمون كل جديـد عـن املستـهلك (أذواقه ،رغباته ،طلبياته ،رضاه ،وأهم املشاكل املرتبطة به
) ،وكذلك كل املعلومات التي ختص األسعار واملنافسني وأهم منتوجاهتم ،طرق تروجيهم....،الخ.
 كذلك تعتمد املؤسسة يف احلصول عىل أهم املعلومات املطلوبة ،عىل املعارض التجارية املحلية والدولية،والتي يتم من خالهلا تبادل املعلومات ومعرفة كل جديد حول األسواق املحلية والدولية.
– كام تلجأ املؤسسة يف مجع املعلومات عن املنافسني إىل ،إىل قراءة وحتليل التقارير املنشورة عن املنافسني.
 -كذلك تقوم املؤسسة بجمع املعلومات عن طريق احلضور يف اجلمعيات العامة واملؤمترات الوطنية

والدولية املتخصصة يف جماالت التسويق واإلنتاج.
– كذلك تعتمد املؤسسة يف مجع املعلومات التسويقية عن طريق مراقبي املبيعات ،هذا األخري يفيدها يف
حتديد حجم احلصة السوقية وحجم املبيعات لكل سوق فرعي من أسواق املؤسسة.
– تلجأ املؤسسة كذلك إىل قراءة الصحف واملجالت املتخصصة (جملة الصناعات الغذائية )...يف مجع
املعلومات.
 كذلك تستعني املؤسسة بالسجالت والتقارير الداخلية يف املنظمة.من خالل ما سبق يمكن القول أن املؤسسة اعتمدت يف مجع البيانات واملعلومات التسويقية عىل وثائق
املؤسسة ورجال البيع وكذا املعارض ،يف حني أمهلت األساليب األساسية واملهمة يف جمال البحوث التسويقية والتي
تستخدم يف عملية مجع وحتليل املعطيات ،ومن بني األساليب التي كان عىل املؤسسة استخدامها يمكن ذكر:
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 االستقصاء الذي يعد وسيلة مهمة يف مجع املعلومات ألنه يقوم باستبيان عن سلوك املستهلك ومعرفةحاجياته ورغباته ،وأذواقه ،أماكن تواجده.... ،الخ
 املقابلة كذلك تعد طريقة مهمة يف مجع املعلومات ألهنا مبنية عىل االتصال املبارش مع الزبائن ،هذا مايـجعل املؤسسة عىل إطالع كبري عن أذواق وطلبات املستهلكني...الخ

ب – أنواع املعلومات التسويقية التي قامت املسؤسسة بجمعها :يرى املسؤولني يف مؤسسة احلضنة
حليب ،أنه من الرضوري عند التخطيط واإلعداد لالسرتاتيجيات التسويقية باملؤسسة ،توفري املعلومات
التسويقية الالزمة ،ألهنا تؤدي إىل رفع كفاءة األداء التسويقي وحتقيق أهداف املؤسسة عىل املديني املتوسط
والبعيد .ومن أهم البيانات واملعلومات التسويقية التـي قامـت املؤسسـة بتوفيـرها مـا ييل:
ـ معلومات عن املنافسني :حيث هناك عدة مؤسسات يف السوق الوطنية تنتج تشكيلة سلعية منافسة
ملنتجات ملبنة احلضنة ،هذا ما جعل املؤسسة تقوم بتحليل احلصة السوقية هلا وملنافسيها ،وذلك من أجل
معرفة الفرص الضائعة واستغالهلا عن طريق وضع اسرتاتيجيات تسويقية تنافسية .ويمكن توضيح نسبية
حصة منتوج كل مؤسسة منافسة يف السوق وحصة امللبنة من خالل الشكل رقم( )24التايل:
الشكل رقم ( :)18دائرة نسبية متثل حصة مسؤسسة حضنة حليب  ي السوق
منتوجات أخرى

يوبلي براقي العاصمة

الحضنة المسيلة

ترافل بليدة

صومام بجاية

دانون بجاية

13.5

25

7.5

15.5
21
17.5

املصدر :إدارة التسويق باملسؤسسة

قيام خيص املنتوجات األخرى فهي تتمثل يف:
 مسؤسسة الدولة :جيييلمسؤسسات خاصة :سويتيل ،الظهرة ،سوبيل ،شيل  ،نيويل ،سبوريب ،بوخاري ،فورميل ،فوريل.جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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يتضح من خالل الشكل أن مؤسسة احلضنة حليب حتتل املرتبة الرابعة من حيث نسبة احلصة
السوقية ،إذ متثل نسبة احلصة السوقية للمؤسسة  %11.1من إمجايل السوق الوطنية ،وهذا راجع لوجود
منافسني أقوياء وذات خربة مثل مؤسسة دانون الريادية يف السوق إذ متثل نسبة احلصة السوقية هلذه املؤسسة
 % 21من إمجايل السوق ،وهي بذلك حتتل املرتبة األوىل ،يليها كال من مؤسستي الصومام ،وترافل بحصة
سوقية تقدر بنسبة %10.1 ،%21 :عىل التوايل.
ـ معلومات عن حجم مبيعات املؤسسة:
قامت املؤسسة باستيفاء معلومات عن مبيعاهتا خالل الفرتة  2220-2222وذلك من أجل
معرفة ما مدى نجاح السياسات التسويقية املتبعة يف املؤسسة ،وكذا معرفة الفروقات يف أرقام األعامل بني
السنوات وذلك من أجل اختاذ اإلجراءات الالزمة لتفادي هذه االنحرافات ،كذلك استفادت املؤسسة من
حتديد مبيعاهتا يف هذه السنوات من معرفة حصتها اإلمجالية .واجلدول رقم ( )23املوايل يبني حجم مبيعات
املؤسسة خالل الفرتة .2220/2222
اجلدول رقم ( :)10حجم مبيعات مسؤسسة احلضنة حليب خالل السنوات0112/0111
السنة

رقم األعمال المحقق

0222

506650217.11

0225

881587637.02

0220

257012772.62

0228

155811.52.12

0222

621685025.18

0221

5005158327.70

0227

008115665.73

0226

0585203178.65

المجموع

3115722838

املصدر :إدارة املبيعات باملسؤسسة
من خالل ما سبق ،نجد أن املؤسسة استخدمت أرقام مبيعاهتا للسنوات الثامنية من  2222إىل غاية
 ،2220ملعرفة حجم حصتها السوقية عىل املستوى الوطني ،لكن هذا غري كاف .ألن املؤسسة مل حتدد أرقام
أعامهلا حسب كل املنطقة هذا ما يفيدها يف معرفة الفرص التسويقية الضائعة هلا عرب كل والية من واليات
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الوطن ،فعىل سبيل املثال هناك بعض الواليات كوالية بسكرة مثال تعد فرصة تسويقية ضائعة للمؤسسة
وعليها استغالهلا.
 معلومات عن تكاليف خمتلف تشكيلة منتوجات املؤسسة:تعتمد إسرتاتيجية التسعري ملنتوجات مؤسسة حضنة حليب ،اعتامدا كبريا عىل حتديد تكلفة املواد
الداخلة يف تشكيلة املنتجات ،وتعترب أن اسرتاتيجياهتا التسعريية تتجه نحو " أقل سعر يف السوق" (يف
املستقبل) مع ختفيض األسعار يف املعامالت اخلاصة وتقديم خدمات ما بعد البيع ( النقل املجاين).
ويف هذه احلالة جتدر اإلشارة إىل أن سعر احلليب مدعم من طرف الدولة وال خيضع للرضيبة ،وبام
أن منتجات (مشتقات احلليب) تعتمد عىل  % 91من تكلفة احلليب ،فإن املؤسسة تعتمد يف تسعري
منتوجاهتا عىل إسرتاتيجية خط املنتوجات نظرا لطبيعة العالقة بني هذه املنتوجات.
ويظهر ذلك من خالل اجلدول رقم ( )24الذي يبني أسعار خمتلف املنتوجات بمؤسسة حضنة
حليب لعام .2211
اجلدول رقم ( ) 18أسعار خمتلف املنتوجات  ي املسؤسسة
TVA%

نوع المنتوج
YAOURT AROMATISE 80 G

الرقم
01

FORMAGE FRAIS AUX FRUIT 50G

02

FORMAGE FRAIS AROMATISE 50G

03
04

Prix TTC

Prix HT

8

،6

49،10

79،8

00،17

20،10

72،8

00،17

10،8

92،6

00،17

00،10

55،8

00،17

00،57

72،48

00،17

CREME DESSERT HEYLA MONO
SAVE
FORMAGE
FRAIS
NATURE
SUCRE50G
LEBENE EN BOUTEILLE 1l

06

50،11

83،9

00،17

CREME DESSERT HEYLA

07

71،6

00،17

YAOURT AROMATISE 75G

08

25،8

05،7

00،17

CREME DESSERT 80G

09

49،10

97،8

00،17

FLANIA CARAMEL 80G

10

50،14

39،12

00،17

YAOURT BRASSE FRUITER 80G

11

17،1

00،1

00،17

FORMAGE FRAIS NATURE 50G

12

50،9

12،8

00،17

YAOURT NATURE 110G

13

00،11

40،9

00،17

YAOURT ORDINAIRE 125G

14

85،7

84
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15

BRASSE FRUITIER 125G

00،17

55،8

00،10

16

YAOURT AROMATISE 11OG

00،17

68،13

01،16

17

CREME DESSERT

00،17

97،8

49،10

18

YAOURTBRASSE FRUITIER110G

00،17

83،9

50،11

19

FLANIA CARAMEL 1OOG

00،17

39،12

50،14

20

YAOURT AROMATISE 125G

00،17

04،10

75،11

21

CREME DESSERT 125G

00،17

68،1O

50،12

22

BIFIDUS 110G

00،17

68،10

50،12

FRIANDISE 100G

00،17

11،11

00،13

24

YAOURT BRASSE FRUITIER 100G

00،17

39،12

50،14

25

YAOURT BRASSE AROMATISE100G

00،17

39،12

50،14

26

LIGHT 110G

00،17

97،8

49،10

27

LAIT BOUTEILLE 1L

00،0

40،9

00،11

28

LAIT FERMENTE SACHET

00،0

00،6

00،6

29

LAIT DE VACHE PASTEURISE

00،0

00،35

00،35

30

LAIT PASTEURISE

00،0

00،35

00،35

31

RAIB EN SACHET

00،0

35،23

35،23

32

RAIB 0.5L

00،17

91،29

99،34

33

YAOURT ABOIRE OH FRUIT 250 CL

00،17

64،25

00،30

34

YAOURT ABOIRE OH FRUIT 0.5 L

00،17

90،35

00،42

35

YAOURT ABOIRE OH FRUIT 1L

00،17

54،61

00،72

36

YAOURT ABOIRE 250 ML

00،17

93،23

00،28

37

YAOURT ABOIRE 1L

00،17

12،58

00،68

38

RAIB EN BOUTEILLE

00،17

43،50

00،59

39

00،0

00،43

00،43

40

LAIT PASTEURISE EN BOUTEILLE
1L
RAIB 1L

00،17

12،58

00،68

41

YAOURT ABOIRE 0.5 L

00،17

48،32

00،38

0100  وثائق املسؤسسة:املصدر
ـ معلومات عن طرق التعبئة والتغليف
قامت املؤسسة باالستعانة بخرباء من داخل وخارج املؤسسة من أجل إجياد تصميم مالئم
 فنجد املؤسسة يف الغالب تركز عىل اللون األزرق، وقد جتسد ذلك التصميم يف اختيار األلوان،ملنتوجاهتا
1121  لسنة21 العدد
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واألبيض ملنتوجاهتا باعتباره يرمز للمؤسسة .وتسعى املؤسسة من خالل تصمييم املنتج إىل تطوير تصاميم
جذابة ملنتوجاهتا املختلفة واملتنوعة هبدف جلب اهتامم الزبون .كذلك وبعد دراسة للمستهلكني وجدت
املؤسسة أنه جيب عليها تركيز اهتاممها عىل أطالق منتوجات بأحجام خمتلفة 122غرام112 ،غ121 ،غ،
1لرت بأشكال خمتلفة سواء يف علب أو قنينات وهذا للوصول إىل أكرب مستوى ممكن من إشباع حلاجات
ورغبات املستهلكني وحتقيق االنتشار األوسع .واجلدول رقم ( )21املوايل يبن ذلك:
اجلدول رقم ( :)10خمتلف أنواع منتوجات مسؤسسة حضنة حليب
125 g
110 g
100 g.
110g
110 g
125 g
125 g
100 g
100 g
110 g

Crème Dessert
Yaourt Aromatisé
Yaourt Brassé Aromatisé
Light
Bifdus
Yaourt Brasse Fruitier
Yaourt Aromatisé
Flania caramel
Yaourt Brassé Fruitier
Crème Dessert
Raib en sachet
Lait Fermente sachet
Lait de vache Pasteurise
Lait Pasteurise
Leben en bouteille 1L
Lait Pasteurise en bouteille 1L
Raib en bouteille
Yaourt a boire 1L
Yaourt a boire oh fruit 1L

املصدر :إدارة اإلنتاج باملسؤسسة 0101
– معلومات عن خصائص املستهلكني وأذواقهم :تم احلصول عىل هذه املعلومات من طرف رجال
البيع وجتار التجزئة واجلملة ،حيث الحظت املؤسسة أن أذواق املستهلكني ختتلف حسب السن وحسب
اجلنس ،فهناك فئة األطفال ،وفئة الكبار ،وفئة الشيوخ ،وكذلك فئة املرىض .لذلك قامت املؤسسة باألخذ
بعني االعتبار هذه املعلومات أثناء تصميم منتجاهتا ،وذلك بغية تلبية أذواق مستهلكيها وهذا مايبينه اجلدول
رقم ( )20التايل:
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اجلدول رق( :)10خمتلف أذواق منتوجات مسؤسسة حضنة حليب
األذواق
فرولة ،ايجاص ،المشمش ،تفاح ،الموز ،توت العليق،
كرز ،أناناس ،فواكه الغابة
خوخ ،كرز ،توت العليق ،فراولة ،موز ،مشمش...
ليمون ،كرز ،تفاح ،فواكه الغابة ،إيجاص ،موز،
مشمش ،أناناس ،توت العليق ،فانيال ،فراولة.

الرقم
25

نوع المنتوج
Yaourt Aromatisé
)100 g (Yorty

20

Yaourt Aromatisé
)125 g (Yorty
Yaourt Aromatisé
)(El Dey

28

فواكه الغابة ،مشمش ،ايجاص ،موز ،خوخ ،كرز،

Yaourt Aromatisé
)110 g (Yog

موز ،مشمش ،فراولة ،خوخ مع ايجاص ،ليمون

Yaourt Aromatisé
)1 L (Yorty

فراولة ،خوخ ،مشمش ،فواكه الغابة.

Le gourmand aux fruits
(Brassé) 100g
Brassé Aromatisé
)(100 g
Light sans sucre ajouté
)(110 g
Bifidus Aromatisé
)(110 g
Cœur Fruité
)(125 g
Yaourt Aux fruits
)1 L (oh Fruit
PURLAIT 1L

50

مبستر منزوع الدسم جزئيا في أكياس أو قنينات

LABEN (LAIT FERMENTE) 1L

58

مبستر منزوع الدسم جزئيا

RAIB (LAIT CAILLE) ENBOUTEILLE 1L

52

/

FLAN CARAMEL (FLANIA) 100g

51

شوكوالطة ،كرمال

CREME DESSERT (HODNY) 125g

57

شوكوالطة ،كرمال

)g522CREME DESSERT (HODNY

56

/

LAIT FERMETE SACHET

53

/

LAIT DE VACHE PASTEURISE

55

/

LAIT PASTEURISE

55

توت العليق ،أناناس ،فراولة ،ليمون.
هندي ،برتقال وليمون.
فانيال ،مشمش ،خوخ ،فراولة.
ليمون ،خوخ ،مشمش ،فواكه الغابة ،فراولة.
خوخ ليمون ،مشمش ،فواكه الغابة ،أناناس.
فراولة ،مشمش
مشمش ،فراولة ،خوخ ،ايجاص ،موز ،مشمش.
حليب مبستر منزوع الدسم

22
21
27
26
23
25
52
55

املصدر :إدارة اإلنتاج باملسؤسسة
 معلومات عن وسائل الرتويج املعتمدة من طرف املنافسني:جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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من بني املعلومات املجمعة عن املنافسني فيام خيص وسائل الرتويج ،وجدت املؤسسات أن
املؤسسات املنافسة تعتمد عىل اإلعالن يف اإلذاعة الوطنية ،وكذا املعارض التجارية واجلرائد للرتويج
ملبيعاهتا.
– حوافز رجال البيع:
الحظت املؤسسة أن املؤسسات املنافسة هلا تعتمد عىل منح خدمات ما بعد البيع واملتمثلة يف النقل
املجاين للمنتوجات من املؤسسة إىل أماكن االستالم .باإلضافة إىل التخفيضات املمنوحة ،مع هامش ربح
عال.)....
ج ـ واقع إعداد اإلسرتاتيجية التسويقية يف مؤسسة حضنة حليب يف ظل املعلومات املجمعة سابقا:
عىل ضوء املعلومات املجمعة سابقا قامت املؤسسة بإعداد اسرتاتيجيها التسويقية ،وفيام ييل
عرض هلذه االسرتاتيجيات:
– اسرتاتيجية املنتج :بناء عىل املعلومات التي قامت املؤسسة بتجمعيها حول املنافسني ،وتصميم
منتوجاهتا والشكل والتمييز والتغليف واالسم التجاري ،وكذا املستهلكني ،قامت املؤسسة باتباع
االسرتاتيجيات التالية:
اسرتاتيجية تقليد املنتج :حيث قامت املؤسسة بتقليد بعض املنتوجات املنافسة ،وذلكم من أجل
احلفاظ عىل حصتها السوقية ،ومواجهة هتديدات املنافسني ( دانون ،صومام).
اسرتاتيجية التمييز :كذلك قامت املؤسسة باالعتامد عىل هذه االسرتاتيجية عن طريق إدخال
تعديالت وإضافات جديدة عىل منتوجاهتا ،متثلت هذه اإلضافات يف إحداث تصميم جديد لبعض أنواع
منتوجات حيث قامت بإنتاج " فالن " " Flan " ،يف علب خمصصة له ،وكذلك إنتاج ياغورت يف
قارورة 1لرت...الخ

اسرتاتيجية التنويع :جلأت هذه املؤسسة إىل هذه اإلسرتاتيجية من أجل السعي إىل تعميق مزيج
منتوجاهتا رغبة منها يف النمو والتطور وجتسد هذا التنويع يف إضافة أنواع أخرى من الياغورت ،ومثال ذلك
إضافة نوع جديد من ياغورت "." Crème dessert
كذلك قامت بإنتاج نوع جديد من الياغورت وهو عبارة عن طبقة من الفواكه يف األسفل والطبقة
العليا عبارة عن ياغورت.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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إسرتاتيجية التعديل :استخدمت املؤسسة هذه االسرتاتيجية يف بداية نشاطها ،حيث كانت تنتج
ياغورت " يوريت " ثم قامت بتعديالت عىل املنتوج ،حيث أصبح يسمى "الدايب" ،وكذلك قامت بتقليل
الكمية من  121إىل  112غ يف العلبة ،إضافة إىل ذلك زادت أنواع العطور حيث بلغت  12نوع من العطور
و 4أنواع من الفواكه.
والشكل رقم ( )24املوايل يوضح دورة حياة منتوج ياغورت "يوريت" يف مؤسسة حضنة حليب.
الشكل رقم( : )10دورة حياة منتوج ياغورت "يوريت"  ي مسؤسسة حضنة حليب

(التغليف
)

تعديل خصائص المنتج المبيعات
النضج

النمو

الز
من

املصدر :من إعداد الباحث
إسرتاتيجية االنكامش  :من خالل املعلومات التي قامت املؤسسة بتجميعها ،وجدت أن أحـد
منتوجاهتـا واملتمثــــــل ( ،)lait pasteurise en bouteille 1lمل يعد مطلوب يف السوق ،لذا جلأت
املؤسسة إىل هذه اإلسرتاتيجية حيث قامت بإبعاد هذا املنتوج.
 إسرتاتيجية التسعري :تتبع املؤسسة جمموعة من االسرتاتيجيات يف تسعري منتوجاهتا نذكر منها:إسرتاتيجية التمكن أو التغلغل السوقي ،وذلك عن طريق حتديد سعر منخفض يف السوق
للحصول عىل حجم كبري من السوق.
وكذلك تعتمد املؤسسة عىل إسرتاتيجية قيادة السعر لوجود رشكات قائدة يف السوق (دانون،
صومام ،ترافل )....وذلك بتحديد نفس أسعار هذه املؤسسات.
كام تعتمد عىل إسرتاتيجية الثبات أو ختفيض السعر وذلك حسب الظروف لرغبتها يف التفوق عىل
املنافسني.
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 إسرتاتيجية التوزيع :هتدف مؤسسة حضنة حليب إىل التوسع واالنتشار يف السوق وعليه ،فهيتطبق إسرتاتيجية التوزيع املكثف أو الشامل التي تتطلب تغطية شاملة للسوق واالعتامد عىل أكرب عدد ممكن
من منافذ التوزيع.
كذلك تطبق املؤسسة اسرتاتيجيات التأثري عىل املستهلك ،فهي تعتمد عىل إسرتاتيجية الدفع عن
طريق استخدام الوسطاء يف حتفيز الطلب عىل املنتجات ،فاملؤسسة تقوم بتحفيز الوسطاء من خالل تقديم
خدمات ما بعد البيع واملتمثلة يف النقل املجاين للمنتوجات من املؤسسة إىل أماكن االستالم .باإلضافة إىل
التخفيضات املمنوحة ،مع هامش ربح عال .)....وتقترص هذه اخلدمة عىل مشتقات احلليب فقط وليس
احلليب .وتقدم املؤسسة هذه اخلدمة إما بواسطة كراء شاحنات نقل أو من خالل شاحناهتا اخلاصة ،ومثال
ذلك نقل منتجات املؤسسة إىل وهران ،اجلزائر ،باتنة ،عنابة...الخ.
أما إسرتاتيجية قناة التوزيع فتنحرص عىل القيام بالتوزيع مبارشة إىل جتار اجلملة .إال أن طموحات
املؤسسة املستقبلية متيل عليها التوجه نحو توسيع قنواهتا التوزيعية تدرجييا حسب الطاقة اإلنتاجية
للمؤسسة.
 إسرتاتيجية الرتويج :تعتمد مؤسسة حضنة حليب عىل إسرتاتيجية جذب املستهلكني ،من خاللاالعتامد عىل طرق وأساليب الرتويج ،حيث قامت املؤسسة باإلشهار ملنتوجاهتا عام  2220يف اإلذاعة
املحلية (املسيلة ،بسكرة ،باتنة) ،وكذا اإلعالن عن طومبوال يف نفس السنة .إضافة إىل هذا تقوم املؤسسة
باستعامل أساليب النرش والعالقات العامة.
 - 2النتائج احملققة من خالل االسرتاتيجية التسويقية للفرتة.2220/2222

من خالل ما سبق يكن القول أن االسرتاتيجيات املتبعة من طرف مؤسسة حضنة حليب مقبولة

نوعا ما ألهنا تتوافق والظروف احلالية ،وكذلك أدت إىل حتقيق اهلدف املنشود للمؤسسة وهو زيادة
املبيعات ،حيث بلغت مبيعات املؤسسة سنة  2220ما يقارب2939421103.09 :دج ،وبلغت
سنة 2229ما يقارب322101103.10 :دج .الشكـل رقم ( )20يبني تطور رقم األعامل املؤسسة بني
عامي  2220/2222نتيجة االسرتاتيجيات التسويقية املتبعة من طرف املؤسسة:
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الشكل رقم( : )10تغيري رقم األعامل خالل السنوات ()0112/0111

املصدر :إعداد الباحث
يتضح من خالل الشكل أن مبيعات املؤسسة يف ارتفاع دائم من سنة  2222إىل غاية  ،2220وهذا
راجع إىل نجاح االسرتاتيجيات التسويقية املتبعة من طرف املؤسسة خالل هذه الفرتة ،حيث نجد املبيعات
خالل سنة  2221بلغت 120092410.11دج ،وقد شهدت ارتفاع كبري خالل السنة املوالية حيث
قدرت ما يعادل 331930010.22دج أي ما يعادل ثالثة أضعاف من سنة ،2221وهذا راجع إىل
التحسينات التي أدخلتها املؤسسة عىل بعض منتجاهتا من الياغورت ،كذلك يتضح من الشكل أعاله أن
مبيعات  2220كانت مرتفعة جدا مقارنة بسنة األساس ( ،)2221وهذا راجع إىل قيام املؤسسة بتحليل
كافة املتغريات البيئية املحيطة هبا هذا ما جعلها تقوم ببناء اسرتاتيجيات تسويقية فعالة استطاعت من خالهلا
احتالل حصة سوقية معتربة ،وكذا الزيادة يف رقم أعامله.
وملعرفة نسب التغري يف رقم األعامل ،وللتوضيح أكثر ارتأينا متثيل هذه الزيادة يف رقم أعامل يف شكل
دائرة نسبية ،وهذا ما يبينــــه الشكل رقم ()20املوايل:
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الشكل رقم( : )12تغيري رقم األعامل خالل السنوات ()0112/0111

املصدر :إعداد الباحث
يتضح من خالل هذا الشكل أن نسبة الزيادة يف أرقام األعامل خالل السنوات من 2220/2222

كانت كبرية ،وتكاد تكون بشكل مضاعف إذا قارنا السنة احلالية بالسنة املاضية ،فنجد عىل سبيل املثال
بلغت نسبة زيادة املبيعات سنة  2224حوايل  ، %1.24يف حني بلغت نسبة الزيادة سنة 2221حوايل
 %14.20أي ما يقارب ضعف السنة السابقة ،وهذا ناتج عن قيام املؤسسة بزيادة عدد املوزعني وكذا تنوع
منتوجاهتا خالل هذه السنة .كذلك من خالل الشكل يتضح أن نسبة زيادة رقم األعامل خالل سنة 2220
كانت يف أوجها ،حيث بلغت  ،%34.34وهذا راجع كذلك إلدخال املؤسسة منتوجات أخرى مثل اجلبن،
وياغورت يف قارورة 1ل ،...إضافة إىل هذا استخدمت املؤسسة خالل هذه السنة اإلذاعة للتعريف
بمنتوجاهتا ،كام قامت باإلعالن عن مسابقة طومبوال ،مما أدى إىل زيادة الطلب بالتايل الزيادة يف رقم
األعامل.
خالصة الدراسة امليدانية :من خالل دراستنـا امليدانية ملؤسسة حضنة حليب تم الوصول إىل
جمموعة من النتائج متحورت حول:
ـ توسع حجم املؤسسة وكذا حصص السوقية راجع لبناء اسرتاتيجيات تسويقية فعالة.
 إن نجاح االسرتاتيجيات التسويقية للمؤسسة راجع لكون هذه األخرية كانت مبنية عىل جمموعة املعطياتالتي قامت بحوث التسويق بجمعها والتي ختص املنافسني للمؤسسة ،وكذا اإلمكانيات املادية للمؤسسة.
وتكاليف املنتجات...
 إن مؤسسة حضنة حليب تعترب وظيفة التسويق مهمة جدا عىل الرغم من ذلك أهنا ال تطبق كل املفاهيماملتعلقة بالتسويق.
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ـ يتم مجع وحتليل البيانات اخلاصة بإعداد االسرتاتيجيات التسويقية عن طريق استخدام بعض املفاهيم
لبحوث التسويق ،إضافة إىل استخدام اجلهد اإلداري والتخمني الذي يقوم به مسؤول اإلنتاج والتسويق
داخل املؤسسة.
 يتم مجع املعلومات التسويقية عن طريق نقاط التوزيع ،ورجال البيع ،والسجالت الداخلية للمؤسسةواملجالت املتخصصة وامللتقيات الوطنية والدولية يف مجع املعلومات التسويقية ،دون استخدام األساليب
األخرى جلمع املعلومات كاالستقصاء ،واملقابلة ،والكبونات...الخ.
 تتوفر املؤسسة عىل شبكة معلومات تربط بني خمتلف أقسام املؤسسة لتداول املعلومات فيام بينها ،هذا مايساعد عىل الرسعة يف تبادل املعلومات.

خامتة
من خالل بحثنا هذا وبناء عىل الدراسة النظرية ،وامليدانية التي قمنا هبا يف مؤسسة احلضنة حليب،
يمكن القول أن بحوث التسويق تعد رضورية للتخطيط واإلعداد لالسرتاتيجية التسويقية ،ألهنا السبيل
جلمع وحتليل املعطيات والبيانات اخلاصة بالبيئة املحيطة باملؤسسة ،وهذا من أجل محاية املنظمة ،وذلك من
خالل حتيد الفرص والتهديدات للبيئة اخلارجية ،وحتليل نقاط القوة والضعف للبيئة الداخلية ،هذا ما
يساعد املؤسسة عىل استغالل نقاط القوة والفرص املتاحة باستخدام أنجع االسرتاتيجيات التسويقية،
وبمعنى آخر وككلمة ختامية هلذا البحث يمكن القول أنه البدا من استخدام بحوث التسويق أثناء إلعداد
لالسرتاتيجية التسويقية.
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التهميش:
()5

توفيق محمد عبد الم حسن ،التسويق وتحديات التجارة االلكترونية ،دار الفكر العربي للتوزيع ،دار النهضة العربية للتوزيع ،مصر،
 ،0222ص.528
( )0محي الةدين األزرةري ،إدارة النشةاط التسةويقي "مةدخر اسةتراتيجي" ،دار الفكةر العربةي ،الجةزء األول ،القةاررة ،مصةر،5533 ،
.503
( )8ناجي معال ،رائف توف يق ،أصول التسويق " مدخر تحليلي" ،دار وائر للنشر ،األردن ،0225،ص .522
( )2محمود جاسم الصميدعي ،ردينة عثمةان يوسةف ،إدارة التسةويق " مفةاريم وأسةا" ،دار المنةارج للنشةر والتوزيةع ،عمةان ،األردن،
 ،0227ص ،.061
()1
http://www.ao-academy.org/docs/ao-nodhom_almaalomat_01062
( )7ثامر البكري ،استراتيجيات التسويق ،دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.01 ،0223 ،
( )6نفا المرجع ،ص .17-12
( )3محمود جاسم الصميدعي ،إستراتيجية التسويق كمدخر كمي وتحليلي ،دار الحامد ،عمان ،األردن ،0222 ،ص .555
( )5ثامر البكري ،مرجع سابق ،ص.812
( )52نظام موسى سويدان ،شةفيق إبةراريم اةداد ،التسةويق " مفةاريم معاصةرة" ،دار الحامةد للنشةر والتوزيةع ،عمةان ،األردن،0227 ،
ص.051
( )55توفيق محمد عبد المحسن التسويق وتحديات التجارة االلكترونية ،دار الفكر العربي ،دار النهضة العربية ،مصر.056 ،
( )50محمةةد فر يةد الصةحن ،مصةةطفى محمةود أبةو بكةةر ،بحةو التسةويق مةةدخر تطبيقةي ،لفعاليةة القةةرارات التسةويقية ،الةدار الجامعيةةة
للطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر.5553 ،ص .23
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