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 :خلص امل
اليوم حاجة استراتيجية التسويق  أصبحتدورا هامة، حيث  ئة األعمالفي بي املتسارعة والتطوراتالتسويقية في ظل التغيرات  االستراتيجيةتلعب             

الداخلية يرات البيئة بقائها واستمرارها، ومواجهة منافسيها ومتغلضمان  اكتساب ميزة تنافسية  وذلك بهدف ضرورية للمؤسسات االقتصادية

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز دور وأهمية استراتيجية التسويق في اكتساب ميزة تنافسية، وذلك من خالل إبراز ومن هذا املنطلق  والخارجية.

 .امليزة التنافسية تحقيق وكيف يمكن من خاللها ،استراتيجية التسويقمختلف جوانب 

 امليزة التنافسية.االستراتيجية، االستراتيجية التسويقية،  الكلمات املفتاحية:

 :قدمةامل
وما تسببه العوملة من  ،والتطور التكنولوجي الهائل في مختلف امليادين واملجاالت، وتسارع العالم الكبير الحاصل في بيئة األعمال غيرنظرا للت     

سسات وتؤثر فيها املؤ ، تتسارع فيه التكنولوجيا واألفكار كقرية واحدة يسودها مناخ تنافس يذ اصبح العالم وثقافات وعادات وتقاليد، إتقارب أذواق 

تفعيل وجودها واستمرارها من خالل  إثبات إلىتسعى هذه املؤسسات حيث  في أذواق وحاجات ورغبات عمالئها. االقتصادية على بعضها كما تؤثر

والتي تتمثل في النمو واالستمرار والربح  ،هايلالتي تطمح إ املؤسسة أهداف من تحقيق تمكنهاتنافسية  استراتيجياتوضع ل واألقسام األنظمةمختلف 

 .ليه سعى إت أساس يكهدف 

تحقيق ميزة تنافسية  إلىوسعيها الدائم  األعماللبيئة  املستمروتفوقها على منافسيها، هو التحليل  نجاح املؤسسات االقتصادية أسبابن من إ    

 منافسيها. على والتفوق  تحقيق الريادةتمكنها من 

  ؟دور استراتيجية التسويق في اكتساب ميزة تنافسية هو  ما :ذه الورقة البحثية فيتتبلور مشكلة هومن هذا املنطلق 

 حاور التالية:امل تم تقسيم الدراسة إلىاملشكلة ذه ه وملعالجة

 الستراتيجية التسويقية: مدخل لاملحور األول 

 املحور الثاني: ماهية امليزة التنافسية

 مساهمة استراتيجية التسويق في اكتساب امليزة التنافسية املحور الثالث:

 املحور األول: مدخل لالستراتيجية التسويقية
ر على توفي، لذى تعمل األعمالمؤسسة اقتصادية هدفها البقاء واالستمرار والربح في مجال  أليتمثل االستراتيجية التسويقية العمود الفقري             

 .أهدافهاودراسة املحيط واملنافسة وهذا لتبني استراتيجية قادرة على تحقيق س مال فكري ومادي، واألسباب من رأالعوامل  كافة

 
ا
 : مفهوم الستراتيجية التسويقيةأول

تعتمد عليها املؤسسات الهامة في الوقت الحاضر، وفي مختلف املجاالت باعتبارها احد اهم الجوانب التي يعتبر مفهوم االستراتيجية من املفاهيم             

 يلي: مالقد ظهرت تعاريف متعددة لالستراتيجية التسويقية من طرف املنظمات والباحثين منها و ة املحيطة. افسين والتغيرات البيئفي مواجهة املن

مواردها مع التغيرات البيئة، وبالخصوص مع أسواقها وزبائنها من اتجاه ونظام املؤسسة على املدى الطويل والتي تكيف "عرفت االستراتيجية بأنها:      

 .2"أجل الوفاء بتوقعات املساهمين

 . 3ملنتخبة"كما عرفت بأنها: "تحليل الوضع الحالي وتغييره إذا تطلب املوقف، ويتضمن ذلك فرز املوارد املتاحة لغرض استخدامها بما يحقق األهداف ا     

                                                             
1
د    

ُ
    اسطنبول/ تركيا -(2018-/ أيلول 20-19الدولي لالقتصاد واألعمال الذي ُعقد بتاريخ ) م هذا البحث في مؤتمر رفادق

 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم االقتصادية تخصص اقتصاد صناعي، جامعة محمد عمر تيمجغدين، دور استراتيجية التنويع في تحسين أداء املؤسسة الصناعية،  -2

 .8، ص2013-2012خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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توقعة بينها وبين بيئهها، لقد تم وضع عدة تعاريف لالستراتيجية التسويقية كما يمكن وضع تعريف شامل فنقول بأنها:" تصور املؤسسة عن العالقة امل     

ف حيث يوضح هذا التصور نوع العمليات التي يجب القيام بها على املدى البعيد والحد الذي يجب أن تذهب إليه املؤسسة من ناحية تحديد أهدا

حقيق األهداف في ظل اإلمكانيات املؤسسة على املدى الطويل وتحديد أنشطهها الحالية واملحتملة مستقبال، والنشاطات والتوجهات التي تساعد على ت

 .4املتاحة للمؤسسة للتكيف مع البيئة التي تشتغل بها"

 
ا
 : الستراتيجيات األساسية لبورترثانيا

ار تعد استراتيجيات بورتر األساسية ضرورية لكل مؤسسة تبحث عن ميزة تنافسية تميزها عن باقي املنافسين، كما تضمن لها البقاء واالستمر               

 وتحقيق أهدافها الحالية املستقبلية.

 استراتيجية قيادة التكلفة:  .1

ألنشطة تعرف هذه االستراتيجية بأنها " قدرة املنظمة لإلنتاج بأقل التكاليف لو تم مقارنهها بمنافسيها وذلك من خالل تحسين اإلنتاجية وحذف ا              

 ليف".غير الضرورية والرقابة املحكمة على عناصر التكا

تكلفة تهدف إلى وتقوم هذه االستراتيجية على قدرة املنظمة على تقديم منتجاتها وخدماتها بأقل تكلفة مقارنة مع املنافسين، أي أن استراتيجية قيادة ال     

إلى ميزة تنافسية بهدف خفض خفض الكلف إلى ادنى حد ممكن دون املساس بجودة املنتج وهذا ما يتطلب تحليل التكاليف تحليال استراتيجيا للتوصل 

 سعر املنتج للتوصل إلى مستوى الكلف التي تميز املؤسسة استراتيجيا.

اتها وبذلك فإن املنظمة ومن خالل هذه االستراتيجية تتخذ السعر كميزة تنافسية ضد املنافسين، إذ تعمل على تحديد أسعار لبيع منتجاتها وخدم     

إلى زيادة قيمة اقل من أسعار املنافسين وتحقيق اكبر األرباح وهي بذلك تستطيع إن تحقق قيمة للزبون وبالتالي كسب رضاه، فهذه االستراتيجية تهدف 

 .5للزبون عن طريق تخفيض تضحيته، حيث إن سعي املؤسسة ال نتاج األقل تكلفة يعد مدخال تنافسيا فاعال ومؤثرا في األسواق

 استراتيجية التميز:  .2

ك على ما يتم إشباعه لدى الزبائن تبني هذه االستراتيجية على فكرة تميز منتجات املؤسسة عن باقي املنتجات املعروضة في السوق، ويتوقف ذل             

لكي بشكل مختلف عما يشبعه املنافسون ليتناسب مع حاجاتهم ورغباتهم، خصوصا أولئك الذين يهتم بالتميز والجودة أكثر من اهتمامهم بالسعر، و 

قليد، كما يجب أن يكون الزبون مقدرا لهذا يكون هناك تميز يجب أن يكون املنتج املميز غير قابل للتقليد من طرف املنافسين أو على األقل صعب الت

، ونواحي التميز التميز وعلى استعداد أن يدفع ثمنه، باإلضافة إلى وضوح التميز من خالل املنفعة التي تعود على الزبون من وراء اسههالك املنتج املميز

فاض تكلفة الصيانة، سهولة استخدام والحصول على املنتج، عديدة وال يمكن حصرها نظرا لتعدد رغبات وحاجات املسههلك، فالجودة العالية، انخ

ية في وتسهيالت الدفع، ودقة مواعيد التسليم، وطول عمر املنتج، كلها خصائص ومقاييس يمكن أن تتخذها املؤسسة سبيال للتميز، والصعوبة األساس

اصة املعتمدة على تطور التكنولوجي، لذلك تتطلب هذه االستراتيجية اتباع هذه االستراتيجية هي إن املنافسين سرعان ما يقلدون األفكار الجديدة خ

 وجود بعض الشروط منها:

 .إن يقدر املسههلك قيمة االختالف في املنتج ودرجة تميزه عن غيره من املنتجات 

 6وجود عدد كبير من املنافسين. 

 استراتيجية التركيز:  .3

الجيد داخل الصناعة وبناء ميزة تنافسية من خالل تركيز نشاطاتها على مجموعة من الزبائن معينة، أو على وقع امل تهدف هذه االستراتيجية إلى             

صص في مستوى سوق جغرافي معين، أو التركيز على استخدامات وخصائص معينة للمنتج. وكثيرا ما يلجأ إليها عندما ال يحاول أي من املنافسين التخ

وكذا في القطاعات األكثر جاذبية عندما تتفاوت قطاعات الصناعة بشكل كبير في حجم والنمو ومعدالت الربحية، نفس القطاع السوقي املسههدف، 

 وتنوع استخدامات املنتج.

من الواضح إذا، أن املبدأ األساس ي لهذه االستراتيجية هو التخصص في خدمة جانب معين من السوق، وليس السوق ككل ومحاولة التفوق على      

 افسين من الجانب الذي يكون فيه أداء املؤسسة أكثر فعالية وكفاءة منه في كامل السوق.املن

                                                                                                                                                                                                             
 .2007، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  1طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس، اإلدارة االستراتيجية، ط -3

 .8، ص 2011يحه عيس ى، لعالوي عمر، بلحيمر إبراهيم، التسويق االستراتيجي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -4

، العراق، 21، العدد 7ة، املجلد خلف إبراهيم الجنابي، الدور االستراتيجي لتقنية التكلفة املسههدفة في تحقيق قيادة التكلفة، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادي معاذ -5

 .177، ص 2011
، ص 2013، الجزائر، 10تماعية واإلنسانية جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، العدد مزوغ عادل، دراسة نقدية الستراتيجيات بورتر التنافسية، مجلة  األكاديمية للدراسات االج -6

49. 
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ملسههدفة من وكنتيجة لذلك تتحقق امليزة التنافسية على مستويين، كالهما يركزان على فوارق القيمة التي تخلقها املؤسسة لزبائنها ما بين األجزاء ا     

املستوى األول يتعلق بتحقيق ميزة التكاليف األدنى الناجمة عن تركيز النشاط بشكل يتحقق معه تدنية التكاليف قبل املؤسسة وباقي أجزاء الصناعة، 

جات بما عن طريق عوامل تطوير التكلفة إلى ادنى حد ممكن، والثاني تميز املنتج ضمن األجزاء املسههدفة بشكل أفضل تستثمر فيه عوامل تفرد املنت

 .7يتناسب مع هذا التركيز

 املحور الثاني: ماهية امليزة التنافسية
 تعتبر امليزة التنافسية هدف استراتيجي تسعى لتحقيقه مختلف املؤسسات في ظل التحديات التنافسية الراهنة:  

 
ا
 : مفهوم امليزة التنافسيةأول

أول من وضع نظرية امليزة التنافسية، فقد صمم لها نموذجا لقياسها يستند على املتغيرات الجزئية لالقتصاد، معتبرا أن  يعتبر ميكل بورتر            

 التنافس إنما يتم بين املؤسسات نفسها.

ها لزبائنها بحيث يمكن أن تأخذ ولقد عرف ميكل بورتر امليزة التنافسية للمؤسسة على أنها:" تنشأ أساسا من قيمة التي تستطيع مؤسسة ما أن تخلق     

 .8شكل أسعار أقل نسبة ألسعار املنافسين بمنافع متساوية، أو بتقديم منافع متفردة في املنتج تعوض بشكل واسع الزيادة السعرية املفروضة"

 
ا
 : أنواع امليزة التنافسيةثانيا

 يوجد عدة أنواع للميزة التنافسية وهي:     

الحالة  ميزة التكلفة األقل: وتعني قدرة املنظمة على عرض منتجاتها بتكلفة أقل من منافسيها، وهو ما يؤدي إلى تحقيق عوائد أكبر، ويجب في هذه  .1

 فهم وتحديد األنشطة الحرجة في سلسلة القيمة والتي تمثل مصادر هامة مليزة التكلفة.

عرض منتجات ذات خصائص متميزة ومنفردة، مما يجعلها ذات قيمة أكبر من نظيراتها من املنتجات ميزة تمييز املنتج: وتعني قدرة املنظمة على   .2

الل من جهة نظر املسههلك) الجودة، الخصائص، االستعمال، خدمة ما بعد البيع(، وفي هذه الحالة يجب فهم املصادر املحتملة مليز املنتج من خ

 أنشطة سلسلة القيمة.

تكلفة أقل: وتجمع هذه امليزة بين امليزتين السابقتين، حيث يتعين على املؤسسة في هذه الحالة عرض منتجاتها املختلفة ميزة تمييز املنتج وب  .3

ضة واملتفردة عن منتجات املنافسين إلشباع الحاجات ذاتها للمجموعات االسههالكية، وفي وقت ذاته بأسعار منخفضة ناتجة عن التكاليف املنخف

 .9لتلك املنتجات

 ثا
ا
 : أهمية امليزة التنافسيةلثا

 تحقيق ما يلي:يعتبر إيجاد امليزة التنافسية باملقارنة مع ما يقدمه املنافسون جوهر االستراتيجية التسويقية، وذلك الن امليزة التنافسية تساهم في      

  األسواق املسههدفة.تحقيق قوة سوقية من خالل سيطرة الحصة السوقية للسلع أو العالمات التي تطرحها في 

 .تطوير سلع أو خدمات جديدة 

 .إيجاد أسواق متخصصة و جديدة 

 .إيجاد منافذ توزيع جديدة 

 .إيجاد وتطوير تكنولوجيا جديدة تؤدي إلى تخفيض التكاليف للسلعة أو العالمة التجارية 

 .إيجاد مواد خام جديدة 

 10تطوير مراكز مالية قوية للمنظمة. 

 

 
                                                             

ومات، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، احمد باللي، استراتيجية التنافس كأساس مليزة تنافسية مستدامة، مداخلة في املؤتمر العلمي الدولي حول األداء املتميز للمنظمات والحك -7

 .468، ص 2005مارس  9-8 ورقلة، الجزائر،

8- Michel Porter, L'avantage concurrentiel comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, Dunod, Paris, 1999, p 08. 
 .200-199، ص 2010، جامعة سطيف، 10التسيير، العدد عظيمي دالل، مدخل تحقيق املزايا التنافسية ملنظمات األعمال في ظل محيط حركي، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم  -9

 .185، ص 2009، الكوفة، العراق، 13، العدد 2احمد حسن جالب، املزايا التنافسية للمنتجات في السوق العراقية، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، مجلد   -10
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 مساهمة استراتيجية التسويق في اكتساب امليزة التنافسيةاملحور الثالث: 
تعد إن فاعلية االستراتيجية في تحقيق أهداف املؤسسة ترجع إلى فهم املؤسسة طريقة التنافس والبيئة املحيطة وما لها من موارد داخلية، إذ        

 املؤسسات الربحية وغيرها.االستراتيجية التسويقية أساسا لتحقيق امليزة التنافسية ملختلف 

 
ا
 : الستراتيجيات العامة للتنافس وتحقيق امليزة التنافسيةأول

تستند على  تساهم االستراتيجيات العامة التنافسية في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة، حيث أن تبني استراتيجية تدنية التكاليف أو التركيز التي      

يادة بالتكاليف، أما تبني استراتيجية التميز واستراتيجية التركيز املعتمدة على تمايز املنتج تساهم في خلق ميزة للمؤسسة. التكلفة تساهم في خلق ميزة الق

، طبيعة كما يرجع ذلك إلى العديد من املعطيات والظروف التي تؤدي باملؤسسة إلى االختيار بين هذه االستراتيجيات، كأهداف املؤسسة، إمكانياتها

 .11ملسههدف، طبيعة املنافسةالسوق ا

 مع املحافظة على جودة مقبولة باإلضافة إلى تطوير املنتج بما ال يتعارض مع سياسة تقليل التكلفة استراتيجية تقليل التكلفة:  .1

 بتقديم منتجات فريدة مع محاولة تقليل التكلفة بما ال يتعارض مع سياسة التفرد والتميز استراتيجية التميز:  .2

 على شريحة أو شرائح محددة بما يمكن من تقديم خدمة متميزة لها من حيث الجودة أو السعر أو االثنين معا. استراتيجية التركيز:  .3

 ماذا نستفيد من ذلك؟

 ف كيف نوظفها وأن نبحث في القدرات واملوارد التي نملكها أو التي يمكن أن نبنيها أو نشتريها حتى نعر  نحرص على وجود ميزة تنافسية البد أن

 للحصول على ميزة تنافسية

 أطول فترة ممكنة وأن نخلق ميزات أخرى تحل محل امليزات التي قاربت على فقدان التأثير نحرص على استمرارية امليزة التنافسية يجب أن 

  لآلخرينلخلق فرص تنافسية أو على األقل ملواجهة امليزة التنافسية  استغالل التغيرات الخارجية البد أن نحاول 

 الحالية واملستقبلية زيادة قدراتنا ومواردنا املرتبطة بامليزة التنافسية البد أن نركز جهدنا على 

 12التي نتبعها من االستراتيجيات الرئيسية الثالث كاتجاه عام حتى نستطيع استغالل املوارد والقدرات لتحقيقيه تحديد االستراتيجية البد من. 

 
ا
 الستراتيجية التسويقية لخلحصول على امليزة التنافسية:: محددات ثانيا

 حتى تستطيع املؤسسات تطبيق االستراتيجيات التسويقية بشكل فعال وبما يعطيها مزايا تنافسية يجب توفر عدة أمور أهمها:       

 يجية للتسويق.وجود كادر تسويقي مؤهل ذي درجة عالية من الكفاءة، يقوم بتطبيق سليم ألسس اإلدارة االسترات 

 .تطبيق مراحل التخطيط االستراتيجي التسويقي بما يتناسب مع بيئة املؤسسة الداخلية والخارجية 

 إلضافة إلى التحليل الدقيق لبيئة املؤسسة الداخلية الخارجية وخاصة البيئة التنافسية ملعرفة االستراتيجيات التسويقية التي يتبعها املنافسون با

 ات ورغبات العمالء.دراسة األسواق وحاج

 .ضرورة توفر إمكانيات وموارد بجميع أنواعها، بحيث ال يشكل حجم املوارد حاجزا أمام تطبيق االستراتيجيات التسويقية 

  وجود نظام حوافز يجعل املوظفين يشعرون باألمان والعدالة، ويحفزهم على العمل بإخالص وجدية، وتقديم كل ما لديهم في سبيل تحقيق

 ؤسسة.أهداف امل

يتم من وبمعنى أخر تمثل االستراتيجيات التسويقية أساس امليزة التنافسية، وان استخدام هذه االستراتيجيات التسويقية لخلق امليزة التنافسية      

 خالل معرفة ركائز أساسية وهي:

 .مكان التنافس: أي تحديد السوق 

 .كيفية التنافس: أي وسيلة التنافس 

  قيت الدخول إلى السوق.توقيت التنافس: أي تو 

                                                             
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في علوم التسيير تخصص إدارة قيق امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، بن جدو بن علية، االستراتيجيات التنافسية ودورها في تح  -11

 .91، ص2015-2014أعمال، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 

 /https://samehar.wordpress.com/2006/06/25/a625 مدونة اإلدارة والهندسة الصناعية على الرابط التالي:  -12

.12.20على الساعة  18/07/2018  
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 حيث يعتمد تحقيق امليزة التنافسية على معرفة أي سوق سوف ندخله، ومتى سوف يتم الدخول إليه، وماهي الوسائل والسبل التي سوف نستخدمها      

االستراتيجية ومن ثم صياغة للحصول على هذا السوق، أي من خالل اتباع مراحل التخطيط االستراتيجي التي تحجج لنا املوقف الصحيح واألهداف 

 .13االستراتيجيات التسويقية املناسبة للحصول على امليزة التنافسية

 :الصاتمة
البيانات جمع  نظممن مجهودات وموارد، وتفعيل مختلف الوظائف و بما تملك  املؤسسات سعي إلى األعماللقد أدت املنافسة املتزايدة في مجال          

أهداف ة قادرة على تحقيق استراتيجيالستحداث املعلومات الضرورية عن البيئة الداخلية والخارجية واملنافسين وما لهم من نقاط قوة وضعف، وهذا و 

 .تواجه بها منافسيها ميزة تنافسيةاملؤسسة، من خالل الوصول إلى 

 وعلى ضوء ما سبق يمكن  استنتاج

النهج الذي تسير عليه  إلى بالضرورة وريادة، ال يرجعمن استمرار وربح  أهدافهان سعي أي مؤسسة الكتساب ميزة تنافسية قادرة على تحقيق أ           

لالبتكار حتملين، وسعيها الحاليين وامل واملنافسينالسوق  ألخبار األنيوالتتبع تفعيل مختلف الوظائف  إلىيرجع  وإنما، األعمالمجال  إلىمنذ دخولها 

 وتطبيق االستراتيجية املنتهجة.ومراقبة مدى فاعلية  ألدائهاالتحسين املستمر  إلى باإلضافةتطوير، الو 
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 :
ا
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Abstract:     The marketing strategy plays a very important role in light of the changes and rapid changes in the business 
environment. It has become a necessity today for economic institutions in order to acquire a competitive advantage and 

this to ensure its survival and continuation and to face its competiteurs and the changes that affect the internal and 

external environment. 

     And from that, this research paper aims to show the role and importance of the marketing strategy in the acquisition of 

a competitive advantage and that by highlighting the different aspects of the marketing strategy and how to have a 

competitive advantage. 
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